






คํานํา

 รฐับาลภายใตการนาํของนายกรัฐมนตร ีพลเอก ประยทุธ จนัทรโอชา ไดจดัตัง้คณะกรรมการรวมภาครัฐ

และเอกชนเพือ่แกไขปญหาทางเศรษฐกจิ (กรอ.) และไดมนีโยบายใหมกีารประชุมคณะรฐัมนตรอียางเปนทางการ

นอกสถานที่ (ครม.สัญจร) พรอมกับใหมี “การประชุมระหวางนายกรัฐมนตรีกับผูวาราชการจังหวัด 

ผูแทนภาคเอกชน ผูบริหารทองถ่ิน และผูแทนเกษตรกร” หรือ “กรอ.ภูมิภาค” ในชวงเวลาเดียวกัน เพ่ือใหคณะรัฐมนตรี

ไดรับทราบปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของผูประกอบการภาคเอกชนในพื้นท่ี รวมทั้งลงพื้นที่

ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟงเสียงสะทอนจากประชาชน และเปนการสรางความรูความเขาใจการทํางานของรัฐบาล

ใหประชาชนไดรับทราบ รวมทั้งยังเปนเวทีใหภาคเอกชนไดนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาและแนวทาง

การพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีสอดคลองกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12

 ตัง้แตเดอืนสงิหาคม 2560 – มกราคม 2562 ไดมกีารประชุม กรอ. ในระดับภาคและกลุมจังหวัด จํานวน 14 ครัง้ 

ณ จังหวัดนครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สงขลา พิษณุโลก จันทบุรี เพชรบุรี บุรีรัมย นครสวรรค อุบลราชธานี 

ชุมพร เพชรบูรณ เชียงราย หนองคาย และลําปาง ตามลําดับ ซึ่งภาคเอกชน 5 สถาบัน (สภาหอการคา

แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียว

แหงประเทศไทย และสภาเกษตรกรแหงชาติ) ไดเสนอเรื่องการแกไขปญหาและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในระดบัพืน้ทีจ่าํนวน 6 ดาน ไดแก (1) การสงเสรมิการคาและการลงทนุ  (2) การสงเสรมิการทองเทีย่วและบรกิาร 

(3) การพัฒนาโครงขายคมนาคมและโลจิสติกส (4) การบริหารจัดการนํ้า (5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และ (6) การพัฒนากําลังคนและคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ้น 345 ประเด็น ซึ่งสํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการไดนําผลการประชุมเสนอในที่ประชุม ครม.สัญจร 

พิจารณา ซึ่ง ครม. ไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ และใหรายงานผลการดําเนินการ

ให สศช. ทราบ เพื่อประมวลและจัดทําเปนรายงานความคืบหนาผลการดําเนินงานตอไป

 ในการนี้ สศช. ไดรวบรวมผลการดําเนินการตามมติการประชุม กรอ.ภูมิภาค ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพื่อเผยแพรใหหนวยงานตางๆ และเจาหนาที่ที่เปนเครือขายการปฏิบัติงานรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน

อยางมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนบคุคลท่ัวไปทีส่นใจสามารถนาํไปใชประโยชนในการศกึษา คนควา และอางอิงได

อยางถูกตอง

 สศช. ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย และสถาบันภาคเอกชน 5 สถาบัน ไดแก สภาหอการคา

แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียว

แหงประเทศไทย และสภาเกษตรแหงชาติ เปนอยางยิ่ งที่ ได จัดเตรียมประเด็นขอเสนอสําหรับ

การประชุม ตลอดจนรวมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับบริบทการพัฒนาของแตละภาคและกลุมจังหวัด รวมทั้งการมีสวนรวมในการติดตาม

ประเมินผลความกาวหนาและผลลัพธของการดําเนินการตามมติที่ประชุม รวมทั้ งขอขอบคุณ

เครือขายการทํางานภาครัฐท่ีเกี่ยวของที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดีในการสนับสนุนขอมูลตางๆ 

ในการจัดทํารายงานฉบับนี้ ซึ่ง สศช. หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีเชนนี้อีก

ในโอกาสตอไป

                ฝายเลขานุการ กรอ.

             สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

                                 กรกฎาคม  2562
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         ผูแทนภาคเอกชนผูบริหารทองถิ่น และผูแทนเกษตรกร
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ภาคผนวก

 คําสั่งแตงตั งคณะกรรมการคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหา

 ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

รายชื่อคณะผูจัดทํา
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9สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562     หนา 9สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562     หนาสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562     หนา

บทสรุปผูบริหาร

1. พัฒนาการของการประชุมหารือรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ

 รฐับาลไดใหความสาํคญักบัการพฒันาความรวมมอืภาครฐัและเอกชนมาตัง้แตชวงของแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่2 (2510 – 2515) ทีกํ่าหนดใหมกีารสงเสริมใหภาคเอกชนมสีวนรวมในการพฒันาประเทศ 

จนกระทั่งในป 2524 พลเอก เปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีไดจัดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชน

เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2524 โดยมีนายกรัฐมนตรี

เปนประธานและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทําหนาที่ฝายเลขานุการ และตอมาไดมี

การจดัต้ังคณะกรรมการรวมภาครฐัและเอกชน เพือ่แกไขปญหาทางเศรษฐกจิจงัหวดั ซึง่เปนการขยายความรวมมือ

ลงสูระดับภูมิภาค ซึ่งนับไดวาภาคเอกชนไดมีบทบาทสําคัญในการรวมพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ

ของประเทศมาอยางตอเนือ่งจนถงึปจจบุนั แมวาในรฐับาลบางสมัยไดเปลีย่นรปูแบบของกลไกความรวมมอืระหวาง

ภาครัฐและเอกชนไปบางก็ตาม

 จนถึงสมัยรัฐบาลภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับ

การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยใหมี 

“การประชุมระหวางนายกรัฐมนตรีกับผูวาราชการจังหวัด ผูแทนภาคเอกชน ผูบริหารทองถิ่น และผูแทนเกษตรกร” 

ไปพรอมกนัทกุครัง้ดวย เพือ่รบัทราบปญหาและอปุสรรคในการประกอบธรุกจิของผูประกอบการภาคเอกชนในพืน้ที ่

รวมทั้งลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟงเสียงสะทอนจากประชาชน และเปนเวทีใหภาคเอกชนไดนําเสนอแนวทาง

การแกไขปญหาและแนวทางการพฒันาพืน้ทีท่ีส่อดคลองกบัการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรชาตแิละแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

2. ความคบืหนาผลการดาํเนนิงานตามผลการประชมุหารือรวมระหวางนายกรฐัมนตรกีบัคณะกรรมการ กรอ.

 ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560 เปนตนมา ไดมีการประชุม กรอ.ระดับภาคและกลุมจังหวัด จํานวน 14 ครั้ง 

ณ จังหวดันครราชสมีา พระนครศรอียธุยา สงขลา พษิณโุลก จนัทบรุ ีเพชรบรุ ีบรุรีมัย นครสวรรค อบุลราชธาน ีชมุพร 

เพชรบูรณ เชียงราย หนองคาย และลําปาง ตามลําดับ ซึ่งภาคเอกชน 4 สถาบัน (สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย) ไดเสนอ

เรื่องการแกไขปญหาและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ จํานวน 6 ดาน ไดแก (1) การสงเสริมการคา

และการลงทนุ (2) การสงเสรมิการทองเทีย่วและบรกิาร (3) การพฒันาโครงขายคมนาคมและโลจสิตกิส (4) การบรหิาร

จัดการน้ํา (5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ (6) การพัฒนากําลังคนและคุณภาพชีวิต 

รวมทัง้ส้ิน 345 ประเดน็ โดย สศช. ไดนาํผลการประชมุเสนอในเวท ีครม.สัญจร พจิารณา ซึง่ ครม. ไดมมีตเิหน็ชอบ

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ และใหรายงานผลการดําเนินการให สศช. ทราบ เพื่อประมวลและจัดทํา

เปนเอกสารรายงานตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ ผลความคืบหนาและขอเสนอแนะการดําเนินการที่สําคัญ สรุปไดดังนี้



10 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562

โครงการ/กิจกรรม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ รวม 29 ประเด็น ในพื้นที่ทั่วประเทศ ดวยการ 

1) สนับสนนุใหเกษตรกรยกระดับการผลติสินคาเกษตรและอาหารใหเขาสูระบบมาตรฐาน

และสอดคลองกบัความตองการของตลาด เพือ่ใหภาคการเกษตรเตบิโตอยางเตม็ศกัยภาพและ

สรางรายไดใหกับพื้นท่ีอยางตอเนื่องและยั่งยืน มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ เชน การให

ความชวยเหลอืเงนิกูดอกเบีย้ต่าํ (Soft Loan) ใหกับเกษตรกร เพือ่เปนการชวยเหลือราษฎรในพืน้ที่

ทีไ่ดรบัผลกระทบจากอทุกภยัในป 2560 การสนบัสนนุสนิคาเกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรยี

ใหเปนสินคาที่ไดรับความนิยมในตลาดโลก การชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว

ใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป การสนับสนุนและสงเสริมมะพราวไทย การสนับสนุน

ใหเกษตรกรผลติผลไมทีม่คีณุภาพและปลอดสารพิษสอดคลองกบัความตองการของตลาดในและ

ตางประเทศ 2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ

การสรางมูลคาเพิ่มในหวงโซการผลิต ดวยการเรงรัดและผลักดันนิคมอุตสาหกรรมยางพารา 

(Rubber City) การกํากับดูแลธุรกิจรับซื้อผลผลิตการเกษตรของคนตางชาติ การพัฒนา

อุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร การจัดตั้ง Oil Palm City การทําเกษตรแบบผสมผสานหรือ 

“วนเกษตร” ในสวนยางพาราและสวนปาลมน้ํามัน การกอตั้งศูนย Excellent Center เพื่อวิจัย

และพัฒนาองคความรูดาน SMEs การสนับสนุนศูนยนวัตกรรมสมุนไพร โครงการสงเสริม

การผลิตผาไหมและผาพื้นเมือง และการใช Big Data ดานการเกษตร เปนตน 

อยางไรก็ตาม บางโครงการยังมีขอจํากัดในดานความพรอมของพ้ืนท่ีดําเนินการ เชน การจัดต้ังตลาด

กลางสินคาเกษตรชายแดนสุไหงโก-ลก การพัฒนาการผลิตโคเน้ือครบวงจร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตและการสงออกอาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต และ โครงการ Fruit Complex & 

Business Matching ผลไมและสินคาการเกษตรภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี เปนตน

2.1.2 สงเสริมการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมและ

พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยการพัฒนาตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

(First S-Curve) เพือ่ยกระดบัไปสูอุตสาหกรรมทีใ่ชเทคโนโลยีข้ันสูง (New S-Curve) ดวยการสราง

ระบบเครือขายที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความรวมมือของภาคธุรกิจ

ในลักษณะ คลัสเตอร รวมทั้งกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศ มีการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ รวม 14 ประเด็น มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

เชน การสนับสนุนจังหวัดจันทบุรีใหเปน “นครอัญมณีศูนยกลางการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

ของโลก” การจดัต้ังศนูยวจิยัเพ่ือพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมฐานชวีภาพ

จังหวัดนครสวรรค การยกระดับอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ (Northern Science Park) 

สูการเรงสรางผูประกอบการและธุรกิจนวัตกรรม การยกระดับกาแฟอาราบิกาอยางครบวงจร 

 2.1 ดานการสงเสริมการคาและการลงทุน ไดมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

2.1.1 เสริมสรางความเขมแข็งของหวงโซการผลิตและแปรรูปผลผลิตภาคเกษตร มีการดําเนิน

ของภาคการผลิตและบริการที่มุงเนนความเชื่อมโยงระหวางภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการคา

การลงทุน โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ รวม 53 ประเด็น ดังนี้
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2.1.3 พัฒนาการคาชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยสงเสริมการทําตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่ม

ความตองการบรโิภคสนิคาและการสงออกของประเทศไทย ดวยการแสวงหาตลาดใหมและขยาย

ตลาดการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจระหวาง

ประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเขงขัน รวม 10 ประเด็น มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

เชน การเรงรัดดําเนินการเปดประมูลใหเอกชนเชาที่ดิน โดยใหความสําคัญกับการแบงพื้นที่ที่มี

ความพรอมกอน (Phasing) โดยเฉพาะพื้นที่ที่เอกชนมีความสนใจลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษกาญจนบุรี การกอสรางอาคารดานเพื่อรองรับระบบ CIQ และระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ รวมทั้งจัดทําแผนการบริหารจัดการและการเตรียมบุคลากรรองรับการเปด

จุดผานแดนถาวรบานฮวก จังหวัดพะเยา การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก (West 

Economic Corridor: WEC) การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West 

Economic Corridor: EWEC) เปนตน 

อยางไรก็ตาม ยังคงมีขอจํากัดในการขับเคล่ือนการพัฒนาดานชายแดนในบางพ้ืนท่ีท่ีติดกับเมียนมา 

เน่ืองจากยังไมไดขอสรุปหรือขอตกลงในระดับนโยบายระหวางไทยและเมียนมาท่ีชัดเจน

(Northern Boutique Arabica Coff ee Hub) การยกระดับ Northern Thailand Food Valley 

สูการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารแหงอนาคตสูตลาดสากล การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดวย

อัตลักษณลานนาเชิงสรางสรรค การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Udonthani City) โดยการพัฒนาและ

ออกแบบระบบการพัฒนาเมืองรวมกับทุกภาคสวนในพื้นที่ เปนตน

 2.2 พฒันาการทองเทีย่วเพือ่ใหเกดิการกระจายรายไดสูทองถิน่และชมุชน มกีารสรางมลูคาเพิม่ใหกบั

สินคาและบริการดานการทองเที่ยว โดยใชประโยชนจากเอกลักษณของวัฒนธรรมทองถิ่น และพัฒนา

กลุมคลัสเตอรทองเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่โดยเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวตามความตองการ

ของตลาด เชน การทองเที่ยวโดยชุมชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวทางทะเล เปนตน 

รวมทั้งพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายการทองเที่ยวท้ังภายใน

ประเทศและตางประเทศ รวม 42 ประเด็น มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก  1) การพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงสนับสนุนการทองเท่ียว เชน การวางระบบขนสงมวลชนเชื่อมตอจากสถานีหลัก

ไปยังแหลงทองเที่ยวในชุมชนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตแมน้ําเจาพระยาตอนกลาง การพัฒนา

โครงขายคมนาคมท่ีเช่ือมโยงการทองเทีย่วระหวางจงัหวดั กลุมจังหวดั ภมูภิาค และระหวางภาคสูกลุม

ประเทศ CLMV การพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวมรดกโลก หวยขาแขง-อุทยาน

ประวัติศาสตรกําแพงเพชร เมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย  2) พัฒนาแหลงทองเที่ยว

เดมิและแหลงใหมตามศกัยภาพของพืน้ที ่เชน การพฒันาแหลงทองเทีย่วทางประวตัศิาสตร “อทุยาน

เมอืงเกาพจิติร” เสนทางทองเทีย่วและเชือ่มโยงการคาชายแดน การพฒันาแหลงทองเทีย่วชายฝงทะเล

อาวไทย (The Royal Coast) ดําเนินโครงการ “เนรมิตอยุธยา” โครงการโลกของชาง (Elephant World) 

การยกระดับพัฒนาแหลงสปาวารีบําบัดน้ําพุรอน (คลองทอมเมืองสปา) จัดทําแผนแมบทพัฒนา

การทองเที่ยวริมแมน้ําโขง 7 จังหวัด (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และ
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อุบลราชธานี) แผนการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่วนอุทยานถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน 3) มาตรการอื่นเพื่อ

สนับสนุนการทองเที่ยว เชน การสนับสนุนเพิ่มสัดสวนการจัดสรรคืนคาธรรมเนียมในการเขาแหลง

ทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น การพัฒนาเสนทางจักรยานเพื่อ

การทองเทีย่วเชงิสขุภาพ เชงินิเวศ และเชงิชมุชน การสนับสนุนการทองเทีย่วเชงิวัฒนธรรม การสนับสนนุ

การทองเที่ยวเมืองรองดวยกิจกรรม MICE การทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาว (Long Stay) 

การจัดกิจกรรมการทองเท่ียว/สงเสริมสถานท่ีและแหลงทองเท่ียวสําคัญของจังหวัดและกลุมจังหวัดตางๆ 

โดยใชการบอกเลาเรื่องราวเช่ือมโยงกับขอมูลทั้งทางประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชุมชน 

อนัเปนเอกลกัษณของแตละทองถิน่ การพฒันาศกัยภาพการรกัษาความปลอดภยัในเมอืงทองเทีย่วหลกั

โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อยางไรก็ตาม ยังมีบางประเด็นที่หนวยงานที่เก่ียวของเห็นวายังไมเหมาะสมในการดําเนินการ 

เชน ขอเสนอการคนืภาษีมลูคาเพ่ิมใหแกนกัทองเท่ียว ณ ดานพรมแดนทางบก ขอเสนอโครงการพฒันา

เสนทางทองเที่ยวพะเยา–หลวงพระบาง เปนตน

 2.3 พัฒนาโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสังคม และ

การกระจายความเจริญ เช่ือมโยงการพัฒนาเมืองและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึงทั้งประเทศ รวม 191 ประเด็น ดังนี้

2.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพโครงขายทางถนนในเสนทางหลักเชื่อมโยงแหลงเศรษฐกิจในภูมิภาค 

และกับประเทศเพื่อนบาน โดยยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของโครงขายถนนที่มีอยู

ในปจจุบัน ขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมของแตละ

พ้ืนที ่รวมทัง้พฒันาโครงขายถนนระหวางจงัหวดั ภาค และระหวางภาคไปยงัประเทศเพือ่นบาน 

เพือ่เชือ่มโยงการเดนิทางไปยงัแหลงทองเทีย่วทีส่าํคัญของประเทศ และการขนสงสนิคาไปยังฐาน

การผลิต รวม 140 ประเด็น มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ เชน การกอสรางเสนทางมอเตอรเวย

สายใหมบางปะอิน-นครสวรรค, เชียงใหม-เชียงราย, ชุมพร-นราธิวาส การตอขยายทาง

ยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลลเวย) เชื่อมตอทางหลวงหมายเลข 32 การสรางทางหลวง

สายเลี่ยงเมืองในจังหวัดที่มีปริมาณจราจรหนาแนน การขยายชองจราจรจาก 2 ชองจราจร 

เปน 4 ชองจราจรในถนนสายหลัก การกอสรางสะพานกลับรถรูปเกือกมาบนถนนพหลโยธิน

และถนนมิตรภาพ การศกึษาการออกแบบกอสรางถนนเสนทางเฉลมิบรูพาชลทศิ (อูตะเภา-ชลบรุ-ี

ระยอง-จันทบุรี) การกอสรางและพัฒนาถนนเลียบชายฝงอาวไทย (Thailand Rivera) การศึกษา

เพื่อจัดทําแผนแมบทระบบขนสงมวลชนเพื่อเชื่อมโยงสถานีรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง

กับแหลงทองเที่ยว อุตสาหกรรม และแหลงชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยา ศรีราชา และแหลมฉบัง 

การศึกษาออกแบบโครงการกอสรางสะพานพัฒนามิตรภาพไทย - ลาว แหงที่ 6 ที่อําเภอ

นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี การกอสรางสะพานคูขนานสะพานมิตรภาพนํ้าเหืองไทย - ลาว 

การกอสรางสะพานมิตรภาพไทย - ลาว จังหวัดเลย เปนตน

2.3.2 พัฒนาระบบขนสงทางรางทั้งที่เปนในเขตเมืองและระหวางเมือง โดยการเรงรัดปรับปรุง

โครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยูในปจจุบัน กอสรางทางคูในแนวเสนทางรถไฟที่มีอยู และศึกษา
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ความเหมาะสมของการกอสรางรถไฟสายใหม รวมทัง้พฒันาส่ิงอํานวยความสะดวกเพือ่รองรบั

การเปลี่ยนแปลงการขนสงสินคาและการเดินทาง รวม 17 ประเด็น มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

เชน การกอสรางระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเขม ชวงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต 

การพัฒนาเสนทางรถไฟสายเกาชวงสุพรรณบุรี-อางทอง-ลพบุรี โครงการระบบขนสงมวลชน

โดยระบบราง Monorail อาํเภอหาดใหญ จงัหวัดสงขลา” พฒันาระบบรถไฟฟารางเบา (Light Rail 

Transit System: LRT) ในจังหวัดภูเก็ต ขอนแกน พิษณุโลก นครราชสีมา และเชียงใหม 

การกอสรางเสนทางรถไฟสายใหมเสนทางสุราษฎรธานี - ทานุน (พงังา) และเสนทางชุมพร – ทาเรอื

น้ําลึกระนอง การสํารวจออกแบบเสนทางรถไฟจากลํานารายณ จังหวัดลพบุรี-เพชรบูรณ การ

ศึกษาการเชื่อมตอเสนทางรถไฟจากจังหวัดนครสวรรคไปยังอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

การศึกษาออกแบบรถไฟทางคูสายระยอง-จันทบุรี-ตราด เพ่ือเช่ือมตอรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-

ระยอง การเปดเดินรถไฟโดยสารดวนพิเศษ (Sprinter) สายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ การพัฒนา

สถานีรับมอบและสงตูบรรทุกสินคา (Container Yard) ที่สถานีรถไฟเขาทอง จังหวัดนครสวรรค 

เปนตน

2.3.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพบริการขนสงทางน้ําโดยเฉพาะบริเวณและเครือขายทาเรือหลัก 

โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชประโยชนโครงสรางพื้นฐานที่ไดลงทุนไปใหสามารถสนับสนุน

การเดินทางและขนสงเชื่อมโยงทางน้ําภายในประเทศ รวมทั้งสรางโครงขายเชื่อมโยงการขนสง

ทางน้ําระหวางทาเรือชายฝงและทาเรือหลักภายในประเทศและตางประเทศ รวม 10 ประเด็น 

มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ เชน การปรับปรุงทาเทียบเรือแมน้ําเจาพระยา 17 แหง การเปด

ใหบริการขนสงผูโดยสารและสินคาทางน้ําโดยเรือเฟอรรี่ขามอาวไทยเพิ่มเติมจากที่มีอยูแลว 

การแกไขปญหาและพฒันาทาเรอืขนถายสินคา เสนทางลํานํ้าเจาพระยา ทีบ่ริเวณอําเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การพัฒนาทาเรือครุยสสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี (ฝงอาวไทย) 

และทาเรือครุยสจังหวัดกระบี่ (ฝงอันดามัน) การพัฒนาทาเทียบเรือประมงปตตานี ระยะท่ี 2 

การขออนุมัติสัมปทานของภาคเอกชนในการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกสงขลาแหงท่ี 1 และพัฒนาทาเรือ

นํ้าลึกสงขลาแหงท่ี 2 การกอสรางเข่ือนยกระดับนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาและแมนํ้านาน เปนตน

2.3.4  เพิม่ประสิทธภิาพระบบขนสงทางอากาศของสนามบนิหลักและสนามบนิรองทีมี่ศักยภาพ

โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีความสามารถเพียงพอในการรองรับการเติบโตของปริมาณ

การจราจรทางอากาศทัง้ในปจจบุนัและอนาคต เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดความลาชา ทาํใหเกดิ

ความคลองตัวของเที่ยวบินและอยูในระดับที่แขงขันได รวม 13 ประเด็น มีผลการดําเนินงาน

ทีส่าํคัญ เชน การพฒันาและปรบัปรงุสนามบนิหลกัและสนามบนิรองทีม่ศีกัยภาพในการเชือ่มโยง

โครงขายทางบกและทางเรือ (ทาอากาศยานสุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช ทาอากาศยานตรัง 

กระบี่ ชุมพร และนราธิวาส) การสรางสนามบินแหงใหมตามความจําเปน เชน สนามบินจังหวัด

พังงา การกอสรางทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหมแหงที่ 2 การพัฒนาทาอากาศยานลําปาง 

แพร พิษณุโลก นานนคร เลย อุดรธานี บุรีรัมย ศึกษาความเปนไปไดของการกอสรางสนามบิน

สุรินทร และบึงกาฬ เปนตน
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2.4.2  เพิม่ประสทิธภิาพระบบชลประทานในพืน้ทีภ่าคเหนอื เชน การทบทวนผลการศกึษาโครงการ

ชลประทานพิษณุโลกฝงซาย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร การฟนฟูแมน้ําพิจิตรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการระบายและการกักเก็บน้ํา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแมน้ํา

สะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี การพัฒนาระบบชลประทานลุมน้ําปาสัก การพัฒนาแหลงน้ํา

เพื่อการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อแกไขปญหาอุทกภัย การบริหารจัดการอยางเปนระบบ

ในพื้นที่จังหวัดลําปาง ลําพูน และเชียงใหม เปนตน

2.4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักและใชนํ้าในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน การเรงรัดแผน

บริหารจัดการน้ําโขง เลย ชี มูล โดยแรงโนมถวง (Gravity) เพื่อรองรับการเติบโตของ

ภาคการผลิตและภาคบริการ การเพ่ิมระบบการกักเก็บนํ้าและระบบกระจายนํ้าโดยสรางแหลงกักเก็บ

น้าํขนาดเลก็แบบหลมุขนมครก การสนบัสนนุเครือ่งเจาะ/ขดุบอบาดาลใหกบัองคกรปกครองสวน

ทองถิน่ การกาํหนดใหมมีาตรฐานเกีย่วกับครุภณัฑของระบบโซลาเซลล/เคร่ืองสบูนํ้าดวยไฟฟา

ในพ้ืนทีจ่งัหวดัศรสีะเกษ การพัฒนาแกมลงิลุมน้าํชเีพือ่ปองกนัอุทกภยัในพืน้ทีจ่งัหวดัชัยภมูแิละ

จังหวัดใกลเคียง การแกไขปญหาน้ําทวม-ภัยแลงซ้ําซาก จังหวัดบุรีรัมย การขุดเจาะบอบาดาล

2.3.5 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสของภูมิภาคโดยเช่ือมโยงการขนสงหลายรูปแบบ 

โดยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสใหไดมาตรฐานสากลและ

สนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อใหประเทศไทยมีความสามารถใน

การแขงขนัดานโลจสิตกิสและการอาํนวยความสะดวกทางการคามปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ รวม 11 

ประเด็น มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ เชน การกอสรางศูนยการขนสงสินคาไปสูการขนสงหลาย

รูปแบบ (Multi Modals Transportation Logistics Center) จังหวัดพิษณุโลก โดยการกอสราง

ศูนยรวบรวมตูคอนเทนเนอรและเปล่ียนรูปแบบขนสง Korat ICD: Inland Container Depot 

การพัฒนาสถานีขนสงสินคา (Truck Terminal) จังหวัดนครสวรรคและเชียงใหม เปนตน

 2.4 บริหารจัดการน้ําใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ํา

ของแหลงนํ้าตนทุนและพัฒนาระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร การลงทุน และอุปโภคบริโภค 

โดยพัฒนาแหลงนํ้าในลักษณะรวมกลุมพื้นท่ี รวมทั้งสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

โดยเฉพาะประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ ทั้งนี้ การกําหนดทิศทางการบริหารจัดการและการ

ใชประโยชนทรัพยากรน้ําทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดินไดดําเนินการโดยคํานึงถึงศักยภาพและขอจํากัด

ดานสิ่งแวดลอมและมิติเชิงสังคมของพื้นที่ รวม 40 ประเด็น มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้

2.4.1 แกไขปญหาน้ําเค็มรุกล้ํา และบรรเทาอุทกภัยและแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่ภาคกลาง 

เชน การกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงถาวรหรือแนวทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก

นํ้าทวมท่ีเกิดจากนํ้าท่ีระบายจากเข่ือนเจาพระยาบริเวณชุมชนริมคลองโผงเผง การแกไขปญหา

นํ้าเค็มรุกล้ําในพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาและทาจีน การพัฒนาแนวทุงรับน้ํา

ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดอางทองและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งพื้นที่

ใกลเคียง การบรรเทาอุทกภัยและแกไขปญหานํ้าทวมพ้ืนท่ีเพชรบุรีตอนลางอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

เปนตน
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2.4.4 พัฒนาระบบการบําบัดน้ําเสียจากชุมชนเมืองในพื้นที่ภาคใต และปองกันและแกปญหา

นํ้าทวมในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน เชน การพัฒนาระบบการบําบัดน้ําเสียจากชุมชนเมือง 

ชุมชนริมแมน้ํา ท่ีปลอยลงสูแมน้ําลําคลองโดยจะตองผานระบบบําบัดนํ้าเสียกอนปลอยลง

สูคลองธรรมชาติในพื้นท่ีอาวบานดอนและอาวปตตานี โครงการอางเก็บนํ้าคลองเบตง และ

การเตรียมการปองกันและแกปญหานํ้าทวมในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานในพ้ืนท่ีและท่ัวประเทศ 

เปนตน

 2.5 ฟนฟูและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดดําเนินการปองกัน รักษา และ

อนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม โดยการมสีวนรวมของชมุชนในพืน้ที ่ดวยการขดุลอกลาํน้าํ 

สรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํา ฟนฟูปาชายเลน ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล 

แกไขปญหาการบําบัดน้ําเสียและขยะในพื้นที่สําคัญ รวม 6 ประเด็น มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

เชน การศึกษาความเหมาะสมของการขุดลอกแมนํ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การฟนฟูปาชายเลน

ในพื้นที่เลนงอกใหมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี การปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล

อาวไทยฝงตะวนัตก การแกไขปญหาการบาํบดัน้าํเสยีและขยะในพืน้ทีท่ัง้ระบบ การสรางเข่ือนปองกนั

ตลิ่งริมแมน้ําปง ยม นาน สะแกกรัง เจาพระยา ทาจีน การขุดลอกแมน้ําเพชรบุรี การบริหารจัดการ

ลุมน้ําตาป-พุมดวง ลุมน้ําชุมพร และลุมน้ําปากพนัง ทั้งลุมน้ําหลักและคลองสาขาอยางเปนระบบ 

การบริหารจัดการลุมน้ํากกและลุมน้ําอิง การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนริมแมน้ําโขง เทศบาล

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เปนตน

 2.6 พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตดวยการปรับระบบการศึกษาในระบบอาชีวศึกษาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพบริการสุขภาพในพ้ืนท่ีภูมิภาค ไดดําเนินการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน รวมท้ังพัฒนาดานการแพทยและสาธารณสุขเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ของคนไทย รวม 13 ประเด็น มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ เชน การปรับระบบการศึกษาโดยเนน

การศึกษาในระบบอาชวีศกึษาใหตรงสาขาความตองการในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในเขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวันออก (EEC) การดําเนินงาน OTOP Academy การจัดตั้งศูนยฝกอาชีพใหแกแรงงานสําหรับ

เรอืประมงไทย การประกาศใหจังหวดัอุดรธานีเปนเมอืงสมนุไพร การสงเสริมการเปนศนูยกลางสขุภาพ

นานาชาติ (Medical Hub) ดวยการเรงรัดการพัฒนาศูนยความเปนเลิศโรงพยาบาลสุราษฎรธานี

ในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน การพัฒนาเครือขายทางการแพทยและการสาธารณสุขตนแบบ ดวยเทคโนโลยี 

Big Data, Artifi cial Intelligence (AI) และ Mobile Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริการ

ทางการแพทยและสาธารณสุข การพัฒนาใหกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เปน “เมืองตนแบบ

สุขภาวะในผูสูงวัย (Health Aging Smart Cities)” โดยใหจังหวัดแพรเปนจังหวัดนํารอง

อยางไรก็ตาม ยังมีบางประเด็นขอเสนอที่ยังขาดความพรอมในการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 

(Emergency Physician) และบริการแพทยเฉพาะทางในสาขาที่มีความจําเปนตอพื้นที่ เชน โครงการ

ในพ้ืนท่ีการเกษตรพรอมติดต้ังระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยในพ้ืนท่ีท้ัง 5 จังหวัดของกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน 1 เพือ่สนับสนุนการขยายพืน้ทีก่ารทําเกษตรอินทรยี เปนตน
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ศนูยการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานประจกัษศลิปาคม ซึง่ไมไดรับการจดัสรรงบประมาณ 

เนื่องจากพื้นที่การจัดตั้งศูนยฯ ยังไมมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนตน

3. ปจจัยที่สงผลตอการขับเคลื่อน

 3.1 ปจจัยท่ีเปนอุปสรรค การจัดเตรียมขอเสนอของภาคเอกชนและภาครัฐบางประเด็นมีขอจํากัด

ในการประสานงานดานระยะเวลา เน่ืองจากมีการกําหนดวันประชุมหารือคอนขางกระช้ันชิด  ประมาณ  7 – 10 

วันลวงหนา สงผลใหการรวบรวมคัดเลือกและจัดเตรียมขอเสนออาจไมสามารถดําเนินการไดอยาง

มีคุณภาพ และมีขอมูลครบถวน รวมทั้งในบางประเด็นมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาไมเพียง

พอ ทําใหหนวยงานเจาของเรื่องและหนวยงานที่เก่ียวของไมสามารถดําเนินการใหเกิดผลอยางเปน

รปูธรรม หรอืดําเนินการตามระยะเวลาทีก่าํหนดได ในขณะทีก่ลไก กรอ.กลุมจงัหวดั และ กรอ.จงัหวัด 

ในบางพื้นที่ขาดเอกภาพในการจัดทําขอเสนอและขับเคลื่อนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปสู

การปฏิบัติ ขณะเดียวกันหนวยงานในพื้นที่ขาดการประสานงานกับสวนกลาง ทําใหไมทราบชองทาง

ในการติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินโครงการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม

 3.2. ปจจยัแหงความสาํเรจ็ การจดัทาํขอเสนอของภาคเอกชนและภาครัฐไดดาํเนินการอยางเปนข้ันตอน

และบูรณาการกับทุกภาคสวนในพื้นที่ มีกระบวนการกลั่นกรองขอเสนอที่ดี ภาคเอกชนสวนกลางทั้ง 

4 สถาบัน ไดจัดประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมหารือรวมฯ การซักซอมการนําเสนอประเด็นตอ

ทีป่ระชมุใหมคีวามกระชับ ชัดเจน ตรงประเดน็ และอยูในระยะเวลาท่ีกาํหนด ในขณะท่ี สศช. ในฐานะ

ฝายเลขานุการฯ ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีอยางตอเนื่อง

4. สรุปและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทํางานในระยะตอไป

 4.1 การตอบโจทยการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี รายงานฉบับน้ีไดแสดงใหเห็นวาการขับเคล่ือนการพัฒนา

ภาคหรือกลุมจังหวัดดวยกลไกการประชุมหารือนายกรัฐมนตรีกับผูวาราชการจังหวัด ผูแทนภาค

เอกชน ผูบริหารทองถิ่น และผูแทนเกษตรกร ที่ปรับเปลี่ยนมาจากรูปแบบการประชุมของ กลไก กรอ.

กลุมจังหวัด/จังหวัด และ กรอ.ระดับชาติ น้ัน สามารถตอบสนองความตองการพัฒนาท่ีนําเสนอจาก

ระดับพื้นที่ไดตรงประเด็นและมีความหลากหลาย ทั้งในประเด็น การสงเสริมการคาและการลงทุน 

การสงเสรมิการทองเทีย่วและบรกิาร การพฒันาโครงขายคมนาคมและโลจสิตกิส การบรหิารจดัการน้าํ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการพัฒนากําลังคนและคุณภาพชีวิต 

ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของเวทีประชุมหารือและทิศทางนโยบายของรัฐบาล

อยางไรก็ตามแผนงาน/โครงการสวนใหญจะเปนเรื่องของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและมิติ

การพัฒนาท่ีเปนเชิงกายภาพท่ีชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยบางสวนมีการริเร่ิมการพัฒนาท่ีสราง

รูปแบบใหมๆ ของการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจรายสาขาและคุณภาพชีวิต

ดังนั้น จึงมีขอเสนอสําหรับการดําเนินการในระยะตอไป ดังนี้

1)  ใหความสําคัญกับการกํากับ เรงรัด และติดตาม ใหการดําเนินโครงการ/มาตรการ ท่ีไดรับ

      ความเห็นชอบแลวเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่เปนรูป ธรรมอยางแทจริง
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2)  ควรใหความสําคัญในประเด็นการพัฒนาที่สนับสนุนใหผูประกอบการธุรกิจ เกษตรกร 

   และผูประกอบการชุมชนในภูมิภาค สามารถเขาถึง/ใชประโยชนจากโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน

   เพื่อสรางใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไมขยายชองวางความเหลื่อมล้ํา โดยเนนกลยุทธ   

   การยกระดับการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา/บริการ ในทุกกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีการพัฒนา

   รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่เชื่อมโยงตลอดทั้งหวงโซอุปทานของธุรกิจนั้นๆ

3)  ควรใหความสําคัญกับแนวโนมปญหาที่มาจากการเติบโตของความเปนเมืองในเมืองศูนยกลาง

      ความเจรญิ โดยเฉพาะการบรหิารจดัการขยะ น้าํเสยี เพือ่เปนการปองกนักอนทีป่ญหาจะลกุลาม   

     จนยากแกการบริหารจัดการ

 4.2 การปรบัปรุงประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการขบัเคลือ่น รปูแบบความรวมมือระหวาง

ภาครฐั เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเกษตรกร ในพืน้ที ่ณ ขณะน้ี ยังมฐีานะเปนกลไก

ชัว่คราวทีด่าํเนนิการตามนโยบายของรัฐบาล ในขณะทีก่ลไกหลักท่ียังมคีวามสําคญั และเปนกาํลังหลัก

ในการเสนอแนะประเดน็และแนวทางการพฒันาโดยมกีฎหมายและระเบยีบปฏบิตัริองรับการทํางาน

อยางชดัเจน ยังคงเปนเวทคีวามรวมมอืกบัภาคเอกชนทีอ่ยูในกลไกและรปูแบบ กรอ. ซึง่มกีารดาํเนนิการ

ในการระดมความคิดเห็นผานกลไกการประชุม กรอ. ทั้งในระดับกลุมจังหวัดและจังหวัดที่ตอเนื่อง 

จึงทําใหมีความเขมแข็งและมีความพรอมในการนําเสนอประเด็นและแนวทางการพัฒนาเปนไป

ตามความตองการของพืน้ทีอ่ยางแทจรงิ อยางไรก็ตาม จากการดาํเนินการในชวงทีผ่านมา สศช. ในฐานะ

ฝายเลขานุการฯ พบวา ยังมีขอจํากัดที่เปนจุดออนและสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การขับเคลื่อนฯ ดังนี้

•  การจัดทําขอเสนอมีเวลาจํากัดมาก จึงนําแผนงาน/โครงการที่มีอยูในแผนงานของสวนราชการ

      มาเสนอมากกวาขอเสนอทีเ่กดิจากการมองเหน็ประเดน็ปญหาในเชงิยทุธศาสตรจากประสบการณ

      ของภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจ และของภาคีที่เกี่ยวของ ทําใหเปนอุปสรรคหรือมีผลกระทบ

    สําคัญตอการพัฒนาประเทศ/พื้นที่จริง

•    การประชุม กรอ.กลุม/จังหวัด ไมมีความตอเน่ือง ข้ึนอยูกับผูวาราชการท่ีมีการโยกยายสับเปล่ียน

   หมุนเวียน/บางจังหวัดไมใหความสําคัญกับ กรอ. ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนบางพื้นท่ีบางกลุม

ไมตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทในเวที กรอ. ที่จะสามารถชวยใหมีการกํากับ ขับเคลื่อน

และติดตามการพัฒนาใหเกิดผลสําเร็จอยางจริงจัง ทําใหกลไก กรอ.กลุมจังหวัด/จังหวัด 

ไมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ขาดความเขมแข็งทั้งในเร่ืองการกําหนดชี้นําประเด็นการพัฒนา

ในเชิงยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนกํากับติดตามใหเกิดประสิทธิผล

ดังนั้น การสรางความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยั่งยืน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาบนพื้นฐานความรวมมือ

ระหวางภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสภาเกษตรกรในพื้นที่ จึงม ีขอเสนอแนะสําหรับ

การสรางความเขมแข็ง ใหกับกลไกทั้ง 4 องคกร และการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อนมติและ

ขอสั่งการไปสูการปฏิบัติ รวมทั้ง การบูรณาการในการพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ 
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1)  ภาครัฐควรสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหกับกลไก กรอ. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลของกระบวนการนโยบายสาธารณะทีค่รบวงจร Plan - Do - Check - Act (PDCA) 

โดยควรสนบัสนนุใหกลไกและเวท ีกรอ. แตละระดบัมกีารจดัประชมุหารืออยางตอเน่ือง โดยเนน

บทบาทการชวยกาํกบั ตดิตามผลการดําเนนิแผนงาน/โครงการ เพือ่พฒันาเศรษฐกจิในพืน้ทีใ่หเกิด

ประสทิธผิลสงูสดุ และมกีารตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการในระดบัพ้ืนท่ี

รวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากร/ผูแทนขององคกร

ตนเองใหมีประสิทธิภาพในการมีสวนรวมในการติดตามแผนงาน/โครงการใหมีประสิทธิผลตอไป

2)  ภาครัฐควรสนับสนุนให กลไก กรอ.กลุมจังหวัด/จังหวัด เปนกลไกกลั่นกรองขอเสนอ

เสนอในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เนื่องจากเปนกลไกขับเคลื่อน

การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในระดบัภาค โดยมคีณะอนกุรรมการบรูณาการนโยบายพฒันาภาค 

(อ.ก.บ.ภ.) เปนกลไกการทํางานระดับภาคของทั้ง 6 ภาค ดังนั้น เพื่อใหกระบวนการทํางาน

รวมภาครัฐและเอกชนมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันทุกระดับ ภาคเอกชนจึงควรพิจารณาให

มีกลไกคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหง

ประเทศไทยในระดับภาคบูรณาการทํางานรวมในกลไก ก.บ.ภ และ อ.ก.บ.ภ. ดวย

3)  จังหวัดและกลุมจังหวัดควรสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวม

ในการกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด หรือภาค ตั้งแตเริ่มตน

กระบวนการ เพือ่สงเสรมิใหเกิดนวัตกรรมของการจดัทาํแผนงาน/โครงการพฒันา เพือ่ตอบโจทย

การพัฒนาพื้นที่ในแตละระดับสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
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รายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล
จากการประชุมระหวางนายกรัฐมนตรีกับผูวาราชการจังหวัด 

ผูแทนภาคเอกชน ผูบริหารทองถิ่น และผูแทนเกษตรกร 
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
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รายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล
จากการประชุมระหวางนายกรัฐมนตรีกับผูวาราชการจังหวัด 

ผูแทนภาคเอกชน ผูบริหารทองถิ่น และผูแทนเกษตรกร 
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา

1. ภาพรวมของการประชุมหารือรวมระหวางนายกรัฐมนตรี กับผูวาราชการจังหวัด ผูแทนภาคเอกชน

ผูบริหารทองถิ่น และผูแทนเกษตรกร

 1.1 ทีม่าของการจดัต้ังคณะกรรมการรวมภาครฐับาลและเอกชนเพือ่แกไขปญหาทางเศรษฐกจิ: กรอ. 

(อดีต – ปจจุบัน)

  1.1.1    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2515) กําหนดวา รัฐตอง

สงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ

  1.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2516 – 2520) มีแนวคิด

การจัดระบบความสัมพันธระหวางภาครัฐและเอกชนในการแกไขปญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ

  1.1.3 พลเอก เปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี ไดจัดตั้ง กรอ. ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2524 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (สศช.) ทําหนาที่ฝายเลขานุการ และมีกรรมการจากภาครัฐ ประกอบดวย รัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ 

และหัวหนาสวนราชการท่ีเกี่ยวของ กรรมการภาคเอกชน ประกอบดวยผูแทนคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 

3 สถาบัน (กกร.) ไดแก สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

  1.1.4 รัฐบาลไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาความรวมมือระหวาง

ภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2539 และมีคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน

เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจหรือเรียกวา “กรอ.” เปนกลไกการทํางานรวมระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน

   1) แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ป พ.ศ. 2540 ไดปรับปรุงโครงสราง กรอ. กลาง และอํานาจ

หนาทีข่องสํานกังานคณะกรรมการรวมภาครฐับาลและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกจิ (กรอ.) ซึง่เปนหนวยงาน

ใน สศช. ที่เปนสํานักงานเลขานุการ กรอ.

   2) แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ป พ.ศ. 2543 ไดปรับปรุงโครงสราง กรอ. จังหวัด

  1.1.5   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

ไดยกเลิก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหา

ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2539 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือใหจังหวัดมีเอกภาพในการบริหารราชการ โดยมี
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คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดเพียงชุดเดียว คือ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 

ซึ่งเปนเหตุยุติบทบาทหนาที่ของ กรอ.

  1.1.6 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2552 (รัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ) แตงตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) โดยมีนายกรัฐมนตรี

เปนประธานกรรมการ ทําหนาที่พิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหา

และอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การคา การลงทนุของภาคเอกชน รวมทัง้ใหภาคเอกชนของ กรอ.จงัหวดัและกลุมจังหวัด

  1.1.7 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 67/2557 ไดแตงตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและ

เอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โดยมี หัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) เปนประธาน รองหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติฝายเศรษฐกิจเปนรองประธานกรรมการ 

สวนราชการที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน 5 สถาบัน (กกร. สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย) และมี สศช. เปนฝายเลขานุการ

  1.1.8 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 182/2557 ไดปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที่

ในคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 

และมีกรรมการประกอบดวย รัฐมนตรี ผูแทนภาครัฐและภาคเอกชน

  1.1.9 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 รับทราบผลการประชุมรวม กรอ. 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย

เรงรัดใหทุกจังหวัดแตงตั้ง กรอ.จังหวัดและกลุมจังหวัด ตามโครงสรางใหมที่ไดมีการหารือกับภาคเอกชนเรียบรอย

แลว (22 คน) และใหมีการประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอย 1 - 2 เดือน/ครั้ง

  1.1.10 คณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 

ประกาศจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด (ฉบับที่ 3) ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน

ชื่อกลุมจังหวัด และจังหวัดที่เปนองคประกอบของกลุมจังหวัด รวมทั้งจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

โดยมี 8 กลุมจังหวัดที่มีการปรับเปลี่ยน ดังนี้
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หนวยงานภาครัฐ

กกร. *

สภาทองเที่ยวฯ 

สภาตลาดทุนฯ

สภาผูสงสนิคา

ทางเรือฯ

กรอ.

กลุมจังหวัด

กรอ. 

จังหวัด

มท. กระทรวง

กรม

คณะกรรมการ

ระดับนโยบายตางๆ

สศช. กรอ. ครม.

ภาคเอกชน

สวนภูมิภาค

ภาครัฐ

สวนภูมิภาค

กลไกการขับเคลื่อน กรอ.

*กกร.: คณะกรรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สภาบัน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย)

   1) ภาคกลางตอนบน ไดแก ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรีและอางทอง 

ซึ่งมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด

   2) ภาคกลางปริมณฑล ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ ซึ่งมีจังหวัด

นครปฐมเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด

   3) ภาคกลางตอนลาง 1 ไดแก กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งมีจังหวัดราชบุรี

เปนศูนยกลางของกลุมจังหวัด

   4) ภาคใตฝงอาวไทย ไดแก ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎรธานีและสงขลา 

ซึ่งมีจังหวัดสุราษฎรธานีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด

   5) ภาคใตฝงอันดามัน ไดแก กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล ซึ่งมีจังหวัดภูเก็ต

เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด

   6) ภาคใตชายแดน ไดแก นราธวิาส ปตตาน ีและยะลา ซึง่มจีงัหวดัยะลาเปนศนูยปฏบัิตกิาร

ของกลุมจังหวัด

   7) ภาคตะวันออก 1 ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ีและระยอง ซึง่มจีงัหวดัชลบรุเีปนศนูยปฏบัิตกิาร

ของกลุมจังหวัด

   8) ภาคตะวันออก 2 ไดแก จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว ซึ่งมีจังหวัด

ปราจีนบุรีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
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 ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560 – มกราคม 2562 ไดมีการประชุม กรอ. ระดับภาคและกลุมจังหวัด รวม 14 ครั้ง 

ณ จังหวัดนครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สงขลา พิษณุโลก จันทบุรี เพชรบุรี บุรีรัมย นครสวรรค อุบลราชธานี 

ชุมพร เพชรบูรณ เชียงราย หนองคาย และลําปาง ตามลําดับ ซึ่งภาคเอกชน 5 สถาบัน (สภาหอการคา

แหงประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอตุสาหกรรมทองเทีย่วแหงประเทศไทย 

และสภาเกษตรกรแหงชาต)ิ ไดเสนอเรือ่งการแกไขปญหาและขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิในภมูภิาคของประเทศ 

รวม 6 ดาน ไดแก (1) การสงเสริมการคาและการลงทุน (2) การสงเสริมการทองเที่ยวและบริการ (3) การพัฒนา

โครงขายคมนาคมและโลจสิตกิส (4) การบริหารจดัการน้าํ (5) การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

และ (6) การพัฒนากําลังคนและคุณภาพชีวิต รวมท้ังส้ิน 345 ประเด็น โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงาน

ที่เก่ียวของรับไปดําเนินการ และใหรายงานผลการดําเนินการให สศช. ทราบเพื่อประมวลและจัดทําเปนรายงาน

ตอไป ซึ่งจากการประมวลผลการดําเนินงาน ที่ผานมา พบวา ผลการดําเนินงานสอดคลองกับยุทธศาสตรการสราง

ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยสรุปตามประเด็นการพัฒนาที่สําคัญได ดังนี้

 1.3 สรุปผลการดําเนินงาน 4 
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2. ความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามผลการการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร 

2.� ด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
ด าเนินการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการเสริมสร้างและพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และการค้าการลงทุน โดยค านึงถึงการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชน 
ในพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 53 ประเด็น ดังนี้ 

2.�.� การพัฒนาภาคการเกษตร เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร
และฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือให้ภาคการเกษตรเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและสร้างรายได้ให้กับ
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวม 29 ประเด็น ได้แก ่

1) ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รับไปด าเนินการตามขั้นตอนการเร่งรัดการด าเนินโครงการ อ่างล าสะพุง จังหวัดชัยภูมิ 

ความคืบหน้า: ส านักงบประมาณ รายงานว่าโครงการอ่างล าสะพุง จังหวัดชัยภูมิ วงเงิน
ทั้งโครงการ 3,100 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2562-2564) โดยจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 วงเงิน 100 ล้านบาท 
และในงบประมาณปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 3,000 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงฐานรากและ 
ขุดร่องแกน และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

2)  ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ
ช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) ให้กับเกษตรกร เพ่ือเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยในปี 2560 เช่นเดียวกับโครงการหมู่บ้านละ 250,000 บาท 

ความคืบหน้า: ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อทั้งหมด 5 ,007 ราย วงเงิน 218.82  
ล้านบาท ปัจจุบันสิ้นสุดการด าเนินการแล้ว 

การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
5  ประเด็น 

 

โครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ 
�9� ประเด็น 

 

การบริหารจัดการน้ า 
40 ประเด็น 

 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการ 
42 ประเด็น 

 

การพัฒนาด้านอ่ืน   
�9 ประเด็น 
 

 1.2 วัตถุประสงคของการประชุม

 เพือ่ใหนายกรัฐมนตรแีละคณะรฐัมนตรไีดรบัทราบปญหาและอปุสรรคในการประกอบธรุกจิของผูประกอบการ

ภาคเอกชนในพื้นท่ี รวมทั้งลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟงเสียงสะทอนจากประชาชน และเปนการสรางความรู

ความเขาใจการทาํงานของรฐับาลใหประชาชนไดรบัทราบ นอกจากนัน้ การประชมุหารือรวมระหวางนายกรัฐมนตร ี

คณะกรรมการ กรอ.สวนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุมจังหวัด ยังเปนเวทีใหภาคเอกชนไดนําเสนอแนวทาง

การแกไขปญหาและแนวทางการพฒันาพืน้ทีท่ีส่อดคลองกบัการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรชาตแิละแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
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2. ความคืบหนาผลการดําเนินงานตามผลการการประชุมระหวางนายกรัฐมนตรีกับผูวาราชการจังหวัด 

ผูแทนภาคเอกชน ผูบริหารทองถิ่น และผูแทนเกษตรกร

 2.1 ดานการสงเสริมการคาและการลงทุน

 ดาํเนินการสงเสรมิการคาและการลงทนุเพือ่เพิม่มลูคาทางเศรษฐกจิ ดวยการเสรมิสรางและพัฒนาขดีความ

สามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการที่มุงเนนความเชื่อมโยงระหวางภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 

และการคาการลงทุน โดยคํานึงถึงการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหแกประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 

53 ประเด็น ดังนี้

  2.1.1 การพัฒนาภาคการเกษตร เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรม

เกษตรและฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง รวมทั้งยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหเขาสูระบบ

มาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของตลาด เพื่อใหภาคการเกษตรเติบโตอยางเต็มศักยภาพและ

สรางรายไดใหกับพื้นที่อยางตอเนื่องและยั่งยืน รวม 29 ประเด็น ไดแก

   1) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ

รับไปดําเนินการตามขั้นตอนการเรงรัดการดําเนินโครงการ อางลําสะพุง จังหวัดชัยภูมิ

   ความคืบหนา: สํานักงบประมาณ รายงานวาโครงการอางลําสะพุง จังหวัดชัยภูมิ วงเงิน

ทั้งโครงการ 3,100 ลานบาท (ป พ.ศ. 2562-2564) โดยจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2562 วงเงิน 100 ลานบาท 

และป พ.ศ. 2563 วงเงิน 3,000 ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงฐานรากและขุดรองแกน 

และอยูระหวางกระบวนการจัดซื้อวัสดุกอสราง

   2) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงการคลังรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ใหความชวยเหลือเงินกูดอกเบี้ยต่ํา (Soft Loan) ใหกับเกษตรกร เพื่อเปนการชวยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ไดรับ

ผลกระทบจากอุทกภัยในป 2560 เชนเดียวกับโครงการหมูบานละ 250,000 บาท

   ความคบืหนา: ธนาคารออมสนิอนมุตัสินิเชือ่ทัง้หมด 5,007 ราย วงเงิน 218.82 ลานบาท 

ปจจุบันสิ้นสุดการดําเนินการแลว

   3) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ

รับไปสนับสนุนเมล็ดพันธุดานพืชไรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมวิชาการเกษตร ไดรับจัดสรร

งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร เปน

เงิน 140.3375 ลานบาท และขอรับการจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ. 2563 เปนเงิน 118.7667 ลานบาท เพื่อ

ดําเนินกิจกรรมการผลิตพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวคุณภาพดี 30 ตัน ผลิตพันธุมันสําปะหลังคุณภาพดี 18 ลานทอน 

และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ

   4) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงพาณิชย

และหนวยงานทีเ่กีย่วของรบัไปพจิารณาการสนบัสนนุและสงเสรมิมะพราวไทย ตัง้แตการแกไขการขาดแคลน

พนัธุมะพราว การควบคมุการลกัลอบการนาํเขา และการขยายตลาดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจนี ซึง่ขณะนีม้อีตัรา

ภาษีนําเขาที่รอยละ 0 อยูแลว

4 
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2. ความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามผลการการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร 

2.� ด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
ด าเนินการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการเสริมสร้างและพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และการค้าการลงทุน โดยค านึงถึงการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชน 
ในพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 53 ประเด็น ดังนี้ 

2.�.� การพัฒนาภาคการเกษตร เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร
และฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือให้ภาคการเกษตรเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและสร้างรายได้ให้กับ
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวม 29 ประเด็น ได้แก ่

1) ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รับไปด าเนินการตามขั้นตอนการเร่งรัดการด าเนินโครงการ อ่างล าสะพุง จังหวัดชัยภูมิ 

ความคืบหน้า: ส านักงบประมาณ รายงานว่าโครงการอ่างล าสะพุง จังหวัดชัยภูมิ วงเงิน
ทั้งโครงการ 3,100 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2562-2564) โดยจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 วงเงิน 100 ล้านบาท 
และในงบประมาณปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 3,000 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงฐานรากและ 
ขุดร่องแกน และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

2)  ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ
ช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) ให้กับเกษตรกร เพ่ือเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยในปี 2560 เช่นเดียวกับโครงการหมู่บ้านละ 250,000 บาท 

ความคืบหน้า: ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อทั้งหมด 5 ,007 ราย วงเงิน 218.82  
ล้านบาท ปัจจุบันสิ้นสุดการด าเนินการแล้ว 

การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
5  ประเด็น 

 

โครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ 
�9� ประเด็น 

 

การบริหารจัดการน้ า 
40 ประเด็น 

 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการ 
42 ประเด็น 

 

การพัฒนาด้านอ่ืน   
�9 ประเด็น 
 



28 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562

   ความคืบหนา: คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง 

กําหนดใหมะพราวเปนสินคาที่ตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

ขณะน้ีอยูระหวางเสนอรฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณชิยลงนามและสงสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเพือ่ลงประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาตอไป

   5) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงมหาดไทย 

สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ รับไปพิจารณาการสงเสริมและการสนับสนุนสินคาเกษตร

ปลอดภัยใหเปนสินคาที่ไดรับความนิยมในตลาดโลก รวมทั้งใหมีการประชาสัมพันธสถานที่ตั้ง

หอง Lab ตรวจรบัรองเกษตรปลอดภัยทีก่ระจายอยูในพืน้ทีภ่าคกลาง 46 แหง เพือ่สรางความรบัรูใหแกประชาชน

ในวงกวาง

   ความคืบหนา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมวิชาการเกษตร (กลางทาง) ไดขอรับ

จัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2562 ดําเนินโครงการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร เพื่อตรวจสอบการผลิตพืชผัก/

ผลไม ใหมีคุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพดีที่เหมาะสมของพืช (GAP) ดําเนินการ 3 กิจกรรมยอย 

1) ตรวจสอบแหลงผลิตพืชเพ่ือรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช 91,000 ฟารม 

(การจดทะเบียนรับรองแหลงผลิตพืช ตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในพืช) 2) การตรวจสอบโรงคัดบรรจุ แปรรูป เพ่ือรับรอง

ตามมาตรฐานการจัดการตามระบบ GMP/โรงคัดบรรจุ/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเห็ด 800 โรง (ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 

สารพิษตกคาง กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑจากโรงงานเพื่อการสงออก) และ 3) การพัฒนาหองปฏิบัติการ

ตรวจสอบสินคาพืชและผลติภณัฑ 32 แหง โดยขอเสนอประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนเงิน 155.7406 ลานบาท

   6) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงพาณิชยรับขอเสนอไปพิจารณาโดยคํานึงถึง

งบประมาณและหลักเกณฑอื่นๆ อยางรอบคอบ หากมีความเหมาะสมในการปรับปรุงมาตรการ จึงเสนอ 

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) เพื่อพิจารณาตามขั้นตอน

   ความคืบหนา: กรมการคาภายใน มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 

เห็นชอบใหการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 

2561/62 ในอัตราไรละ 1,500 บาท รายละไมเกิน 12 ไร ครัวเรือนละไมเกิน 18,000 บาท

   7) ขอสั่งการ: มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงคมนาคม 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน การยางแหง

ประเทศไทย สภาเกษตรกรแหงชาติ และหนวยงานทีเ่ก่ียวของรบัขอเสนอไปพจิารณากาํหนดมาตรการเรงรดั

และผลักดันนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)

   ความคืบหนา: กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบทไดใชยางพาราดิบเปนสวน

ผสมในโครงการกอสรางและซอมบาํรงุผวิทางลาดยางตามแผนงานประจาํป 2561 ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมแลว จาํนวน 

10,784 ตัน และมีแผนใชยางพาราดิบในโครงการซอมบํารุงผิวทางลาดยางที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เพิ่มเติม ประจําป 2561 (งบกลาง) อีก 9,479 ตัน รวมปริมาณยางพาราดิบที่ใชงบประมาณในป พ.ศ. 2561 

จํานวน 20,263 ตันสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) สงเสริมใหเอกชน หรือการยางแหงประเทศไทย (กยท.) 

นาํยางมาทาํผลติภณัฑเอง เชน ยางรถยนต ยางรถจกัรยานยนต หรือหลักกิโลเมตรบอกระยะทาง และแผนการดเรล

ตามแนวโคงถนน ปจจบุนักจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรมยางพารา ไดแก การแปรรปูยางขัน้ตน 

การผลิตผลิตภณัฑจากยางธรรมชาต ิการผลติยางลอสาํหรบัยานพาหนะ การผลติเครือ่งมอืแพทยทีทํ่าจากยางพารา 



29สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562     หนาสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562     หนา

และนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมยาง ซึ่งในป 2561 (มกราคม – มิถุนายน) มีการอนุมัติสงเสริมการลงทุนในกิจการ

ที่เกี่ยวของ จํานวน 13 โครงการ เงินลงทุนรวม 10,871 ลานบาท

   8) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงพาณิชยรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สภาเกษตรกรแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณากําหนดแนวทางในการกํากับดูแลธุรกิจ

รับซื้อผลผลิตการเกษตรของคนตางชาติใหเปนไปตามกฎหมาย

   ความคืบหนา: กระทรวงพาณิชย รายงานวาไดดําเนินการสํารวจขอมูลผูประกอบธุรกิจ

โรงคัดผลไมและจุดรวบรวมผลไมรวม 7 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม ลําพูน จันทบุรี ระยอง ตราด และชุมพร 

ซึ่งเปนแหลงผลิตผลไมที่สําคัญของประเทศและมีผูประกอบการตางชาติเขามารับซ้ือผลไมจํานวนมาก ทั้งนี้ไมพบ

การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542

   9) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงพาณิชย 

กระทรวงการคลัง สภาเกษตรกรแหงชาติ และหนวยงานที่เก่ียวของรับไปพิจารณาสนับสนุนใหเกษตรกร

ผลิตผลไมที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษสอดคลองกับความตองการของตลาดในและตางประเทศ 

โดยใหพจิารณาแหลงเงินทนุใหกับเกษตรกร องคกรเกษตรกร (สหกรณ กลุมเกษตรกร วสิาหกจิชมุชน) ในการแปรรปู

เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต รวมทั้งสนับสนุนการสงออกไปตางประเทศตามความเหมาะสม

   ความคืบหนา: กระทรวงพาณิชยไดจัดกิจกรรมสงเสริมการสงออกผลไมที่มีคุณภาพ

และปลอดสารพิษในตลาดตางประเทศ (สินคาเกษตรอินทรีย) ในรูปแบบการเขารวมงานแสดงสินคานานาชาติ

ในตางประเทศเปนประจําทุกป อาทิ BIOFACH 2019 ณ เมืองเนิรนแบรก เยอรมนี (13-16 กุมภาพันธ 2562) 

มีผูประกอบการไทยเขารวมประมาณ 20 ราย มีมูลคาการสั่งซื้อทันที 500 ลานบาท และมูลคาคาดการณสั่งซื้อ

ภายใน 1 ป ประมาณ 40 ลานบาท และในปงบประมาณ 2562 กรมการคาภายในไดรับงบประมาณวงเงิน 620 

ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาระบบการคาผลไมใหครบวงจร ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยกรมวชิาการเกษตรไดสนบัสนุนใหเกษตรกรผลติผลไมทีม่คีณุภาพ ปลอดสารพิษเพือ่ยกระดบัเพิม่มลูคาผลผลติ 

และความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคทั้งภายในและตางประเทศ โดยใชงบประมาณป พ.ศ. 2562 เปนเงิน 125.4492 

ลานบาท เพื่อดําเนินการผลิตพันธุพืชคุณภาพดี ไดแก ขาวโพดเล้ียงสัตว มันสําปะหลัง ปาลมนํ้ามัน มะพราว 

และสับปะรด

   10) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ

รับไปพิจารณาในรายละเอียดในการสนับสนุนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกภาคเหนือ 

โดยใชผักและผลไมนํารอง

   ความคืบหนา: กระทรวงพาณิชยไดเรงรัดผลักดันการสงออกสินคาเกษตร โดยบูรณาการ

เชิงรุกรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ผานการดําเนินงาน ไดแก 1) จัดงานแสดงสินคาอาหาร 

THAIFEX 2019 2) ขยายตลาดการสงออกสินคาเกษตร ผานกิจกรรมจับคูธุรกิจสินคาขาวแลผลิตภัณฑจากขาว 

3) จดังาน Thailand Sourcing Forum 4) ประชาสัมพนัธเชงิรุกผานส่ือในรูปแบบ Online และ Offl  ine 5) จดัคณะผูแทน

การคาสินคาอาหารจากตางประเทศเยือนไทย และการนําคณะผูแทนการคา ซึ่งเปนผูสงออกไทยเดินทางไปเจรจา

การคาในตางประเทศ และ 6) เรงรัดขยายการสงออกผลิตภัณฑสมุนไพรของไทย ผานกิจกรรมสงเสริมการตลาด

ทั้งชองทาง Online และ Offl  ine



30 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562

   นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินการ 1) การจัดหาปรับปรุงศักยภาพ

ศูนย/หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสถาบันการศึกษา

เพื่อสนับสนุนการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช และการอนุบาลพันธุพืช เพื่อยกระดับการผลิตพืชใหมีคุณภาพสม่ําเสมอ

เพ่ือการสงออก 2) พฒันาและสงเสรมิเกษตรกรในโครงการ ใหมคีวามสามารถผลิตไดในรูปแบบเกษตรอตุสาหกรรม 

3) วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุรองรับความตองการตลาดในอนาคต เพื่อสามารถแขงขันกับตลาดตางประเทศ

ได 4) สนบัสนนุการผลติปุยหมกัเพือ่ใชในการปรบัปรุงดนิในพืน้ทีโ่ครงการ 5) จดัหาเคร่ืองจกัรกลเกษตรและอปุกรณ

เพือ่ใชในการผลิตและแปรรปู 6) เพิม่ศกัยภาพในการตรวจวเิคราะหดิน และน้าํ เพือ่การเพาะปลกูเกษตรอตุสาหกรรม 

รวมถึงการรับรองคุณภาพผลผลิตเกษตร และผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปเพื่อการสงออก และ 7) สนับสนุนและ

พัฒนาผูประกอบการ กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณการเกษตร เพื่อแปรรูปขาว สมุนไพร และไผ

ใหเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง

   11) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ

รับขอเสนอไปพิจารณาการจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตรชายแดนสุไหงโก-ลก ในพื้นที่ของการรถไฟ

แหงประเทศไทย

   ความคืบหนา: กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ยังไมมีหนังสือ

ขออนุญาตการใชพื้นที่จากการรถไฟแหงประเทศไทย

   12) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ

รับขอเสนอไปพิจารณาโครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

การสงออกอาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต

   ความคบืหนา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมปศสัุตวไมไดรับการจดัสรรงบประมาณ

   13) ขอสั่งการ : มอบหมายใหกระทรวงพาณิชยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของรับไป

พิจารณาลดการใชสารเคมีและแกไขปญหาสารเคมีตกคางในผลผลิตดวยวิธีการใชรังสีมาทําหมัน

แมลงวันผลไม สําหรับการจัดตั้งศูนยพัฒนาตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลไมภาคตะวันออก และ 

Fruit Complex & Business Matching ใหคาํนึงถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดในเชงิธรุกจิ รูปแบบการบรหิาร

จัดการใหเกิดความคุมคา และตองไมเปนภาระของรัฐในอนาคต รวมทั้งใหบริษัทประชารัฐรักสามัคคีของจังหวัด

ในภาคตะวันออกมีสวนรวมดําเนินการ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

   ความคืบหนา: กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร

แหงชาติ (สทน.) ไดหารือกับกรมวิชาการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เพือ่จะบรูณาการการทาํงานรวมกันในการยกระดับโครงการควบคมุแมลงวนัผลไม โดยเทคนคิการใชแมลงทีเ่ปนหมัน 

เพ่ือสงออกผลไมใหไดตามมาตรฐานท่ีองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ประกาศใชมาตรฐานสากล

ดานมาตรการสุขอนามัยพืชใหแก จังหวัดจันทบุรี เปนระดับตนแบบแหงแรกในประเทศไทย หรือตรอกนองโมเดล 

ซึ่งเริ่มดําเนินการในไตรมาส 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

   สาํหรบัปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สทน. ไดรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากจงัหวดันครนายก 

(งบประมาณเหลือจายในปงบประมาณ 2561) และงบประมาณของ สทน. เองในการดําเนินงานดังกลาว 

ปจจุบันไดเร่ิมดําเนินการโครงการไปแลว โดยดําเนินการท่ีตําบลดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก พ้ืนท่ีจํานวน 

3,700 ไร ตอมา สทน. เขาหารือกับ กรมวิชาการเกษตร จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ตรอกนองโมเดล และไดนําเสนอ
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ขอใชทุน สทน. ในการเริ่มดําเนินการในป 2562 สวนที่ตองดําเนินการตอเนื่องเพื่อยกระดับตามมาตรฐาน FAO 

ในป 2563-2565 ไดดําเนินการยื่นของบประมาณในแผนบูรณาการภาคแลวการขยายผลไป

   ในจังหวัดอื่นๆ สทน. ไดเสนอคําของบประมาณป พ.ศ. 2563 ในแผนงานบูรณาการภาค 

โดยเลอืกทีจ่งัหวดันาํรองในแตละภูมภิาค ดังนี ้ภาคเหนอื-อําเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณโุลก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

-อาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ภาคใต-เกาะยอ และอําเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา ภาคตะวนัออก-อําเภอองครักษ และ

ตําบลดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก

   กรมสงเสริมการเกษตร ตนทาง คือ การลดการใชสารเคมีและแกไขปญหาสารเคมีตกคาง

ในผลผลิต สืบเนื่องจากปญหาแมลงวันผลไมทําความเสียหายแกผลไมปหนึ่งๆ จํานวนมาก ซึ่งที่ผานมาเกษตรกร

ชาวสวนไดใชสารเคมฉีดีพนผลไม ทาํใหมสีารตกคางและผลไมดังกลาว มกีารปลอมปนอาจเปนอันตรายแกผูบรโิภค

และไมสามารถสงออกสินคาได

   มหาวิทยาลัยบูรพา กลางทาง คือ การจัดทํามาตรฐานผลไมคุณภาพของประเทศ 

และมีกระบวนการตรวจสอบและรับรองผลผลิตท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคในประเทศ

และไดมาตรฐานการสงออก ขณะนีม้หาวิทยาลยัไดนาํเสนอโครงการในแผนพฒันาภาคตะวนัออก เพือ่เสนอขอรบั

การสนับสนุนงบประมาณป พ.ศ. 2563

   กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ปลายทาง คอื ไดมอบหมายใหองคการบรหิารสวนจงัหวดั

จันทบุรีจัดตั้ง Fruit Complex & Business Matching ขึ้น โดยไดเสนอแผนงานโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาภาค 

และขอรบัการจดัสรรงบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ. 2563 โครงการ Complex และ Business Matching Center 

ผลไมและสินคาการเกษตรภาคตะวันออก อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี แตเน่ืองยังติดปญหาเร่ืองพ้ืนท่ีดําเนินการ

/ผังเมือง จึงไมสามารถสงแบบรูปรายการและประมาณราคามาใหสํานักงบประมาณพิจารณาได

   14) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

รับไปพิจารณาโครงการกอสรางโรงงานตนแบบ (Pilot Plant) ดานการแปรรูปสินคาเกษตร โดยขอเสนอโครงการ

สรางพื้นที่สําหรับพัฒนาเกษตรกรและบมเพาะผูประกอบการ Startups และ SMEs อยางครบวงจรเพิ่มเติม
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   ความคืบหนา: กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานวา ไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 

กระทรวงพาณิชยและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลงพื้นท่ีประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานในสวน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 แลว โดยมีเปาหมาย

พื้นที่เกษตรอินทรียทุกพืช 1 ลานไร ในป 2564 คาดวาจะเปนพื้นที่ขาวอินทรียมากกวารอยละ 70 นอกจากนั้น 

อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดพัฒนาผลิตภัณฑอาหารอินทรีย เชน โปรตีนแปรรูปจ้ิงหรีดอินทรีย 

เปนตน โดยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณผลผลิต งานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคา 

จาํนวนโรงงานแปรรปู ตลาดและการสงเสรมิการตลาด เพือ่เตรยีมเสนอแนวทางการพฒันาใหหนวยงานทีเ่กีย่วของ

พิจารณา เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio economy, non-food) ในป 2562 

เปนโครงการตอเนื่องจํานวน 3 ป (พ.ศ. 2562-2564) 

   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รายงานวาไดดําเนินการจัดทําคําของบประมาณ

ป พ.ศ. 2563 ภายใตแผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ทีร่ะดบัภาค ชือ่ “โครงการกอสรางศนูยพฒันาศกัยภาพเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ SMEs และ Startup ภายใตอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

ในกรอบวงเงิน 312 ลานบาท ระยะเวลาดาํเนนิการ 2 ป (ปงบประมาณ 2563-2564) ขณะนีอ้ยูระหวางการพจิารณา

ของสํานักงบประมาณ

   15) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงอตุสาหกรรมรบัไปพจิารณาจดัตัง้คณะกรรมการ

ดําเนินการรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

ใหเปนกลุมคลัสเตอรตนแบบดานเกษตรอินทรีย

   ความคืบหนา: กระทรวงอุตสาหกรรม ไดมีคําส่ังกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 10/2562 

ลงวนัท่ี 17 มกราคม 2562 แตงตัง้คณะกรรมการดาํเนนิการขับเคล่ือนกลุมจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

ขณะอยูระหวางสํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม และการนคิมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย ประสานกบัสํานักงาน

สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ เพ่ือหารือเรือ่งการศกึษารปูแบบการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนลาง

   16) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนในพ้ืนที่ที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจรในพ้ืนที่

กลุมจังหวัด (Bio Hub) ตามนโยบายรัฐบาล

   ความคบืหนา: กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสาํนกังานคณะกรรมการออยและน้าํตาลทราย

ไดดาํเนนิการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมชีวภาพครบวงจรในพืน้ท่ีกลุมจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลาง 2 ดงัน้ี 

1) มีการประชุมคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ไดอนุญาตให

บริษัท น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด จําหนายน้ําเชื่อม ฤดูการผลิตป 2561/2562 รวมจํานวน 100,000 เมตริกตัน 

เพือ่ใชเปนวัตถดุบิในการผลติเอทานอล ใหกับบรษัิท มติรผล ไบโอฟเูอล จาํกดั (กาฬสนิธุ) จาํนวน 50,000 เมตรกิตนั 

และบรษิทั มติรผล ไบโอฟูเอล จาํกดั (กฉุนิารายณ) จํากัด 50,000 เมตริกตนั 2) คณะทาํงานกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกบั

การจัดการน้ําตาลทรายและผลพลอยไดตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย ไดประชุมครั้งที่ 1/2562 

เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2562 ไดเห็นชอบใหมีการนํานํ้าเช่ือมเขมขนตํ่าเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลไดโดยตรง 

และจัดทํารายละเอียดนําเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณาปรับปรุงประกาศคณะกรรมการ
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ออยและน้ําตาลทราย เรื่อง กําหนดชนิดและคุณภาพน้ําตาลทรายที่ใหโรงงานผลิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

3) อยูระหวางปรบัปรงุแกไข พ.ร.บ. ออยและน้าํตาลทราย พ.ศ. 2527 รวมทัง้กฎหมายและระเบยีบตางๆ ทีเ่ก่ียวของ

ใหครอบคลุมการนําออยไปผลิตผลิตภัณฑชีวภาพอื่นๆ ได ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

   กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดาํเนนิงานทีเ่กีย่วของกบัวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี

เพ่ือสนบัสนนุอุตสาหกรรมฐานชวีภาพ ไดแก (1) วจิยัและพฒันาในระดบัหองปฏบิตักิารเพือ่สนบัสนนุอุตสาหกรรม

เอทานอล และอุตสาหกรรมกรดแลกติก และ (2) เตรียมโครงสรางพื้นฐานและบุคลากรดานอุตสาหกรรมชีวภาพ

ที่เหมาะสําหรับการวิจัยที่สามารถตอยอดนวัตกรรมสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรมไดจริง 

(Translational Research) เพื่อแกปญหาชองวางระหวางการวิจัยและพัฒนากับภาคอุตสาหกรรม ในพื้นท่ี

เขตนวัตกรรมระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (EECi) ขณะน้ีการออกแบบอาคารเพือ่รองรบั Biorefi nery Pilot 

Plant สําหรับการดําเนินการ Translational Research ดานอุตสาหกรรมชีวภาพแลวเสร็จ และไดลงนามในสัญญา

จางกอสรางกลุมอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 โดยคาดวา

จะกอสรางแลวเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2564

   17) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนในพื้นที่ที่เกี่ยวของพิจารณาในรายละเอียดการจัดตั้ง Oil Palm City การพัฒนาฟารมตนแบบที่มี

ความแมนยําสูง (Precision Farming) รวมทั้งสราง Smart Farmer ตนแบบ การพัฒนาเมืองนวัตกรรมและ

การออกแบบไมยางพาราและการจัดทาํมาตรฐานการจดัการปาไมอยางยัง่ยนื (Forest Stewardship Council: 

FSCTM) และรองรับ Industry 4.0 การจัดตั้งโรงงานตนแบบสินคาการเกษตร 4.0 แบบครบวงจร การจัดตั้งศูนย

ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนตามแนวประชารัฐและการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนทางการเกษตร และการจัดตั้ง

เขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อยกระดับภาคใตใหเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอรเกษตร 

เกษตรอุตสาหกรรม และแปรรูปเกษตรครบวงจร 

   ความคืบหนา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินการ ดังนี้ 1) การพัฒนา Precision 

Farming และการพัฒนา Smart Farmers ในสวนของการดําเนินการ Precision Farming ไดดําเนินงานวิจัยในสวน

ของการจดัการน้าํ-ธาตอุาหารทีเ่หมาะสมกบัการผลติปาลมน้าํมนั รวมทัง้การจดัการธาตอุาหารตามผลการวเิคราะห

ดินและใบในสวนปาลมน้ํามัน ทั่วประเทศ จํานวน 700 แปลง (30 จังหวัด) 2) ในสวนของพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ

ปาลมน้ํามัน (Zoning) โดยขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิต (ป 2562-2565) ในพื้นที่

สวนปาลมนํ้ามันของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎรธานี รวม 800 ไร โดยใชงบพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 15,297,400 บาท 

โดยมีเกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 100 ราย และคาดวาจะมีการขยายผลเพิ่มมากกวา 800 ไร และ 

3) การสรางและพัฒนา Smart Farmer ตนแบบ โดยในป 2561 จังหวัดชุมพร มี Smart Farmer ตนแบบที่ไดรับ

การพัฒนาและสรางเครือขายในระดับจังหวัด จํานวน 40 ราย สําหรับป 2562 ผลการดําเนินงาน คือ (1) พัฒนา

เพิม่ศกัยภาพ Smart Farmer สูการเปน Smart Farmer ตนแบบ จาํนวน 50 ราย และ (2) เขารวมการสัมมนาเครอืขาย 

Smart Farmer ตนแบบ ระดับเขต (อยูระหวางการคัดเลือก Smart Farmer ตนแบบ เขารวมกิจกรรม)

   กระทรวงพาณิชย ไดสงเสริมและพัฒนาตลาดชุมชนในพื้นท่ีใหเปน “ตลาดประชารัฐ

ตองชม” เพือ่เปนแหลงจําหนายสนิคาเกษตร อาหาร ของฝาก และผลติภัณฑชุมชนตามแนวทางประชารฐั ปจจบุัน

มีตลาดประชารัฐตองชมรวม 218 แหง อาทิ ตลาดใตเคี่ยม (ชุมพร) ตลาดนาปด (ตรัง) ทั้งนี้ ไดตอยอดการพัฒนา



34 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562

ตลาดประชารฐัตองชมสูการเปน “ตลาดทองเทีย่ว” อาท ิหลาดรมิคลองหวัไทร (นครศรธีรรมราช) หลาดใหญ (ภเูก็ต) 

และตลาดน้ําคลองแห (สงขลา) รวมทั้งยกระดับตลาดทองถ่ินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดใหกลายเปน “ตลาดริมทาง” 

เพื่อเปนจุดเช็คอินแหงใหม เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวของแตละจังหวัด ปจจุบันมี 5 แหง อาทิ ตลาดชุมชนพอตา

หินชาง (ชุมพร) ตลาดศูนยผลไมเขาใหญ (นครราชสีมา) 

   กระทรวงอุตสาหกรรม ไดดําเนินการ 1) การจัดตั้ง Oil Plam City โดย (1) เรงขับเคลื่อน

การจัดตั้ง Oil Palm city (สุราษฎรธานี) (2) จัดทําโมเดลเกษตรอุตสาหกรรมในการเพิ่มมูลคาวัตถุดิบเกษตร

เปนสินคาอุตสาหกรรม (3) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ไดรับจัดสรรงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดกระบี่ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหดําเนินกิจกรรมพัฒนาโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมจังหวัดกระบ่ีเขาสูระบบคุณภาพ 

ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาลมนํ้ามันจังหวัดกระบ่ี และ (4) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 

ไดจัดทําฐานขอมูลโรงงานสกัดน้ํามันปาลมในจังหวัดชุมพร โดยจะเปนฐานขอมูลในการจัดทําแผนงาน/โครงการ

ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 2) การพัฒนาฟารมตนแบบที่มีความแมนยําสูง (Precision Farming) 

และสราง Smart Farmer ตนแบบ 3) การพัฒนาเมืองนวัตกรรมและการออกแบบไมยางพาราและการจัดทํา

มาตรฐานการจัดการปาไมอยางยั่งยืน (Forest Stewardship Council: FSCTM) และรองรับ Industry 4.0 

4) การจัดตั้งโรงงานตนแบบสินคาการเกษตร 4.0 แบบครบวงจร 5) การจัดตั้งศูนยยกระดับผลิตภัณฑ

ชุมชนตามแนวประชารัฐและการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนทางการเกษตร และ 6) การจัดตั้งเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 

   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศข้ันสูงใหสามารถนําไปแกปญหาและพัฒนาภาคการเกษตรของไทย และรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยใหเปนเกษตรกรยุคใหม (Smart Farmer) และทําการเกษตร

สมัยใหม (Smart Farming) ดวยการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการเกษตรไทย ตามแนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัล

เปลีย่นชวีติ (Digital Transformation) โดยมุงหวงัทีจ่ะเพิม่ผลผลติ ควบคมุคณุภาพ ลดความเสีย่งจากการระบาดของ

ศัตรูพืชและภัยธรรมชาติ และลดตนทุนใหกับเกษตรกรไทย

   18) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลกัรวมกบั

หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของพิจารณาสนับสนุนการทําเกษตรแบบผสมผสานหรือ “วนเกษตร” 

ในสวนยางพาราและสวนปาลมน้ํามัน ดวยการสงเสริมการเลี้ยงแพะแปลงใหญ การสงเสริมการปลูกพืชเสริม 

(ปลูกผักและสมุนไพรทองถิ่น) และการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําในรองสวน สงเสริมและการพัฒนางานวิจัย (R&D) 

ทางดานยาง ปาลม พชืผกัสมนุไพร ปศุสตัว และประมง เพือ่รองรบั Agro-Bio-Economy และการสงเสรมิการทาํระบบ

แกสชีวภาพและชีวมวลจากกระบวนการผลิตปาลมและยางพารา เพื่อเปนพลังงานทดแทนในระบบอุตสาหกรรม

ตามแนวประชารัฐ ทั้งนี้ การสงเสริมและการพัฒนาใหคํานึงถึงศักยภาพในพื้นที่การพัฒนาพันธุที่มีคุณภาพ 

มาตรการสงเสริมการตลาด ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน โดยใหประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อขยายผลสูพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพอยางเรงดวนตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินการ ดังนี้ 1) ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ไดดาํเนนิการสงเสรมิการเลีย้งปลาในรองสวน ใหแกเกษตรกรภายใตโครงการศนูยเรยีนรูการเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคาเกษตรดานการประมงในหลายพืน้ที ่รวมทัง้สิน้ 882 ศนูยทัว่ประเทศ โดยมกีารดาํเนนิการทีเ่กีย่วของ

ในพ้ืนท่ี เชน การสงเสริมใหเกษตรกรที่มีบอน้ําหรือรองนํ้าในพื้นที่สวนยางพาราหรือปาลมนํ้ามันใหดําเนินการ



35สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562     หนาสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562     หนา

เลี้ยงสัตวน้ําที่เหมาะสมเพื่อไวสําหรับบริโภคในครัวเรือนหรือจําหนาย และ 2) โครงการการพัฒนารูปแบบ

การผลิตพืชผสมผสาน (สวนสมรม) ในสวนปาลมน้ํามันและยางพาราพ้ืนท่ีภาคใต ภายใตแผนพัฒนาภาคใต

ปงบประมาณ 2563-2565 เพือ่ศกึษารปูแบบการผลติและการตลาดพชืผสมผสาน (สวนสมรม) รวมกบัสวนปาลมน้าํมัน

และสวนยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต

   19) ขอส่ังการ: มอบหมายรองนายกรฐัมนตร ี(นายสมคิด จาตศุรพีทิกัษ) รบัไปดาํเนนิ

การเรงรัดใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการใหมี Big Data มาใชประกอบการวิเคราะหสถานการณ 

ผลผลติ ปญหา และประเด็นอืน่ๆ ในภาคเกษตร เพือ่ใหเกดิการผลติทีค่รบวงจร มผีลติภาพสงู และมคีวามยัง่ยนื

ในอนาคต

   ความคืบหนา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดนําเสนอ Big Data ดานการเกษตร ใหกับ

ผูบรหิารระดับสงู พรอมท้ังรายงานใหกับนายกรฐัมนตรีทราบ ท้ังนี ้ไดนาํขอสงัเกตทีป่ระชมุไปประกอบการพจิารณา

ปรับปรุงหนาการแสดงผล Big Data ดานการเกษตรเรียบรอยแลว และจัดทําหนังสือรายงานใหกับเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีทราบ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ปจจุบันสามารถเขาใช Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ไดที่ http://aginfo.oae.go.th/bigdata/

   20) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาในรายละเอียดการจัดตั้งศูนยพัฒนาตอยอดนวัตกรรมไมผลและ

พืชผักเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยใหคํานึงถึงความความคุมคาในการดําเนินการ และตองไมเปนภาระของรัฐ

ในอนาคต รวมทั้งใหกลุมเกษตรกร องคกรพัฒนาเอกชน และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

มีสวนรวมดําเนินการต้ังแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

   ความคืบหนา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดมีบันทึกขอ

ตกลงความรวมมอืระหวางกรมสงเสรมิการเกษตร และสํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ(สวทช.) 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตป พ.ศ. 2558 ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกําหนดการจัดประชุม

เพื่อหารือ เรื่อง “การพัฒนาการเกษตรดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ในวันที่ 17 เมษายน 2562 

ณ กรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งจะไดนําประเด็นดังกลาวนี้มารวมหารือในการประชุม

   ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย อยูระหวางประสานกับ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 

และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมกลุมผูประกอบการจังหวัดเพชรบูรณและเลย เพื่อสงเสริมการแปรรูป

สินคาเกษตรใหตรงตามความตองการตลาด รวมทัง้เตรยีมการดาํเนนิกจิกรรมพฒันาชองทางการตลาดและรปูแบบ

การนําเสนอผลิตภัณฑตามโครงการเพิ่มมูลคาและสรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ OTOP Select ในขณะที่ 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย พว. ไดถายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอยอดนวัตกรรมไมผลและพืชผักเศรษฐกิจภาคเหนือ

ใหแกเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ

   21) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนท่ีเก่ียวของพิจารณาในรายละเอียดการกอต้ังศูนย Excellent Center เพ่ือวิจัยและพัฒนาองคความรู

ดาน SME โดยใชช่ือวา “Sabai Dee Excellent Centre for Local Development” โดยคํานึงถึงความซ้ําซอน

ของหนวยงานทีม่อียูในพืน้ที ่ความเหมาะสมความเปนไปได รูปแบบการบริหารจดัการทีเ่หมาะสมและตองไมเปนภาระ

ของรัฐบาลในอนาคตกอนขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนตอไป
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   ความคืบหนา: กระทรวงพาณิชย ไดจัดทําเว็บไซต sabaiidee.com เพ่ือเปนชองทาง

ตลาดออนไลนสําหรับผูประกอบการในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทั้งน้ี ผูประกอบการ

จังหวัดเลยไดประชาสัมพันธสินคา Loei The Best ใน Website ดังกลาวแลว 15 ชนิดสินคา

   กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดนําแนวทาง Sabai Dee 

Excellent Centre (SDEC) ไปพิจารณาดําเนินการภายใตเกษตรโมเดลอุตสาหกรรม โดยลงพื้นที่ในกลุมจังหวัด

รวมกับภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นั้น ซึ่งไดประสานกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

เพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานในการจัดตั้ง Sabai Dee Excellent Centre (SDEC) นอกจากน้ี ไดรวมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นําเสนอรูปแบบการดําเนินงานของศูนยฯ และชองทางการของบประมาณ ซึ่งขณะนี้

อยูระหวางการปรับปรุงรายละเอียดโครงการใหมีความเหมาะสมกอนขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามข้ันตอนตอไป

   22) ขอสั่งการ: ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน

ทีเ่กีย่วของพจิารณารายละเอยีดการประกาศใหกลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน 1 เปนคลสัเตอร

ยางพารา (Rubber Economic Cluster) โดยใหศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนย

การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑยางพาราที่ยั่งยืนในอนาคตดวย

   ความคืบหนา: กระทรวงพาณิชย โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ และหนวยงาน

ที่เก่ียวของไดดําเนินการตามมาตรการชวยเหลือชาวสวนยาง โดยไดจัดทําบันทึกความรวมมือการเจรจาธุรกิจ

สานสัมพันธสองฝงโขงระหวาง ผูประกอบการไทย-ลาว ในกลุมสินคาเครื่องประดับไม  ขาวสาร นวัตกรรม

เจาะน้ํายางพาราแทนการกรีดยาง และหินกอสรางเขื่อน รวมมูลคากวา 140 ลานบาท/ป (25 กุมภาพันธ 2562)

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย พว. ทําการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยางพารา ไดแก 1) สารบีเทพ 

(BeThEPS) 2) น้ํายางขนพาราฟต (ParaFIT) สําหรับทําผลิตหมอนและที่นอนยางโดยเฉพาะ และ 3) น้ํายางขน

โลมาร (LOMAR) สําหรับผสมกับแอสฟลตเพื่อทําถนน ทั้งน้ี หากมีการจัดต้ังศูนยแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ

ยางพาราขึ้นในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

   23) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ

พิจารณาการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย รวมทั้งเรงการวิจัยการใชสมุนไพรทดแทน

การใชสารเคมี กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใดมีความพรอมและความจําเปนเรงดวน

ใหประสานสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณและดําเนินการในโอกาสแรก
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   ความคืบหนา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ รายงานวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มแีผนและผลการดาํเนนิการสงเสรมิเกษตรอนิทรยีภาคเหนอืตอนบน 8 จงัหวดั ไดแก เชยีงใหม แมฮองสอน ลาํปาง 

ลําพูน เชียงราย นาน พะเยา และแพร ทั้งหมด 1,100 ไร 

   กระทรวงพาณิชยไดจัดทําแผนสงเสริมการเช่ือมโยงตลาดสินคาเกษตรภายใตโครงการ

สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรียใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

เพิ่มมูลคาแบบครบวงจร โดยจัดใหมีแหลงจําหนายผลผลิต และเชื่อมโยงกับตลาดภายนอก ซึ่งปจจุบันไดพัฒนา

ตลาดชุมชน ณ จังหวัดพะเยา คือ ตลาดประชารัฐตองชมบานบัว 

   ในขณะที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาที่ดิน ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ 2562 วงเงนิ 4.00 ลานบาท ดําเนนิการถายทอดเทคโนโลยีการพฒันาทีดิ่นเพือ่ขบัเคลือ่นกลุมเกษตรกร

เขาสูระบบเกษตรอนิทรยี สงเสรมิใหความรูแกกลุมเกษตรกรในการปรบัเปลีย่นระบบการผลติ การปรบัปรงุบํารุงดิน 

การใชปุยอินทรียเพื่อลดการใชสารเคมีทางการเกษตร จํานวน 1,100 ไร

   นอกจากน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมวิชาการเกษตร ไดรับการจัดสรร

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2562 วงเงินจํานวน 155.7406 ลานบาท ดําเนินการโครงการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานสินคาเกษตร กิจกรรมตรวจรับรองแหลงผลิตพืชเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ 

GAP/GMP โดยเปนการตรวจสอบและรับรองแหลงผลิตผลิตพันธุพืชตางๆ ใหไดมาตรฐาน GAP / GMP / HACCP 

และการพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะหสินคาเกษตรและปจจัยการผลิตใหไดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

และโครงการเกษตรกรรมย่ังยืน วงเงินจํานวน 52.3474 ลานบาท โดยเปนกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย วงเงินจํานวน 

44.8196 ลานบาท โดยเปนการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย การรับรองมาตรฐาน โดยการตรวจรับรองแหลงผลิต

พืชอินทรีย และการจัดทํา พัฒนาการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลเกษตรอินทรีย และถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

พชือนิทรยีโดยดาํเนนิการท่ัวประเทศ สาํหรบัปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการขาวไดดาํเนินการโครงการยกระดบั

คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาขาวใหไดมาตรฐาน GAP / GAP Seed 

/ GMP / HACCP การตรวจสอบและรับรองการผลิตขาวอินทรียเบื้องตน การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขาว 

(GAP Grain) แบบเด่ียวและแบบกลุมวงเงิน 66.8040 ลานบาท โครงการพฒันาตลาดสินคาเกษตร กจิกรรมเชือ่มโยง

ขาวอินทรียและขาว GAP ครบวงจร วงเงิน 8.6418 ลานบาท โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน วงเงิน 680.0500 

ลานบาท กิจกรรมสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย วงเงิน 675.5500 ลานบาท โดยเปนการพัฒนาและสงเสริมการ

ผลิตขาวอินทรียในระดับชุมชน และระดับกลุม การตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย 98,000 ราย 

พื้นที่ดําเนินการ 400,000 ไร ทั่วประเทศ

   24) ขอส่ังการ: มอบหมายใหมหาวทิยาลยัแมฟาหลวงรบัไปประสานกระทรวงเกษตร

และสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สภาเกษตรกรแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณาสนับสนุนศูนยนวัตกรรมสมุนไพร จังหวัดเชียงราย กอนเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามข้ันตอน

ตอไป

   ความคบืหนา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมวชิาการเกษตร รายงานวาปงบประมาณ

ป พ.ศ. 2562 ไดรวมมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงดําเนินการภายใตผลผลิตผลิตพันธุพืชและปจจัยการผลิต วงเงิน 

168.0620 ลานบาท โดยเปนกิจกรรมแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรใหไดมาตรฐาน การผลิตพืชสมุนไพรที่มีมาตรฐาน 

GAP อินทรีย การสงเสริมการแปรรูปสมุนไพร การพัฒนากลุมปลูกพืชสมุนไพร ใหเขาสูระบบการจัดการ 
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GAP/GMP และสงเสริมการใชเครื่องมือสําหรับการแปรรูปสมุนไพรในพืชสมุนไพร 4 ชนิด (ขมิ้นชัน ไพล กระชาย

ดํา บัวบก) ดําเนินการใน 7 พื้นที่ ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดยะลา 

จังหวัดเชียงใหม และสวนกลาง สถาบันวิจัยพืชสวน

   25) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนที่เกี่ยวของพิจารณาในรายละเอียดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ

กลุมจงัหวดั โดยสงเสรมิการผลติผกัและสมนุไพร สงเสริมการเล้ียงโคคณุภาพสูง สงเสริมการเล้ียงโคนม การพฒันา

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและปฏิบัติการเกษตร โดยคํานึงถึงการใชประโยชนจากหนวยงานภาครัฐที่มีอยูในพื้นท่ี

ใหเปนไปอยางคุมคา รวมทั้งใหกลุมเกษตรกร องคกรพัฒนาเอกชน และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ

มหาชน) มีสวนรวมทุกขั้นตอน โดยการดําเนินการใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของดวย

   ความคืบหนา: กระทรวงพาณิชย ไดลงนามความรวมมือในการสงเสริมพัฒนายก

ระดับสินคาเกษตรอินทรียกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดทํา “โครงการพัฒนาระบบโลจิสติ

กสเพื่อสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณเพื่อสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมนํ้าโขงบนเสนทางโรแมนติกรูท 

และนาคีรูท” (งบประมาณป พ.ศ. 2563 วงเงิน 22 ลานบาท) โดยมีกิจกรรมพัฒนาและยกระดับตลาดผานาขา

สูการเปน Smart Market เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางตลาดผาทอมือในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงเปนสวนหน่ึงของโครงการ

   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดพัฒนาผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพร

ที่ไมใชอาหารใหขอรับการรับรองมาตรฐาน ในชวงไตรมาส 1 - 2 ของปงบประมาณ 2562 ไดจํานวน 49 ผลิตภัณฑ 

จากแผน 40 ผลิตภัณฑ แบงเปนการจดแจงผลิตภัณฑเครื่องสําอาง และ มกอช. และมีผูประกอบการผลิตภัณฑ

สมุนไพรที่ไมใชอาหาร ไดรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ จํานวน 208 คน (แผน 190 คน)

   26) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนเกี่ยวของพิจารณาดําเนินโครงการพัฒนาและยกระดับตลาดผาบานนาขาสูการเปน Smart Market 

และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยการเรียนรูและออกแบบสรางสรรคผาทอมือลุมนํ้าโขง เพ่ือสงเสริมและรองรับ

การเปนศนูยกลางผาทอมอืลุมน้าํโขงของกลุมจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ หากโครงการมคีวามจําเปนเรงดวน

และมีความพรอม ใหกระทรวงมหาดไทยประสานสํานักงบประมาณพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ

ใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2562 มาดําเนินการโดยดวน

   ความคืบหนา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเสนอโครงการผาทอมือสูสากลเขารวม

ดําเนินการภายใตโครงการศูนยเรียนรูและยกระดับผาทอมือสูแฟชั่นสากล โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ไดมี

การประชุมการจัดทํารายละเอียดโครงการศูนยเรียนรูและยกระดับผาทอมือสูแฟชั่นสากล ณ ศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ 4 อุดรธานี ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี ในวงเงินงบประมาณ 32 ลานบาท 

เกษตรกรเปาหมาย 700 ราย ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู เลย บึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย

   27) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณาโครงการสงเสริมการผลิตผาไหมและผาพื้นเมือง ประกอบดวย การคนหาอัตลักษณผาทอเมืองลุมภู 

ยกระดับผาทอเมืองลุมภู การจัดสราง “วิชชาลัยผาทอเมืองลุมภู” สงเสริมการตลาดและจับคูเจรจาธุรกิจ การตีแผ

ประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณผาทอเมืองลุมภู โดยคํานึงถึงการใชประโยชนจากหนวยงานภาครัฐที่มีอยู

ในพื้นที่ใหเปนไปอยางคุมคาและยั่งยืน



39สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562     หนาสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562     หนา

   ความคืบหนา: กระทรวงพาณิชย โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภูจัดทํา

แผนสงเสริมการตลาด โดยสงเสริมการจําหนายในจังหวัด 12 ครั้ง และจัดทํา Road Show งานแสดงและ

จาํหนายสนิคา เจรจาจบัคูธุรกิจและขอตกลงความรวมมอืทางการคาในตางจงัหวดั 1 คร้ัง นอกจากนัน้ กระทรวงพาณชิย 

ไดดําเนินการสงเสริมการผลิตผาไหมและผาพื้นเมืองในภูมิภาคอื่นๆ ดวย เชน ภาคเหนือตอนบน 1 โดยรวมมือกับ

กลุมจังหวัดจัดประกวดออกแบบตัดเย็บเส้ือผาดวยผลิตภัณฑส่ิงทอในทองถิ่น และสงเสริมการแตงกาย

ดวยผลิตภัณฑสิ่งทอในหัวขอ “Lanna Cath Show : Design Contest”

   ในขณะที ่กระทรวงอตุสาหกรรม โดยสาํนกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัอดุรธานี ไดขบัเคลือ่น

โมเดลเกษตรอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีเจาภาพหลัก คือ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานีที่สามารถนํารอง Pilot Project กับภาคเอกชนท่ีรับชวงดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย 

และขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไดจัดตั้งศูนย “Sabai Dee Excellent Centre for Local Development” 

และกระทรวงอุตสาหกรรม ไดทํางานผานกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมในแตละกลุมจังหวัด 

โดยนําโครงการ Pilot Project 3 โครงการ เปน Flagship ซึ่งมีศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 อุดรธานี จะเปน

หนวยงานสนบัสนนุ สาํหรบัหนวยงานรับผิดชอบโครงการ คอื มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี โดยบรูณาการ 3 โครงการ

ไวภายใตโครงการผาทอมือสูสากล วงเงินงบประมาณ 239 ลานบาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) มีการดําเนินงานโครงการ

สงเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑสินคา OTOP 

โดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรไปพัฒนากระบวนการผลิตใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน รวมทั้ง

การเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหกับผูประกอบการ โดยการใหผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพจาก วศ. 

นําสินคาที่มีคุณภาพ ไดการรับรองมาตรฐานไปทดสอบตลาดกับผูบริโภคในตลาด

   28) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับ

สํานกังบประมาณและหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณาความเหมาะสมของพืน้ที ่ความพรอมของบคุลากร รวมท้ัง

รูปแบบการบริหารจัดการโครงการที่ไมเปนภาระตองบประมาณรัฐบาลในอนาคต กอนขอรับการสนับสนุน

งบประมาณของโครงการยกระดับเมืองนวัตกรรมอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการ Northeastern Food 

Innopolis เพื่อบริหารจัดการโรงงานตนแบบ (Pilot Plants) ตามขั้นตอนตอไป

   ความคบืหนา: กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย

วทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหงชาต ิ(สวทน.) ไดหารือรวมกันระหวางสํานักงบประมาณ และมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) แลว โดยมีขอสรุปจาก สงป. วางบประมาณในการดําเนินโครงการฯ ควรเปนงบประมาณ

โดยตรงจากงบประมาณรายจายประจําปของ มทส. โดยใหขอแนะนําวา มทส. สามารถต้ังคําของบประมาณ

ป พ.ศ. 2563 โดยอางองิถงึขอสัง่การ/มต ิคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2561 และเปนโครงการทีต่อบสนอง

ตอนโยบายของรัฐบาลภายใตโครงการ Food Innopolis ซึ่ง รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (นายสุวิทย 

เมษินทรีย) ทราบดวยแลว

   29) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกบักระทรวงมหาดไทย

และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรับไปพิจารณาดําเนินการสงเสริมการปลูกไผสรางปา

เศรษฐกิจตามขั้นตอนตอไป



40 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562

   ความคบืหนา: กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม โดยกรมปาไม ดําเนนิการตาม

ขอสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม โดยการจัดการประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 

นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรวมกันหารือและ

พิจารณาแนวทางการสงเสริมการปลูกไผเพื่อเปนไมเศรษฐกิจตามกรอบ (ราง ) แผนแมบทบริหารจัดการทรัพยากร

ไผและหวายแหงชาติ พ.ศ.2561-2579 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมกรมปาไม โดยมีผูเขารวม

การประชมุประมาณ 100 คน ทัง้นี ้จะนาํเรยีนสรปุผลการประชมุรายงานตอ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอม รฐัมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และรองนายกรัฐมนตรี ตามขัน้ตอนตอไป

  2.1.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการลงทุน โดยพัฒนาตอยอดความเขมแข็งของ

อุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพเพือ่ยกระดับไปสูอตุสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง ดวยการสรางระบบเครือขายทีเ่ขมแข็ง

และมปีระสทิธภิาพในการเชือ่มโยงความรวมมอืของภาคธรุกจิในลกัษณะคลสัเตอร รวมทัง้กระจายการลงทนุไปยงั

ภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาปจจัยสนับสนุนเพื่อวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพ

ของอุตสาหกรรมอนาคต เชน การพัฒนากําลังคน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยี รวม 14 ประเด็น ดังน้ี

   1) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ในพ้ืนที่รวมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูป ดวยนวัตกรรม SMEs 4.0 ในพื้นที่กลุม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 

(Upper Northern Food Valley) โดยใหบูรณาการกับโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ของประเทศ 

และมกีารสนบัสนนุใหประชาชนไดใชระบบออนไลนใหเกดิประโยชน รวมทัง้ตองใหความสาํคญัเรือ่งคณุภาพสนิคา 

ทั้งนี้ หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจําเปนเรงดวนใหประสานสํานักงบประมาณพิจารณางบประมาณ

มาดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงพาณิชย รายงานวาสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 

รวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย และหนวยงานที่เก่ียวของจัดทํารายละเอียดโครงการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปดวยนวัตกรรมสู SME 4.0 ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งขณะนี้อยู

ระหวางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงบประมาณ

   ขณะเดียวกัน กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม มกีารสงเสรมิและสนบัสนนุ SMEs วสิาหกจิชมุชน 

และผูประกอบการ ภายใตแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2562 มีการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารและเกษตรแปรรูป ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ดังนี้ 1) จัดตั้งศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 

Transformation Center: ITC) เปนศูนยบริการใหคําปรึกษาแนะนําดานการแปรรูปอาหารและเกษตร โดยมี

เครื่องมือ/อุปกรณ ที่สามารถทดลองผลิตสินคา เพื่อนําไปทดสอบตลาดได เปดใหบริการทั้งหมด 3 หนวยปฏิบัติ 

2) แผนงานโครงการทีส่นับสนุนการดําเนินงานในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน 2 ประกอบดวย 2.1) กจิกรรมการพฒันาการ

รวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเปาหมาย (อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต จังหวัดเชียงราย) งบประมาณ 

2.2 ลานบาท และ 2.2) ยกระดับอุตสาหกรรมในพื้นที่ดวยการบริการของศูนย ITC (อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

แปรรูป) งบประมาณ 0.3 ลานบาท ขณะนี้สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยูระหวางจัดทํามาตรการการพัฒนา

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ภายใตอุตสาหกรรมศักยภาพ S-Curve
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   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ รวมทั้งดําเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

ในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ซึ่งมีเปาหมายในการเรงการเติบโตของผูประกอบการเทคโนโลยีรายใหม

ดานอาหาร และการสนับสนุนผูประกอบการใหมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ หรือกระบวนการที่เปนนวัตกรรม 

ซึ่งมีแผนการเชื่อมโยงโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารไปสูอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครอบคลุม

ผูประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร และ นาน) สอดคลองกับแผนแมบทการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือตอนบน 2 นอกจากน้ี ไดพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร

และเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จํานวนทั้งสิ้น 33 โครงการ

   2) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วของรบัไปพจิารณาสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมฐานชวีภาพ จังหวดั

นครสวรรค เพื่อยกระดับเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอรอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Hub) ตามนโยบาย

รัฐบาล

   ความคืบหนา: กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานวาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่อง มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพไทย ป 2561 – 2570 ทั้งนี้ กระทรวง

อุตสาหกรรม จะเปนหนวยงานหลักในการติดตามผลการดําเนินการตอไป 

   ขณะเดียวกัน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค ดําเนินโครงการพัฒนาขีดความ

สามารถของอตุสาหกรรมเกษตรแปรรปูและอุตสาหกรรมฐานชวีภาพดวยเทคโนโลยีนวตักรรม ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 งบประมาณ 3 ลานบาท โดยจดัอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การเพิม่ขดีความสามารถอตุสาหกรรม

เกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพดวยเทคโนโลยีนวัตกรรม และการดําเนินการศึกษาความเปนไปได

ในการจดัตัง้ศนูยวจิยัเพือ่พฒันาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมฐานชวีภาพจากมหาวทิยาลยันเรศวร 

ผลการศึกษาสรุปไดวา จังหวัดนครสวรรคมีความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ปจจุบันอยูระหวางการผลักดันของบประมาณในการจัดตั้งศูนยวิจัยฯ

   ขณะเดียวกัน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค ดําเนินโครงการพัฒนาขีดความ
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   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (พว.) มีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

ที่เหมาะสําหรับการวิจัยที่สามารถตอยอดนวัตกรรมสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรมไดจริง 

(Translational Research) โดยเฉพาะอยางย่ิงแผนแมบทการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ไดกําหนดอุตสาหกรรมชีวภาพเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมนํารองที่จะดําเนินการ และขณะนี้ไดออกแบบอาคาร

เพื่อรองรับ Biorefi nery Pilot Plant สําหรับการดําเนินการ Translational Research ดานอุตสาหกรรมชีวภาพ 

และไดลงนามในสัญญาจางกอสรางกลุมอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 

โดยคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2564

   3) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของพิจารณายกระดับอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ (Northern Science Park) 

สูการเรงสรางผูประกอบการและธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงองคความรูจากสถาบันการศึกษา

ทั่วประเทศ โดยการนําองคความรูและงานวิจัยมาพัฒนา Start Up และ SMEs ที่มีความสามารถในการแขงขัน 

ยกระดับศักยภาพเชิงพื้นที่ในเรื่อง Cosmetic Valley, Bio Economy, Food Innovation และ Medical & Wellness 

Hub โดยคาํนงึถงึความพรอมและความคุมคาในการดาํเนนิการ รวมทัง้การใชประโยชนจากหนวยงานภาครฐัท่ีมอียู

ในพ้ืนทีใ่หเปนไปอยางคุมคาและยัง่ยนื หากโครงการมคีวามจาํเปนเรงดวนและมคีวามพรอมเชือ่มโยงกบัศกัยภาพ

ท่ีมีอยู ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประสานสํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโดยดวนตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินการสงเสริมงานวิจัยและขยายผล

โครงการวิจัยสูศูนยเรียนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) แปลงใหญ และกลุมวิสาหกิจชุมชน 

โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

(สวก.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

   ขณะเดียวกัน กระทรวงอุตสาหกรรม เปดศูนยบริการ SMEs Industry Transformation 

Center: SMEs-ITC ณ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน มีการลงนามบันทึกความเขาใจ 

(MOU) ในความรวมมือการพัฒนานวัตกรรมและ Startup ระหวางบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จํากัด และ

หนวยงานพันธมิตรจากเขตบริหารพิเศษฮองกง ทั้งนี้ การลงนามดังกลาวเกิดขึ้นภายใตการสนับสนุนจากกรมสง

เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการชวยผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงาน InnoSpace (Thailand) 

โดยรวมมือกับหนวยงานที่มีภารกิจในการสงเสริม Startup จากเขตบริหารพิเศษฮองกง 3 หนวยงาน ประกอบดวย 

Hong Kong Cyberport Management Company Limited, Hong Kong Trade Development Council 

และ Ho & Partners Achitects Engineers & Development Cousultants Limited

   นอกจากนี ้กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีไดรวมกับมหาวทิยาลัยในพืน้ทีภ่าคเหนอื 

พัฒนาผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีใหมีความสามารถในการแขงขัน และสงเสริม Startup ในพื้นที่ โดยรวมมือ

กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะมหาวิทยาลัยแมขายที่ดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ สรางโมเดล

ธุรกิจเปดใหบริการพื้นที่สรางสรรคความคิดเพื่อการสรรสรางนวัตกรรมอยาง The Brick X @ NSP ในพื้นที่อาคาร

อาํนวยการอทุยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ จงัหวดัเชยีงใหม เพือ่สนบัสนนุการสรางผูประกอบการนวตักรรมรุนใหม

ทีม่ศีกัยภาพผานวถิ ีStartup นอกจากน้ี ศนูยความเปนเลศิดานชวีวทิยาศาสตร (ศลช.) รวมกบัอทุยานวทิยาศาสตร 

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (STEP) เปดตัวโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาพดิจิทัลภาคเหนือ เพื่อการขับเคลื่อน
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สูเชียงใหมเมืองสุขภาพ เพื่อสํารวจปญหาสุขภาพและความตองการดานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และ

นําแนวทางการแกปญหามาพัฒนาผานเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศโดยผูประกอบการ และบริษัท Startups 

ของภาคเหนือที่มีศักยภาพ โดยไดรับคําปรึกษาแนะนําจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานและการเชื่อมโยงเครือขาย

ผูเช่ียวชาญดานสาธารณสขุรวมถงึนกัลงทนุ เพือ่ใหเกดิเปนผลติภณัฑหรอืบรกิารทีต่อบสนองความตองการและแกปญหา

ทางดานสุขภาพและสาธารณสุขไดจริง เพื่อชวยจะผลักดันจังหวัดเชียงใหมใหเปนเมืองสุขภาพท่ีมีบริการ

ทางการแพทยและสาธารณสุขที่ครบครัน

   4) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงอตุสาหกรรมรวมกบัหนวยงานภาครฐัและเอกชน

ที่เกี่ยวของพิจารณายกระดับกาแฟอาราบิกาอยางครบวงจร (Northern Boutique Arabica Coff ee Hub) 

โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสรางมูลคาเพิ่มกาแฟอาราบิกาไทยสูตลาดโลก เชน การทดสอบคุณภาพ

สินคาที่ไดมาตรฐาน พัฒนาบุคลากรดานการผลิตและการตลาด เปนตน โดยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ

แบบครบวงจรบนพื้นฐานของศักยภาพและอัตลักษณของกาแฟ การพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตในระดับฟารม

ถึงผูบริโภค และการเปนศูนยกลางการคากาแฟของภูมิภาคตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินการโครงการพัฒนาการผลิต

เพื่อสรางมูลคากาแฟอัตลักษณไทย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 โดยจะแผนจะสรางแปลงตนแบบการผลิต

กาแฟพรเีมีย่มและพฒันาโรงงานแปรรปูกาแฟตนแบบในพ้ืนท่ีเกษตรกร ในป 2563 จาํนวน 6 จงัหวดั ไดแก เชยีงใหม 

เชียงราย เพชรบูรณ ตาก ชุมพร สตูล และ จะขยายผลตอยอดใหจังหวัดแมฮองสอน นาน ศรีสะเกษ จันทบุรี ยะลา 

พรอมทั้งสรางเครือขาย RFE (Research-Farmer- Enterpreneur Network) ในพื้นที่

   ในขณะที่ กระทรวงพาณิชย ดําเนินการ 1) สงเสริมผลิตภัณฑกาแฟอาราบิกาภาคเหนือ 

โดยหาชองทางการตลาดสินคาดังกลาว ผานกิจกรรม อาทิ การเขารวมงานแสดงสินคา THAIFEX-World of Food 

Asia 2019 และการนําผูประกอบการสินคาเกษตรที่มีศักยภาพรวมเดินทางไปเจรจาการคาในประเทศเปาหมาย 

2) จัดสัมมนา และลงพ้ืนท่ีพบปะเกษตรกรและผูประกอบธุรกิจกาแฟ โดย กระทรวงพาณิชย รวมกับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ มูลนิธิชาวสวนกาแฟ และสมาคมกาแฟไทย เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนจาก FTA 

ที่ไทยทํากับตางประเทศในสินคากาแฟและผลิตภัณฑ รวมทั้งติดตามความคืบหนาการเตรียมความพรอมรองรับ

การเปดเสรีสินคากาแฟภายใต FTA ไทย-ออสเตรเลียในป 2563 (ผลการดําเนินงาน : ป 2561 ดําเนินการ

จังหวัดเชียงรายและชุมพร มีผูเขารวมประมาณ 400 ราย / ป 2562 ดําเนินการจังหวัดนาน มีผูเขารวม 200 ราย) 

   นอกจากน้ี กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ไดขับเคลื่อน

การยกระดับกาแฟอาราบิกาอยางครบวงจร (Northern Boutique Arabica Coffee Hub) ดังนี้ 1) เสนอคําขอ

งบประมาณจังหวัด/ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนา

การรวมกลุม SME และเช่ือมโยงอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง (กลุมเชียงใหมเมืองกาแฟจังหวัดเชียงใหม) 

งบประมาณ 1,825,000 บาท และจัดทําคําของบประมาณป พ.ศ. 2563 จํานวน 1 โครงการ คือโครงการยกระดับ

ศนูยกลางการพฒันาอตัลกัษณกาแฟอะราบกิาภาคเหนือ (Northen Boutique Arabica Coff ee Center) งบประมาณ 

35 ลานบาท 2) สาํนกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัลาํปาง (สอจ.ลาํปาง) พจิารณาสงเสรมิและสนบัสนนุเปนสินคาชมุชน

ของจังหวัดเนื่องจากมีพื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิกา ในพื้นที่ อําเภอเมืองปาน อําเภอแมทะ และอําเภองาว รวมทั้ง

มีโรงคั่วกาแฟในพื้นที่เพื่อจําหนายตลาดในจังหวัด และตางจังหวัด โดย สอจังหวัดลําปาง รวมกับสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย จงัหวดัลาํปาง และหอการคาจงัหวัดไดลงพืน้ทีเ่พือ่จดัเก็บขอมลูแลวในเบือ้งตนไดกาํหนดแนวทาง



44 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562

การสงเสริมและพัฒนากาแฟลําปาง 3) พัฒนาสรางศักยภาพเพ่ิมมูลคากาแฟแมฮองสอน โดยบูรณาการตอยอด

จากกจิกรรมเสรมิสรางศกัยภาพเพิม่มลูคาผลติภณัฑกาแฟแปรรูปแมฮองสอนสูตลาดสากล ภายใตโครงการสงเสรมิ

ยกระดับสินคาผลิตภัณฑจังหวัดแมฮองสอนใหไดมาตรฐานและพัฒนาผูประกอบการจังหวัดแมฮองสอนประจําป 

งบประมาณพ.ศ. 2561 รวมดําเนนิการกบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวดัแมฮองสอน 

   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย (วว.) ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนยกระดับกาแฟอาราบิกาอยางครบวงจร 

โดยมุงเนน พื้นที่ทางภาคเหนือมีสภาพพื้นที่และสภาพอากาศเหมาะสมสําหรับการปลูกกาแฟอาราบิกา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของเมล็ดกาแฟอาราบิกาที่ผลิตดวย

ระบบเกษตรอินทรีย พรอมพัฒนาเครื่องจักรที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการผลิตกาแฟในระดับชุมชน

   5) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของพิจารณายกระดับ Northern Thailand Food 

Valley สูการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารแหงอนาคตสูตลาดสากล (Northern Thailand Food Valley Scale up 

for Future Food Innovation to International Market) โดยการปรับเปลี่ยนฐานการผลิตของผูประกอบการอาหาร

ในภาคเหนือสูการผลิตอาหารแหงอนาคต (Functional Food, Medical Food, Organic Food, Novelty Food) 

โดยใหบูรณาการใชศูนยความเปนเลิศอาหาร (Center of Food Excellence : CoFE ) ที่กระจายในแตละภูมิภาค 

เชื่อมโยงการทํางานกับ Food Innopolis อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ (Northern Science Park) และเชื่อมโยง

กับศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) ในแตละภูมิภาค เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

   ความคืบหนา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม มีการสงเสริม/สนับสนุน SMEs วิสาหกิจชุมชน 

และผูประกอบการ ภายใตแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการสนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ดังนี้ 1) จัดตั้งศูนย ITC ใหคําปรึกษาแนะนํา

ดานการแปรรปูอาหารและเกษตร และ 2) แผนงานโครงการทีส่นับสนุนการดาํเนินงานในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน 2 

ประกอบดวย (1) กจิกรรมพฒันาการรวมกลุมและเชือ่มโยงอตุสาหกรรมเปาหมาย (อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต 

จังหวัดเชียงราย) งบประมาณ 2.2 ลานบาท และ (2) ยกระดับอุตสาหกรรมในพื้นที่ดวยการบริการของศูนย ITC 

(อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป) งบประมาณ 0.3 ลานบาท

   กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ

(พว.) ใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ รวมท้ัง

มีการดําเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) แหงแรก ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

โดย พว. ได พัฒนา 8 Service Platform ของเมืองนวัตกรรมอาหาร ประกอบดวย 1) Food Safety - ใหความรู

และเพิ่มขีดความสามารถผูที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนอาหารใหม 2) Flavor & Sensory – พัฒนาผูเชี่ยวชาญ

ดานกลิ่นรสและประสาทสัมผัส 3) Future Food Lab - พื้นที่รองรับ SMEs ใหเขามาทําวิจัยและนวัตกรรมระยะสั้น 

4) Food Pilot Plant 5) Advanced Testing and Analysis 6) Global Network – เชือ่มโยงองคความรูนวตักรรมอาหารจาก

ท่ัวโลก 7) FoodTech Acceleration – เรงการพัฒนาและเติบโตของผูประกอบการนวัตกรรมอาหาร และ 8) FI Academy 

สมัมนาและอบรมเชงิปฏบิตักิารในการพฒันาธุรกจินวตักรรมและแนวโนมเทคโนโลยีสมยัใหมในอุตสาหกรรมอาหาร
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   6) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนรวมกับ

สํานักงานสงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หนวยงานภาครัฐและเอกชน

ที่เกี่ยวของพิจารณายกระดับเศรษฐกิจชุมชนดวยอัตลักษณลานนาเชิงสรางสรรค เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 

MICE (Creative LANNA MICE Heritage) โดยพัฒนาคุณภาพสินคา OTOP เชื่อมโยงชุมชนนวัตวิถีใหไดมาตรฐาน 

MICE หากมคีวามจาํเปนเรงดวนและมคีวามพรอม ใหกระทรวงมหาดไทยประสานสํานักงบประมาณพจิารณาปรบั

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาดําเนินการในโอกาสแรก

   ความคบืหนา: กระทรวงมหาดไทย รายงานวาไดใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วของ 

พิจารณายกระดับเศรษฐกิจชุมชนดวยอัตลักษณลานนาเชิงสรางสรรค เพื่อรองรับ MICE (Creative LANNA MICE 

Heritage) โดยพัฒนาคุณภาพสินคา OTOP เชื่อมโยงชุมชนนวัตวิถีใหไดมาตรฐาน MICE

   7) ขอสัง่การ: มอบหมายใหสาํนกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุรวมกับหนวยงาน

ภาครฐัและเอกชนทีเ่ก่ียวของพจิารณาการขอใหผูประกอบการในนิคมอตุสาหกรรมอดุรธานไีดรบัสทิธปิระโยชน

มากกวาหรือเทากับผูประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และใหกระทรวงคมนาคม

พิจารณาการขอใหมีการสํารวจและศึกษาเพื่อกอสรางถนน Local Road เชื่อมตอจากถนนเลียบทางรถไฟ

หนองตะไกจนถึงใจกลางเมืองอุดรธานี (UD Town) ระยะทาง 16 กิโลเมตร ซึ่งไดกอสรางระยะแรก

เสร็จไปแลว 1 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มเสนทางสัญจรรองรับการเติบโตของชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี 

และสรางแรงจูงใจเพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนและการจางงานในพื้นที่ในอนาคต ซึ่งสอดรับการดําเนินงาน

ของรัฐบาลที่ไดใหความสําคัญและสนับสนุนและลงทุนไวบางสวนแลว

   ความคืบหนา: กระทรวงพาณิชยไดเขารวมประชุมเพื่อหารือและใหความเห็นในประเด็น

การขอใหผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีไดรับสิทธิประโยชนมากกวาหรือเทากับผูประกอบการในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน (9 มกราคม 62) ณ BOI โดยเบื้องตนที่ประชุมสวนใหญไมเห็นดวยที่จะใหผูประกอบการ

ในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีไดรับสิทธิประโยชนมากกวาหรือเทากับผูประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน ทั้งนี้ BOI ในฐานะเจาภาพ จะนําผลหารือรายงานตอ สศช. ตอไป

   ขณะเดียวกัน BOI รายงานวาไดมีการประชุมเพื่อหารือการขับเคล่ือนการพัฒนา

ทางเศรษฐกจิและสงัคมของกลุมจงัหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 เหน็วาไมควรใหสิทธปิระโยชนเพิม่เตมิ

เฉพาะแกนคิมอตุสาหกรรมอดุรธานเีทานัน้ หากจะใหสทิธปิระโยชนเพิม่เตมิ ควรเปนการใหในลกัษณะการสงเสรมิ

เชิงพื้นที่ เชน Isan Economic Corridor ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

   สําหรับ กระทรวงคมนาคม โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) 

ขณะนี้อยูระหวางศึกษาการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะจังหวัดอุดรธานี และแผนการจัดการ

จราจรในพื้นที่เมืองอุดรธานี (วงเงิน 27.000 ลานบาท) แลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ สนข.จะนําประเด็น

การศึกษาความเหมาะสมการกอสรางถนน Local Road เชื่อมตอจากถนนเลียบทางรถไฟหนองตะไกจนถึงใจกลาง

เมืองอุดรธานี ระยะทาง 16 กิโลเมตร ไปศึกษาในโครงการศึกษาการจัดทําแผนแมบทฯ ดังกลาวดวย

   8) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงอตุสาหกรรมรวมกบัหนวยงานภาครฐัและเอกชน

ที่เกี่ยวของพิจารณาการพัฒนา “ลําปางหัตถอุตสาหกรรมเซรามิก” โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช

ในการพฒันาวตัถดุบิ เพิม่ศกัยภาพการออกแบบ สรางมลูคาผลิตภณัฑเซรามกิ/ผลิตภณัฑหตัถกรรม และขยายตลาด
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ชองทางการจัดจําหนายทั้งระบบ โดยใชประโยชนจากศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสรางสรรค 

จังหวัดลําปาง ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา หากจําเปนตองขยาย/พัฒนาเพิ่มเติมเรงดวนและ

มคีวามพรอมในการดาํเนนิงาน รวมทัง้มรีปูแบบการบรหิารจดัการในเชงิพาณชิยทีชั่ดเจน ใหกระทรวงอตุสาหกรรม

ประสานสํานักงบประมาณพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดดําเนินการจัดตั้ง

ศูนย ITC ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสรางสรรค อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ขณะเดียวกัน สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง รวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสรางสรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่รวมกันจัดทําแผนพัฒนาเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมของจังหวัดลําปาง 

โดยมุงใหลําปางเปนนครหัตถศิลปถิ่นอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industrial Design Capital: CIDC) โดยได

บรรจุลงในแผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 5 ป เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป

   9) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงพาณิชยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของรับไป

พิจารณาสนับสนุนจังหวัดจันทบุรีใหเปน “นครอัญมณีศูนยกลางการคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลก” 

1) ตนทาง การนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาคุณภาพอัญมณีใหเนื้อพลอยใสสะอาด และมีความเขมสี

ของพลอยตามทีต่ลาดตองการ รวมทัง้การรบัรองคุณภาพพลอย 2) กลางทาง การพฒันานักออกแบบเคร่ืองประดบั 

ชางเจียระไนพลอย และชางผูผลิตใหมีคุณภาพ และ 3) ปลายทาง การพัฒนาถนนศรีจันทใหเปนสถานท่ี

ทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมชมุชนผูผลติเครือ่งประดบัอญัมณี โดยใหความสําคญักบัการพฒันาทกัษะฝมอืแรงงานและ

การพัฒนามาตรฐานบุคลากรตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของตลาด 

และใหรายงานผลการดําเนินงานใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ
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   ความคืบหนา: กระทรวงพาณิชย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

แหงชาติไดประชุมหารือรวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดจันทบุรี ผูประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

และลงพื้นที่จันทบุรี เพื่อกําหนดพื้นที่จัดกิจกรรมและจัดทําแผนการดําเนินงาน “พัฒนาจังหวัดจันทบุรีเปนนคร

อัญมณี ภายใตชื่องานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี (International Chanthaburi Gems and 

Jewelry Festival 2019) (4–8 ธ.ค.62) ณ ศูนยสงเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี , เคพี เจมส เซ็นเตอร 

และตลาดพลอย ถนนศรจีนัทร โดยมกิีจกรรม อาท ิการจดันทิรรศการแสดงผลงาน จดัประกวดออกแบบเครือ่งประดบั/

การเจียระไนพลอย การเจรจาการคา ฯลฯ

   ขณะเดียวกัน กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศรวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดตราด

จัดหนวยเคลื่อนที่ใหบริการขอมูล/คําปรึกษาดานการคาระหวางประเทศแกผูประกอบการและผูสนใจภายในงาน 

“มหกรรมการคาชายแดนภาคตะวันออก” (28 กุมภาพันธ-6 มีนาคม 2562)

   10) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

รบัขอเสนอไปพจิารณารายละเอยีดในแนวทางเกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

(อปท.) ปรับปรุงหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมของ อปท. ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิน่ ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ทัง้นี้ การพิจารณา

ใหคํานึงถึงการกําหนดใหมีการนํายางพารามาใชในการปรับปรุงซอมแซมถนนเปนเงื่อนไขไวในหลักเกณฑ

ที่จะตองปรับปรุงดวย

   ความคืบหนา: กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

รัฐบาลตามมาตรการลงทุนรวมระหวางรัฐบาล และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Matching Fund) เห็นควร

ขยายวงเงินเพิ่มมากขึ้น และควรกําหนดสัดสวนรัฐบาลรอยละ 50 และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรอยละ 50 

โดยไมตองจํากัดวงเงินในการชวยเหลือ

   อยางไรกต็าม สาํนกังบประมาณ รายงานวาไดอนุมตัจิดัสรรงบประมาณใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแลว แบงเปนอนุมัติครั้งที่ 1 จํานวน 66 จังหวัด รวม 2,712 โครงการ งบประมาณทั้งโครงการ 2,399 

ลานบาท และอนุมัติครั้งที่ 2 จํานวน 38 จังหวัด รวม 511 โครงการ งบประมาณทั้งโครงการ 398 ลานบาท 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชเงินสะสม

ไปดําเนินการได โดยไมตองใชงบประมาณไปสบทบตามที่กระทรวงมหาดไทยไดรายงานคณะรัฐมนตรี

   11) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไปหารือกับกระทรวง

พาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ที่เกี่ยวของ ดําเนินการ

จัดงานแสดงสินคาและจับคูธุรกิจภาคเหนือในระดับนานาชาติ (Northern Thailand GMS Trade Fair and 

Business Forum)

   ความคืบหนา: กระทรวงพาณิชย รายงานวาไดมีการจัดงานแสดงสินคา BIOFACH 

Southeast Asia 2018 และ Natural Expo Southeas Asia 2018 รวมกับ Nurnberg Messe Gmbh (NM) 

ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดงานแสดงและจําหนายสินคาอินทรีย “สังคมสุขใจ” 

“มหกรรมสินคาเกษตร ตอนรับเทศกาลตรุษจีน” โดยเชื่อมโยงเกษตรกร กลุมเกษตรกร ศูนยจําหนายสินคา

เกษตรชุมชน (Farm Outlet) สินคา Organic สินคา IG ตลาดตองชม และผูผลิตนําสินคามาจําหนายใหประชาชนผูบริโภค
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โดยตรง มีผูประกอบการสินคาอินทรียและผูเขารวมงาน จํานวน 18,766 ราย มูลคาการจําหนายกวา 15 ลานบาท 

รวมท้ังดําเนินโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและการสงออกนอกจากน้ีไดจัดต้ังหมูบาน

เกษตรอินทรีย (Organic Village) 

   12) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงพาณิชยรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน

ที่เกี่ยวของพิจารณาการพัฒนาและถายทอดความรูดิจิทัลเพื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและโลจิสติกส

สมัยใหม (Northern e-Commerce and Modern Logistics Digital Transformation Center for Community 

Enterprise) โดยคํานึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพผูประกอบการและธุรกิจชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีเชิงพาณิชย 

การเพิ่มชองทางการตลาดผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) การปรับปรุงกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค

ดานการคาและการลงทุน เปนตน

   ความคืบหนา: กระทรวงพาณิชยไดดําเนินการสนับสนุนการคาในรูปแบบพาณิชยดิจิทัล 

(e-Commerce) ผานการดําเนินงานของ Thaitrade.com และสงเสริมสินคาชุมชนไทยเขาสูชองทางการตลาด 

e-Commerce โดยรวมมือกับบริษัทชอปป (ประเทศไทย) ภายใตแคมเปญ “ของดีออนไลน by DBD” เบื้องตน

มีสินคาจําหนายกวา 470 รายการ รวมทั้งผลักดันและสงเสริมผูประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนผานชองทาง

ออนไลนทัง้สวนกลางและภมูภิาค และมกีารจดักิจกรรมในรปูแบบของการ “พฒันาพีเ่ลีย้งธรุกจิ” (ผูแทนจาก Biz Club 

ในแตละจังหวัด จํานวนไมนอยกวา 80 คนทั่วประเทศ)

   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาต ิ(พว.) ใหความสาํคญักบัการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศขัน้สูงของประเทศไทย 

รวมถึงการผลักดันใหเกิดระบบนิเวศนของการใชงานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศข้ันสูงผานโครงสราง

พืน้ฐานระดบัชาต ิและเครอืขายพนัธมติรภาคการศกึษาและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพือ่รองรับประเทศไทย 4.0 โดยมี

เปาหมายในการพฒันาแพลตฟอรมตางๆ รวมทัง้ใหบริการฝกอบรมดานคอมพวิเตอรชวยการออกแบบ คอมพิวเตอร

ชวยงานอุตสาหกรรม และคอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE) แกบุคลากรของผูประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งผูสนใจทั่วไป เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

   13) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาการเสริมสรางเชียงใหม

เมืองอัจฉริยะ โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบริเวณถนนนิมมานเหมินทร “Smart Nimman” โดยการนํา

สายไฟฟาและสายสือ่สารลงใตดนิ วางระบบทอสงน้าํประปาใหม การปรบัปรงุทางเดนิเทา ระบบไฟฟาสองสวาง 

โดยการบูรณาการรวมกันระหวางกระทรวงคมนาคม การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (อบจ.เชียงใหม) และเทศบาลนครเชียงใหม

   ความคืบหนา: กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาสวนภูมิภาค ไดรายงานวา 

การเสริมสรางเมืองอัจฉริยะ โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบริเวณถนนนิมมานเหมินทร “Smart Nimman” 

ไดวางระบบทอนํ้าประปาใหม และบูรณาการรวมกันระหวางกระทรวงคมนาคม กฟภ. กปภ. อบจ.เชียงใหม 

และเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามข้ันตอน ซึ่ง กปภ. ไดรับผลกระทบจากการ

ดาํเนนิการดงักลาว เปนวงเงินงบประมาณ 40 ลานบาท โดย กปภ. ไดนําเสนอโครงการดังกลาว ใหกระทรวงมหาดไทย

เห็นชอบ เพื่อรับการจัดสรรงบกลาง ประจําปงบประมาณ 2563 ตามระเบียบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตอไป

   14) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมพิจารณาในรายละเอียดโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Udonthani City) โดยการพัฒนา
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และออกแบบระบบการพัฒนาเมอืงรวมกบัพืน้ที ่โดยคาํนงึถงึการมสีวนรวมและความตองการของประชาชน

ในพื้นที่ ความเปนไปไดและความคุมคาในการดําเนินการ รวมทั้งกลไกและรูปแบบการบริหารจัดการอยาง

บูรณาการและยั่งยืน

   ความคืบหนา: กระทรวงมหาดไทย รายงานวาจาการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ไดกําหนดใหมีแนวทางการดําเนินงานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

(BOI) ในการขอรับสิทธิประโยชนการสงเสริมการลงทุนสําหรับพื้นที่ Smart City โดยสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (สศด.) ไดเสนอรับสิทธิประโยชนการสงเสริมการลงทุนสําหรับพื้นที่ Smart City จากเดิม เมื่อดําเนินการ 2 

ดาน ไดรบัสทิธปิระโยชนการยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลเปนเวลา 5 ป และเมือ่ดาํเนนิการ 7 ดานไดรบัสทิธปิระโยชน

การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป ทั้งนี้ สิทธิประโยชนดังกลาวไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการสง

เสริมการลงทุนแลว และไดประชาสัมพันธใหกับนักลงทุนทราบแลว

  2.1.3 การพัฒนาการคาชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

  โดยสงเสรมิการทาํตลาดเชิงรุกเพือ่เพิม่ความตองการบริโภคสินคาและการสงออกของประเทศไทย 

ดวยการแสวงหาตลาดใหมและขยายตลาดการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน รวมท้ังสรางเครือขายพันธมิตร

ทางธุรกิจระหวางประเทศ รวม 10 ประเด็น ดังนี้

   1) ขอสั่งการ: มอบหมายใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติประสานหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ รับไปพิจารณาเรงรัดการเตรียมพรอมเพื่อยกระดับดานชายแดนทาเสน อําเภอเมืองตราด

เปนจดุผานแดนถาวรใหครอบคลมุทัง้ดานการพฒันา ดานความมัน่คง และดานผลกระทบส่ิงแวดลอมตอไป ท้ังนี ้

ใหหารือในคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย-กัมพูชา (JBC) ในการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนระหวางไทย

– กัมพูชา เพื่อใหการเปดดานเกิดความคุมคาในการลงทุนในอนาคต

   ความคบืหนา: สภาความมัน่คงแหงชาต ิ(สมช.) ไดมหีนงัสอืแจงสวนราชการทีเ่กีย่วของ ไดแก 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสังแวดลอม กระทรวงคมนาคม สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

และกรมศุลกากร เพื่อขอทราบความคืบหนาการดําเนินการในการเตรียมพรอมเพื่อยกระดับชองทางบานทาเสน

ใหเปนจุดผานแดนถาวร โดยสวนราชการที่เกี่ยวของไดแจงขอมูลมายัง สมช. และ สมช. ไดประมวลขอมูลและ

ทาํหนงัสือแจงสาํนักเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีและกระทรวงการตางประเทศ เกีย่วกบัความคบืหนาของหนวยงานตางๆ 

เรื่องการเตรียมพรอมเพื่อยกระดับชองทางบานทาเสน อําเภอเมืองตราดเปนจุดผานแดนถาวรแลว

   2) ขอสั่งการ: มอบหมายใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) รวมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการตางประเทศ 

พิจารณาขับเคลื่อนการพัฒนาดานชายแดนใหเกิดการบูรณาการอยางจริงจังตอไป

   ความคืบหนา: สศช. รายงานวา ขณะน้ียังไมไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการ

พัฒนาดานชายแดน เนื่องจากอํานาจในการประกาศเขตพื้นที่ดานชายแดนเปนของกระทรวงมหาดไทย โดย สศช. 

ไดประสานกับกระทรวงมหาดไทยแลว เพื่อติดตามความคืบหนาการพัฒนาดานชายแดน โดยสภาความมั่นคงแหง

ชาติ (สมช.) มีทาทีไมเห็นดวยที่จะผอนปรนการเปดจุดผานแดนในลักษณะของจุดผานแดนที่ไมมีในระบบของไทย

   ในขณะที่กระทรวงการคลัง รายงานวาไดดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
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เพ่ือศึกษาวิเคราะหโครงสรางทางกายภาพของดานศุลกากรชายแดนกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดหนองคาย 

รายงานวามีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการเปดจุดผอนปรนพิเศษบริเวณชายแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 

ณ จุดผอนปรนการคาบานหมอ อําเภอศรีเชียงใหม และจุด ทาเสด็จ อําเภอทาบอ

   3) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงการตางประเทศ

กระทรวงคมนาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาสนับสนุนการอํานวยความสะดวกทางการคา 

การคาชายแดน การลงทุนและการทองเที่ยวระหวางไทยกับเมียนมา โดยการทํา Visa on Arrival (VOA) 

ณ ดานชายแดนไทยกบัเมยีนมา การทาํความตกลงทวภิาคกีารเปดเดนิรถสวนบคุคล และการอนญุาตใหรถขนสง

ของเมียนมาเขามาขนสงสินคาในฝงไทยดานดานแมสอด จังหวัดตาก ตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงการตางประเทศ รายงานสถานะวา VOA ณ ดานชายแดนไทย

กับเมียนมา ในชวงปลายป 2561 ฝายเมียนมามีหนังสืออยางเปนทางการขอใหฝายไทยพิจารณายกเวนการตรวจ

ลงตราใหแกผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาที่เดินทางผานจุดผานแดนถาวรและทาเรือระหวางประเทศ ซึ่งถือเปน

การอํานวยความสะดวกในการขามแดนของประชาชนในระดบัทีสู่งกวาการอนุญาตออก VOA ณ จดุผานแดนถาวร

ระหวางไทยกับเมียนมา เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2562 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ ไดจัด

การประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของทั้งดานความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณาขอเสนอของฝายเมียนมา

ในการยกเวนการตรวจลงตรา โดยใหไดรบัการพจิารณาอยางรอบดานและครอบคลุมมติติางๆ แตยังคงไมไดขอสรปุ 

ปจจุบันกรมเอเชียตะวันออกอยูระหวางรวบรวมขอมูลเปนลายลักษณอักษรจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติมและ

ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

   สาํหรบัการอนญุาตใหรถขนสงของเมยีนมาขามพรมแดนผานจดุผานแดนถาวรแมสอด - เมียวดี 

มาสงสินคาในฝงไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ไทยและเมียนมาไดลงนามบันทึกความเขาใจในการเริ่มใช

ความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภมูภิาคลุมแมน้าํโขง (iiCBTA) ในการขนสงสินคาและผูโดยสารระหวาง
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ไทย-เมียนมา และรางบทเพิ่มเติม (Addendum) ในการประชุมคณะกรรมการรวมสําหรับความตกลงวาดวยการ

ขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 7 ที่เมืองเสียมราฐ กัมพูชา โดยความตกลงฯ 

โดยมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยเปดทางใหรถขนสงของเมียนมาสามารถขามจุดผานแดนถาวร

แมสอด-เมียวดีมาสงสินคาในฝงไทยได

   4) ขอส่ังการ: มอบหมายใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเปนหนวยงานหลัก

รับไปประสานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงการตางประเทศ 

กระทรวงกลาโหม และหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปเรงรัดการสํารวจแนวเขตแดนรวมกับเมียนมา 

กอนการเพกิถอนพืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุสตัวปาดอยเวยีงหลา และปาสงวนแหงชาตปิาแมเงา-แมสําเพง็ ทีจ่ะกอสรางเสนทาง

คมนาคมและการคาระหวางประเทศไปยงัจดุผอนปรนบานหวยตนนุน จงัหวดัแมฮองสอน และเสนอคณะรฐัมนตรี

ตามขั้นตอนโดยดวน และใหรายงานผลการดําเนินงานใหคณะรัฐมนตรีทราบอยางตอเนื่อง

   ความคืบหนา: กระทรวงกลาโหม (กรมแผนที่ทหารและกรมกิจการชายแดนทหาร) 

ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการจุดผอนปรนบานหวยตนนุน โดยทําการสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศ 

(Joint Detail Survey-JDS) ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการเปดจุดผานแดนถาวร ตามท่ี

คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่26 มกราคม 2562 และเสนอใหคณะกรรมการเขตแดนรวม (Joint Boundary Committee

– JBC) ไทย - เมียนมา ใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการฯ กอนทําการยกระดับใหเปนจุดผานแดนถาวร 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 

ซึง่ไทยและเมยีนมา จะไดหารอืกนัในกรอบของการประชมุดานเขตแดนเพือ่เจรจาการจัดทาํ JDS กอนการดําเนนิการ

กอสรางหรือพัฒนาพื้นที่ตอไป

   อยางไรก็ตาม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เห็นชอบในหลักการใหพนักงาน

เจาหนาทีผู่ทาํหนาทีห่วัหนาเขตรกัษาพนัธุสตัวปาดอยเวยีงหลา ดาํเนนิการโครงการปรบัปรงุซอมแซมถนนเสนทาง

ตรวจการณหวยตนนุน และกอสรางหนวยพิทักษปา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเขตรักษาพันธุสัตวปา

ดอยเวียงหลา จังหวัดแมฮองสอน โดยมีกิจกรรมปรับปรุงซอมแซมถนนเสนทางตรวจการณหวยตนนุน เปนถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กและหินคลุกบดอัดแนน ระยะทางรวม 9.2 กิโลเมตร ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสรางฯ

   5) ขอสั่งการ: มอบหมายใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติรวมกับหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย เปนตน รับขอเสนอการสนับสนุน

การยกระดับจุดผอนปรนพิเศษดานสิงขรเปนจุดผานแดนถาวร ไปประกอบการพิจารณาในคณะกรรมาธิการ

เขตแดนรวมไทย-เมียนมา (JBC) ตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ไดจัดการประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ

เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการกรณีการเปดจุดผานแดนถาวรดานสิงขร – มอตอง จังหวัด

ประจวบคีรขัีนธ ตามมตคิณะรฐัมนตรี และจดุผานแดนอ่ืนทีม่ปีญหาเขตแดน เมือ่วนัพธุที ่28 มนีาคม 2561 โดยมีมติ

ทีป่ระชมุในการกําหนดแนวทางในการดาํเนนิการจดุผอนปรนพเิศษดานสงิขรจะไมดาํเนนิการเปลีย่นแปลงใดๆ จากท่ีมี

อยูในปจจุบัน จนกวาฝายเมียนมา จะรับรองผลการสํารวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (JDS) ท้ังน้ี สวนราชการ

ที่เก่ียวของในพื้นที่ จะตองเตรียมโครงสรางดานความมั่นคงไวรองรับในอนาคต ไดแก 1) การจัดทําแผนบริหาร

จัดการพื้นที่ใหเปนที่ยอมรับรวมกัน และ 2) การจัดตั้งกลไกทองถิ่นเพื่อควบคุมการสัญจรขามแดน โดย สภาความ
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มั่นคงแหงชาติ (สมช.) ไดแจงผลการพิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการจุดผอนปรนพิเศษดานสิงขร ใหแก

กรมเอเชียตะวันออก กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และประธานคณะกรรมการเขตแดนรวมไทย-เมียนมา 

(ฝายไทย) (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ) ดวยแลว

   6) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรับไป

ประสานกระทรวงการคลงั กระทรวงกลาโหม และหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณาในรายละเอยีดการกอสราง

อาคารดานเพื่อรองรับระบบ CIQ และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งจัดทําแผนการบริหาร

จัดการและการเตรียมบุคลากรรองรับการเปดดานในอนาคต กอนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรไดดําเนินการเตรียมความพรอมและ

มีความพรอมที่จะดําเนินการดานพิธีการศุลกากร ณ จุดผานแดนถาวรบานฮวก จังหวัดพะเยา หากในอนาคตจะมี

การจัดสรางที่ทําการดานศุลกากร ณ จุดผานแดนถาวรบานฮวก จําเปนตองขอใหพิจารณาถึงความพรอมในเรื่อง

พื้นที่และแบบรูปรายการกอสราง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของกอนขอรับ

การจัดสรรงบประมาณตอไป ขณะน้ี การใชพ้ืนท่ีอยูระหวางการพิจารณาของหนวยงานที่เกี่ยวของ เนื่องจาก

ติดปญหากรรมสิทธิ์ในการเขาใชพื้นที่

   7) ขอสั่งการ: มอบหมายให สศช. รับขอเสนอการขอสนับสนุนใหศึกษาเกี่ยวกับ

แนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก (West Economic Corridor: WEC) ไปพิจารณาประกอบ

การขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: 

EWEC) ภายใตแผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong 

Subregion: GMS)

   ความคืบหนา: สศช. สรุปความคืบหนาการดําเนินงาน 1) กําหนดบทบาทและแนวทาง

การพัฒนาตาก สุโขทัย และพิษณุโลก โดยใหจังหวัดตากเปนพื้นที่ 1 ใน 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

2) ภาครัฐไดลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําคัญ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและชวยใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่

ตาก สุโขทัย และพิเษณุโลก โดยเนนดานระบบขนสงสาธารณะ ดังนี้ (1) โครงการกอสรางทางหลวงตาก - แมสอด 

หมายเลข 105 เปน 4 ชองทาง ระหวาง กม. ที่ 22 - 74 (2) โครงการขยายถนนแมสอด - ตาก เปน 4 ชองทาง 

ระหวาง กม. ที่ 49 - 73 ระยะทาง 24 กม. (3) โครงการทางหลวงตาก - แมสอด หมายเลข 12 สวนที่ 3 จังหวัด

ตาก เปน 4 ชองทาง ระยะทาง 25.5 กม. วงเงิน 1,500 ลานบาท (4) โครงการกอสรางถนนเลี่ยงเมืองแมสอด 

และสะพานขามแมน้าํเมยแหงที ่2 เพือ่เชือ่มโยงกบัเสนทางเมียวดี - กอกะเรก ในประเทศเมยีนมา ในปจจุบันกอสราง

ดําเนินการไปไดประมาณ 25% โดยคาดวาจะแลวเสร็จในปลายป 2562 ระยะทาง 21 กม.วงเงิน 3,900 ลานบาท 

และ (5) โครงการปรับปรุงสนามบินแมสอด โดยใหบริการแกผูโดยสาร สรางทางว่ิง ที่จอดเครื่องบิน และ

อาคารผูโดยสาร การกอสรางดาํเนนิการไปไดประมาณ 57.56% โดยคาดวาจะแลวเสรจ็ในปลายป 2561 วงเงนิ 1,112 

ลานบาท

   8) ขอส่ังการ: มอบหมายใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติ รวมกับกระทรวงการคลังรับไปเรงรัดดําเนินการเปดประมูลใหเอกชนเชาที่ดิน โดยใหความสําคัญ

กับการแบงพื้นที่ที่มีความพรอมกอน (Phasing) โดยเฉพาะพื้นที่ที่เอกชนมีความสนใจลงทุนประมาณ 
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500 ไร และใหนําเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงการคลัง รายงานวาโครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ดังนี้ 1) กรมธนารักษไดดําเนินการจัดใหเอกชน บริษัท พรอมเพรียงชัย 

กอสราง จํากดั เชาทีดิ่นราชพสัดุในพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษกาญจนบรุ ีทาํสญัญาเชาเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 

13 พฤศจิกายน 2561 และ 2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีมีผูครอบครองใชประโยชนในพื้นที่บางสวน 

และอยูระหวางแกไขปญหาของคณะทํางานในระดบัจงัหวดั คาดวาสามารถสงมอบพืน้ทีใ่หแกผูลงทนุภายในป 2562

   9) ขอสั่งการ: มอบหมายใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

รับขอเสนอการเพิ่มจังหวัดสระบุรีไปพิจารณาประกอบการกําหนดเปาหมายการพัฒนาภาคกลางในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

   ความคืบหนา: สศช. ไดดําเนินการเพิ่มจังหวัดสระบุรีในเปาหมายการพัฒนาภาคกลาง 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ภายใตแนวทางที่ 4 ของยุทธศาสตรการพัฒนา

แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสรางความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการทองเที่ยวทั่วทั้งภาคแลว

   10) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงการคลังรับไปศึกษาออกแบบโครงสราง

ทางกายภาพ และวิเคราะหการพัฒนาพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถสวนบุคคลขาเขา-ขาออก และ

จดัการจราจรเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหกบัรถยนตและผูใชบรกิารเขา-ออก ระหวางประเทศ ณ ดานพรมแดน 

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายอยางละเอียดกอนเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงการคลัง รายงานวาอยูระหวางการออกแบบโครงสราง

อาคารหลัก (สวนหลังคากันแดด/ฝน พรอมระบบไฟฟา แสงสวาง ระบบระบายอากาศ)

 2.2 ดานการสงเสริมการทองเที่ยวและบริการ

 ดาํเนนิการสงเสรมิและพฒันาการทองเทีย่วเพือ่ใหเกิดการกระจายรายไดสูทองถ่ินและชมุชน ดวยการสราง

มลูคาเพิม่ใหกบัสนิคาและบรกิารดานการทองเทีย่วโดยใชประโยชนจากเอกลกัษณของวฒันธรรมทองถิน่ และพฒันา

กลุมคลัสเตอรทองเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนท่ีในการเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวตามความตองการของตลาด 

เชน การทองเที่ยวโดยชุมชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวทางทะเล เปนตน รวมทั้งพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายการทองเที่ยวทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

รวมทั้งสิ้น 42 ประเด็น ดังนี้

   1) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของรับไป

ศึกษาในรายละเอียดของการวางระบบขนสงมวลชนเชื่อมตอจากสถานีหลักไปยังแหลงทองเที่ยวในชุมชน

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตแมน้ําเจาพระยาตอนกลาง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความคุมคา 

รวมทั้งความตองการและผลกระทบที่มีตอชุมชนในพื้นที่ดวย

   ความคืบหนา: สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนา

โครงการความรวมมือดานรถไฟระหวางไทย – จีน เพื่อทําหนาท่ีเปนระบบสนับสนุนผูโดยสารใหกับระบบรถไฟ
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ความเร็วสูง เมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนอนุกรรมการ และมีสํานักงาน

นโยบายและแผนการขนสงและจราจร เปนฝายเลขานุการ เพื่อทําหนาที่พิจารณาวางแผนการปรับปรุงระบบ

ขนสงสาธารณะรวมทั้งโครงขายการคมนาคมในพื้นที่เชื่อมโยงการเดินทางและรับสงผูโดยสารระหวางสถานีหลัก

และพื้นที่ชุมชน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การทองเที่ยว ตามปริมาณความตองการในการเดินทางของผูโดยสาร

   2) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปหารือกระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาโครงขายคมนาคมที่เชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวาง

จังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมเพื่อใหชุมชน

ไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนา

การทองเท่ียวทางวฒันธรรม ประวัตศิาสตร เมืองมรดกโลก โดยมุงเนนการทองเทีย่วเพือ่ชมความสวยงามของสถานที ่

และการเลาเรื่องราวความเปนมาทางประวัติศาสตร ซึ่งจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวของภาคเหนือ

ใหพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน

   ความคืบหนา:  กระทรวงคมนาคมรวมมือกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีคําสั่ง

แตงตัง้คณะกรรมการรวมเพือ่การพฒันาโครงขายคมนาคมเชือ่มโยงการทองเทีย่ว เพือ่พฒันาโครงขายการคมนาคม

เชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวางจังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค รวมทั้งเปดโอกาสใหคนในทองถิ่นเขามามีสวนรวม 

โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เปนที่ปรึกษารวม 

ปลัดกระทรวงคมนาคมและปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เปนประธานกรรมการรวมฯ ซึ่งสามารถสรุป

สาระสําคัญไดดังนี้ 1) หารือในประเด็นกรอบแนวทางการทํางานของคณะกรรมการรวมเพื่อการพัฒนาโครงขาย

คมนาคมเชื่อมโยงการทองเที่ยว และไดแตงต้ังคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยง

การทองเทีย่ว 2 คณะ และ 2) คณะทาํงานภายใตคณะกรรมการรวมฯ อยูระหวางการพจิารณารายละเอยีดการขบัเคลือ่น

แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการรวมฯ ตอไป

   กระทรวงวัฒนธรรม ไดเตรียมความพรอมในการพัฒนาโครงขายคมนาคมในพื้นท่ี

ที่มีแหลงมรดกศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวในพื้นท่ี เชน การสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถ่ินและประวัติศาสตรชาติใหกับชุนชนในพื้นท่ี การพัฒนาพ้ืนที่และโครงสรางพื้นฐาน 

ตลอดจนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ กิจกรรมที่ดําเนินการแลว 

อาทิ การสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนที่อาศัยอยูในพื้นที่แหลงทองเที่ยวไดใชเวลาวางหลังจากเลิกเรียนใหเปน

ประโยชน โดยการเปนยุวมัคคุเทศกในการแนะนําและใหความรูที่ถูกตองแกนักทองเที่ยว การปรับปรุงโครงสราง

พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ แหลงโบราณสถาน

ที่สําคัญ การประกาศรายชื่อตนไมสําคัญของแผนดินเพื่อสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวใหมที่สําคัญของชุมชน 

การสงเสริมการจัดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการถายทอดทางภูมิปญญา

ในจังหวัดตางๆ ที่มีศักยภาพ เปนตน

   3) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาการขอขยายและ

ปรบัปรงุถนนเชือ่มโยงแหลงทองเทีย่วมรดกโลก หวยขาแขง-อทุยานประวตัศิาสตรกาํแพงเพชร ประกอบดวย 

การกอสรางขยายไหลทางและปรับปรุงคุณภาพทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนเขาชนกัน–มอตะแบก 

และการบูรณะปรับปรุงคุณภาพทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนคลองแมลาย–อุมผาง ตามขั้นตอนตอไป
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   ความคืบหนา: กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงแจงวาจะรับไวพิจารณาและ

นําไปจัดลําดับความสําคัญรวมกับโครงการอ่ืนๆ ทั่วประเทศ เฉพาะในชวงที่ไมติดพื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอม 

หากมีความจําเปนและเหมาะสมจะเรงรัดดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการกอสรางตามลําดับค

วามสําคัญตอไป

   4) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณา (1) โครงการพัฒนา

เสนทางคมนาคมเสนทางทองเทีย่วและเช่ือมโยงการคาชายแดน ทางหลวงหมายเลข 217 วารนิชาํราบ – ชองเมก็ 

โดยขอทําเปนเกาะกลางถนนตลอดสาย (2) โครงการเพิ่มศักยภาพการเดินทางบนทางหลวงสายหลัก

เขาพระวิหาร ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ – ภูเงิน – กันทรลักษ – เขาพระวิหาร ระยะทาง 

50 กิโลเมตร โดยขยายเปน 4 ชองจราจรตลอดสาย และ (3) พัฒนาเสนทางคมนาคมเพื่อการทองเท่ียว

รมิแมน้าํโขงและการคาชายแดนเสนทาง 2112 + 2222 เขมราฐ - โขงเจยีม–พบิลูมงัสาหาร โดยขยายความกวาง

ของถนนและไหลทางเสนทางจราจรตลอดสาย ตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดรับจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2562 วงเงิน 300 ลานบาท 

โดยจะเรงดําเนนิการกอสรางทางหลวงหมายเลข 217 ตอน อําเภอพบิลูมังสาหาร–ดานชองเมก็ ระหวาง กม.47+800 

– กม.61+800 ระยะทาง 14 กิโลเมตร สําหรับโครงการเพิ่มศักยภาพการเดินทางบนทางหลวงสายหลัก ทางหลวง

หมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน – กันทรลักษ - เขาพระวิหาร ระหวาง กม.6+300 - กม.54+800

ระยะทาง 48.50 กิโลเมตร กรมทางหลวงมีแผนการดําเนินการขยายจาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร

   5) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา พจิารณาความเปนไปได

และความเหมาะสมในการเพิ่มจังหวัดชัยนาทใหอยูในเขตพัฒนาการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําเจาพระยา

ตอนกลางภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560 นอกจากนี้การพัฒนาการทองเที่ยว

ในภาพรวมของประเทศจะตองใหความสําคัญกับศักยภาพของแตละจังหวัดเพื่อสรางความเชื่อมโยง

ของเสนทางและกิจกรรมภายในภาค ระหวางภาคสูภาค และระหวางภาคสูกลุมประเทศ CLMV

   ความคืบหนา: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสม

การเพิม่จงัหวัดชัยนาทในเขตพฒันาการทองเทีย่ววถิชีวิีตลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนกลางเรียบรอยแลว ซึง่ผลการศกึษา

พบวา จังหวัดชัยนาทยังไมมีความเหมาะสมท่ีจะประกาศรวมเขาอยูในเขตพัฒนาการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ํา

เจาพระยาตอนกลาง แตเหมาะสมที่จะรวมอยูในเขตพัฒนาการทองเท่ียวอื่นมากกวา ทั้งนี้ จะดําเนินการศึกษา

ความเหมาะสมการกําหนดเขตพัฒนาการทองเที่ยวเพิ่มเติมตามแผนการดําเนินงานในระยะตอไป

   6) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬานําแนวทางการทํางาน

รวมกันในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชายฝงทะเลอาวไทย (The Royal Coast) ไปพิจารณาในคณะกรรมการ

นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ

   ความคบืหนา: มตคิณะกรรมการนโยบายการทองเทีย่วแหงชาต ิคร้ังที ่2/2561 เมือ่วนัที ่2 

สิงหาคม 2561 รับทราบการบูรณาการการทํางานระหวางกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคม 

โดยไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการรวมเพ่ือการพัฒนาโครงขายคมนาคมเช่ือมโยงการทองเท่ียว ท้ังน้ี ขณะน้ีอยูระหวาง

การแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเล
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ตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวในเขตพัฒนา

การทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตกใหเปนรูปธรรมตอไป

   7) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับกระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬารวมกับประชารัฐกลุมการสงเสริมการทองเที่ยว & MICE (D3) จัดทําแนวทางการบริหารจัดการตาม

แผนแมบทเนรมิตอยธุยาใหชดัเจนเพือ่เสนอรัฐบาล นอกจากนัน้ขอเสนอบางเรือ่งจะเปนประโยชนในการนําไป

พัฒนาในแหลงทองเที่ยวพื้นที่อื่นๆ ของประเทศดวย

   ความคืบหนา: กระทรวงวัฒนธรรมไดจัดทําโครงการ “เนรมิตอยุธยา เพื่อความนาอยู

และการทองเที่ยวอยางยั่งยืน” เพื่อดําเนินการอนุรักษ พัฒนาโบราณสถานในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในงบประมาณป พ.ศ. 2560 – 2561 มีโครงการที่ดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน 32 โครงการ 

งบประมาณรวม 700 ลานบาท ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว

   8) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปหารือกระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาโครงขายคมนาคมที่เชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวาง

จังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมเพื่อใหชุมชนได

รบัประโยชนจากการทองเทีย่ว ทัง้ในดานเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและสิง่แวดลอม เพือ่พฒันาการทองเท่ียว

ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร เมืองมรดกโลก โดยมุงเนนการทองเที่ยวเพื่อชมความสวยงามของสถานที่ และ

การเลาเรื่องราวความเปนมาทางประวัติศาสตร ซึ่งจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวของภาคเหนือให

พัฒนาไปไดอยางยั่งยืน

   ความคืบหนา: กระทรวงคมนาคมรวมมือกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีคําสั่ง 

ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 แตงตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อการพัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงการทองเที่ยว และ

ไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงการทองเที่ยว 2 คณะ ประกอบดวย

1) คณะทํางานพัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว เมืองหลัก-เมืองรอง และแหลงทองเที่ยวใหม 

โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานคณะทํางาน และ 2) คณะทํางานอํานวยความสะดวก

การบริการและความปลอดภัยนักทองเที่ยว โดยมีรองปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาท่ีไดรับมอบหมาย 

เปนประธานคณะทํางาน ทั้งนี้ คณะกรรมการรวมฯ ไดมีมติมอบหมายให คณะทํางานทั้ง 2 คณะดังกลาว จัดทํา

สรุปประเด็นปญหาและอุปสรรคดานการขนสงท่ีสงผลตอการทองเที่ยว รวมทั้งกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบ

และบทบาทหนาที่ของหนวยงาน และกําหนดประเด็นปญหาดังกลาว เขาไวในแผนระยะเรงดวน (แผน Quick Win) 

และแผนระยะยาว และนําเสนอคณะกรรมการรวมฯ ตอไป

   กระทรวงวัฒนธรรม ไดเตรียมความพรอมในการพัฒนาโครงขายคมนาคมในพื้นที่ที่มี

แหลงมรดกศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวในพื้นที่ เชน การสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถ่ินและประวัติศาสตรชาติใหกับชุนชนในพื้นท่ี การพัฒนาพ้ืนที่และโครงสรางพื้นฐาน 

ตลอดจนการจดัสิง่อํานวยความสะดวกตางๆ ในแหลงทองเทีย่วทางวัฒนธรรม ทัง้นี ้กจิกรรมทีด่าํเนินการแลว อาทิ 

การสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนท่ีอาศัยอยูในพื้นที่แหลงทองเที่ยวไดใชเวลาวางหลังจากเลิกเรียนใหเปน

ประโยชน โดยการเปนยุวมัคคุเทศกในการแนะนําและใหความรูท่ีถูกตองแกนักทองเท่ียว การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน

และสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ แหลงโบราณสถานท่ีสําคัญ 
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การประกาศรายชื่อตนไมสําคัญของแผนดิน การสงเสริมการจัดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม การแสดงทาง

ศิลปวัฒนธรรม และการถายทอดทางภูมิปญญาในจังหวัดตางๆ ที่มีศักยภาพ เปนตน

   9) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย รวมกับกระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับไปหารือใหการสนับสนุนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินโดยการดาํเนนิการตามภารกจิของกระทรวงทีส่อดคลองกบัความตองการของพืน้ทีต่ามขัน้ตอน

ในการสนบัสนนุเชงินโยบายในการเพิม่สัดสวนการจดัสรรคนืคาธรรมเนยีมในการเขาแหลงทองเทีย่วในเขต

อุทยานแหงชาติใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ปจจุบันไดรับการจัดสรรคาธรรมเนียมรอยละ 5)

   ความคืบหนา: กระทรวงมหาดไทย รายงานวา ปจจุบัน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช มีอุทยานแหงชาติกระจายอยูทั่วประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 154 แหง มีอุทยานแหงชาติที่สามารถเก็บ

รายไดสูงเพียง 50 แหง ซึ่งสวนใหญเปนอุทยานแหงชาติทางทะเล และอุทยานแหงชาติทางบกที่เปนที่นิยมเทานั้น 

จึงมีความจําเปนที่จะนําเงินรายไดจากการจัดเก็บดังกลาว ไปพัฒนาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานที่ไมมี

รายได หรือมีรายไดต่ําอีก 104 แหง ที่กระจายอยูทั่วประเทศ ดังนั้น หากมีการเพิ่มสัดสวนการจัดสรรเงินรายได

เพื่อบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทําใหเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงาน

ของอุทยานแหงชาติ

   10) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬารวมกับกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงคมนาคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับขอเสนอไปพิจารณาในรายละเอียดการสนับสนุนการศึกษา 

ออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาเสนทางจักรยานเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศ และเชิงชุมชนในพ้ืนท่ี

ทองเท่ียวของจังหวัดชลบุรี (อางเก็บนํ้าบางพระ) จันทบุรี ตราด นครนายก (12 เสนทาง) ปราจีนบุรี และสระแกว 

โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและจัดลําดับความสําคัญตามความจําเปนเรงดวนตอไป

   ความคืบหนา: หากหนวยงานตางๆ ตองการขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบปรับปรุงและ

พัฒนาเสนทางจักรยาน สนข. ไดดําเนินการจัดทํา “คูมือมาตรฐานการออกแบบการกอสรางทางจักรยานสําหรับ

ประเทศไทย” เผยแพรใหกับหนวยงานตางๆ ผานทางเว็บไซตแลว

   11) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับขอเสนอไปพิจารณาในรายละเอียดและดําเนินการสนับสนุน

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเมืองโบราณดงละคร (เมืองลับแล) อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

   ความคบืหนา: กระทรวงวฒันธรรมดาํเนนิการพฒันาแหลงโบราณคด ีเมืองโบราณดงละคร 

โดยดําเนินการตอเน่ืองเปนประจําทุกป โดยในงบประมาณป พ.ศ. 2561 ไดทําการศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่

ที่ดําเนินการผานมาพรอมดําเนินการปรับปรุงบํารุงรักษาภูมิทัศนภายในเมือง และในงบประมาณป พ.ศ. 2562 

กรมศลิปากรไดจดัสรรงบประมาณใหสาํนักศิลปากรที ่3 พระนครศรอียธุยา ดาํเนนิงานโครงการอนรุกัษและพัฒนา

เมืองโบราณดงละครเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อใหการพัฒนาพื้นที่เปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน

   12) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงวฒันธรรมรวมกบักระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา 

กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับขอเสนอไปพิจารณาในรายละเอียดและดําเนินการ

สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมูบานไทยพวน อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
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   ความคืบหนา: กระทรวงวัฒนธรรม ดําเนินโครงการพัฒนาหมูบานไทยพวนใหเปน

แหลงทองเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม 3 ระยะ งบประมาณ 14 ลานบาท โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ คือ ออกแบบ

หมูบานไทยพวนจําลอง พัฒนาพิพิธภัณฑวัดฝงคลอง โดยมีสถาบันการศึกษารวมดําเนินการในเรื่องของการวิจัย

เก่ียวกบัวถิชีวีติ จดัระบบอเิลก็ทรอนิกสของพพิธิภณัฑ และการประชาสัมพนัธ นอกจากน้ี ยังมีงบประมาณสนับสนนุ

จากกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องชุมชน “หมูบานนวัตวิถี”

   13) ขอสัง่การ: มอบหมายใหสาํนักงานสงเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ (สสปน.) 

รวมกับกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับขอเสนอไปศึกษาความเหมาะสม

และความเปนไปไดในเชิงธุรกิจในการสนับสนุนการทองเที่ยวเมืองรองดวยกิจกรรม MICE รวมทั้ง

ความสอดคลองกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีกอใหเกิด

ความคุมคาและตองไมเปนภาระของรัฐในอนาคตกอนขอรับการสนับสนุนตามขั้นตอนตอไป

   ความคบืหนา: สสปน. ไดอนมุตัใิชงบประมาณของ สสปน. จาํนวน 5 ลานบาท เมือ่วันที ่27 

พฤศจิกายน 2561 เพื่อดําเนินการโครงการในป 2562 ขณะนี้อยูระหวางการจัดจางผูดําเนินโครงการพัฒนา

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมดวยอุตสาหกรรมไมซ เพื่อบูรณาการในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก (MICE Model for 

Eastern Region)

   14) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมกับกระทรวง

วฒันธรรม กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานทีเ่กีย่วของรบัขอเสนอไปพจิารณาขอรบัการสนับสนนุโครงการ

เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวชุมชน และการทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาว (Long Stay) กลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนลาง 2 เพื่อรองรับนักทองเที่ยวโดยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ OTOP

   ความคืบหนา: กระทรวงทองเที่ยวและกีฬาดําเนินการเตรียมความพรอมในการสงเสริม

การทองเที่ยวเชื่อมโยงชุมชน OTOP นวัตวิถีในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการรวบรวมขอมูล

จากสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ

   15) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมกับกระทรวง

มหาดไทยรบัขอเสนอไปพจิารณาถงึโครงการสรางพิพธิภณัฑชางดกึดาํบรรพเฉลมิพระเกยีรต ินครราชสมีา

   ความคืบหนา: โครงการดังกลาวยังไมไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ดําเนินการกอสราง รวมทั้ง

แบบรปูรายการกอสรางยงัอยูระหวางการดาํเนนิการออกแบบ ทัง้นี ้หากโครงการดงักลาวมคีวามพรอมแลว ไดเสนอ

ใหเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใตบรรจุโครงการเขาไปอยูในแผนปฏิบัติการ ภายในเขตพัฒนาการ

ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตอไป

   16) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมกับกระทรวง

มหาดไทยรับขอเสนอไปพิจารณาถึงโครงการโลกของชาง (Elephant World) จังหวัดสุรินทร

   ความคบืหนา: ประชุมคณะกรรมการพฒันาการทองเทีย่ว ประจําเขตพฒันาการทองเทีย่ว

อารยธรรมอีสานใตไดมีมติเห็นชอบใหนําโครงการดังกลาวบรรจุเขาไปอยูในแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว 

ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต และจะขอรับการจัดสรรงบประมาณตอไป

   17) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมกับกระทรวง

มหาดไทย รับขอเสนอไปพิจารณาถึงโครงการปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บน้ําหวยจรเขมาก ตําบลบานบัว 

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
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   ความคืบหนา: โครงการนี้ ประกอบดวย 4 กิจกรรม รวมเปนเงินทั้งสิ้น 54 ลานบาท 

มีรายละเอียด ดังนี้ 1) กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงทํานบดินอางเก็บน้ําหวยจรเขมาก งบประมาณ 15 ลานบาท 

ไดนําเสนอขอรับงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 จากกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 แลว  

2) กจิกรรมที ่2 ระบบแสงสวางและความปลอดภัยเสนทางจกัรยานอางเกบ็นํ้าหวยจรเขมาก งบประมาณ 19 ลานบาท 

3) กจิกรรรมที ่3 ลานกจิกรรมสนัทนาการอางเกบ็น้าํหวยจรเขมาก งบประมาณ 16 ลานบาท 4) กจิกรรมที ่4 ปรบัปรงุ

อาคารเอนกประสงคอางเก็บน้ําหวยจรเขมาก งบประมาณ 5 ลานบาท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ 2 – 4 งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 40 ลานบาท อยูระหวางการพิจารณาแหลงเงินขอรับการจัดสรรงบประมาณตอไป

   18) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมกับกระทรวง

มหาดไทยรับขอเสนอไปพิจารณาถึงโครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมเพื่อการทองเที่ยวรอบบึงละหาน 

ตําบลละหาน/หนองบัวใหญ/หนองบัวบาน/ลุมลําชี อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

   ความคบืหนา: โครงการนีม้งีบประมาณ 106 ลานบาท อยูระหวางการจดัทาํแบบรปูรายการ 

โดยแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ เมื่อจัดทําแบบรูปรายการแลวเสร็จ จังหวัดชัยภูมิจะดําเนินการขอใชพื้นท่ี

จากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 (นครราชสีมา) ตอไป

   19) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมกับกระทรวง

มหาดไทย รับขอเสนอไปพิจารณาถึงโครงการพัฒนาและฟนฟูเหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่อการกอสรางและ

การทองเที่ยว บริเวณเชิงเขาพนมสวาย ตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร และตําบลไพล อําเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทร

   ความคืบหนา: โครงการดังกลาวยังไมมีความพรอมในประเด็นการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 ใหมีความถูกตองครบถวน หากดําเนินการเรียบรอยแลว จะดําเนินการขอนําเสนอ

ของบประมาณโครงการตอไป ซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร ไดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนบางพื้นที่ไปแลว 

โดยไมกระทบกับพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 และใชเงินของภาคเอกชนดําเนินการเอง



60 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562

   20) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงวฒันธรรมรวมกบักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับไป

พิจารณาการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร “อุทยานเมืองเกาพิจิตร” จังหวัดพิจิตร โดยคํานึงถึง

ความเหมาะสมและความเชื่อมโยงเมืองทองเที่ยวทางประวัติศาสตรในพื้นที่มรดกโลกเมืองประวัติศาสตร

และเมืองบริวาร (สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร) รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการที่คุมคาและ

ไมเปนภาระของรัฐในอนาคต

   ความคืบหนา: กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรจัดทําเสนทางทองเที่ยว 2 เสนทาง 

โดยการเชือ่มโยงแหลงทองเทีย่วทางประวตัศิาสตร จงัหวดัพจิติรกบัแหลงทองเทีย่วหลกัในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนลาง 

ไดแก อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร และ

เมืองพิษณุโลก ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการรวมกันกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยมีการนําเสนอ

รายละเอียดโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร “อุทยานเมืองเกาพิจิตร” จังหวัดพิจิตร เพื่อขอรับ

การจัดสรรงบประมาณ 167 ลานบาท

   21) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมกับกระทรวง

คมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม และหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ พิจารณาจัดกิจกรรมการทองเที่ยว/สงเสริมสถานท่ีและแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดและ

กลุมจังหวัดตางๆ โดยใชการบอกเลาเรื่องราวเชื่อมโยงกับขอมูลทั้งทางประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรม 

วิถีชุมชน อันเปนเอกลักษณของแตละทองถิ่น โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการดําเนิน

การใหเหมาะสมตามแตกรณี รวมทั้งใหพิจารณาจัดระบบคมนาคมขนสงใหนักทองเที่ยวไดรับความสะดวก

ในการเดินทางไป-กลบั ไดอยางรวดเรว็และปลอดภยั โดยเฉพาะอยางยิง่การเชือ่งโยงการเดนิทางโดยรถไฟ

กบัระบบการขนสงอืน่ ในแตละพืน้ทีแ่หลงทองเทีย่วท้ังในสวนของกายภาพและกาํหนดเวลาการเดนิรถของ

การรถไฟแหงประเทศไทย เพื่อใหการเดินทางเปนไปดวยความสะดวกและมีความตอเนื่อง

   ความคืบหนา: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยกรมการทองเที่ยวไดดําเนินโครงการ

ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (จังหวัดนครสวรรค จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสงเสริมสถานท่ีและแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดและกลุมจังหวัดตางๆ 

จํานวนทั้งสิ้น 6 โครงการ วงเงิน 856,500 บาท

   22) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารับไปพิจารณาจัดตั้ง

คณะทาํงานหรอืคณะกรรมการรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาศกัยภาพแหลงทองเทีย่ว

ชายแดนชองเม็กใหเปนเมืองศูนยการคาชายแดนและรายงานผลการดําเนินงานใหคณะรัฐมนตรีทราบเปน

ระยะ

   ความคืบหนา: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดออกคําสั่งกระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬา ที่ 1008/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวชายแดน

ชองเม็กใหเปนศนูยการคาชายแดน ลงวนัที ่21 ธนัวาคม 2561 เรียบรอยแลว ทัง้น้ี อยูระหวางการพจิารณากําหนด

วนัประชุมคณะกรรมการขบัเคลือ่นการพัฒนาศกัยภาพแหลงทองเทีย่วชายแดนชองเมก็ใหเปนศนูยการคาชายแดน 

ครั้งที่ 1/2562
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   23) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงยุติธรรมรวมกับกระทรวงมหาดไทยและ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารับไปพิจารณาการพัฒนาแหลงทองเที่ยววิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร 

โดยยายเรือนจําเพ่ือปรับสภาพภูมิทัศนตามที่เสนอ ทั้งนี้ การดําเนินงานตองมีแผนและกลไกการบริหาร

จัดการทองเที่ยววิมานพญาแถนรองรับเพื่อไมใหเปนภาระของภาครัฐในอนาคต รวมทั้งตองมีแผนและ

มาตรการรองรับผลกระทบดานสังคมที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนบริเวณใกลเคียงในอนาคตดวย

   ความคบืหนา: กลุมจงัหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง 2 รายงานวา เรอืนจาํจงัหวัด

ยโสธร โดยกรมราชทัณฑ ไดดําเนินการ ดังนี้ 1) ประสานสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรตรวจสอบ

พื้นที่เรือนจําชั่วคราวบานบาก ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร วาโครงสรางเรือนจําแหงใหมในพื้นที่

ดังกลาว จะขัดตอ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ระเบียบ หรือประกาศทองถิ่น หรือกฎหมายอื่น

หรอืไมอยางไร และ 2) จดัประชมุรบัฟงความคิดเหน็ผูนาํชมุชน ตาํบลสาํราญ โครงการกอสรางเรอืนจาํจงัหวดัยโสธร

แหงใหม วันที่ 30 สิงหาคม 61 ณ หองประชุมเทศบาลตําบลสําราญ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล

สําราญ สมาชิกเทศบาล กํานัน ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สํานักงานจังหวัดยโสธร สํานักงาน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดยโสธร และนายอําเภอ

เมืองยโสธร เขารวมประชุมชี้แจงดวย

   24) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ

รบัไปพจิารณาในรายละเอยีดถงึความเหมาะสมและความเปนไปไดในการขอรบัการสนบัสนนุใหมกีารศกึษา

และออกแบบอางเก็บน้ําพุทธอุทยาน จังหวัดอํานาจเจริญ ตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงมหาดไทย รายงานวาหนวยงานที่เกี่ยวของอยูระหวางพิจารณา

ตามอํานาจหนาที่ในการขับเคลื่อนตามขอสั่งการดังกลาว

   25) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลกัรวมกบักระทรวง

คมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงกลาโหม และหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาการพัฒนาศักยภาพการรักษาความปลอดภัย

ในเมอืงทองเท่ียวหลกัโดยใชเทคโนโลยแีละนวตักรรม และประสานคณะกรรมการบรหิารการบรูณาการแผน

และระบบกลองโทรทศันวงจรปด (CCTV) รบัไปพจิารณาตามขัน้ตอน ทัง้นี ้หากพืน้ท่ีใดมคีวามจาํเปนเรงดวน 

ใหกระทรวงมหาดไทยประสานสาํนกังบประมาณพจิารณาจดัสรรงบประมาณไปดาํเนนิการใหสอดคลองกบั

แผนงานตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด

   ความคืบหนา: กระทรวงมหาดไทย รายงานวาหนวยงานที่เกี่ยวของอยูระหวางพิจารณา

ตามอํานาจหนาที่ในการขับเคลื่อนตามขอสั่งการดังกลาว

   26) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนหนวยงานหลัก

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการยกระดับพัฒนา

แหลงสปาวารบีาํบดัน้าํพรุอน (คลองทอมเมอืงสปา) พฒันาแหลงทองเทีย่วสขุภาพ (น้าํพรุอน สปา) ใหเปนไป

ตามแผนแมบทที่สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) ไดจัดทําไวใหเกิดผลอยางเปน

รปูธรรม ทัง้นี ้หากมคีวามจาํเปนเรงดวนทีต่องดําเนนิการตามแผนแมบทดังกลาว ใหกระทรวงการทองเทีย่ว

และกีฬาประสานสํานักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนตอไป
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   ความคบืหนา: กระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา รายงานวามกีารจดัประชมุหารอืแนวทาง

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการพัฒนาแหลงน้ําพุรอนไทย รวมกับหนวยงานภาครัฐและหนวยงาน

เอกชนทีเ่กีย่วของ ซ่ึงหนวยงานในพ้ืนทีห่ลายแหงไดนาํโมเดลการพฒันาน้าํพรุอนไปสูเมอืงสปาตนแบบของอาํเภอ

คลองทอมไปเปนแบบอยางในการพัฒนาน้าํพรุอนในพืน้ทีเ่พ่ือไปสูเมอืงสปา ขณะเดียวกัน สํานกังานการทองเท่ียว

และกฬีาจงัหวัดพงังาไดรบัการจัดสรรงบประมาณประจาํป พ.ศ. 2562 วงเงนิ 3 ลานบาท เพือ่ดาํเนนิโครงการพฒันา

ศักยภาพน้ําพุรอนสูการเปนผูประกอบการที่มีมาตรฐานดวย

   27) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมกับกระทรวง

สาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาการขอรับสนับสนุนการกอสรางศูนยพัฒนากีฬาและ

วทิยาศาสตรการกีฬาระดบัจงัหวดัเชือ่มโยงกบัศูนยฟนฟสูภาพดวยการแพทยทางเลอืก โรงพยาบาลระนอง 

โดยมีเปาหมายใหเปนศูนยกีฬาครบวงจรแหงแรกของภาคใต โดยใหคํานึงถึงความเปนไปได ความคุมคา

ในการลงทุน และรูปแบบการบริหารจัดการที่ไมเปนภาระของรัฐบาลและยั่งยืนในระยะยาว

   ความคบืหนา: กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ไดพจิารณาการขอรับสนับสนุนการกอสราง

ศูนยพัฒนากีฬาและวิทยาศาสตรการกีฬาระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับศูนยฟนฟูสภาพดวยการแพทยทางเลือก 

โดยไดดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 140 ลานบาท จากงบประมาณโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน ซึ่งจะใชพื้นที่ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนองเปนพื้นที่ดําเนินการ

   28) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคมรวมกบักระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หนวยงานภาครัฐและเอกชน

ที่เกี่ยวของรับไปศึกษาการยกระดับการทองเที่ยวและเกษตรปลอดภัยดวย Digital Platform โดยพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานระบบดิจิทัล Digital Platform ตามขั้นตอน
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   ความคืบหนา: กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะดําเนินโครงการสงเสริม

และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการเกษตรสมัยใหม งบประมาณ 131 ลานบาท ขณะน้ีอยูระหวางการเสนอขอ

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดประสานกรมสงเสริมการเกษตรขอขอมูล 

“50 แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรตองชม” เพื่อประชาสัมพันธแนะนําแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร และมีความปลอดภัย

บนเว็บไซต www.thailandtourismdirectory.go.th

   29) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงวฒันธรรมรวมกบักระทรวงมหาดไทยพจิารณา

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับการทองเที่ยวเมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยตามที่เสนอ 

หากโครงการมีความจําเปนเรงดวนและมีความพรอมใหประสานสํานักงบประมาณปรับแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใชจายงบประมาณประจําปมาดําเนินงานในโอกาสแรก

   ความคืบหนา: ปจจุบันไดจัดทําแผนแมบทการอนุรักษและพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร

สุโขทยั (พ.ศ. 2561 - 2570) เสรจ็เรยีบรอยแลว โดยในแผนแมบทฯ ใหความสาํคญักบัการพฒันาระบบสาธารณปูโภค

และสาธารณปูการ ตลอดจนโครงสรางพืน้ฐานตางๆ เพือ่ใหบริการและรองรับนกัทองเทีย่วท่ีเขามาเย่ียมชมอทุยาน

ประวัติศาสตรสุโขทัย

   30) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนหนวยงานหลัก

รวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของท้ังภาครฐัและเอกชนพิจารณาจดัทาํแผนแมบทพฒันาการทองเทีย่วรมิแมนํ้าโขง 

7 จังหวัด (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี) พรอมทั้งจัดตั้ง

กลไกระดับชาติ ประกอบดวยผูแทนภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของ เพื่อขับเคลื่อนและดําเนินการ

ตามแผนแมบทฯ ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้ ใหรายงานผลการดําเนินงานใหคณะรัฐมนตรี

ทราบเปนระยะดวย

   ความคืบหนา: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดออกคําสั่งกระทรวงการทองเท่ียวและ

กฬีา ที ่152/2562 เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการจดัทาํแผนแมบทพฒันาการทองเทีย่วรมิแมน้าํโขง 7 จงัหวดั ลงวันท่ี 20 

กุมภาพันธ 2562 เรียบรอยแลว นอกจากน้ี กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดจัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา

แผนแมบทพัฒนาการทองเที่ยวริมแมน้ําโขง 7 จังหวัด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 โดยที่ประชุมไดมีมติ

รับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทพัฒนาการทองเที่ยวริมแมน้ําโขง 7 จังหวัด ขณะนี้อยูระหวาง

การรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับเสนทางการทองเท่ียวริมแมนํ้าโขง 7 จังหวัด เพ่ือประกอบการจัดทําแผนแมบทฯ ตอไป

   31) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงการคลังพิจารณาในรายละเอียดการจัด

ใหมีการคืนภาษีมูลคาเพ่ิมใหกับนักทองเที่ยวตางชาติ (Vat Refund for Tourist: VRT) ณ ดานพรมแดน

ทางบก โดยนาํรองทีด่านหนองคาย และรานคาในกลุมจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน 1 เพ่ืออาํนวย

ความสะดวกและเพิ่มปริมาณนักทองเที่ยวตางชาติตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงการคลัง รายงานวาจากการพิจารณาเร่ืองคาใชจายการบริหาร

จัดการ และความเสี่ยงในการหลีกเลี่ยงไมนําสินคาออกนอกประเทศแลว ไมแนะนําใหประเทศไทยดําเนินการคืน

ภาษีมูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยว ณ ดานพรมแดนทางบก ในชั้นนี้ จึงเห็นวา ขอกฎหมาย แนวปฏิบัติ และระบบ

การคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหนักทองเท่ียว ปจจุบัน มีความเหมาะสม มีความปลอดภัยสามารถตรวจสอบไดงายและ
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ปองกันการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี กระทรวงการคลังจะไดนําขอเสนอการคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแก

นักทองเที่ยว ณ ดานพรมแดนทางบก มาพิจารณาปรับใชในอนาคตเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมตอไป

   32) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงการตางประเทศ

กระทรวงคมนาคม สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และหนวยงานที่

เกี่ยวของพิจารณาในรายละเอียดการจัดใหมี Visa on Arrival โดยนํารองที่ดานตรวจคนเขาเมืองหนองคาย 

และทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานีตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงมหาดไทย รายงานวาหนวยงานที่เกี่ยวของอยูระหวางพิจารณา

ตามอํานาจหนาที่ในการขับเคลื่อนตามขอสั่งการดังกลาว

   33) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม 

และหนวยงานทีเ่ก่ียวของรับไปดาํเนนิการพฒันาเพ่ือการทองเทีย่วเวยีงหนองหลม อาํเภอแมจนั จงัหวดัเชียงราย

ตามที่เสนอ โดยใหมีการวางแผนอยางเปนระบบที่ดึงดูดนักทองเที่ยวได ทั้งนี้ หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ที่มีความจําเปนเรงดวน ใหกระทรวงมหาดไทยประสานสํานักงบประมาณพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณประจํางบประมาณป พ.ศ. 2562 ตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงมหาดไทย รายงานวาหนวยงานที่เกี่ยวของอยูระหวางพิจารณา

ตามอํานาจหนาที่ในการขับเคลื่อนตามขอสั่งการดังกลาว

   34) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเทีย่วและกฬีารบัไปศึกษาการปรบัปรงุ

สนามกีฬาจังหวัดพะเยาใหไดมาตรฐานตามที่เสนอ โดยใหคํานึงถึงความความคุมคาและความพรอม

ในการดําเนินการ และรูปแบบการบริหารจัดการที่ไมเปนภาระตองบประมาณของรัฐบาลในอนาคต

   ความคบืหนา: กระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา ไดจดัทาํโครงการปรับปรุงสนามกีฬาจงัหวัด

พะเยา เพือ่ขอรบัการจดัสรรงบประมาณภายใตงบประมาณของจังหวดั/กลุมจงัหวดั ทัง้นี ้รายละเอยีดกจิกรรมหลกั

ของโครงการ คอื การปรบัปรงุสนามกฬีาจงัหวดัพะเยาใหไดมาตรฐานสามารถรองรบัการแขงขนักีฬาแหงประเทศไทย 

โดยจะดําเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลใหเปนลูยางสังเคราะห หนา 12 มิลลิเมตร พรอมอุปกรณสนาม

   35) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาพิจารณาโครงการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก

แหลงทองเท่ียวบานเชยีง จงัหวดัอดุรธาน ีหากโครงการมคีวามจาํเปนเรงดวนและมคีวามพรอม ใหกระทรวง

มหาดไทยประสานสํานกังบประมาณพจิารณาปรับแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจายงบประมาณประจํา

งบประมาณป พ.ศ. 2562 มาดําเนินการในโอกาสแรก

   ความคืบหนา: กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรอยูระหวางเตรียมการจัดสราง

ศูนยการวิจัยโบราณคดีบานเชียง ซึ่งในงบประมาณป พ.ศ. 2562 กรมศิลปากรไดรับจัดสรรงบประมาณในการ

กอสรางศูนยฯ จํานวน 30 ลานบาท ขณะน้ีศูนยวิจัยแหงน้ีอยูระหวางกระบวนการจัดซ้ือจัดจางดําเนินการตามข้ันตอน

   สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี แจงวาสํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดอุดรธานีไดเสนอโครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแหลงทองเที่ยวบานเชียง จังหวัดอุดรธานี 
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เพือ่กอสรางศนูยตอนรบันักทองเทีย่ว วงเงนิ 21 ลานบาท ทัง้น้ี จะประสานในรายละเอียดและความเหมาะสมของ

วงเงินโครงการกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีตอไป

   กรมการทองเที่ยวไดจัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อการสาธิต

ในศนูยเรยีนรูเผยแพรกระบวนการทอผาพืน้เมอืง ยอมสธีรรมชาต ิและปรบัปรงุศนูยการเรยีนรู วงเงนิ 77,600 บาท

   36) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเทีย่วและกฬีาพิจารณาบรรจโุครงการ

กอสราง Landmark ประติมากรรมพญานาคราชคู มิตรภาพแหงลุมแมน้ําโขง ณ วัดอาฮงศิลาวาส ตําบล

ไคสี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและตลาดประชารัฐ

ในพ้ืนที่ไวในแผนแมบทตามวิถีชีวิตลุมน้ําโขง และใชประกอบการจัดทําแผนแมบทพัฒนาการทองเที่ยว

ริมแมน้ําโขง 7 จังหวัด (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี) 

ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ไวแลวดวย

   ความคืบหนา: คณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยว

วถิชีีวติลุมแมน้าํโขง ไดมมีติเห็นชอบในหลกัการการบรรจุโครงการกอสราง Landmark ประตมิากรรมพญานาคราชคู 

มิตรภาพแหงลุมแมน้ําโขง ณ วัดอาฮงศิลาวาส ตําบลไคสี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬภายในเขตพัฒนา

การทองเทีย่ววถีิชวีติลุมแมน้าํโขง พ.ศ. 2560 - 2564 ท้ังนี ้โครงการดงักลาวอยูระหวางการออกแบบสถาปตยกรรม

ใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ตั้งโครงการภายในบริเวณลานอเนกประสงคริมฝงแมน้ําโขงตอไป

   37) ขอสั่งการ: รับทราบการขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยว

พะเยา–หลวงพระบาง และใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารับไปพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
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   ความคืบหนา: กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รายงานวายังไมมีแผนงานดําเนินการ

โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวพะเยา-หลวงพระบาง เนื่องจากในปจจุบันการผานแดนไปยังสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถผานไดเฉพาะบุคคลในพื้นที่จังหวัดพะเยาเทานั้น โดยใชบัตรประจําตัว

ประชาชนในการขอรับ Border Pass ณ ที่วาการอําเภอภูซางและมีระยะเวลาในการผานแดนเพียง 2 คืน 3 วัน

เทานัน้ ซ่ึงสามารถผานเขาไปไดถึงเมอืงคาบ สวนยานพาหนะในการเดนิทางผานแดนตองเปนรถปายทะเบยีนพะเยา

เทานั้น ทั้งนี้ แผนการดําเนินโครงการฯ อยูระหวางการพิจารณาการผานแดนสําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวตางชาติ เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําเสนทางเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวางจังหวัดพะเยาและหลวงพระบาง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

   38) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ

พิจารณาการพัฒนาบึงทุงกะโล จังหวัดอุตรดิตถ ใหเปนแหลงทองเที่ยวตอยอดจากการขุดลอกและพัฒนา

ที่อยูระหวางการดําเนินการตอไป

   ความคบืหนา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมชลประทาน รายงานวาการพฒันาบงึ

ทุงกะโล จงัหวดัอตุรดิตถอยูระหวางดําเนนิการโดยกรมชลประทาน คาดวาจะแลวเสรจ็ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

   39) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม เปนตน จัดทําแผนการฟนฟูและ

พัฒนาพื้นที่ถ้ําหลวง - ขุนนํ้านางนอนที่ไดมาตรฐานแบบมืออาชีพ การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก
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บรเิวณถํ้าเช่ือมโยงการทองเทีย่วถ้าํหลวง - ขนุน้าํนางนอนและชมุชนโดยรอบอยางเปนระบบ และการจัดทาํ

แผนการบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยคํานึงถึงการอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนในพื้นที่ใหเปนไป

อยางมปีระสิทธภิาพและยัง่ยนื และใหเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พิจารณาโดยดวน ทัง้นี ้หากมแีผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมที่มีความจําเปนเรงดวนใหดําเนินการ โดยในระยะแรกใหกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาดําเนินการพัฒนา

ทีจ่อดรถและพืน้ทีค่าขาย และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมประสานสํานักงบประมาณพจิารณา

งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ. 2562 มาดําเนินการ

ในโอกาสแรก

   ความคืบหนา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช ไดเสนอแผนการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่วนอุทยานถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน โดยมีแผนงาน

โครงการท่ีจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการกอน จํานวน 2 โครงการ ซึ่งเปนการศึกษาความเปนไปได

ในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และการจัดทําแผนการจัดการวนอุทยานแหงชาติถ้ําหลวง – ขุนน้ํานางนอน 

และกรมอุทยานฯ จะพจิารณาปรบัแผนปฏบิตังิานและแผนการใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2562 มาดาํเนนิการในโอกาสแรกกอน หากไมเพยีงพอใหขอรับการจดัสรรงบประมาณรายจายเพ่ิมเตมิประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการคาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน 

หรืองบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ที่มีความเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป

   กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบท รายงานวาโครงการดังกลาว อยูภายใต

ความดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตเนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาดความพรอมในดาน

เครื่องมือและบุคลากร จึงใหกรมทางหลวงชนบทเปนผูดําเนินการแทน ซึ่งปจจุบันไดดําเนินการสํารวจออกแบบ

แลวเสร็จและอยูระหวางจงัหวดัเชียงรายดําเนนิการเพือ่สงพืน้ทีใ่หกรมทางหลวงชนบทเปนผูดาํเนนิการตอไป ท้ังนี ้

กรมทางหลวงชนบทมีแผนที่จะขอใชงบกลางป 2562 เพื่อดําเนินการกอสรางในโครงการดังกลาว โดยมีระยะทาง

ทั้งโครงการประมาณ 5 กิโลเมตร และวงเงินคากอสรางประมาณ 28 ลานบาท

   40) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ

พิจารณาโครงการพัฒนาถนนรอบทะเลบัวแดง โดยการกอสรางถนนลาดยางพรอมเลนจักรยานรอบทะเล

บัวแดง ระยะทาง 21 กิโลเมตร โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงการทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ความพรอมของ

พื้นที่ดําเนินการ และรูปแบบการบริหารจัดการที่ไมเปนภาระของรัฐในอนาคต

   ความคืบหนา: กระทรวงมหาดไทย รายงานวาหนวยงานที่เกี่ยวของอยูระหวางพิจารณา

ตามอํานาจหนาที่ในการขับเคลื่อนตามขอสั่งการดังกลาว

   41) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาพิจารณาโครงการ

กอสรางสนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สามพราว) ระยะ 2 โดยการกอสรางโรงยิมเนเซียม 

ขนาดความจุ 5,000 ที่นั่ง พรอมระบบปรับอากาศ อัฒจันทร และปายบอกคะแนน ตอเนื่องจากระยะที่ 1 

ซึง่ไดดาํเนินการไปแลว โดยคาํนึงถงึความพรอมและความคุมคาในการดําเนนิการ รวมทัง้รปูแบบการบรหิาร

จัดการที่ไมเปนภาระของรัฐในอนาคต

   ความคืบหนา: สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี ไดรายงานผล

การดําเนินงานวา การกอสรางสนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สามพราว) ระยะ 1 ไดรับงบประมาณ
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การกอสรางจํานวน 261 ลานบาท ซึง่ไดมีการกอสรางตัง้แตป พ.ศ. 2558 ไดแก สนามฟตุบอล ลู-ลานกรฑีา อฒัจนัทร

ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก สนามฟุตซอล จํานวน 3 สนาม อาคารสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

อุดรธานี อาคารที่พักนักกีฬา 64 เตียง รั้วรอบสนามกีฬา และถนนภายในสนามกีฬา โดยผูรับจางไดสงมอบ

ใหการกีฬาแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ การกอสรางสนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน (สามพราว) ระยะ 2 อยูระหวางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 400 ลานบาท

   42) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่

มรดกทางวัฒนธรรม “เมืองเกาลําพูน” โดยนําสายไฟฟาและสายสื่อสารลงใตดินบริเวณถนนในเมืองเกาลําพูน 

ประกอบดวย ถนนชัยมงคล ถนนมุกดา ถนนรอบเมืองใน (ตอเนื่องจากโครงการเดิม) ถนนรอบเมืองนอก 

และการขุดคนทางโบราณคดี

   ความคบืหนา: หนวยงานทีเ่กีย่วของอยูระหวางพจิารณาตามอาํนาจหนาทีใ่นการขบัเคลือ่น

ตามขอสั่งการดังกลาว

 2.3 ดานการพัฒนาโครงขายคมนาคมและโลจิสติกส

 ดาํเนนิการพฒันาโครงขายคมนาคมและระบบโลจสิตกิสเพือ่รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ดวยการพฒันา

โครงสรางพื้นฐานดานการโครงขายถนน ระบบราง การขนสงทางน้ําและทางอากาศ สรางความมั่นคงทางพลังงาน

และสงเสริมการใชพลังงานทดแทน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล

อยางท่ัวถึงทั้งประเทศ ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม การกระจายความเจริญ 

การพัฒนาเมืองและพื้นที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสิ้น 191 ประเด็น ดังนี้

  2.3.1 การพัฒนาโครงขายทางถนน โดยยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของโครงขายถนน

ที่มีอยูในปจจุบัน ขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ รวมท้ัง

พัฒนาโครงขายถนนไปยังประเทศเพื่อนบานเชื่อมโยงการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศและ

การขนสงสินคาไปยังฐานการผลิต รวม 140 ประเด็น ไดแก

   1) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาการกอสราง

เสนทางมอเตอรเวยสายใหมบางปะอิน-นครสวรรค

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ไดผาน

การพิจารณาแลวทั้งเสนทาง เมื่อป 2559 โดยทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางปะอิน-นครสวรรค มีระยะทาง 

206 กม. และมีพื้นผิวจราจรขนาด 4 - 8 ชองจราจร วงเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 40,000 ลานบาท เพื่อเปน

การเรงรดัการดาํเนนิงานทางหลวงพเิศษระหวางเมอืง สายบางปะอนิ-นครสวรรค ในระยะเรงดวน กระทรวงคมนาคม 

โดยกรมทางหลวงจะทําการสํารวจออกแบบรายละเอียด ชวงบางปะอิน-จังหวัดอางทอง ระยะทางประมาณ 46 

กิโลเมตร งบประมาณ 75 ลานบาท โดยจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ 2563 ในการดําเนินการตอไป

   2) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาการตอขยาย

ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลลเวย) เชื่อมตอทางหลวงหมายเลข 32
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   ความคืบหนา: ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สวนตอขยายทางยกระดับอุตราภิมุข 

ชวงรังสิต - บางปะอิน เปนทางยกระดับขนาด 6 ชองจราจร ระยะทาง 18 กิโลเมตร ตอขยายจากทางยกระดับ

ดอนเมืองโทลเวยที่มีอยูในปจจุบันไปเชื่อมตอกับทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา 

วงเงินลงทุน 25,000 ลานบาท ปจจุบันกรมทางหลวงไดดําเนินการออกแบบรายละเอียดแลวเสร็จ และรายงาน

การวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม (EIA) อยูระหวางการพจิารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิ(กก.วลป)

ทั้งน้ี ในงบประมาณป พ.ศ. 2561 กรมทางหลวงไดรับจัดสรรงบประมาณมาเพื่อศึกษาการใหเอกชนรวมลงทุน

ในโครงการ (PPP) และประเด็นขอกฎหมายแลว

   3) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาโครงการสราง

ทางหลวงสายเลี่ยงเมือง จากสามแยกวังมะนาว – บรรจบทางหลวง หมายเลข 3510 (หนองหญาปลอง) 

จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร

   ความคบืหนา: กรมทางหลวงดาํเนินการศกึษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม 

และผลกระทบสิง่แวดลอมแลวเสรจ็ และไดเสนอรายงานการวเิคราะหสิง่แวดลอม (EIA) ใหคณะกรรมการผูชาํนาญการ

(คชก.) พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการทางบกและทางรางแลว ขณะน้ีอยูระหวางแกไข

เพิ่มเติมเนื้อหาของรายงานฯ ทั้งนี้ หากรายงาน EIA ผานความเห็นชอบจาก กกวล. แลว จะเสนอขอรับการจัดสรร

งบประมาณมาณดําเนินการกอสรางตอไป

   4) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัขอเสนอไปพจิารณาขยายชองจราจร

จาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร ของกรมทางหลวงชนบท เสนทางถนนสาย หนองแค – หนองเสือ – 

หนองจอก – หนองงูเหา เลียบคลองระพีพัฒน (คลอง 13)
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   ความคืบหนา: กรมทางหลวงชนบทไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการเสร็จ

เรียบรอยแลว มีระยะทางทั้งสิ้น 98 กิโลเมตร แบงการดําเนินการออกเปน 3 ตอน โดยตอนที่ 1 ระยะทาง 30 กม. 

ตอนที่ 2 ระยะทาง 30 กม. และตอนที่ 3 ระยะทาง 38 กม. ปจจุบันอยูระหวางเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อดําเนินการสํารวจ

ออกแบบรายละเอียด ตอนที่ 1 งบประมาณ 30 ลานบาท หากไดรับการจัดสรรงบประมาณ จะดําเนินการสํารวจ

ออกแบบรายละเอียดตอไป

   5) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาพัฒนา

เสนทางสงิหบุร ีอยุธยาและบางปะหนั เพือ่กระจายการจราจรบนถนนสายเอเชยี (สาย 32) ในชวงเสนทางผาน

จังหวัดชัยนาท ที่กรมทางหลวงไดมีแผนกอสรางถนนวงแหวนรอบที่ 3 ซึ่งหางจากวงแหวนกาญจนาภิเษก 

ประมาณ 15 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงรายงานวาไมสามารถดําเนินกอสรางเพิ่มชองจราจรได 

เนือ่งจากไมมเีขตทางเพยีงพอ (ใชเขตทางรวมกบัชลประทาน) มีคลองชลประทานขนานกับทางหลวงตลอดแนว ตัง้แต 

สิงหบุรี – ชัยนาท  สําหรับ ชวง ลพบุรี – สิงหบุรี ซึ่งไดรับการพัฒนาเปนทางหลวงขนาด 4 ชองจราจร ทั้งหมดแลว 

อยางไรก็ตาม กรมทางหลวงมีแผนจะกอสราง Motorway สายบางปะอิน – นครสวรรค เพื่อรองรับปริมาณจราจร

ในอนาคตแลว

   6) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัด

การกอสรางสะพานกลับรถรูปเกือกมาบนถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพใหดําเนินการเร็วข้ึน ในป 2561-2562

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดรับงบประมาณ 2561 เพื่อกอสรางสะพานกลับรถ

เกือกมาบนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม.80+000 งบประมาณ 140 ลานบาท ผลงานรอยละ 0.08 ติดปญหา

สาธารณูปโภคในเขตทาง และไดขอตั้งงบประมาณกอสรางในป 2562 ที่ กม.90+000 และ กม.104+200 (ขาเขา) 

บนทางหลวงหมายเลข 1 จํานวน 280 ลานบาท โครงการกอสรางสะพานกลับรถเกือกมาบนทางหลวงหมายเลข 2 

ที ่กม.43+000 – กม.44+000 งบประมาณ 336 ลานบาท ผลงานรอยละ 2.41 สาํหรบัในบรเิวณอืน่ๆ นัน้ กรมทางหลวง

จะไดทยอยขอตั้งงบประมาณดําเนินการกอสรางตามลําดับความสําคัญตอไป ทั้งนี้ กอนดําเนินการกอสรางจําเปน

ตองจัดทําการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งทางจังหวัดควรมีสวนสนับสนุนการจัดทําการมีสวนรวมของประชาชน

ใหสําเร็จลุลวงตอไป

   7) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัขอเสนอไปพจิารณาเรงรดักอสราง

ทางยกระดับสะพานขามคลองรังสิต คลอง 1-14 (ถนนรังสิต – นครนายก) เพื่อทําจุดกลับรถใตสะพาน

   ความคบืหนา: กรมทางหลวงมแีผนงานในการกอสรางทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 

305 เชือ่มตอทางพเิศษอดุรรถัยา (โทลลเวย) กับ ทางหลวงพเิศษระหวางเมอืงสายวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 

รอบที ่3 ดานตะวนัออก โดยพจิารณารปูแบบของทางขึน้ – ลงทางหลวงพเิศษ ผนวกกบัสะพานลอยกลบัรถเกอืกมา 

เพ่ือใหสามารถใชประโยชนรวมกนัอยางมปีระสทิธภิาพสูงสุดสอดรับกบัทางหลวงพเิศษระหวางเมอืง สายวงแหวน

รอบนอกกรงุเทพมหานคร รอบที ่3 ดานตะวนัออก ทีอ่ยูระหวางออกแบบรายละเอยีด รวมทัง้ ในป 2563 มีแผนจะ

เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อศึกษาความเหมาะสม ทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษ สาย อุดรรัถยา – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ดานตะวันออก
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   8) ขอสั่งการ: มอบหมายใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

รับไปประสานกระทรวงคมนาคม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการคลัง สภาความมั่นคงแหงชาติ 

และหนวยงานทีเ่กีย่วของพิจารณาเรงรัดการศกึษาความเปนไปไดของการกอสรางโครงการสะพานสตลู–เปอรลิส 

(ตํามะลัง ปูยูบูเก็ต-ปูเตะ ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย) ตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดรายงานผลการศึกษาฯ โครงการอุโมงคเชื่อมทางหลวง

ระหวางจังหวัดสตูล-รัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย ใหกระทรวงคมนาคมทราบ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 

สรปุได ดงันี ้1) เสนอใหยกเวนการดาํเนนิการพจิารณารายงาน EHIA ตาม มตคิณะรฐัมนตร ี(วันที ่5 มกราคม 2553) 

2) ควรทําบันทึกขอตกลงความรวมมือสนับสนุน (MOU) ระหวางรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนโครงการ และ 3) โครงการ

ยังไมมีความคุมคาในการลงทุน ควรระงับการดําเนินโครงการ และทบทวนความเหมาะสมอีกครั้งกอนดําเนินการ

ในขั้นตอนตอไป

   จังหวัดสตูลและบริษัทมิตราคม จํากัด ไดจางที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เพื่อดําเนินการศึกษาโครงการสะพานสตูล (ประเทศไทย) – เปอรลิส (ประเทศมาเลเซีย) โดยมีระยะเวลาดําเนินการ

ศึกษา 2 ป (ตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป)

   เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  กรมทางหลวงรวมประชุมการกําหนดแนวทางขับเคลื่อน

การพฒันาโครงขายเสนทางหลวง (สะพานถนน) จงัหวดัสตลู – รัฐปะลิส ณ สํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและ

สังคมแหงชาติที่ประชุมเสนอแนะดําเนินการศึกษาโครงการใหครอบคลุมทุกมิติ หากรายงานไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแลว เมื่อถึงขั้นตอนการกอสรางกรมทางหลวงพรอมที่จะออกแบบและกอสราง

ตามขั้นตอนตอไป

   ปจจบุนัฝายไทยรอความชดัเจนจากฝายมาเลเซยีในการจดัแผนแมบทผงัเมอืง เพือ่กําหนดจดุ

ในการสรางสะพานตามขั้นตอนตอไป

   9) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของรับไป

พิจารณาจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงขายทางถนนตามที่เสนอ 

โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมและการสรางการรับรูใหแกประชาชนถึงประโยชนที่จะไดรับในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนา

โครงสรางพืน้ฐานคมนาคมควรเปนไปเพ่ือสนบัสนนุการทองเทีย่ว การคา และการลงทนุ โดยคาํนงึถงึความเช่ือมโยง

โครงขายคมนาคมทั้งทางถนน ทางราง ทางเรือ และทางอากาศระหวางฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน รวมถึง

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงกีฬา และเชิงสุขภาพในพื้นที่

   ความคืบหนา: กระทรวงคมนาคมไดดําเนินการ ดังนี้

    9.1) ทางหลวงหมายเลข 4 ชวง ระนอง – พงังา ทียั่งคงเปนทางขนาด 2 ชองจราจร 

มีระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร มีชวงที่สามารถดําเนินการซึ่งไมผานพื้นที่อนุรักษที่ไดบรรจุไวในแผนพัฒนา

ทางหลวง พ.ศ. 2560 – 2564 โดยในงบประมาณป พ.ศ. 2561 ไดรับงบประมาณเพื่อดําเนินการกอสราง

ชวง บ.ทบัละม ุ- บ.ทุงมะพราว ระยะทาง 10.30 กโิลเมตร และไดเสนอขอตัง้งบประมาณป พ.ศ. 2562 เพือ่ดําเนนิการ

กอสราง ชวง บ.บางสัก - บ.เขาหลัก ระยะทาง 16.16 กิโลเมตร และจะเสนอขอตั้งงบประมาณ ป พ.ศ. 2563 

เพือ่ดาํเนนิการกอสราง ชวง อาํเภอตะกัว่ปา – บ.บางสัก ระยะทาง 12.51 กิโลเมตร สําหรับทางชวงทีผ่านพืน้ทีอ่นรุกัษ 

กรมทางหลวงไดดําเนินการออกแบบรายละเอียดพรอมจัดทํารายงาน EIA ไดแก ชวง บ.ราชกรูด - อําเภอกะเปอร 

ระยะทาง 30 กิโลเมตร (ไดรับงบประมาณป พ.ศ. 2561) และชวง อําเภอกะเปอร – อําเภอสุขสําราญ ระยะทาง 
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25 กิโลเมตร (เสนอขอตั้งงบประมาณป พ.ศ. 2562)  ทั้งน้ีเมื่อรายงาน EIA ผานความเห็นชอบจาก กก.วล. 

คาดวาจะเสนอขอรับงบประมาณเพ่ือดําเนินการกอสรางในป 2564 สําหรับทางชวงที่เหลือจะไดพิจารณา

ดําเนินการศึกษา EIA ในโอกาสตอไป

    9.2) ทางเลี่ยงเมืองปตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพราว

ตนเดียว) –อําเภอยะหริ่ง (กม.7+800 – กม.22+000) ระยะทาง 14.2 กิโลเมตร กรมทางหลวงไดเสนอขอตั้ง

งบประมาณป พ.ศ. 2562 เพื่อดําเนินการกอสรางแลว

    9.3) ทางเลีย่งเมอืงยะลาดานตะวนัตก กรมทางหลวงขอรบัไวพจิารณาความเหมาะสม

และจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามขั้นตอน เพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนาทางหลวง หากมีลําดับความสําคัญ

สูงจะเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการในโอกาสตอไป

    9.4) ทางหลวงหมายเลข 4056 สายเขากง - สุไหงโก-ลก กรมทางหลวงไดบรรจุไว

ในแผนพัฒนาทางหลวง พ.ศ. 2560 - 2565 เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส และจะเสนอขอรับ

งบประมาณเพื่อดําเนินการกอสรางขยายเปนทางขนาด 4 ชองจราจรในโอกาสตอไป

   10) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาโครงการ

มอเตอรเวยเชียงใหม-เชียงราย

   ความคืบหนา: ปจจุบันกรมทางหลวงไดเรงขยายทางหลวงหมายเลข 118 ระยะทาง 158 

กโิลเมตร เปนทางขนาด 4 ชองจราจร ตลอดสายภายในป 2566 ซึง่จะทาํใหการเดนิทางระหวางเชยีงใหม - เชยีงราย 

รวดเร็วขึ้น

   11) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาสราง

ศูนยการขนสงสินคาไปสูการขนสงหลายรูปแบบ (Multi Modals Transportation Logistics Center) 

ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเชื่อมตอไปยังสถานีรถไฟศิลาอาสน จังหวัดอุตรดิตถ

   ความคืบหนา: 1) โครงการจางศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคาเมืองหลัก

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม จังหวัดพิษณุโลก) ขณะนี้ไดดําเนินการศึกษาแลวเสร็จเมื่อเดือน มีนาคม 2562  

2) โครงการจางสํารวจอสังหาริมทรัพยและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อดําเนินโครงการสถานีขนสงสินคา จังหวัด

พษิณโุลก ขณะนี้บริษทัที่ปรึกษาไดจดัประชมุชี้แจงการเวนคนืทีด่นิใหเจาของที่ดินทราบรายละเอียดแลว เมือ่เดอืน

กุมภาพันธ 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกําหนดสงมอบงานงวดที่ 2 ในวันที่ 

14 มีนาคม 2562

   12) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณากอสราง

ทางหลวงแนวใหม (เชียงใหม-เลี่ยงเมืองลําพูน) จากทางหลวงหมายเลข 1141 บรรจบกับทางหลวง

หมายเลข 106

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมแลวเสร็จป 2550 และ

ศึกษา EIA แลวเสร็จป 2558 แตเนื่องจากเปนทางแนวใหมมีการคัดคานจากประชาชนในพื้นที่ และสภาพชุมชน

มีการขยายตัว ประกอบกับมีการพัฒนาเสนทางเลียบทางรถไฟเปน 4 ชองจราจร และยังมีทางหลวงหมายเลข 106 

จํานวน 2 ชองจราจร ขณะเดียวกันไดเรงดําเนินการขยายทางหลวงหมายเลข 11 ชวงแยกดอยติ – เชียงใหม 

จาก 4 ชองจราจรเปน 6 ชองจราจร ระยะทาง 25.50 กิโลเมตร ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในป 2562
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   13) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัขอเสนอไปพจิารณาพฒันาโครงการ

ขายทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 จังหวัดกําแพงเพชร-สุโขทัย-อุตรดิตถ-แพร-นาน-พะเยา-เชียงราย 

เพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวมรดกโลก และเสนทาง R3A, R3B

   ความคืบหนา: โครงการกอสรางทางดังกลาว มีระยะทางรวม 180 กิโลเมตร ไดรับ

งบประมาณกอสรางเปนทางขนาด 4 ชองจราจร ระยะทาง 33 กิโลเมตรแลว คงเหลือระยะทางที่จะกอสราง 

147 กิโลเมตร โดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทางหลวง 10 ป ซึ่งจะไดทยอยเสนอขอรับงบประมาณปรับปรุง

เปนชวงๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพจราจรอยางตอเนื่อง

   14) ขอสั่ งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณา

เพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง โดยการขยายชองทางจราจร ดงันี ้1) ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 106 เปน 4 ชองทาง

จราจร (กม.28-507-153+903) และสํารวจออกแบบชวงอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง–อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

เชือ่มตอไปยังอาํเภอแมสะเรยีง–อาํเภอขนุยวม จงัหวดัแมฮองสอน 2) ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 1091 อาํเภอจนุ

–อําเภอปง–อําเภอเชียงมวน–จังหวัดนาน 3) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 115 กําแพงเพชร-พิจิตร-พิษณุโลก 

และ 4) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 21 หลมสัก–เพชรบูรณ–ทาลี่–เลย

   ความคืบหนา:

    14.1) กรมทางหลวงไดบรรจุโครงการพัฒนา ทล.106 ไวในแผนพัฒนาทางหลวง 

10 ป ซึ่งจะไดทยอยเสนอขอรับงบประมาณปรับปรุงเปนชวงๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพจราจรอยางตอเนื่อง 

โดยพิจารณาชวงที่มีปริมาณจราจรสูงเปนโครงการที่มีความสําคัญเปนลําดับแรก

    14.2) ทางหลวงหมายเลข 1091 มีจุดเร่ิมตนที่ อําเภอจุนและไปส้ินสุด

ที่ตัวเมืองนานจังหวัดนาน มีระยะทางทั้งสิ้น 134.82 กิโลเมตร ขยายเปนทางขนาด 4 ชองจราจรแลว 

7.82 กิโลเมตร สวนที่เหลืออีก 127 กิโลเมตร ไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทางหลวง 10 ป โดยจะทําการปรับปรุง

เพิ่มมาตรฐานชั้นทางจากมาตรฐานชั้น 4 เปนชั้น 1 หรือชั้น 2 ตามความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพและ

ปริมาณจราจร สวนในเสนทางชวงชุมชนไดทยอยเสนอขอรับงบประมาณปรับปรุงเปนชวงๆ ตามความเหมาะสม

กับสภาพพื้นที่อยูอยางตอเนื่อง

    14.3) ทางหลวงหมายเลข 115 ระยะทาง 67 กิโลเมตร ไดรับการกอสรางเปน

ทางขนาด 4 ชองจราจรแลว 5 กิโลเมตร เหลือเปนทางขนาด 2 ชองจราจร 62 กิโลเมตร กรมทางหลวงไดบรรจุไว

ในแผนพัฒนาทางหลวง 10 ป และไดทยอยเสนอขอรับงบประมาณปรับปรุงเปนชวงๆ ตามความเหมาะสมกับ

สภาพจราจร โดยในปงบประมาณ 2562 ไดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ชวงกําแพงเพชร-พิจิตร 

ตอน บ.ศรีวิลัย - บ.ทุงรวงทอง ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร สําหรับสวนที่เหลือจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

รายจายประจําปตอไป

    14.4) ปจจุบันกรมทางหลวงอยูระหวางการศึกษาวิ เคราะหผลกระทบ

ดานส่ิงแวดลอม (EIA) เน่ืองจากเสนทาง ทล.21 ดังกลาวมีบางสวนตัดผานปาสงวนแหงชาติและพ้ืนท่ีคุณภาพลุมนํ้า

ช้ัน 1 และชั้น 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ คาดวาจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการสํารวจและออกแบบ

รายละเอียดในสวนทีเ่หลอืในงบประมาณป พ.ศ. 2563 พรอมทัง้ไดบรรจโุครงการนีไ้วในแผนพฒันาทางหลวง 10 ป 

ซึ่งจะไดทยอยเสนอขอรับงบประมาณปรับปรุงเปนชวงๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพจราจรอยางตอเนื่อง 

โดยพิจารณาชวงที่มีปริมาณจราจรสูงเปนโครงการที่มีความสําคัญเปนลําดับแรก
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   15) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาการกอสราง

สะพานเชือ่มโยงเศรษฐกจิภมูภิาค ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนผาเวียง-ปากนาย (กม.75+957) เพือ่บรรจบ

ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนน้ําปาด-ปากนาย (กม.101+218)

   ความคบืหนา: กรมทางหลวงเคยทาํการศกึษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วศิวกรรม 

และผลกระทบสิ่งแวดลอม (Feasibility Study) แลวเมื่อป 2552 โดยมีการกอสรางเสนทางใหมพรอมสะพาน

ขามหุบเขาและเขื่อนสิริกิติ์ ความยาว 1,460 เมตร โดยพบวา ผลการศึกษาฯ ไมคุมคาตอการลงทุน อยางไรก็ตาม 

กรมทางหลวงมีแผนจะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1026 ตามแนวเสนทางเดิม โดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนา

ทางหลวง 10 ป โดยทําการปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานชั้นทาง จากมาตรฐานชั้น 4 เปนชั้น 1 หรือชั้นพิเศษ ตามความ

เหมาะสมของลักษณะทางกายภาพของเสนทางสภาพการจราจร และชุมชน

   16) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเสนทาง

สาย แมสอด–ตาก เชื่อมทางหลวงหมายเลข 12 เพื่อเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก

   ความคืบหนา: โครงการดังกลาวอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ 

วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง M2 

(ตาก – มุกดาหาร) เมื่อทําการศึกษาความเหมาะสมแลวเสร็จจะนําผลการศึกษามากําหนดแผนการดําเนินงาน

ในขั้นตอนตอไป

   17) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาศึกษาการออกแบบ

กอสรางถนนเสนทางสาย ค1 ผังเมืองรวมเมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี

   ความคบืหนา: กรมทางหลวงชนบท ไดรับจดัสรรงบประมาณประจาํป พ.ศ. 2562 จาํนวน 

32 ลานบาท เปนคาสาํรวจออกแบบรายละเอยีดโครงการดังกลาว ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการสํารวจออกแบบ

รายละเอียด

   18) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาศึกษาการออกแบบ

เสนทางเขือ่นขนุดานปราการชล-ชวงแยกศรีนาวา จังหวดันครนายก (ทล.หมายเลข 3239) เพือ่การทองเทีย่ว

   ความคบืหนา: ทางหลวงหมายเลข 3239 นครนายก – เข่ือนขนุดานปราการชล มรีะยะทาง

16.125 กิโลเมตร เปนเสนทางคูขนานกับ ทล.3049 ซึ่งไดขยายเปน 4 ชองจราจรตลอดเสนทางแลว ระยะทาง 

3.000 กิโลเมตร คงเหลือทางหลวงขนาด 2 ชองจราจร มาตรฐานทางชั้น 4 (7/9) ระยะทาง 13.125 กิโลเมตร 

มีปริมาณจราจรไมหนาแนน ยังสามารถรองรับการใหบริการได อยางไรก็ตาม กรมทางหลวง จะพิจารณาเสนอ

ขอรับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชนเปนชวงๆ ที่มีชุมชนหนาแนน 

เพื่อความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่ในการใชเสนทางสัญจร

   19) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาศึกษาการออกแบบ

เสนทางตัดใหมจากแยก 3259-จุดผานแดนถาวรบานเขาดิน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว เพื่อรองรับ

การคาชายแดน

   ความคืบหนา: เสนทางเช่ือมระหวาง อําเภอคลองหาด สูจุดผอนปรนบานเขาดิน 

ในปจจุบันใชเสนทาง สก.4058 และทางทองถิ่น ซึ่งมีเขตทางแคบและผานชุมชน การเดินทางไมไดรับความสะดวก

มากนัก การตัดเสนทางแนวใหมจะไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น แตเนื่องจากปจจุบันดานชายแดนดังกลาว
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เปนจดุผอนปรนยงัไมไดพฒันาเปนจดุผานแดนถาวร มปีริมาณการเดินทางและขนสงสินคาผานแดนไมสูงมาก เสนทาง 

สก.4058 และทางทองถิน่ ยงัสามารถรองรบัปริมาณจราจรไดด ีในอนาคตหากมกีารยกระดบัเปนจดุผานแดนถาวร 

มีสถิติการเดินทางและขนสงสินคาผานแดนที่มีปริมาณสูงขึ้น มีการพัฒนาเสนทางฝงประเทศกัมพูชารองรับ

จุดผานแดนถาวร กรมทางหลวงจะรับไปพิจารณาออกแบบทางแนวใหมเพื่อเชื่อมการเดินทางใหสะดวกมากยิ่งขึ้น

   20) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 

และกระทรวงคมนาคม รบัไปพิจารณาศกึษาการออกแบบกอสรางถนนเสนทางเฉลมิบรูพาชลทศิ (อูตะเภา-

ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี) ในสวนที่อยูในความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา

แหลงทองเทีย่วทีส่าํคญัและการรองรบัการคาการลงทนุในพืน้ท่ี รวมทัง้การสรางความเขาใจกับประชาชนในเสนทาง

ดังกลาวดวย

   ความคบืหนา: ถนนเฉลิมบรูพาชลทศิเปนถนนทีก่รมทางหลวงชนบท ศึกษาความเหมาะสม 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและกอสราง เริ่มตนจากอนุสาวรียสุนทรภู อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เลียบชายฝงทะเล

ไปสิ้นสุดที่ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง 104.943 กิโลเมตร สวนถนนเฉลิมบูรพาชลทิตท่ีขอใหศึกษา

ออกแบบกอสราง เปนสวนทีจ่งัหวัดระยอง ตองการจะพฒันาเพิม่เติมตอจากอนสุาวรยีสนุทรภู อําเภอแกลง จงัหวดั

ระยอง ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ประกอบดวย ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบท และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอเชือ่มกนั โดยถนนในความรบัผดิชอบของกรมทางหลวงชนบท มีจาํนวน 

1 สาย คือ รย.1001 แยก ทล.3 – เลียบหาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะทาง 6.938 กิโลเมตร 

ซึง่กรมทางหลวงชนบทไดรบัการจดัสรรงบประมาณป พ.ศ. 2562 เปนเงนิ 102.155 ลานบาท เพือ่มาบรูณะปรบัปรงุ

ถนนในสวนที่รับผิดชอบแลว

   21) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเสนทาง

เขาไรยา-แพรงขาหยั่ง จังหวัดจันทบุรี (ทล.หมายเลข 3249) เพื่อสนับสนุนการขนสงและการทองเที่ยว

เขาคิชฌกูฏ

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ 2562 เพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3249 แยกทางหลวงหมายเลข 3 (เขาไรยา)–อําเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อขยายทางหลวง

เปน 4 ชองจราจร ตลอดทั้งเสนทางแลว

   22) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเสนทาง

บานปาวิไล-ดานชายแดนบานแหลม จังหวัดจันทบุรี (ทล.หมายเลข 3193) เพื่อรองรับการคาชายแดน

   ความคบืหนา: กรมทางหลวงขอรับไวพจิารณาเสนอขอรับจดัสรรงบประมาณ 2563 ตอไป 

เพื่อขยายทางหลวงเปน 4 ชองจราจร ตลอดทั้งเสนทางแลว

   23) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเสนทาง

นครนายก-บางหอย-บานสราง-พนมสารคาม (ทล.หมายเลข 3076) เพื่อสนับสนุนการขนสง

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 3239 นครนายก – พนมสารคาม มีระยะทาง 

58.921 กิโลเมตร เปนทางหลวงขนาด 2 ชองจราจร มีปริมาณจราจรไมหนาแนน สามารถรองรับการใหบริการได 

อยางไรก็ตาม กรมทางหลวงจะพิจารณาเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการปรับปรุงทางหลวง

ผานยานชุมชนเปนชวงๆ ที่มีชุมชนหนาแนน เพื่อความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่ในการใชเสนทางสัญจร
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   24) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเสนทาง

คลองหลวงแพง-ปราจีนบุรี (ทล.หมายเลข 3481) เชื่อมจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุน

การขนสงและอุตสาหกรรม โดยใหปรับแผนการดําเนินงานและใหสํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุน

โดยเรงดวน

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงขอรับไวพิจารณาเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ 2563 

ในชวง คลองหลวงแพง – อําเภอบางน้ําเปรี้ยว ที่มีการจราจรหนาแนน สําหรับชวงที่เหลือ จะขอรับไวพิจารณา

จัดลําดับความสําคัญในการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตอไป

   25) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเสนทาง

ปราจีนบุรี-ศรีมหาโพธิ (ทล.หมายเลข 3079) เพื่อสนับสนุนการขนสงและอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 

อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

   ความคืบหนา: โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ์ 

ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2564 หากไดรับการจัดสรรงบประมาณ

จะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วตอไป

   26) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเสนทาง

บางบุตร-ชุมแสง จังหวัดระยอง (ทล.หมายเลข 3471) เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงจังหวัดระยอง กับพ้ืนที่ 

EECi ในอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง

   ความคืบหนา: โครงการดังกลาวไดบรรจุในแผนพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  โดยจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในป 2563 ตอไป

   27) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาการศึกษา

เพ่ือจัดทําแผนแมบทระบบขนสงมวลชนเพื่อเชื่อมโยงสถานีรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยองกับ

แหลงทองเที่ยว อุตสาหกรรม และแหลงชุมชน ในพื้นที่เมืองพัทยา ศรีราชา และแหลมฉบัง เปนตน

   ความคบืหนา: สาํนักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ไดรับจดัสรรงบประมาณ

รายจายประจาํป พ.ศ. 2562 เพือ่ดําเนนิการศกึษา “โครงการศกึษาการจดัทาํแผนแมบทพฒันาระบบขนสงสาธารณะ

กลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” วงเงิน 23 ลานบาท 

(งบประมาณป พ.ศ. 2562 จํานวน 10 ลานบาท ผูกพันป 2563 จํานวน 14 ลานบาท) 

   ปจจุบัน (มีนาคม 2562) สนข. จะเริ่มดําเนินการศึกษาการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา

ระบบขนสงสาธารณะกลุมจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง โดยไดพิจารณาและเห็นความจําเปนเรงดวน 

เพื่อสนับสนุนและรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยการศึกษาครั้งนี้ คาดวาจะแลวเสร็จ

ในเดือนมีนาคม 2563

   28) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผงัเมอืงรบัไป

พิจารณาศกึษาการออกแบบกอสรางถนนเสนทางเลยีบชายทะเลจงัหวดัชลบรุ ีสวนตอขยาย (เช่ือมตอบรูพา

วิถี-บางทราย) เพื่อแกไขปญหาการจราจร และสงเสริมการทองเที่ยว ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร

การพฒันาแหลงทองเทีย่วทีส่าํคญัและการรองรบัการคาการลงทุนในพืน้ท่ี รวมทัง้การสรางความเขาใจกบัประชาชน

ในเสนทางดังกลาวดวย
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   ความคืบหนา: กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนรายการตามเอกสารงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โครงการพัฒนา

พืน้ทีต่ามแนวระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก สําหรับการออกแบบและศกึษาผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ถนนสาย

เสนอแนะ สาย ฉ ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. 2553 (สวนตอขยายสะพานเลียบชายทะเลเดิม) งบประมาณ

ทั้งส้ิน 40 ลานบาท ผูกพันงบประมาณ 2 ป (ป 2562 - 2563) ป 2562 ตั้งงบประมาณ 8.0 ลานบาท 

(ตั้งงบประมาณ20%) ป 2563 ผูกพันงบประมาณ 32 ลานบาท – ปจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการ

จัดทํารางขอกําหนดและขอบขายงานจางท่ีปรึกษา (Term of Reference ) และอยูในกระบวนการดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางและดําเนินการกอสรางตามขั้นตอน

   29) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณางานขยาย

ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน หัวถนน – บุรีรัมย ระหวาง กม.136+000 - กม.136+500

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงอยูระหวางเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2563 

โดยจะกอสรางสะพานขามทางรถไฟในบริเวณดังกลาว ออกแบบเสร็จแลว

   30) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพจิารณาเพิม่ศกัยภาพ

ในการเดินทางบนถนนทางหลวงสายรองทางหลวงหมายเลข 202 สีดา-บัวใหญ-ชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดชัยภูมิ กม.3+000 – กม.25+660 และ กม.25+660 – กม.66+850 ระยะทาง 63.850 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 202 สีดา-บัวใหญ-ชัยภูมิ มีแผนการดําเนินการ ดังนี้ 

    30.1) ตอน อําเภอสีดา - อําเภอบัวใหญ ระหวาง กม.54+460 - กม.72+600 

ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ไดรับงบประมาณป พ.ศ. 2562 อยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จ

ป 2564

    30.2) ตอน ชัยภูมิ - อําเภอแกงสนามนาง ระหวาง กม. 3+959 - กม.25+660 

ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2564 เพื่อศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม

ขั้นรายละเอียด (EIA)

    30.3) ตอน อําเภอแกงสนามนาง - อําเภอบัวใหญ ระหวาง กม. 25+660 - 

กม.49+600 ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2564

   31) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณากิจกรรม

กอสรางทางหลวงหมายเลข 226 ตอน สุรินทร – หวยทับทัน ระหวาง กม.187+420 - กม.233+891

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน  ลําน้ําชี – บานพมา – หวยทับทัน ระหวาง 

กม.191+000 – กม.233+891 ไดรับการขยายเปน 4 ชองจราจรแลวบางชวง ระยะทางรวมประมาณ 18 กิโลเมตร 

ยังเหลือชวงที่ยังคงเปน 2 ชองจราจร อยูอีกประมาณ 29 กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2564 

เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)

   32) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณากิจกรรม

กอสรางทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ-สตึก จังหวัดสุรินทร, จังหวัดบุรีรัมย ระหวาง กม.0+000 

– กม.41+425
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   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ - สตึก ระหวาง กม.0+000 - 

กม.41+425 ไดมีการขยายเปน 4 ชองจราจรแลวบางชวง ระยะทางรวมประมาณ 19 กิโลเมตร ยังเหลือชวงที่ยังคง

เปน 2 ชองจราจร อยูอีกประมาณ 22 กิโลเมตร กรมทางหลวงมีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2564

   33) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาการพัฒนา

เสนทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข 205 ชองสาํราญ-หนองบวัโคก 4 ชองจราจร ระยะทาง 57.60 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ชองสําราญ –หนองบัวโคก ระหวาง 

กม.111+572 - กม.169+172 ไดรับการขยายเปน 4 ชองจราจรแลวบางชวง ระยะทางรวมประมาณ 6 กิโลเมตร 

ยังเหลือชวงที่ยังคงเปน 2 ชองจราจร อยูอีกประมาณ 51 กิโลเมตร ซึ่งกรมทางหลวงมีแผนดําเนินการดังนี้

    33.1) ตอน บ.ชองสําราญ - บ.โคกเริงรมย ระหวาง กม.111+572 - กม.140+372 

ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2564 

    33.2) ตอน บ.โคกเรงิรมย - บ.หนองบวัโคก ระหวาง กม.140+372 - กม.169+172 

ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2565

   34) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณางานขยาย

ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน บุรีรัมย - ประโคนชัย ระหวาง กม.10+750 - กม.41+550 ระยะทาง 29.90 

กิโลเมตร จาก 2 ชองเปน 4 ชองจราจร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน บรุรีมัย – ต.แสลงโทน ระหวาง กม.10+750 

– กม.41+550 ไดรบัการขยายเปน 4 ชองจราจรแลวบางชวง ระยะทางรวมประมาณ 5 กโิลเมตร ยงัเหลอืชวงทียั่งคง

เปน 2 ชองจราจร อยูอีกประมาณ 26 กิโลเมตร โดยกรมทางหลวงอยูระหวางเสนอขอรับงบประมาณในป 2563 

ชวง ตอนบุรีรัมย – ต.แสลงโทน กม. 10+750 – กม. 23+500 ระยะทาง 12.750 กิโลเมตร

   35) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณากิจกรรม

กอสรางทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สุรินทร - สังขะ ระหวาง กม.12+010-กม.26+700 และ กม.29+800 

- กม.39+800 ระยะทาง 24.690 กิโลเมตร

   ความคบืหนา: ทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สรุนิทร – อาํเภอสงัขะ ระหวาง กม.12+010 

– กม.39+800 ไดรบัการขยายเปน 4 ชองจราจรแลวบางชวง ระยะทางรวมประมาณ 4 กโิลเมตร ยงัเหลอืชวงทียั่งคง

เปน 2 ชองจราจร อยูอีกประมาณ 20 กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2564 เพื่อศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอมขั้นรายละเอียด (EIA)

   36) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณางานขยาย

ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ชองตะโก - นอยสะแกกวน กม.80+061 - กม.99+240 ระยะทาง 19.179 

กิโลเมตร

   ความคืบหนา: คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ใหระงับการดําเนินการ

ขยายเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 348 ในพื้นที่มรดกโลกกลุมปาดงพญาเย็น – เขาใหญ ซ่ึงอยูในพื้นที่ของ

อทุยานแหงชาติตาพระยาและเขตรกัษาพนัธุสตัวปาดงใหญ ระหวาง กม. 76+025 – กม. 98+760 ซึง่ครอบคลมุทาง

ชวงทีเ่สนอมา สาํหรบัทางหลวงชวงทีอ่ยูนอกพืน้ท่ีดังกลาว ไดจดไวในแผนดําเนนิการตามลาํดบัความสาํคญัแลว ป 2562 

กรมทางหลวงไดจัดงบประมาณมาดําเนินการในชวง อําเภอปะคํา-อําเภอนางรอง ระหวาง กม. 110+000 – 
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กม. 129+535 ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ขณะนี้อยูระหวางเสนอกระทรวงฯ อนุมัติรับราคา

   37) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณางานขยาย

ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน ประโคนชัย - บานกรวด ระหวาง กม.45+140 - กม.53+428 และ กม.55+483 

– กม.64+232 ระยะทาง 17.092 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 2445 สาย อําเภอประโคนชัย – อําเภอบานกรวด 

ระหวาง กม.45+140 – กม.64+232 ระยะทางรวมประมาณ 17 กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณ

ป พ.ศ.  2564 เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นรายละเอียด (EIA)

   38) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณางานขยาย

ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองตอ - ตาเมียง ระหวาง กม.176+200 - กม.189+040 ระยะทาง 12.840 

กิโลเมตร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองตอ - ตาเมียง ระหวาง กม.176+200 

- กม.189+040 ระยะทางรวมประมาณ 13 กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2564

   39) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณางานขยาย

ทางหลวงหมายเลข 2117 ตอน ตะโก - เขาพนมรุง กม.0+000 - กม.11+986 ระยะทาง 11.986 กิโลเมตร

   ความคบืหนา: ทางหลวงหมายเลข 2117 ตอน ตะโก - เขาพนมรุง กม.0+000 - กม.11+986 

ระยะทางรวมประมาณ 12 กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2565

   40) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณางานขยาย

ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน บรุรีมัย - พุทไธสง กม. 7+000 - กม.59+950 (เปนชวงๆ) ระยะทาง 30.920 กโิลเมตร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 2074 มีแผนดําเนินการ ดังนี้

    40.1) ตอนบุรีรัมย – อําเภอคูเมือง ระหวาง กม.7+150 – กม.12+200 

ระยะทาง 5.05 กิโลเมตรไดรับงบประมาณป พ.ศ. 2562 อยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จป 2563 

    40.2) ตอน อาํเภอคเูมอืง – อาํเภอพทุไธสง ระหวาง กม.12+200 – กม.43+444 

ไดมีการขยายเปน 4 ชองจราจรแลวบางชวง ระยะทางรวมประมาณ 18 กิโลเมตร ยังเหลือชวงท่ียังคงเปน 

2 ชองจราจร อยูอีกประมาณ 13 กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2564 เพื่อศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอมขั้นรายละเอียด (EIA)

    40.3) ตอน อาํเภอคเูมอืง – อาํเภอพทุไธสง ระหวาง กม. 43+444 – กม. 59+950 

ไดมีการขยายเปน 4 ชองจราจรแลวบางชวง ระยะทางรวมประมาณ 2 กิโลเมตร ยังเหลือชวงที่ยังคงเปน 

2 ชองจราจร อยูอีกประมาณ 14 กิโลเมตร ซึ่งกรมทางหลวงมีแผนจะเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2564

   41) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัขอเสนอไปพจิารณางานเกาะแบง

ถนน (RAISED MEDIAN) ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน บุรีรัมย - สตึก ระหวาง กม.102+604 - กม.137+897 

ระยะทาง 35.293 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: งานเกาะแบงถนน (RAISED MEDIAN)  ทางหลวงหมายเลข 219 บุรีรัมย – 

อําเภอสตึก ตอน สตึก – หัวถนน ระหวาง กม.102+604 – กม.137+897 ระยะทาง 35.293 กิโลเมตร กรมทางหลวง

ไดบรรจุในแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2563
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   42) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบักระทรวงมหาดไทยรบัขอเสนอ

ไปพิจารณาโครงการสํารวจและออกแบบถนนผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 13.339 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงชนบท จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป 

พ.ศ. 2563 มาดําเนินการตอไป

   43) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับกระทรวงมหาดไทย

รบัขอเสนอไปพจิารณาโครงการสํารวจและออกแบบถนนผงัเมอืงรวมจงัหวัดนครราชสีมา อาํเภอสคีิว้ จงัหวัด

นครราชสีมา ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงชนบท จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป 

พ.ศ. 2563 มาดําเนินการตอไป

   44) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับกระทรวงมหาดไทยรับขอ

เสนอไปพิจารณาการกอสรางอุโมงคลอดถนนทางหลวงหมายเลข 288 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย 

บริเวณ กม.2+646 ปริมาณงาน 1 แหง

   ความคืบหนา: โครงการกอสรางอุโมงคลอดทางหลวงหมายเลข 288 ตอนถนนวงแหวน

รอบเมืองบุรีรัมย บริเวณ กม.2+645 กรมทางหลวงไดบรรจุในแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2565

   45) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาความเหมาะสมและ

ความจําเปนเรงดวนการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนแยกหางน้ําสาครถึงวัดหนองโพ 

ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร โดยขยายเปน 4 ชองจราจร และปรับปรุงถนนสายรองแยกจากถนนสาย 3212 

ผานวัดหนองดารามถึงคลองชลประทานเขาแกวเพิ่มเติม ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และถนนเลียบคลอง

ชลประทานเขาแกวจากสะพานหนองดารามถึงสะพานหนองโพ ระยะทาง 2 กิโลเมตร เปน 2 ชองจราจร 

ตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดดําเนินการโครงการกอสรางเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

หมายเลข 3212 ตอน แยกหางน้ําสาคร – วัดหนองโพ ชวงแยกทางหลวงหมายเลข 32 – สถานีรถไฟหนองโพ 

กม.10+200 – กม.24+664 ปจจุบันทางหลวงขนาด 2 ชองจราจร มาตรฐานทางชั้น 4 (7/9) มีปริมาณจราจร 2,980 

คัน/วัน สัดสวนรถบรรทุก รอยละ13.22 (สถิติป 2560) ยังสามารถรองรับปริมาณจราจรได กรมทางหลวงชนบท

ไดพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ ทางหลวงหมายเลข 3212 เปนถนนในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวง สวนถนน

สายรองแยกจากทางหลวงหมายเลข   3212 ผานวัดหนองดารามถึงคลองชลประทานเขาแกวเพิ่มเติม ระยะทาง 

3.5 กิโลเมตร และถนนเลียบคลองชลประทานเขาแกวจากสะพานหนองดารามถึงสะพานหนองโพเปนถนน

ในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสมควรที่ กระทรวงมหาดไทยจะเปนผูพิจารณา

   46) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาโครงการ

กอสรางถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรคดานตะวันออกชวงแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 1–บรรจบทางหลวง

แผนดินหมายเลข 3004 และชวงแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 225-บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข 

3004

   ความคบืหนา: เนือ่งจากโครงการผานพืน้ทีอ่อนไหวทางสิง่แวดลอม บงึบอระเพ็ด จาํเปนตอง

ไดรบัการพจิารณารายงานผลกระทบสิง่แวดลอม (EIA) กอนการดาํเนนิโครงการ ซึง่กรมทางหลวงจาํเปนตองทบทวน
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การศกึษาใหม โดยจะเสนอขอรบัจดัสรรงบประมาณเพือ่ศกึษาความเหมาะสมฯ พรอมรายงานผลกระทบสิง่แวดลอม 

(EIA) ในป 2564 ตอไป

   47) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาความเหมาะสมและ

ความจําเปนเรงดวนการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนแยกหางน้ําสาครถึงวัดหนองโพ 

ระยะทาง 13.5 กโิลเมตร โดยขยายเปน 4 ชองจราจร และปรบัปรงุถนนสายรองแยกจากถนนสาย 3212 ผาน

วดัหนองดารามถงึคลองชลประทานเขาแกวเพ่ิมเตมิ ระยะทาง 3.5 กโิลเมตร และถนนเลียบคลองชลประทาน

เขาแกวจากสะพานหนองดารามถึงสะพานหนองโพ ระยะทาง 2 กิโลเมตร เปน 2 ชองจราจร ตามขั้นตอน

ตอไป

   ความคบืหนา: กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงไดดาํเนนิการกอสรางเพิม่ประสทิธภิาพ

ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอน แยกหางน้ําสาคร – วัดหนองโพ ชวงแยกทางหลวงหมายเลข 32 – สถานีรถไฟ

หนองโพ  กม.10+200 – กม.24+664  ปจจุบันทางหลวงดังกลาวเปนทางหลวงขนาด 2 ชองจราจร มาตรฐาน

ทางชั้น 4 (7/9) มีปริมาณจราจร 2,980 คัน/วัน สัดสวนรถบรรทุก รอยละ 13.22 (สถิติป 2560) ยังสามารถรองรับ

ปริมาณจราจรได

   นอกจากนี ้กรมทางหลวงชนบทไดพจิารณาดาํเนนิการทางหลวงหมายเลข 3212 เปนถนน

ในความรบัผดิชอบของ กรมทางหลวง สวนถนนสายรองแยกจากทางหลวงหมายเลข 3212 ผานวัดหนองดารามถงึ

คลองชลประทานเขาแกวเพิม่เตมิ ระยะทาง 3.5 กโิลเมตร และถนนเลยีบคลองชลประทานเขาแกวจากสะพานหนอง

ดารามถงึสะพานหนองโพเปนถนนในความรบัผดิชอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่สมควรทีก่ระทรวงมหาดไทย

จะเปนผูพิจารณา

   48) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาโครงการ

ขยายชองทางจราจร จาก 2 ชองทาง เปน 4 ชองทางการจราจร ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 225 

ตลอดเสนทางสิน้สดุทีจ่งัหวดัชยัภมูแิละขอใหเรงรดัดาํเนนิการจดุทีม่คีวามจาํเปนเรงดวน ตอนเกรยีงไกรกลาง

-เกยไชย-ศรีมงคล ระหวาง กม.10+000 - กม.93+190 ระยะทาง 83.190 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดขอตัง้งบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ.2563 เพือ่กอสราง

ขยายทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค - ชัยภูมิ ตอน อําเภอชุมแสง - อําเภอหนองบัว (รวมสะพานขาม

ทางรถไฟ) ใหเปนทางขนาด 4 ชองจราจร ชวง กม.33+000 - 70+000 ระยะทาง 37 กิโลเมตร งบประมาณ 2,150 

ลานบาท

   49) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัขอเสนอไปพจิารณากอสรางขยาย

ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 11 และเรงรดัดาํเนนิการในจดุทีม่คีวามสาํคัญเรงดวนชวงแยกอนิทรบรุ–ีอาํเภอ

สากเหล็ก ตอนอําเภอหนองบัว–อําเภอทับคลอ ระยะทาง 14.750 กิโลเมตร ชวงแยกอินทรบุรี–อําเภอสาก

เหลก็ ตอนอาํเภอทับคลอ–อาํเภอสากเหลก็ ระยะทาง 36.800 กโิลเมตร และชวงตอนชองแค - ตากฟา - ไดตาล 

- น้ําสาดเหนือ-หนองกลับ ระหวาง กม.14+600 กม.116+345 ระยะทาง 101.745 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดรับงบประมาณป พ.ศ.  2562 เพื่อขยายชองจราจร

ทางหลวงหมายเลข 11 แยกอินทรบุรี - สากเหล็ก ชวงอินทรบุรี - บ.หนองบัวทอง กม.0+000-28+000 ปจจุบันอยู
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ระหวางดําเนินการ และจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจําป 2563 เพื่อขยายชองจราจร ชวง อําเภอทับคลอ

- อาํเภอสากเหล็ก สําหรบัชวงทีเ่หลอื กรมทางหลวงจะพจิารณาจดัลาํดบัความสาํคญัรวมกบัโครงการอืน่ทัว่ประเทศ 

หากมีลําดับความสําคัญสูงจะเสนอตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการกอสรางตอไป

   50) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัขอเสนอไปพจิารณากอสรางขยาย

ทางหลวงแผนดนิ หมายเลข 115 และเรงรดัดําเนินการในจดุทีม่คีวามสําคัญเรงดวน ชวงกาํแพงเพชร–พจิติร 

ตอนอําเภอไทรงาม–แยกปลวกสูง ระยะทาง 22.000 กิโลเมตร และชวงตอนพิจิตร อําเภอสากเหล็ก–อําเภอ

เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 26.000 กิโลเมตร

   ความคบืหนา: กรมทางหลวงแจงวาจะรบัไวพจิารณาและนาํไปจดัลาํดบัความสาํคญัรวมกบั

โครงการอื่นๆ ทั่วประเทศ หากมีความจําเปนและเหมาะสมก็จะเรงรัดดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณใน

การกอสรางตามลําดับความสําคัญตอไป

   51) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาขยาย

ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 333 ตอนการุง–อทุยัธาน ีกม.147+032–กม.165+000ระยะทาง 17.698 กโิลเมตร 

เปน 4 ชองจราจร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงจะพิจารณาจัดลําดับความสําคัญรวมกับโครงการอ่ืน

ทั่วประเทศ หากมีลําดับความสําคัญสูงจะเสนอตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการกอสรางตอไป

   52) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาปรับปรุง

ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนยโสธร – เลิงนกทา โดยขอขยายเปน 4 ชองจราจร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 2169 เปนเสนทางเชื่อมโยงจังหวัดยโสธรกับจังหวัด

มุกดาหาร และสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แหงที่ 2 กรมทางหลวงมีแผนการดําเนินการขยายจาก 2 ชองจราจร 

เปน 4 ชองจราจร ดังนี้ 

    52.1) ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร - อําเภอกุดชุม ระหวาง กม.2+234 

- กม.34+234 ระยะทาง 32.00 กม. มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ.  2564 จํานวน 996 ลานบาท 

    52.2) ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน อําเภอกุดชุม - อําเภอเลิงนกทา ระหวาง 

กม.34+234 - กม.64+969 ระยะทาง 30.74 กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2565 

จํานวน 955 ลานบาท

   53) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัขอเสนอไปพจิารณาปรบัปรงุถนน

วงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีฝงตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 231 โดยขอขยายเปน 4 ชองจราจร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดรับงบประมาณป พ.ศ. 2562 จํานวน 25 ลานบาท 

เพ่ือสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแกไขปญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 231 ชวงจุดตัดทางหลวง

หมายเลข 217 – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2050 และจะเสนอขอรับงบประมาณมาดําเนินการกอสรางในป 2564 

จํานวน 1,300 ลานบาท (รวมทางแยกตางระดับ)

   54) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาปรับปรุง

ทางหลวงหมายเลข 2178 วารินชําราบ – กันทรลักษ
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   ความคืบหนา: โครงการแกไขปญหาน้ําทวม ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนวารินชําราบ 

– หนองงูเหลือม ระหวาง กม. 1+891 – กม.4+000 ระยะทาง 2.109 กิโลเมตร และ กม. 15+218 ระยะทาง 2.337 

กิโลเมตร กรมทางหลวงมีแผนเสนอขอรับงบประมาณในป 2564

   55) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณากอสราง

เพิ่มชองจราจรทางหลวงหมายเลข 220 ตอนวังหิน – ขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 220 ศรีสะเกษ - ขุขันธ (กม. 2+625 - กม. 56+294) 

ระยะทาง 53.669 กม. มีแผนดําเนินงาน ดังนี้

    55.1) ทางหลวงหมายเลข 220 ตอน ศรีสะเกษ – วังหิน ระหวาง กม. 2+625 

– กม.16+000 ระยะทาง 13.375 กม. ไดรับงบประมาณป พ.ศ. 2562 จํานวน 530 ลานบาท เพ่ือขยายเปน 

4 ชองจราจร

    55.2) ทางหลวงหมายเลข 220 ตอน วังหิน – ขุขันธ ระหวางกม.21+293 

– กม.56+294 ระยะทาง 35.001 กม. กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2564 เพื่อศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอมขั้นรายละเอียด (EIA)

   56) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัด

ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2050 อุบลราชธานี – ตระการพืชผล โดยขอทําเปน

เกาะกลางถนนตลอดสาย

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 2050 มีแผนดําเนินงาน ดังนี้

    56.1) ทล. 2050 อําเภอตระการพืชผล – หวยยาง ตอน บ.ดอนหมากมาย 

– บ.แสนสบาย ระหวาง กม. 50+575 – กม. 69+000 ระยะทาง 18.425 กิโลเมตร ไดรับงบประมาณป พ.ศ. 2560 

กอสรางแลวเสร็จเดือนธันวาคม 2561

    56.2) ทล. 2050 ตอนอุบลราชธานี – ตระการพืชผล ระหวาง กม. 29+750 

– กม. 37+500 ระยะทาง 7.75 กิโลเมตร ไดรับงบประมาณป พ.ศ. 2561 (สถานะกอสราง 19.50% 

เดือน มกราคม 2562)

    56.3) ทล. 2050 ตอน อําเภอตระการพืชผล – อําเภอเขมราฐ ตอน บ.แสนสบาย 

– อําเภอเขมราฐ ระหวาง กม. 69+000 – 98+500 ระยะทาง 29.5 กิโลเมตร ไดรับงบประมาณป พ.ศ. 2561 

(สถานะกอสราง 17.01% เดือนมกราคม 2562)

    56.4) สําหรับโครงการกอสรางเกาะแบงทิศทางจราจร กม. 6+900 – กม.43+200 

(เปนชวง ๆ) นั้น กรมทางหลวงขอรับไวพิจารณาความเหมาะสมและเสนอขอรับงบประมาณในป 2563 – 2564

   57) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพจิารณาเรงรดัปรบัปรงุ

ทางหลวงหมายเลข 2083 + 2351 (มหาชนะชัย - คอวัง - ยางชุมนอย) เปน 4 ชองจราจร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนสะเดา - คําเขื่อนแกว กม.33+699 

- กม.60+669 ระยะทาง 26.97 กิโลเมตร มแีผนเสนอขอรบังบประมาณป พ.ศ. 2563 มีแผนเสนอขอรบังบประมาณ

ป พ.ศ. 2564 ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอนมหาชนะชัย - คอวัง - ยางชุมนอย ระหวางกม. 0+000 - กม.37+454 

ระยะทาง 37.45 กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณในป 2563 กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป 

พ.ศ. 2564 เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นรายละเอียด (EIA)
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   58) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพจิารณาเรงรดัปรบัปรงุ

ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนสะพานคลองลําเซ - ปทุมราชวงศา ระยะทาง 15 กิโลเมตร และกอสราง

ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนยโสธร - อํานาจเจริญ ระยะทาง 31.925 กิโลเมตร โดยขยายเปน 4 ชองจราจร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 202 เปนเสนทางเชื่อมโยงจังหวัดยโสธรและจังหวัด

อํานาจเจริญ กรมทางหลวงมีแผนการดําเนินการขยายจาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร ดังนี้ 

    58.1) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลําเซ – ปทุมราชวงศา ระหวาง 

กม.298+560 - กม.313+480 ระยะทาง 14.92 กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2563 มีแผนเสนอ

ขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2564

    58.2) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ยโสธร- อาํนาจเจรญิ ตอน ยโสธร – บ.น้าํปลีก 

ระหวาง กม. 266+635 - กม.299+428  ระยะทาง 33 กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2563
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   59) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพจิารณาเรงรดัปรบัปรงุ

ทางหลวงหมายเลข 292 ตอนทางเลี่ยงเมืองยโสธรเปน 4 ชองจราจร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 292 ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหวาง กม. 7+175 

- กม. 8+191 ระยะทาง 1.016 กิโลเมตร เพ่ือขยายจาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร (Fill Gap สุดทาย) 

ไดรับงบประมาณเหลือจายปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาดําเนินการ

   60) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัขอเสนอไปพจิารณาเรงรดักอสราง

ถนนวงแหวนดานทิศเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 15 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดรับงบประมาณประจําป 2562 จํานวน 30 ลานบาท 

เพ่ือสํารวจและออกแบบรายละเอยีดโครงการทางเลีย่งเมอืงศรสีะเกษ (ดานเหนอื) แลว เมือ่ดาํเนนิการแลวเสรจ็จะ

เสนอขอออก พระราชกฤษฎกีา (พ.ร.ฎ.) เวนคนืทีด่นิในป 2563 และจะเสนอขอรบังบประมาณมาดาํเนนิการกอสราง

ในป 2564 ตอไป

   61) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัขอเสนอไปพจิารณาเรงรดัการศกึษา

ออกแบบโครงการกอสรางสะพานพัฒนามิตรภาพไทย - ลาว แหงที่ 6 ที่ อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ 

วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอม และสํารวจออกแบบรายละเอียด โครงขายสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

แหงที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน) แลวเสร็จเสร็จ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยกรมทางหลวงและสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไดรวมลงนามรับรองบันทึกขอตกลง (Memorandum of Understanding) 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเปนมติในการดําเนินโครงการไปในทิศทางเดียวกัน และไดจัดการประชุม

คณะกรรมการประสานงานดานเทคนิครวมระหวางประเทศ (ไทย – สปป.ลาว) ครั้งที่ 3 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 ณ สปป.ลาว เพื่อสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมฯ ของโครงการ โดยคณะกรรมการประสานงาน

ดานเทคนิคฯ อยูในขั้นตอนนําโครงการเสนอตอรัฐบาลทั้งสองฝายเพื่อพิจารณา โดยคาดวาจะใชเวลากอสราง

ประมาณ 3 ป

   62) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัขอเสนอไปพจิารณาเรงรดักอสราง

ขยายทางหลักใหเปน 4 ชองจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 415 ตอน บางคราม – พนม กม.21+381 

– กม.48+161 ระยะทาง 26.780 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดเสนอขอตั้งงบประมาณป พ.ศ. 2563 เพื่อกอสรางขยาย

เปนทาง 4 ชองจราจร ชวง บ.นาเหนือ - บ.ปากน้ํา ระหวาง กม.21+381 - กม. 48+161 ระยะทางประมาณ 26.78 

กิโลเมตร หากไดรับการจัดสรรงบประมาณจะดําเนินการกอสรางตามขั้นตอนตอไป

   63) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัขอเสนอไปพจิารณาเรงรดักอสราง

ขยาย 4 ชองทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนนาสาร - เวียงสระ – บางสวรรค – อาํเภอ ปลายพระยา 

จังหวัดกระบี่ ชวง กม.18 – กม.110

   ความคบืหนา: กรมทางหลวงจะขอรบัไวพจิารณาความเหมาะสม เตรยีมความพรอมดาน

รูปแบบและจัดลําดับความสําคัญรวมกับโครงการอื่นๆ ทั่วประเทศ  ทั้งนี้ ไดเสนอขอตั้งงบประมาณป พ.ศ. 2563 

เพือ่กอสรางขยาย 4 ชองจราจร ชวงระหวาง บ.ซอยสิบ – อาํเภอนาสาร ระหวาง กม.18+000 - กม. 41+000 ระยะทาง
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ประมาณ 23.00 กิโลเมตร หากไดรับการจัดสรรงบประมาณจะดําเนินการกอสรางตามข้ันตอนตอไป 

สําหรับสวนที่เหลือจะพิจารณาดําเนินการในโอกาสตอไป

   64) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัด

การกอสรางและพัฒนาถนนเลียบชายฝงอาวไทย (Thailand Rivera) ตามที่กรมทางหลวงไดศึกษาวิจัย

เพื่อพัฒนาเสนทางเลียบชายฝงทะเลในกลุมจังหวัดไว

   ความคืบหนา: การพัฒนาเสนทางเลียบชายฝงทะเลอาวไทย ระยะทางประมาณ 760 

กิโลเมตร สวนใหญเปนสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท แตมีสายทางที่อยูในความดูแลของ

กรมทางหลวงบางสวน โดยสายทางบางชวงไดพัฒนาเปนทางมาตรฐานชั้นทางพิเศษ 4 ชองจราจรแลว 

เหลอืสายทางท่ีจะตองพฒันาเพือ่ปรบัปรงุเพือ่รองรบัการจราจรและเปนเสนทางเขาสูแหลงทองเทีย่ว อกีประมาณ 

34.100 กิโลเมตร เนื่องจาก โครงการดังกลาวยังไมมีความพรอมของแบบรูปรายการ ดังนั้น กรมทางหลวงขอรับไว

พิจารณาเพ่ือดําเนินการสํารวจและออกแบบรายละเอียดแบบรูปรายการดังกลาวใหแลวเสร็จกอน แลวเสนอ

ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามขั้นตอนตอไป

   65) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาทางหลวง

หมายเลข 4019 ตอนทุงใหญ – ชางกลาง ระหวาง กม.1+000 - 15+150 เปนชวงๆ ระยะทาง 13.650 กโิลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงขอรับไวพิจารณาเพื่อดําเนินการสํารวจและออกแบบ

รายละเอยีดแบบรปูรายการดังกลาวใหแลวเสรจ็กอน แลวเสนอขอตัง้งบประมาณรายจายประจาํปตามข้ันตอนตอไป

   66) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาทางหลวง

หมายเลข 4110 ตอนทุงใหญ – บางรูป ระหวาง กม.50+933 - กม.71+254 เปนชวงๆ ระยะทาง 4.500 

กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2563 เพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานเปนทางชั้น 1 (7/12) ชวงระหวาง กม.50+933 - กม.71+254 เปนชวงๆ ระยะทางประมาณ 

4.50 กิโลเมตรแลว หากไดรับการจัดสรรงบประมาณจะดําเนินการกอสรางตามขั้นตอนตอไป

   67) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาทางหลวง

หมายเลข 4305 ตอนทุงสง – จําปา ระหวาง กม.6+000 - กม.9+200 ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2563 เพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานเปนทางช้ัน 1 (7/12) ชวงระหวาง กม.6+000 - กม.9+200 ระยะทางประมาณ 3.2 

กิโลเมตรแลว หากไดรับการจัดสรรงบประมาณจะดําเนินการกอสรางตามขั้นตอนตอไป

   68) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัด

การศึกษาออกแบบการกอสรางเสนทางมอเตอรเวย ตั้งแตจังหวัดชุมพร ถึงสุไหง โก-ลก จังหวัดนราธิวาส

   ความคืบหนา: เนื่องจาก โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองชวงชุมพร - สุไหงโก-ลก 

อยูในโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย M8 นครปฐม - นราธิวาส (สุไหง โก-ลก) รวมระยะทางประมาณ 

1,077 กิโลเมตร วงเงินรวม 205,978 ลานบาท ในปจจุบันโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย M8 

คณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทนุในกจิการของรัฐไดพจิารณาใหความเหน็ชอบโครงการชวงนครปฐม 
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- ชะอํา และอยูระหวางการทบทวน EIA (เนื่องจากติดขัดเรื่องขออนุญาตเขาศึกษาในพื้นที่ปาชายเลน) สําหรับ

ทางชวง ชะอํา - ชุมพร - นราธิวาส (ดานสุไหงโก-ลก) กรมทางหลวงจะพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

   69) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัด

การกอสรางทางเลี่ยงเมืองกระบี่ ระยะทาง 29 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงเสนทางจังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง

   ความคืบหนา: โครงการดังกลาวศึกษาความเหมาะสมแลวเสร็จ เมื่อเดือนธันวาคม 2557 

และรายงาน EIA อยูระหวางปรับแกไขตามขอคิดเห็นของ คชก. คาดวาจะแลวเสร็จกลางป 2562 ทั้งนี้ หากรายงาน 

EIA ผานความเห็นชอบของ กก.วล. แลว กรมทางหลวงจะดําเนินการเตรียมความพรอมดานรูปแบบรายการ 

และเวนคืนจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแลวเสร็จ กอนเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการกอสรางตามขั้นตอนตอไป

   70) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาการพัฒนา

เสนทางคมนาคม ไดแก ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง (บานนาขา–บานควนปริง) (กม.1+691 – กม.8+572) 

และถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง (บานควนปริง – บานควน) (กม.8+572 – กม.14+432)

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดเสนอขอตั้งงบประมาณป พ.ศ. 2563 เพื่อกอสรางขยาย

เปนทาง 4 ชองจราจร ชวง บ.นาขา - บ.ควนปริง ระหวาง กม.1+691 - กม. 8+572 ระยะทางประมาณ 6.881 

กิโลเมตร หากไดรับการจัดสรรงบประมาณจะดําเนินการกอสรางตามขั้นตอน สําหรับทางชวง บ.ควนปริง - บ.ควน  

กรมทางหลวงจะพิจารณาดําเนินการในโอกาสตอไป

   71) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัขอเสนอไปพจิารณาเรงรดัการกอสราง

ขยาย 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 บานราชกรูด จังหวัดระนอง ถึงอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 4 ไดดําเนินการกอสรางขยาย 4 ชองจราจรแลว ดังนี้

    71.1) ป 2561 ดําเนินการกอสรางชวง บ.ทับละมุ – บ.ทุงมะพราว ระยะทาง 

10.3 กิโลเมตร อยูระหวางกอสราง

    71.2) ป 2562 ดําเนินการกอสรางชวง บ.บางสัก –  บ.เขาหลัก ระยะทาง 20.32 

กิโลเมตร อยูระหวางกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติรับราคา

    71.3) ป 2563 ไดเสนอขอตั้งงบประมาณ เพื่อดําเนินการ ชวง อําเภอตะกั่วปา 

– บ.บางสัก ระยะทาง 7.40 กิโลเมตร 

    สําหรับทางในสวนที่เหลือมีบางสวนผานพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายดานสิ่ง

แวดลอม ดงันัน้ กรมทางหลวงจงึขอรบัไวพจิารณาศกึษาประเมนิผลกระทบดานสิง่แวดลอม และเตรยีมความพรอม

ดานรูปแบบรายการใหแลวเสร็จกอน  และจะเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามขั้นตอนตอไป

   72) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัด

การกอสรางขยาย 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนแยกโคกเคียน – เขาสก – พนม - ชองชาลี 

ระหวาง กม.0+000 – กม.94+642 ระยะทาง 94.642 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: การเรงรัดการกอสรางขยาย 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข  401 

ตอน แยกโคกเคียน – เขาสก – พนม – ชองชาลี ระหวาง กม. 0+000 – กม. 94+642 ระยะทาง 94.642 กม. 

แตเนือ่งจากแนวทางสวนใหญตดัผานภเูขา และพืน้ทีอ่นุรักษส่ิงแวดลอม กรมทางหลวงตองดําเนินการศกึษาวเิคราะห
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ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และสํารวจออกแบบรายละเอียดแบบรูปรายการดังกลาวใหแลวเสร็จกอน แลวเสนอ

ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามขั้นตอนตอไป

   73) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัด

การกอสรางขยาย 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 4006 จากราชกรูด - พะโตะ - หลังสวน

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงมีแผนที่จะขยายเปนทาง 4 ชองจราจรตลอดสาย โดยได

เสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 เพื่อดําเนินการ ชวง บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ ระหวาง กม.

57+500 - กม. 63+900 ระยะทางประมาณ 6.40 กิโลเมตร หากไดรับการจัดสรรงบประมาณจะดําเนินการกอสราง

ตามขั้นตอนตอไป สําหรับสวนที่เหลือกรมทางหลวงจะพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป

   74) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัด

การกอสรางขยาย 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 4156 เขาพนม–ทุงใหญ โดยปรับปรุงถนนจาก 

2 ชองจราจร กวาง 9.00 เมตร เปน 4 ชองจราจร กวาง 20.60 เมตร ผิวจราจรแอสฟลตติก คอนกรีต 

ระยะทาง 40.475 กิโลเมตร มีระบบระบายน้ําสองขางทางและติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

   ความคืบหนา: ทางสายน้ีแนวเสนทางบางสวนผานพื้นที่อนุรักษดานสิ่งแวดลอม 

กรมทางหลวงจึงขอรับไวพิจารณาเตรียมความพรอมดานรูปแบบรายการ และศึกษาประเมินผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการรวมกับโครงการอื่นๆทั่วประเทศ หากมีลําดับ

ความสําคัญสูงจะเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการกอสรางตอไป

   75) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัด

การกอสรางขยาย 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนอําเภอยานตาขาว - อําเภอละงู (รวมทาง

แนวใหมเลี่ยงเมืองทุงหวา) ระยะทางรวม 71.400 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: ทางสายนี้แนวเสนทางบางสวนผานพ้ืนที่อนุรักษดานสิ่งแวดลอม 

กรมทางหลวงจึงขอรับไวพิจารณาเตรียมความพรอมดานรูปแบบรายการ และศึกษาประเมินผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการรวมกับโครงการอื่นๆ ทั่วประเทศ หากมีลําดับ

ความสาํคญัสูงจะเสนอขอตัง้งบประมาณเพือ่ดาํเนินการกอสรางตอไป ทัง้นี ้ในงบประมาณป พ.ศ. 2563 ไดเสนอขอ

ตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการขยาย 4 ชองจราจร ชวง บ.นา - บ.สามแยก ระหวาง กม.21+869 

- กม.43+000 ระยะทางประมาณ 21.131 กิโลเมตร  หากไดรับการจัดสรรงบประมาณจะดําเนินการกอสรางตาม

ขั้นตอนตอไป สําหรับทางสวนที่เหลือจะพิจารณาดําเนินการในโอกาสตอไป

   76) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัด

การกอสรางทางหลวงแนวใหมสายเมืองใหม – เกาะแกว จังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 4026 ระยะทาง 

22.40 กิโลเมตร

   ความคบืหนา: แนวเสนทางผานพืน้ทีอ่นรุกัษตามกฎหมายสิง่แวดลอม (อยูใกลโบราณสถาน

และพื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ํา ช้ัน 2 กรมทางหลวงไดดําเนินการออกแบบรายละเอียดและศึกษา EIA แลวเสร็จ 

ขณะนี้อยูระหวางเตรียมการจัดสงรายงาน EIA ทั้งนี้ หากรายงานผานความเห็นชอบของ กก.วล. แลว 

กรมทางหลวงจะเสนอขอออก พ.ร.ฎ. เพื่อเวนคืนจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแลวเสร็จกอน จึงจะเสนอขอตั้งงบประมาณ

เพื่อดําเนินการกอสรางตอไป
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   77) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัขอเสนอไปพจิารณาศกึษาทบทวน

การกอสรางถนนเชื่อมโยงจังหวัดสตูล - เปอรลิส เพื่อศึกษาการประเมินความเปนไปได และประเมิน

ความคุมคาทางเศรษฐกิจของถนนดังกลาว

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ 

วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงขายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดสตูล - รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย 

มาแลว จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 ป 2540  ศึกษาในแนวเสนทาง สตูล - ทาเรือ ตํามะลัง- บ.ปูยู - บ.ตันหยง

กาโบย – รัฐเปอรลิส มาเลเซีย ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร การศึกษาแลวเสร็จ มูลคาโครงการ 3,900 

ลานบาท คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) พิจารณาแลว มีมติไมเห็นชอบ เนื่องจากโครงการ

มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูง กรมทางหลวงจึงตองระงับโครงการดังกลาวและไดทําการปรับปรุงแนวถนนทางเดิม 

สาย สตูล - วังประจัน/วังเกลียน - เปอรลิส เพื่อเปนเสนทางทดแทน 

   ครั้งที่ 2 การศึกษาโครงการอุโมงคเชื่อมทางหลวงระหวางจังหวัดสตูล - รัฐเปอรลิส 

ประเทศมาเลเซีย ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร (ถนนฝงไทยประมาณ 17.7 กิโลเมตร และฝงมาเลเซียประมาณ 

4.3 กโิลเมตร) มลูคาลงทนุโครงการ 15,587 ลานบาท ผลการศกึษาวเิคราะหโครงการดานเศรษฐกจิ พบวาโครงการ

ไมผานเกณฑดัชนีช้ีวัดทางดานเศรษฐกิจ ไมมีความคุมคาในการลงทุนในขณะนี้ (EIRR 9.42 %) และไดเสนอ

ใหกระทรวงคมนาคมพิจารณาแลว

   78) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการขยายชองจราจรเปน 4 ชองจราจร ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอหลมสัก จังหวัด

เพชรบูรณ - คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 12 หลมสัก – อําเภอน้ําหนาว ตอน บ.น้ําดุก 

- อําเภอคอนสาร ระยะทาง 81 กิโลเมตร เปนเสนทางการคาในแนว East West Economic Corridor (EWEC) 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ (กกวล.) ใหกรมทางหลวงไปทบทวนแนวเสนทางทีเ่หมาะอกีครัง้ และกรมทางหลวง

ไดทบทวนแลวยนืยันผลการศกึษาวาทางหลวงหมายเลข 12 ยงัมคีวามเหมาะสมทีส่ดุ และ คณะกรรมการสิง่แวดลอม

แหงชาต ิ(กกวล.) เสนอแนะใหกรมทางหลวงไปดาํเนนิการศกึษารายละเอยีดทางดานสิง่แวดลอมในแตละทางเลอืก

ที่นํามาเปรียบเทียบเพ่ิมเติม โดยในป 2563 มีแผนเสนอขอรับงบประมาณ ระยะทาง 4.9 กิโลเมตร ชวง ตอน 

บ.น้ําดุก - บ.ปากชอง (ไมติดปญหาสิ่งแวดลอม) หากไดรับงบประมาณจะเรงรัดดําเนินการกอสรางตอไป

   79) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพิจารณา

ดําเนินการการขยายชองจราจรเปน 4 ชองจราจร ทางหลวงแผนดินหมายเลข 21 หลมสัก – หลมเกา 

– ภูเรือ – เลย

   ความคบืหนา: ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหลมเกา – ต.รองจกิ – ต.สานตม – จังหวัดเลย 

โครงการดงักลาวยงัไมมคีวามพรอมของแบบรูปรายการ ดงัน้ัน กรมทางหลวงขอรับไวพจิารณาเพือ่ดาํเนินการสาํรวจ

และออกแบบรายละเอียดแบบรูปรายการดังกลาวใหแลวเสร็จกอน แลวเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป

ตามขั้นตอนตอไป

   80) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการซอมแซมทางหลวงแผนดินหมายเลข 2331 (ทางขึ้นภูทับเบิก) หลมเกา – ภูทับเบิก
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   ความคืบหนา: การดําเนินการซอมแซมทางหลวงใหคืนสูสภาพปกติ ปจจุบันอยูระหวาง

สํารวจสภาพธรณีวิทยาและวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดรูปแบบและวิธีการซอม โดยกรมทางหลวงจะเรงรัด

ดําเนินการซอมแซม และดําเนินการสํารวจออกแบบรายละเอียดแบบรูปรายการดังกลาวใหแลวเสร็จกอน 

แลวเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามขั้นตอนตอไป

   81) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา

ดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรและไหลทาง ทางหลวงหมายเลข 1175 ชวงอําเภอแมระมาด – หวยสมปอย 

– เจดียยุทธหัตถี

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 1175 แมระมาด – หวยสมปอย – เจดียยุทธหัตถี 

ระยะทาง 86 กม. เปนทางขนาด 2 ชองจราจร เปนทางต่ํากวามาตรฐานชั้นทาง (ไมมีไหลทาง) จึงตองปรับปรุง

ทางหลวงใหไดมาตรฐานชั้นทางที่สูงขึ้น แตเสนทางบางชวงผานพื้นที่ออนไหวทางดานส่ิงแวดลอม เชน อุทยาน

แหงชาติขุนพะวอ กรมทางหลวงจะจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เพื่อใหผานความเห็นชอบ

ตามกระบวนการทางกฎหมายกอน และออกแบบแบบรูปรายการดังกลาว ใหแลวเสร็จกอน แลวเสนอขอ

ตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามขั้นตอนตอไป

   82) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการพัฒนาโครงขายทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 ตอนผานกเคา – วังสะพุง เปนมาตรฐาน

ทางพิเศษ 4 ชองจราจร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนผานกเคา - วังสะพุง ไดรับงบประมาณ 

ขยายเปน 4 ชองจราจรแลว 10 กิโลเมตร ปจจุบัน โครงการดังกลาวอยูระหวางดําเนินการสํารวจและออกแบบ

รายละเอียด โดยกรมทางหลวงมีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2563 ระยะทาง 19.67 กิโลเมตร ชวง อําเภอ

หนองหิน - อําเภอวังสะพุง หากไดรับงบประมาณจะเรงรัดดําเนินการกอสรางตอไป

   83) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการพัฒนาโครงขายทางหลวงหมายเลข 2376 ตอนสังคม - โสกกลา ระยะทาง 8.515 กิโลเมตร 

โดยขยายชองจราจรใหไดมาตรฐานทางชั้น 1 (7/12)

   ความคบืหนา: กรมทางหลวงรายงานวาจะเริม่ดาํเนนิการเพิม่มาตรฐานทางชัน้ 1 ป 2564

   84) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดาํเนนิการการปรบัปรงุขยายผวิทางจราจรเปน 4 ชองจราจร และปรบัปรงุเปน F1 (7/12) ทางหลวงหมายเลข 

2115 ตอนปากภ ู- โคกใหญ - ปากหวย (ปรบัปรงุขยายผวิจราจรเปน 4 ชองจราจรและปรับปรงุเปน F1 (7/12) 

ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนปากภู - โคกใหญ – ปากหวย ระหวาง กม.2+000 - กม.38+392 (เปนตอนๆ) 

ระยะทาง 19.642 กิโลเมตร เพื่อใหไดตามมาตรฐานทางชั้น 1 พรอมติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัย

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ - ปากหวย ระยะทาง

ทั้งสิ้น 38.392 กิโลเมตร ไดรับงบประมาณขยายเปน 4 ชองจราจรแลว 2 กิโลเมตร คงเหลือเปนทางขนาด 

2 ชองจราจร ระยะทาง 36.392 กิโลเมตร ปรับปรุงเปนทางมาตรฐานชั้น 1 (ขนาด 2 ชองจราจร ผิวจราจรกวาง 

7 เมตร ไหลทางกวางดานละ 2.5 เมตร) แลว 16.750 กิโลเมตร สําหรับการพัฒนาโครงขายทางหลวงสายหลัก

ในสวนที่เหลืออีก 19.642 กิโลเมตร โดยปรับปรุงเปน 4 ชองจราจร และปรับปรุงใหเปนทางมาตรฐานชั้น 1 
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(ขนาด 2 ชองจราจร ผวิจราจรกวาง 7 เมตร ไหลทางกวางดานละ 2.5 เมตร) ยังไมมคีวามพรอมของแบบรปูรายการ 

ดังนั้น กรมทางหลวงขอรับไวพิจารณาเพื่อดําเนินการสํารวจและออกแบบรายละเอียดแบบรูปรายการดังกลาว

ใหแลวเสร็จกอน แลวเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามขั้นตอนตอไป

   85) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดาํเนินการการพัฒนาโครงขายทางหลวงหมายเลข 211 ตอนศรเีชียงใหม – หวยเชียงดา – ปากชม – เชียงคาน 

(เลียบโขง) โดยขยายชองจราจรใหไดมาตรฐานทางชั้น 1 (7/12) เปนชวงๆ ขยายเปน 4 ชองจราจรเปนชวงๆ 

ตั้งแตอําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย – อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

   ความคืบหนา: ถนนเลียบโขง Romantic Road คือ ทางหลวงหมายเลข 211 

ตอน หวยเชียงดา – ปากชม – เชียงคาน ระยะทางทั้งส้ิน 72.36 กิโลเมตร ไดรับงบประมาณปรับปรุงใหเปน

ทางมาตรฐานชั้น 1 (ขนาด 2 ชองจราจร ผิวจราจรกวาง 7 เมตร ไหลทางกวางดานละ 2.5 เมตร) แลว 23.27 

กิโลเมตร คงเหลือเปนทางมาตรฐานช้ัน 4 (ขนาด 2 ชองจราจร ผิวจราจรกวาง 7 เมตร ไหลทางกวางดานละ 

1 เมตร) ระยะทาง 49.09 กิโลเมตร และยงัไมมีความพรอมของแบบรปูรายการ ดงันัน้ กรมทางหลวงขอรบัไวพจิารณา

เพือ่ดาํเนนิการสํารวจและออกแบบรายละเอยีดแบบรปูรายการดงักลาวใหแลวเสรจ็กอน แลวเสนอขอตัง้งบประมาณ

รายจายประจําปตามขั้นตอนตอไป

   86) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการพัฒนาโครงขายทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี – น้ําสวย - สะพานมิตรภาพหนองคาย) 

ชวง กม.459+500 - กม.494+300 (เปนชวงๆ) เดิมเปน 4 ชองจราจร ระยะทาง 22.7 กิโลเมตร 

ปรับปรุงใหเปน 6 ชองจราจร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงไดขยาย 4 ชองจราจร เปน 6 ชองจราจร ป 2564 

ตอน อําเภอสระใคร – อําเภอ เมือง จังหวัดหนองคาย

   87) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการพัฒนาโครงขายถนน โดยการขยายเปน 4 ชองจราจร สาย 228 หนองบัวลําภู - ศรีบุญเรือง 

- ชุมแพ – ชัยภูมิ

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 228 สายหนองบัวลําภู – อําเภอศรีบุญเรือง 

– อําเภอชุมแพ ไดรับงบประมาณขยายเปน 4 ชองจราจรแลว 8 กิโลเมตร (เปนชวงๆ บริเวณยานชุมชน) นอกนั้น

ยังเปนทางขนาด 2 ชองจราจร ในการขยาย 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ในสวนที่เหลือนั้น ยังไมมี

ความพรอมของแบบรูปรายการ ดังน้ัน กรมทางหลวงขอรับไวพิจารณาเพื่อดําเนินการสํารวจและออกแบบราย

ละเอียดแบบรูปรายการดังกลาวใหแลวเสร็จกอน แลวเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามขั้นตอน

   88) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการขยาย 4 ชองจราจร สาย 2146 หนองบัวลําภู - โนนสัง - อุบลรัตน - ขอนแกน

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 2146 หนองบัวลําภู - โนนสัง ระยะทางทั้งสิ้น 39 

กโิลเมตร ไดรบังบประมาณในการขยายเปน 4 ชองจราจรแลว 1.075 กโิลเมตร คงเหลือเปนทางขนาด 2 ชองจราจร 

ระยะทาง 37.925 กิโลเมตร ในการขยาย 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 2146 ในสวนท่ีเหลือนั้น ยังไมมี
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ความพรอมของแบบรูปรายการ ดังนั้น กรมทางหลวงขอรับไวพิจารณาเพื่อดําเนินการสํารวจและออกแบบ

รายละเอยีดแบบรปูรายการดังกลาวใหแลวเสรจ็กอน แลวเสนอขอตัง้งบประมาณรายจายประจาํปตามข้ันตอนตอไป

   89) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการกอสรางทางเลี่ยงเมือง จังหวัดบึงกาฬ

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงจะไดพิจารณาดําเนินการศึกษาความเหมาะสมตอไป

   90) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนหนองหิ้ง - เหลาหลวง ตําบลเซกา ตําบลหนองหิ้ง 

อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยกอสรางขยายถนนจาก 2 ชองจราจร เปนถนน 4 ชองจราจร ทางหลวง

หมายเลข 2026 ตอน หนองหิ้ง - เหลาหลวง

   ความคืบหนา: กรมทางหลวง รายงานวาโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 2026 

ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองหิ้ง - เหลาหลวง ต.เซกา, ต.หนองหิ้ง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จาก 2 ชองจราจร 

เปน 4 ชองจราจร ยงัไมมคีวามพรอมของแบบรปูรายการ และกรมทางหลวงขอรับไวพจิารณาเพือ่ดาํเนนิการสํารวจ

และออกแบบรายละเอียดแบบรูปรายการดังกลาวใหแลวเสร็จกอน แลวเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป

ตามขั้นตอนตอไป

   91) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดาํเนนิการการปรบัปรงุทางหลวงชนบท สาย บก.3009 - บานโนนจาํปา ระยะทาง 4.150 กโิลเมตร ระยะทาง

ตลอดสาย 46.275 กิโลเมตร ชวงที่ 1 กม.7.000 - กม.10.000 ชวงที่ 2 กม.11.850 - กม.13.000 ตําบลชัยพร 

อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง AC สาย บก.3009 แยก ทล. 212 - บานโนน

จําปาทอง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

   ความคืบหนา: ปจจุบันถนนสายดังกลาวเปนถนนลาดยางขนาด 2 ชองจราจร มีปริมาณ

การจราจร 1,973 คันตอวัน กรมทางหลวงชนบทไดดําเนินการบูรณะปรับปรุงตามหลักเกณฑการบํารุงรักษาทาง

ตลอดมา โดยในป 2563 มีแผนจะปรับปรุงขยายทาง ระยะทาง 4.150 กิโลเมตร

   92) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา

ดําเนินการกอสรางถนนสายแยก ทล.1 บริเวณสามแยก ทล.118 บรรจบสาย ทล.1–สาย ทช.ชร.1063 (สายเขา

ทาเทยีบเรอืเชยีงแสนแหงที ่2) อาํเภอเมอืงเชยีงราย-อาํเภอเวยีงเชียงรุง จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 46.500 กโิลเมตร

   ความคบืหนา: กรมทางหลวงชนบทไดศกึษาความเหมาะสมโครงการแลวเสร็จ โดยมแีผน

ที่จะออกแบบรายละเอียดในป 2563 ระยะทาง 25 กิโลเมตร และในป 2564 ชวงที่เหลืออีก 21.5 กิโลเมตร 

กอนดาํเนนิการสํารวจอสงัหาฯ เวนคนืทีด่นิ และกอสรางตามข้ันตอนตอไป วงเงินรวมท้ังโครงการ 4,050 ลานบาท

   93) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการกอสรางทางตางระดับแยกพหลโยธินตัดกับทางเขาสนามบินแมฟาหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 

ระหวาง กม.938+878-กม.938+950

   ความคบืหนา: ปจจบัุนกรมทางหลวงรอการกอสรางทางเลีย่งเมอืงเชยีงรายดานตะวนัตก

แลวเสร็จ จากนั้นจะสํารวจการเดินทางบริเวณทางแยก ซึ่งจะทําใหเห็นความตองการเดินทางในแตละทิศทางของ

ทางแยกอยางชัดเจนเพ่ือนําไปออกแบบรายละเอียดทางแยกในป 2563 - 2564 ใหสอดคลองกับความตองการเดินทาง
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ในแตละทิศทางอยางเหมาะสมและมีแผนพัฒนาในป 2564 – 2565 วงเงินรวม 600 ลานบาท (AADT ป 60

= 30,602 คัน/วัน ปจจุบันรถรอติดสัญญาณไฟประมาณ 8-10 นาที มีปริมาณรถเขาสนามบินประมาณ 4,000 

คัน/วัน)

   94) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการขยายชองทางจราจรทางหลวงแผนดินหมายเลข 1148 อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน – บานสะเกิน 

– บานสบทุ – อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และปรับความลาดชันดานเรขาคณิต ระหวาง กม.50+000-กม.

60+000 ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: ขอรับไปศึกษาความเปนไปไดและรูปแบบการพัฒนาโครงการในป 2563 

– 2564 (วงเงิน 15 ลานบาท) ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณจราจร ปจจุบันเปนทางขนาด 

2 ชองจราจร มาตรฐานทางหลวงชั้น 4 (7/9) ชวง กม.54+500 – กม.59+500 มีความลาดชันประมาณรอยละ 

15 – 18 มีสถิติอุบัติเหตุประมาณปละประมาณ 2-3 ครั้ง 

   95) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 129 ตอนทางเลี่ยงเมืองแพร ชวง กม.0+000– กม.10+418 

ระยะทาง 10.418 กิโลเมตร เพื่อใหไดมาตรฐานชั้นทางสูงขึ้น และกอสรางทางขนานบริเวณยานชุมชน 

รวมทั้งปรับปรุงขยายสะพาน

   ความคืบหนา: ปจจุบันเปนทางขนาด 4 ชองจราจรแลว ขอรับไปพิจารณารูปแบบ

การพัฒนาโครงการ ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณจราจร และกรมทางหลวงมีแผนดําเนินการ

ในป 2563 – 2564 วงเงิน 70 ลานบาท โดยใชงบประมาณบํารุงทางปกติของกรมทางหลวงดําเนินการตอไป

   96) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการสํารวจและออกแบบทางหลวง พรอมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในทางหลวงหมายเลข 

1023 ตอนแพร–อําเภอลอง–อําเภอวังชิ้น ชวงระหวาง กม.7+000–กม.23+000 ระยะทาง 16.000 กิโลเมตร 

และกอสรางทางหลวงหมายเลข 1023 ตอนแพร-อําเภอลอง–อําเภอวังชิ้น ชวง กม.23+000 – กม.73+700 

ระยะทาง 50.700 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: ปจจุบันเปนทางขนาด 2 ชองจราจร มาตรฐานทางหลวงชั้น 4 ปริมาณ

จราจร AADTป60=4,756 คัน/วัน โดยกรมทางหลวงมีแผนดําเนินการ ดังนี้

    96.1) ชวง กม. 7+000 – กม. 23+000 ระยะทาง 16.00 กิโลเมตรเสนอขอรับ

งบประมาณออกแบบและศึกษารายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) (วงเงิน 15 ลานบาท) ในป 2563 - 2564

    96.2) ชวง กม. 23+000 – กม. 73+700 ระยะทาง 50.70 กม. (วงเงิน 190 

ลานบาท) ปรับปรุงเปนมาตรฐานทางชั้น 1 (7/12) เปนชวงๆ เสนอขอรับงบประมาณกอสรางในป 2564

   97) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการสํารวจออกแบบรายละเอียด, สํารวจอสังหาริมทรัพย, จายคาชดเชย, กอสรางทางสายแยก

ทางหลวงหมายเลข 1 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1202 อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

   ความคบืหนา: ปจจบุนัเปนทางขนาด 2 ชองจราจร มาตรฐานทางหลวงชัน้ 4 (7/9) ปรมิาณ

จราจร Average Annual Daily Traffi  c (AADT) ป2560 มีจํานวน 9,504 คัน/วัน มีแผนที่จะเสนอขอรับงบประมาณ
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ในป 2563 - 2564 เพื่อออกแบบรายละเอียด และ ป 2564 -2565 ดําเนินการกอสรางขยายเปน 4 ชองจราจร 

ระยะทาง 16 กิโลเมตร วงเงิน 650 ลานบาท อยางไรก็ตาม จะพิจารณาปรับปรุงทางบริเวณยานชุมชนหรือ

จุดอันตรายไปพลางกอน ซึ่งเปนการปรับปรุงทางหลวงชวงส้ันๆ เปนการดําเนินงานโดยใชงบ Function 

ของกรมทางหลวง

   98) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการศึกษาความเหมาะสม/สํารวจออกแบบและรายละเอียดเสนทาง จายคาชดเชย และกอสราง

เสนทาง Local Road สถานีรถไฟดงเจน-สถานีรถไฟพะเยา-สถานีรถไฟบานโทกหวาก อําเภอเมืองพะเยา 

อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

   ความคืบหนา: เนื่องจากการดําเนินโครงการกอสรางทางรถไฟ สายเดนชัย - เชียงราย

- เชียงของ คาดวาจะแลวเสร็จในป 2568 ขณะนี้ จึงยังไมอาจกําหนดแนวทางการพัฒนาโครงการที่ชัดเจนได 

ทั้งนี้ เห็นควรนําเสนอเรื่องดังกลาวเขาสูการพิจารณาของจังหวัดพะเยากอน

   99) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดาํเนนิการศกึษาความเหมาะสม/วเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม และสาํรวจออกแบบรายละเอยีดโครงการ

กอสรางทางถนนตามแนวผังเมืองรวม ง3, ง1 ตั้งแตถนนพหลโยธินเดิม - ถนนเลียบชายกวาน - 

ขางหอวัฒนธรรมนิทัศน อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

   ความคบืหนา: กรมทางหลวงชนบทจะขอรับไปออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ในป 2563 

(วงเงิน 1.5 ลานบาท) ตอไป
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   100) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแยกเจริญราษฎร-หนองหา-รองกวาง 

ชวง กม.251+107–กม.274+000 ระยะทาง 22.893 กิโลเมตร และกอสรางทางขนานบริเวณยานชุมชน รวม

ทั้งปรับปรุงขยายสะพาน

   ความคืบหนา: เสนทางชวงแยกเจริญราษฎร-หนองหา- รองกวางปจจุบันเปนทางขนาด 

4 ชองจราจรแลวกรมทางหลวงมแีผนจะกอสรางทางเลีย่งเมอืงรองกวาง เพือ่ลดปรมิาณจราจรทีจ่ะมุงสูแยกรองกวาง

อยูแลว หากการพัฒนาทางเล่ียงเมืองรองกวางเปนไปตามแผนงานจะสามารถแกไขปญหาการจราจรบริเวณดังกลาวได 

ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะรับไปปรับปรุงการขยายไหลทางตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และปริมาณจราจร 

โดยใชงบบํารุงทางปกติ วงเงิน 100 ลานบาท โดยมีแผนดําเนินการ ป 2564 - 2565

   101) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการกอสรางปรับปรุงขยาย 4 ชองจราจร และเพิ่มมาตรฐานชั้นทางที่เปนถนนคอขวดทางหลวง

หมายเลข 1020 ตอนเชียงราย–ขนุตาล ระหวาง กม.7+000-กม.80+000 (เปนชวงๆ) ระยะทาง 40.000 กโิลเมตร

   ความคบืหนา: ทางหลวงหมายเลข 1020 บรรจอุยูในแผนเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ (SEZ) 

กรมทางหลวงมีแผนจะเสนอขอรับงบประมาณในป 2564 – 2566 วงเงิน 1,500 ลานบาท

   102) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการบูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนภูชี้ฟา–ผาตั้ง ระหวาง กม.40+426-กม.89+767 

ระยะทาง 25.000 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ภูชี้ฟา-ผาตั้ง เปนการพัฒนาทางหลวง

เพื่อรองรับดานชายแดนบานฮวก ปจจุบันเปนทางขนาด 2 ชองจราจร มาตรฐานทางหลวงชั้น 4 (7/9) ไดบรรจุ

อยูในแผนพัฒนาทางหลวงป 2564- 2565

   103) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการกอสรางทางหลวงหมายเลข 1356 ตอนทางเขาดานสะพานฯ แมน้ําโขงท่ีเชียงของ ระหวาง 

กม.0+000-กม.4+500 ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข1356 บรรจอุยูในแผนเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (SEZ) 

กรมทางหลวงมีแผนจะเสนอขอรับงบประมาณในป 2564 – 2565 วงเงิน 250 ลานบาท เพื่อกอสรางขยายจากเดิม 

4 ชองจราจร เปน 8 ชองจราจร ระยะทาง 4.50 กิโลเมตร

   104) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการกอสรางปรับปรุงทางหลวงสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 เดนชัย 

– ลําปาง กม.370+000–กม.382+000 ระยะทาง 12.000 กิโลเมตร

   ความคบืหนา: กรมทางหลวงมแีผนพฒันารองรบัอยูแลว และเสนทางบางชวงอยูในพืน้ท่ี

ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมจําเปนตองดําเนินการดานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) กอน สวนชวงท่ีไมติด

สิ่งแวดลอม กรมทางหลวงจะเรงรัดดําเนินการกอนโดยมีแผนที่จะเสนอขอรับงบประมาณในป 2563 – 2564 

วงเงิน 750 ลานบาท เพื่อกอสรางปรับปรุงเสนทาง ระยะทาง 12 กิโลเมตร
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   105) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 1124 ตอนปางกุม-วังช้ิน ชวง กม.16+707–กม.48+000 

ระยะทาง 31.293 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงรับไปบรรจุแผนพัฒนาทางหลวงและจะเรงรัดเสนอขอรับ

งบประมาณดําเนินการในป 2564 วงเงิน 465 ลานบาท เพื่อปรับปรุงเปนทางมาตรฐานชั้น 1 ตอไป

   106) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการกอสรางเสนทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหวางทางหลวงหมายเลข 1020 กับทางหลวงหมายเลข 

1021 อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย-อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงชนบทอยูระหวางเวนคืนท่ีดิน (ป 2561 วงเงิน 300 ลานบาท 

ป 2562 วงเงิน 150 ลานบาท) และมีแผนที่จะกอสรางในป 2564 ระยะทาง 43 กิโลเมตร วงเงินรวมโครงการ 

1,700 ลานบาท

   107) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการกอสรางเสนทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหวางทางหลวงหมายเลข 1020 กับทางหลวงหมายเลข 

1021 อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย-อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงชนบทอยูระหวางเวนคืนท่ีดิน (ป 2561 วงเงิน 300 ลานบาท 

ป 2562 วงเงิน 150 ลานบาท) และมีแผนที่จะกอสรางในป 2564 ระยะทาง 43 กิโลเมตร วงเงินรวมโครงการ 

1,700 ลานบาท

   108) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณาดําเนินการกอสรางถนนสาย ค2, ง7, ง4 ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.735 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงชนบทไดสํารวจออกแบบแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ

เพ่ือออก พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เวนคืนที่ดิน กอนสํารวจอสังหาริมทรัพยป 2564 เวนคืนท่ีดินป 2565 

และดําเนินการกอสรางป 2566 วงเงินรวมโครงการ 290 ลานบาท

   109) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณาดําเนินการกอสรางถนนสายแยก ทล.1-สาย ชร.5023 ตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.014 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงชนบทไดสํารวจออกแบบแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ

เพื่อออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เวนคืนที่ดินกอนสํารวจอสังหาริมทรัพยป 2564 เวนคืนที่ดิน ป 2565 และ

ดําเนินการกอสรางป 2566 วงเงินรวมโครงการ 265 ลานบาท

   110) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการกอสรางถนนสายเชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข 1207-ถนนเลี่ยงเมืองกรมทางหลวง 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 2.356 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงชนบทไดสํารวจออกแบบแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ

เพื่อออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เวนคืนที่ดิน กอนสํารวจอสังหาริมทรัพยป 2564 เวนคืนที่ดินป 2565 
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และดําเนินการกอสรางป 2566 วงเงินรวมโครงการ 134 ลานบาท

   111) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพิจารณา

ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณะทางหลวงสายหลักถนนพหลโยธิน ตอนอําเภอพาน– อําเภอแมสาย ระหวาง 

กม.890+370-กม.994+749 (เปนชวงๆ) ระยะทาง 65.000 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 1 ปจจุบันเปนมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4-6 ชองจราจร 

กรมทางหลวงมีแผนที่จะเสนอขอรับงบประมาณในป 2563 – 2564 เพื่อบูรณะปรับปรุงเสนทางระยะทาง 

65 กิโลเมตร งบประมาณ 1,950 ลานบาท

   112) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณาดําเนินการสํารวจอสังหาริมทรัพย, จายคาชดเชย, กอสรางทาง สาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สํารวจอสังหาริมทรัพย, จายคาชดเชย, กอสรางทาง สาย จ1 ผังเมืองรวม 

เมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

   ความคบืหนา: กรมทางหลวงชนบทอยูระหวางออกพระราชกฤษฎกีา (พ.ร.ฎ.) เวนคนืท่ีดนิ 

กอนสํารวจอสังหาริมทรัพยป 2563 เวนคืนที่ดินป 2564 และดําเนินการกอสรางป 2565 วงเงินรวมโครงการ 

500 ลานบาท

   113) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการกอสรางปรับปรุงทางหลวง 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 1021 สายอําเภอดอกคําใต จังหวัด

พะเยา-อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตอนที่1 และตอนที่ 2 ระยะทาง 90.019 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงแจงวาไดบรรจุอยูในแผนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 

กรมทางหลวงมีแผนจะเสนอขอรับงบประมาณในป 2563 – 2566 วงเงิน 4,350 ลานบาท

   114) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณาดําเนินการกอสรางปรับถนนสาย อําเภอภูซาง-ดานชายแดนบานฮวก ทางหลวงหมายเลข 1093 

ตอน สบบง-ขุนหวยไคร ระยะทาง 10.240 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: ปจจุบันเปนทางขนาด 2 ชองจราจร มาตรฐานทางหลวงชั้น 4 (7/9) 

กรมทางหลวง มีแผนที่จะเสนอขอรับงบประมาณในป 2563 – 2564 เพื่อปรับปรุงเปนทางมาตรฐานชั้น 1 วงเงิน 

80 ลานบาท โดยใชงบประมาณบํารุงทางปกติของกรมทางหลวงดําเนินการ

   115) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนนิการสาํรวจและออกแบบทางแยกตางระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 1 กับทางเขามหาวทิยาลัยพะเยา 

และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 1202 ตอน พะเยา-สันตนแหน ระยะทาง 16.00 กิโลเมตร 

ใหมีมาตรฐานชั้นทางสูงขึ้น

   ความคืบหนา: อยูระหวางการออกแบบ คาดวาจะแลวเสร็จ กันยายน 2562 

โดยกรมทางหลวงมแีผนท่ีจะเสนอขอรบังบประมาณในป 2564 วงเงนิ 600 ลานบาทเพือ่ดําเนนิการกอสราง อยางไร

กต็ามจะพจิารณาปรบัปรงุทางบรเิวณยานชุมชนหรือจดุอันตรายไปพลางกอน ซ่ึงเปนการปรับปรุงทางหลวงระยะสัน้ 

และใชการจัดสรรรงบประมาณจากสวนกลาง
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   116) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการกอสรางทางหลวงเชื่อมโยงระหวางประเทศทางหลวงหมายเลข 101 ตอนนาน-เฉลิมพระเกียรติ 

ระหวาง กม.471+955-กม.505+900 ระยะทาง 33.945 กิโลเมตร ใหมีความตอเนื่องกับโครงการที่กอสราง

ในปจจุบัน

   ความคืบหนา: ปจจุบันอยูระหวางสํารวจขอมูลและจัดทํารายงานตามขอคิดเห็นของ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (คชก.) หากผานการพิจารณาของสํานักงานนโยบาย และ

แผนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (คชก.) และ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กกวล.) แลว และจะเสนอขอรับ

งบประมาณ และกรมทางหลวงไดบรรจไุวในแผนทีจ่ะเสนอขอรบังบประมาณในป 2563 - 2564 วงเงนิ 1,300 ลานบาท 

ระยะทาง 33.945 กิโลเมตร เปนโครงขายทางหลวงอาเซียนหมายเลข AH 13 เชื่อมตอไปยังดานหวยโกน 

สู สปป.ลาว ตามขั้นตอนตอไป

   117) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

พจิารณาดําเนนิการปรบัแผนการกอสรางสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขามแมน้าํนาน สายบานใตรมโพธิท์อง 

หมูที่ 10–บานหวยสะแตง หมูที่ 2 ตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน ระยะทาง 130 เมตร จากป 2563 

เปน 2562

   ความคืบหนา: โครงการดังกลาวอยูภายใตการดูแลของกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น 

แตเนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นยังขาดความพรอมในดานเครื่องมือและบุคลากร ดังนั้น

จึงใหกรมทางหลวงชนบทจะเปนผูดําเนินการแทน โดยดําเนินการขอใชงบกลางในป 2562 ระยะทาง 130.00 เมตร 

วงเงิน 35.4000 ลานบาท

   118) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการโครงการขยายชองจราจรและขยายไหลทางทางหลวงหมายเลข 2023 (แยกทาง ทล.2 

ตําบลพันดอน อําเภอกุมภวาป - อําเภอวังสามหมอ) ระยะทาง 55.828 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอนน้ําฆอง – วังสามหมอ ระยะทาง 61.145 

กิโลเมตร ไดรับงบประมาณขยายเปน 4 ชองจราจรแลว 5.317 กิโลเมตร คงเหลือเปนทางขนาด 2 ชองจราจร 

ระยะทาง 55.828 กิโลเมตร กรมทางหลวง (ทล.) มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2563 เพื่อศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) ขั้นรายละเอียด และป 2564 เพื่อขยายเปน 4 ชองจราจร ระหวาง กม.1+800 – กม.15+000 

ระยะทาง 13.200 กิโลเมตร สําหรับสวนที่เหลืออีก 42.628 กิโลเมตร มีแผนจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ในป 2565 เพื่อปรับปรุงเปน 4 ชองจราจร ตอไป

   119) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการโครงการขยายชองจราจรจาก 2 ชองจราจรเปน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 2410 

ตอนบานเหลา - ดอนกลอย ชวง กม. 5 + 000 - กม.23 + 173

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนบานเหลา – ดอนกลอย ระหวาง 

กม.5+000 – กม7+000 และกม.12+700 - กม.23+173 ระยะทาง 12.47 กิโลเมตร กรมทางหลวง (ทล.) มีแผนเสนอ

ขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2565 เพื่อขยายจาก 2 ชองจราจรเปน 4 ชองจราจร

   120) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการโครงการขยายชองจราจรจาก 4 ชองจราจรเปน 6 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 216 ตอนถนน
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วงแหวนรอบเมืองอุดรธานีดานทิศตะวันออก ชวงดําเนินการ 16+500 - 26+450 ระยะทาง 9.950 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงมีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2563 เพื่อขยายเปน 

4 ชองจราจร ระหวาง กม.16+478 – กม.23+640 ระยะทาง 7.162 กโิลเมตร สาํหรบัสวนทีเ่หลอือกี 2.788 กโิลเมตร 

จําเปนตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เนื่องจากติดโบราณสถาน (วัดโยธานิมิตร) กอนดําเนินโครงการ

   121) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการโครงการพัฒนาโครงขายทางหลวงหมายเลข 210 อุดรธานี – หนองบัวลําภู - เลย ตอนนิคม

เชียงพนิ – หนองบวัลาํภู ประกอบดวย ปรบัปรงุผวิจราจรเปนผวิคอนกรตี ขยายชองจราจรจาก 4 ชองจราจร

เปน 6 ชองจราจร ทางหลวงผานยานชุมชน บูรณะผิวทางแอสฟลต งานแบริเออรคอนกรีต

   ความคืบหนา: ปรับปรุงผิวจราจรเปนผิวคอนกรีต ชวง กม.33+720 – กม.38+250 วงเงิน 

45 ลานบาท มีแผนเสนอขอรับงบประมาณในป 2563

    121.1) ขยายชองจราจรจาก 4 ชอง เปน 6 ชองจราจร ทางหลวงผานยานชุมชน

บริเวณบานศีรสงา วงเงิน 35 ลานบาท มีแผนเสนอขอรับงบประมาณในป 2563

    121.2) บูรณะผิวทางแอสฟลต กม.42+000 – กม.43+856 วงเงิน 30 ลานบาท 

มีแผนเสนอขอรับงบประมาณในป 2563

    121.3) งานแบริเออรคอนกรีต กม.9+848 – 10+786 และ กม.13+263 – 15+920 

วงเงิน 15 ลานบาท มีแผนเสนอขอรับงบประมาณในป 2563

   122) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนนิการโครงการขยายชองจราจรจาก 2 ชองจราจรเปน 4 ชองจราจร ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 

- พิพิธภัณฑธรรมเจดีย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปณโน) ตําบลบานตาด อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด

อุดรธานี

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงชนบท อยูระหวางการศึกษา ออกแบบ คาดวาจะแลวเสร็จ 

เดือนมกราคม 2562 และมีแผนของบประมาณเพื่อจัดสรรโครงการป 2563 จํานวน 350 ลานบาท เพื่อดําเนินการ

ขยายถนนจาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร ระยะทาง 7.395 กิโลเมตร

   123) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการขยายไหลทางเปน 7/12 ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนบานผือ - น้ําซึม - คีรีวงกต 

ชวงดําเนินการ 0+800 - 40+000 ระยะทาง 39.200 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนบานผือ - น้ําซึม - คีรีวงกต ระหวาง 

กม.0+800 – กม.40+000 ระยะทาง 39.200 กิโลเมตร กรมทางหลวง (ทล.) มีแผนเสนอขอรับงบประมาณ

ป พ.ศ. 2564 เพื่อขยายไหลทางจาก 9.00 เมตร เปน 12.00 เมตร

   124) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการขยายไหลทางเปน 7/12 ไดแก (2.1) ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนหนองแวง - ขาวสาร 

ชวงดําเนินการ 31+500 - 42+397 ระยะทาง 10.897 กิโลเมตร และ (2.2) ทางหลวงหมายเลข 2098 

ตอนบานผือ - ขาวสาร ชวงดําเนินการ 0+200 - 12+086 ระยะทาง 11.886 กิโลเมตร
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   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 2098 ตอนบานผือ – ขาวสาร ระหวาง กม.0+200 

- กม.12+086 ระยะทาง 11.886 กิโลเมตร กรมทางหลวง (ทล.) มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2565 

เพื่อขยายไหลทางจาก 9.00 เมตร เปน 12.00 เมตร

   125) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการขยายไหลทางเปน 7/12 ทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่ 0100, 0200 ตอนทาบอ – 

บานวาน – บานผือ ระหวาง กม.3+500 – กม.23+200 ระยะทาง 19.700 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงมีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2564 เพื่อขยาย

ไหลทางจาก 9.00 เมตร เปน 12.00 เมตร

   126) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการขยายไหลทางเปน 7/12 ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0100, 0200 ตอนเหลาอุดม 

– บานปก – เฝาไร ระหวาง กม.0+000 – กม.23.450 ระยะทาง 23.450 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอน เหลาอุดม – บานปก – เฝาไร กม.0+000 

– กม.23+450 ระยะทาง 23.45 กิโลเมตร กรมทางหลวง มีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2565 

เพื่อขยายไหลทางจาก 9.00 เมตร เปน 12.00 เมตร

   127) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนโพนพิสัย – โนนตอง ระหวาง กม.0+500 – 

กม.29+500 เปนชวงๆ ระยะทาง 27.000 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงมีแผนเสนอขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2565 เพื่อขยาย

ไหลทางจาก 9.00 เมตร เปน 12.00 เมตร

   128) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 228 หนองบัวลําภู - 

ศรีบุญเรือง - ชุมแพ – ชัยภูมิ ไดแก ปรับปรุงชั้นโครงสรางทางและผิวทาง ทางเทาและระบบระบายนํ้า 

ตอนหวยสายหนัง – ศรีบุญเรือง กม.83+490 – 84+190 ตัดทางแยก ทล.2146 กม.0+0000 อําเภอเมือง

หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู และ การยกระดับคันทางและขยายไหลทาง ตอนศรีบุญเรือง – วังหมื่น

   ความคืบหนา: การปรับปรุงช้ันโครงสรางทางและผิวทาง ทางเทาและระบบระบายนํ้า 

ตอน หวยสายหนัง - ศรีบุญเรือง กม.83+490 - 84+190 วงเงิน 30 ลานบาท กรมทางหลวงขอรับไวพิจารณา

ความสําคัญรวมกับโครงการอื่นๆ โดยมีแผนเสนอขอรับงบประมาณในป 2563

   129) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาปรับปรุง

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกภาคเหนือ – ขุนตาล จาก 4 ชองจราจร เปน 8 ชองจราจร ระหวาง 

กม.475+700-กม.477-200 ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร และระหวาง กม.482+120-กม.483-620 ระยะทาง 1.500 

กิโลเมตร จากงบประมาณป พ.ศ. 2564 เปนงบประมาณป พ.ศ. 2563

   ความคืบหนา: ทางหลวงหมายเลข 11 บริเวณตลาดทุงเกวียน ตอน แยกภาคเหนือ – 

ขุนตาน ระหวาง กม.475+700 – กม.477+200 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร และ กม.482+120 – กม.483+620 

ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร เปนการกอสรางขยายชองจราจร จาก 4 ชองจราจรเปน 8 ชองจราจรท้ังนี้ กรม
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ทางหลวงจะนํามาพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม และจัดลําดับความสําคัญรวมกับโครงการอื่นๆ ทั่วประเทศ 

หากมคีวามจาํเปนและเหมาะสม จะดําเนนิการขอรับการจดัสรรงบประมาณในการกอสรางตามลําดบัความสาํคญัตอไป 

ในเบื้องตนมีแผนจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2564 วงเงิน 100 ลานบาทโดยใชงบ function 

ของกรมทางหลวงดําเนินการ

   130) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาปรับปรุง

ทางหลวงหมายเลข 116 ตอนปาสกั–สะปุง–บานเรอืน–สันปาตองจาก 2 ชองจราจรเปน 4 ชองจราจร ระหวาง 

กม.4+500-กม.23+651 ระยะทาง 19 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: ปจจุบันเปนทางขนาด 2 ชองจราจร มาตรฐานทางหลวงชั้น 1 (7/12) 

และชั้น 3 (7/10) ระยะทาง 19.151 กิโลเมตร กรมทางหลวงไดบรรจุอยูในแผนพัฒนาทางหลวง ป 2564 

เพื่อปรับปรุงเปนทางขนาด 4 ชองจราจร วงเงิน 850 ลานบาท

   131) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาปรับปรุง

ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนวังหมอพัฒนา–แจหม ระหวาง กม.4+800-กม.105+110 ระยะทาง 19 กโิลเมตร

   ความคบืหนา: ปจจุบนักรมทางหลวงไดพฒันาเปนทางขนาด 4 ชองจราจรแลว ระยะทาง 

5 กิโลเมตร เปนทางขนาด 2 ชองจราจร มาตรฐานทางชั้น 4 ระยะทาง 95.31 กิโลเมตร ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะ

พจิารณาปรบัปรงุทางบรเิวณยานชุมชนหรือจดุอนัตรายไปพลางกอน ซึง่เปนการปรับปรุงทางหลวงชวงสัน้ๆ โดยใช

งบ Function ดําเนินการมีแผนดําเนินการป 2564 วงเงิน 200 ลานบาท ระยะทาง 5 กิโลเมตร และแผนดําเนินการ

ในป 2565 วงเงิน 500 ลานบาท ระยะทาง 10 กิโลเมตร สวนชวงที่เหลือจะปรับปรุงเปนทางมาตรฐานทางหลวง

ชั้น 1 ในป 2566 วงเงิน 2,600 ลานบาท ระยะทาง 80 กิโลเมตร

   ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 1035 แนวเสนทางเปนแนวคูขนานกับทางหลวงพิเศษระหวาง

เมืองสายเชียงใหม-เชียงราย มีลักษณะเปนเสนทางรองรับการเดินทางแนวเหนือ-ใต และกลุมผูใชทางเปนกลุม

เดียวกัน การกอสรางขยายทางหลวงหมายเลข 1035 เปน 4 ชองจราจร จะกระทบตอทางหลวงพิเศษระหวาง

เมืองสายเชียงใหม-เชียงราย อาจทําใหผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจลดลง กรมทางหลวงจึงมีแผนจะปรับปรุง

เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายดังกลาวในบริเวณยานชุมชนเปนชวงๆ กอน

   132) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณากอสราง

สวนขยายสะพานขามทางแยกตางระดับ แยกภาคเหนือ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตอนเกาะคา-สามัคคี

กับทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกภาคเหนือ-ขุนตาน

   ความคบืหนา: การปรบัปรงุทางแยกตางระดบัภาคเหนอื โดยเพิม่ทางแยกตางระดบั (Ramp) 

ทิศทางจากเชียงใหมมุงหนาสูกรุงเทพฯ อีก 1 แหง อยูบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ กม.700+587 (ทางหลวง

หมายเลข 11 กม.463+000-464+000) กรมทางหลวงมีแผนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2563 วงเงิน 

100 ลานบาท 

   133) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณากอสราง

สะพานขามทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอนเหมืองงา–ลําพูน เพื่อเชื่อมทางเล่ียงเมืองลําพูน 

สายเหมืองงา-ทาจักร และเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม
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   ความคืบหนา: กรมทางหลวงมีแผนที่จะเสนอขอรับงบประมาณในป 2564 วงเงิน 300 

ลานบาท เพื่อกอสรางสะพานขามทางรถไฟ ทล.1136 บริเวณ กม.1+940 [แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บรรจบ

ทางหลวงหมายเลข 106 (เหมืองงา)

   134) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณากอสราง

ทางเลี่ยงเมืองแมริม

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงชนบทมีแผนจะกอสรางเปนถนนลาดยาง AC ขนาด 4-10 

ชองจราจร โดยมีระยะทางรวม 16.324 กิโลเมตร มีแผนจะดําเนินการกอสรางในป 2565-2567 

   135) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณากอสราง

ทางเลี่ยงเมืองสันกําแพง

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงชนบทมีแผนจะกอสรางเปนถนนลาดยาง AC ขนาด 4-6 

ชองจราจร โดยมีระยะทางรวม 43 กิโลเมตร แบงเปน ตอนที่ 1 ระยะทาง 22 กิโลเมตร จะดําเนินการกอสราง

ในป 2565-2567 และ ตอนที ่2 ระยะทาง 21 กิโลเมตร อยูระหวางการสาํรวจออกแบบรายละเอยีดเพือ่กอสรางตอไป

   136) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการกอสรางถนนเลี่ยงเมืองเลย (BYPASS LOEI)

   ความคืบหนา: กรมทางหลวง มีแผนเสนอขอรับงบประมาณในป 2563 วงเงิน 25 

ลานบาท เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอม หากโครงการกอสราง

ถนนเลี่ยงเมืองเลย (BYPASS LOEI) มีความคุมคาในการลงทุน จะเสนอขอรับงบประมาณสําหรับออกแบบและ

กอสรางในโอกาสตอไป

   137) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการกอสรางทางเลี่ยงเมืองเชียงคาน (BYPASS CHAING KHAN) จังหวัดเลย

   ความคบืหนา: กรมทางหลวง มแีผนเสนอขอรับงบประมาณในป 2564 วงเงิน 5 ลานบาท 

เพื่อสํารวจและออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม กอนจะเสนอขอรับงบประมาณเพ่ือ

กอสรางตอไป

   138) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการพัฒนาโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี - จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 139 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงมีแผนเสนอขอรับงบประมาณในป 2563 เพื่อศึกษา

ความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอม หากโครงการฯ มีความคุมคาในการลงทุน 

จะเสนอขอรับงบประมาณสําหรับออกแบบและกอสรางในโอกาสตอไป

   139) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการกอสรางสะพานคูขนานสะพานมิตรภาพน้ําเหืองไทย - ลาว ดานพรมแดน บานนากระเซ็ง 

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย

   ความคบืหนา: เนือ่งจากโครงการฯ น้ีเปนความรวมมอืระหวางสองประเทศ (ประเทศไทย

กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) การดําเนินการใดๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากทั้งสองฝาย 
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หากการเจรจาแลวเสร็จ และเห็นควรดําเนินการ กรมทางหลวงพรอมรับขอเสนอดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการ

ตามขั้นตอนตอไป

   140) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย - ลาว จังหวัดเลย

   ความคบืหนา: เนือ่งจากโครงการฯ น้ีเปนความรวมมอืระหวางสองประเทศ (ประเทศไทย

กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) การดําเนินการใดๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากทั้งสองฝาย 

หากการเจรจาแลวเสร็จ และเห็นควรดําเนินการ กรมทางหลวงพรอมรับขอเสนอดังกลาว ไปพิจารณาดําเนินการ

ตามขั้นตอนตอไป

  2.3.2 การพัฒนาระบบขนสงทางราง โดยพฒันาและปรบัปรงุโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลกั

ในการเดนิทางและขนสงสนิคาของประเทศ ดวยการเรงรดัปรบัปรงุโครงสรางพืน้ฐานทีม่อียูในปจจบุนั กอสรางทางคู 

ในแนวเสนทางรถไฟที่มีอยู  และศึกษาความเหมาะสมของการกอสรางรถไฟสายใหม รวมทั้งพัฒนา

สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการขนสงสินคาและการเดินทาง รวม 17 ประเด็น ดังนี้

   1) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาดําเนินการบูรณาการ

การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมใหสอดคลองและรองรับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ การกอสราง

ทางรถไฟทางคูผานในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ควรปรับแบบกอสรางจากแนวราบเปนทางยกระดับ

   ความคืบหนา: การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) จะพจิารณารูปแบบการกอสรางใหเหมาะ

สมกบัหลักทางวศิวกรรมและรองรบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิในอนาคต โดยมกีารจดัรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน

ในพื้นที่เขตเทศบาลนครราชสีมาและเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

   2) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัขอเสนอไปพจิารณาโครงการกอสราง

ระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเขม ชวงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต 

   ความคบืหนา: ปจจบุนัโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสแีดงเขม ชวงรงัสติ - มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตรศูนยรังสิต ไดมีการออกแบบรายละเอียดแลวเสร็จ และอยูระหวางกระทรวงคมนาคมเตรียมนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติดําเนินโครงการ สําหรับการเชื่อมตอแนวรถไฟชานเมืองสายสีแดงเขม จากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรศูนยรังสิต – นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีนั้น การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) มีแผน

ดําเนินการโครงการระบบรถไฟฟาชานเมืองรวมกับรถไฟทางไกลเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพฯ 

และปรมิณฑล ชวงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรศนูยรังสิต - จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซึง่จะผานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

ที่สถานีนวนคร ปจจุบันไดดําเนินการออกแบบรายละเอียดแลวเสร็จ และ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหดําเนินโครงการกอสรางระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเขม ชวงรังสิต

   3) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาความเหมาะสมของ

การกอสรางสถานี High Speed Train ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการออกแบบใหคํานึงถึงภูมิสถา

ปตยและอัตลักษณของความเปนเมืองมรดกโลก

   ความคืบหนา: กระทรวงคมนาคม มีแนวทางในการออกแบบดานสถาปตยกรรม

ใหสอดคลองกับอัตลักษณของเมืองทองเที่ยว และเมืองวัฒนธรรมอยูแลว และจะดําเนินการมอบหมาย
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ใหการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) และกรมการขนสงทางบก (ขบ.) รับแนวทางดังกลาวไปดําเนินการออกแบบ 

โดยความเห็นชอบตามแนวทางการรับฟงคิดเห็นของประขาชนตอไป

   สําหรับการออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงของ การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 

เปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ชวงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย 

(ระยะท่ี 1 ชวงกรงุเทพมหานคร - นครราชสมีา) การออกแบบอยูในขัน้ตอน conceptual design กรอบวงเงนิสาํหรับ

กอสรางสถานียังไมชัดเจน เปนงานที่อยูในสัญญา 1 งานโยธาของโครงการฯ

   ทั้งน้ี กรมการขนสงทางบกมีโครงการที่เกี่ยวของจํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการ

จัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางสถานีขนสงผูโดยสาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) โครงการกอสรางสถานีขนสงผูโดยสาร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยปจจุบันทั้ง 2 โครงการ อยูระหวางเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2563

   4) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาความคุมคา

เพ่ือใชประโยชนพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ในการพัฒนาเสนทางรถไฟสายเกาชวง

สุพรรณบุรี-อางทอง-ลพบุรี ตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: ปจจุบันการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อศึกษาความเหมาะสมและกําหนดแนวเสนทางเบื้องตน การเชื่อมโยงระบบขนสงทางรถไฟระหวางภาคและ

ทาเรือแหลมฉบังโดยไมผานเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 15.00 ลานบาท

   5) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาความเหมาะสม

ในรายละเอียดของเสนทางการพัฒนาเสนทางรถไฟนครหลวง-ภาชี

   ความคืบหนา: การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ 2563 

เพื่อศึกษาความเหมาะสม (FS) ตอไป

   6) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 

และความจําเปนเรงดวนในการพัฒนาเสนทางรถไฟเชื่อมโยงโครงขายระบบรางตามที่เสนอ โดยใหคํานึงถึง

ความเชื่อมโยงระหวางภาค การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน และความคุมคาของการดําเนินงาน

   ความคืบหนา: รถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ไดดําเนินการ ดังนี้

    6.1) โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมพร-สุราษฎรธานีและชวงสุราษฎรธานี 

- หาดใหญ อยูระหวาง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คชก.) พิจารณารายงาน 

วเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม (EIA) และโครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงหาดใหญ–ปาดงัเบซาร สาํนกังานนโยบาย

และแผทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม (คชก.) เหน็ชอบรายงาน วเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม (EIA) อยูระหวาง 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) กําหนดประชุมพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)

    6.2) โครงการกอสรางรถไฟสายใหมเชื่อมรถไฟสายใตเสนทางสุราษฏรธานี 

– ทานุน(พังงา) และการกอสรางเสนทางสุราษฎรธานี-ดอนสัก ปจจุบันสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ

จราจร (สนข.) ไดดําเนินการออกแบบรายละเอียด 

    6.3) โครงการกอสรางรถไฟสายใหมเชื่อมรถไฟสายใตเสนทางสุราษฏรธานี 

– ทานุน(พังงา) และการกอสรางเสนทางสุราษฎรธานี-ดอนสัก แลวเสร็จ และไดมอบหมายให การรถไฟแหง

ประเทศไทย (รฟท.) รับไปดําเนินการในขั้นตอนของการลงทุนกอสรางโครงการกอสรางรถไฟสายใหมเช่ือมรถไฟ
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สายใตเสนทางสุราษฏรธานี–ทานุน(พังงา) และการกอสรางเสนทางสุราษฎรธานี-ดอนสัก แลว

    6.4) โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟสายใหมจากจังหวัดชุมพร–ทาเรือน้ําลึก

จังหวัดระนอง ปจจุบันสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ไดศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ 

แลวเสร็จ และ การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ไดขอรับงบประมาณออกแบบรายละเอียดในป 2562

    6.5) โครงการกอสรางรถไฟทางคูจากสถานสุีไหงโก-ลก (นราธวิาส) ถงึสถานโีคโพธิ ์

(ปตตานี) การรถไฟแหงประเทศไทยไดบรรจุโครงการในแผนพัฒนารถไฟทางคู และไดขอรับงบประมาณออกแบบ

รายละเอียดในป 2563

   7) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลัก โดยใหกระทรวง

คมนาคมสนับสนุนการดําเนินการแกไขปญหาจราจรเขตเมืองหาดใหญ “โครงการระบบขนสงมวลชน

โดยระบบราง Monorail อาํเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา” และใหบรรจโุครงการไวในงบประมาณป พ.ศ. 2562

   ความคืบหนา: จังหวัดสงขลา รายงานวาองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) สงขลา

อยูระหวางการดําเนินการจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการศึกษาการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินงานในกิจการ

ของรัฐ 1) สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร สนับสนุนบุคลากรเขารวมการดําเนินงานรวมกับ  

องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) สงขลา และ 2) ระยะเวลาดําเนินการ 10 เดือน คาดวาจะแลวเสร็จในป 2561 

ทั้งนี้กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รายงานวาไดจัดทําแบบรูปรายการ และประมาณการราคาเรียบรอยแลว

   8) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมพัฒนาระบบรถไฟฟารางเบา 

หรือ Light Rail Transit System (LRT) โดยรัฐบาลลงทุนเอง หรือรวมทุนกับเอกชน (Public Private 

Partnership: PPP)

   ความคืบหนา: ปจจุบันไดดําเนินการใน 6 เมือง ดังนี้

    8.1) จังหวัดภูเก็ต การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) อยูระหวาง

การพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะแรก ชวงทาอากาศยานภูเก็ต – 

หาแยกฉลอง ระยะทาง 41.7 กิโลเมตร วงเงิน 30,155 ลานบาท เปดใหบริการป 2566 โดยในเบื้องตนผลการศึกษา

ไดเสนอใหมีการลงทุนในรูปแบบของ Public Private Partnership (PPP)

    8.2) จังหวัดขอนแกน อยูระหวางการเจรจาขอใชพ้ืนที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ

โดยในเบื้องตนผลการศึกษาไดเสนอใหมีการลงทุนในรูปแบบของ Public Private Partnership (PPP)

    8.3) จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 คณะกรรมการ รฟม. มีมติ

เห็นชอบรางพระราชกฤษฎกีา (พ.ร.ฎ.) ให การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ดาํเนนิกจิการรถไฟฟา

ในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... ปจจุบันอยูระหวางรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน และหลังจากนี้ รฟม. จะเสนอ

เรื่องใหกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลําดับ โครงการนารองสายสีแดง ชวง หมูบานพิษณุโลก 

– หมูบานพิษณุโลกเมืองใหม ระยะทาง 12.6 กิโลเมตร วงเงิน 762.29 ลานบาท

    8.4) จังหวดันครราชสีมา รฟม. เตรียมจางศกึษา Deputy Director/ Environmental 

Impact Assessment Report/ Public Private Partnership (DD/EIA/PPP) เสนทางสายสีเขียวชวงตลาดเซฟวัน – 

สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานนารีสวัสดิ์

    8.5) จังหวัดเชียงใหม รฟม. อยูระหวางจางศึกษา Deputy Director/ Environ-

mental Impact Assessment Report/ Public Private Partnership (DD/EIA/PPP) เร่ิมงานเดือนมีนาคม 2562 
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โครงการนาํรองสายสแีดง ชวง โรงพยาบาลนครพงิค –แยกแมเหยีะสมานสามคัค ีวงเงินลงทนุ 28,726.80 ลานบาท 

ระยะเวลากอสราง 6 ป (พ.ศ. 2563-2568) โดยในเบือ้งตนผลการศกึษาไดเสนอใหมกีารลงทุนในรปูแบบของ Public 

Private Partnership (PPP)

   9) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัดศึกษา

ความเหมาะสมของการพฒันาโครงขายการขนสงทางราง โดยขอใหพจิารณาเรงรดัสํารวจออกแบบเสนทาง

รถไฟจากลาํนารายณ จงัหวดัลพบรุ-ีเพชรบรูณ เพือ่เชือ่มโยงโครงขายโครงการรถไฟทางคูภาคเหนือและโครงการ

รถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลอยูระหวางดําเนินการตามขั้นตอน ทั้งนี้ ใหสํานักงบประมาณรับไปพิจารณางบประมาณ

สําหรับการดําเนินการตามขั้นตอนโดยดวน

   ความคืบหนา: การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ 2563 

เพื่อทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดตอไป

   10) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาการศึกษา

ออกแบบรถไฟทางคูสายระยอง-จันทบุรี-ตราด เพื่อเชื่อมตอรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง

   ความคืบหนา: การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) อยูระหวางดําเนินการจางที่ปรึกษา

เพื่อดําเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการกอสรางทางคู สายชุมทางศรีราชา-ระยอง และ มาบตาพุด - ระยอง 

- จันทบุรี - ตราด - คลองใหญ วงเงิน 45 ลานบาท

   11) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัขอเสนอไปพจิารณาการเปดเดินรถไฟ

โดยสารดวนพิเศษ (Sprinter) สายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนระหวาง

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว

   ความคืบหนา: การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) อยูระหวางเรงรัดการซอมบํารุงรถ

ดีเซลรางปรับอากาศใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหบริการในเสนทางดังกลาว และ

ไดมีการจัดใหบริการเชาเหมาตูโดยสารจัดเฉพาะพวงไปกับขบวนรถที่เดินประจํา เพื่อรองรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้น

   12) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับกระทรวงมหาดไทยรับไป

พิจารณาการลดผลกระทบจากการดําเนินโครงการกอสรางรถไฟทางคูชวงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี 

ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย

   ความคืบหนา: การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) อยูระหวางการศึกษาออกแบบ

การเช่ือมตอของสถานรีถไฟทางคูและสถานรีถไฟความเร็วสูง เพือ่อํานวยความสะดวก และเพิม่ความปลอดภยัใหแก

ผูโดยสารในการเดินทางขามระหวางชานชาลา แบบ Universal Design เพื่อรองรับผูใชบริการทุกกลุมคน

   13) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัไปพิจารณาดําเนนิการเรงรดัศกึษา

การเชื่อมตอเสนทางรถไฟจากจังหวัดนครสวรรคไปยังอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ตามความจําเปน

เรงดวนตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) อยูระหวางการศึกษาความเหมาะ

สม และออกแบบรายละเอียดโครงการรถไฟทางคูสายใหมชวงแมสอด – ตาก - กําแพงเพชร – นครสวรรค 

(Detail Design) เพือ่ใหแผนการพฒันาเสนทางรถไฟสายใหมเช่ือมตะวนัตก – ตะวนัออก (East West Corridor Upper) 

จากแมสอด – นครพนม
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   14) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการกอสรางเสนทางรถไฟสายใหมเสนทางสุราษฎรธานี - ทานุน (พังงา)

   ความคบืหนา: โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชมุพร-สุราษฎรธานีและชวงสุราษฎรธานี

- หาดใหญ อยูระหวาง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คชก.) พิจารณารายงาน 

วเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม (EIA) และโครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงหาดใหญ–ปาดงัเบซาร สาํนกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(คชก.) เห็นชอบรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) อยูระหวาง คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(กก.วล.) กําหนดประชุมพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)

   15) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการกอสรางเสนทางรถไฟสายใหมดอนสัก – สุราษฎรธานี

   ความคืบหนา: สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร(สนข.) ไดดําเนินการ

ออกแบบรายละเอียดการกอสรางเสนทางรถไฟสายใหมดอนสัก – สุราษฎรธานี แลวเสร็จ และไดมอบหมาย

ให การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) รับไปดําเนินการในขั้นตอนของการลงทุนกอสรางโครงการการกอสราง

เสนทางรถไฟสายใหมดอนสัก – สุราษฎรธานี แลว

   16) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการกอสรางเสนทางรถไฟสายใหมชุมพร - ทาเรือน้ําลึกระนอง

   ความคืบหนา: สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ไดศึกษา

ความเหมาะสมโครงการฯ และการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ไดขอรับงบประมาณออกแบบรายละเอียด

ในป 2562 แลว

   17) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการศึกษาการสรางเสนทางรถไฟเชื่อมตอทุกจังหวัดภายในกลุม (เลย หนองบัวลําภู บึงกาฬ)

   ความคืบหนา: การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) จะไดดําเนินการศึกษาความเปนไปได

ในการพัฒนาเสนทางตอไปตามความเหมาะสม

  2.3.3 การพัฒนาระบบขนสงทางน้ํา โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชประโยชนโครงสรางพื้นฐาน

ที่ไดลงทุนไปใหสามารถสนับสนุนการเดินทางและขนสงเชื่อมโยงทางนํ้าภายในประเทศรวมท้ังสรางโครงขาย

เชือ่มโยงการขนสงทางน้าํระหวางทาเรอืชายฝงและทาเรอืหลกัภายในประเทศและตางประเทศ รวม 10 ประเดน็ ดงันี้

   1) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาการปรับปรุง

ทาเทียบเรือแมน้ําเจาพระยา 17 แหง จะตองสอดคลองกับการพัฒนาการทองเที่ยวทางน้ํา

   ความคบืหนา: กรมเจาทามแีผนปรบัปรงุทาเรอืในแมน้าํเจาพระยา ในเขตกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยไดเสนอแนวทางการพัฒนาโดยสารทางน้ําเพื่อแกปญหาการจราจร และการเชื่อมตอระบบ

โดยสารสาธารณะระหวางเรือโดยสาร รถไฟฟา รถประจําทาง โดยจะยกระดับทาเรือโดยสารสาธารณะจาก

ทาเทยีบเรอืเปนสถานีเรอื เพือ่ใหมคีวามปลอดภัยและมคีวามสะดวกสบายตอผูโดยสาร โดยภาครัฐพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานทาเรือ และภาคเอกชนขอใชสิทธิในการบริหารพื้นที่บนทาเรือแลว



108 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562

   2) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัด

การเปดใหบริการขนสงผูโดยสารและสินคาทางน้ําโดยเรือเฟอรรี่ขามอาวไทยเพิ่มเติมจากที่มีอยูแลว

   ความคืบหนา: กรมเจาทามีแผนการใหบริการขนสงเรือโดยสาร/สินคาดังนี้  

1) การเดินเรือ Ferry เฉพาะสําหรับผูโดยสาร ไดเปดเสนทางฝงตะวันออก - ฝงตะวันตก (พัทยา-เขาตะเกียบ) 

เมือ่วนัที ่12 กมุภาพันธ 60 ปจจบุนัหยดุใหบรกิารเดนิเรอื เนือ่งจากทีผ่านมามีมรสมุ เปนชวงนอกฤดกูาลทองเทีย่ว 

(Low Season) ทําใหมีผูใชบริการนอย รวมทั้งอยูในชวงมรสุม บริษัทจึงขอแจงหยุดงดใหบริการเดินเรือ ตั้งแต

วันที่ 20 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561 และจะกลับใหบริการอีกครั้งในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตอไป ทั้งนี้ในสวน

ของกรมเจาทาจะดําเนินการควบคุมกํากับดูแลดานความปลอดภัยและการใหบริการในการเดินเรือดังกลาวตอไป 

2) แนวทางการดําเนินโครงการพัฒนาเสนทางเดินเรือเฟอรรี่ขามอาวไทยตอนบนฝงตะวันออกและฝงตะวันตก 

ระยะยาว แบงการดําเนินการเปน 2 สวน ดังนี้สวนที่ 1 พัฒนาเสนทางเดินเรือ Ferry ความเร็วสูง รองรับผูโดยสาร

และรถยนตสวนบุคคล ระหวางปากน้ําปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ – ทาเรือพาณิชยสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

ปจจุบันอยูระหวางการออกแบบรายละเอยีดและศกึษาผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) และไดทําการทดสอบความสนใจ

หาผูใหบริการเดินเรือและผูบริหารทาเรือเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ดวยแลว สวนที่ 2 การพัฒนาเสนทางขนสง

ผูโดยสาร รถยนต และรถบรรทกุ : ทีป่รกึษาเสนอแนะใหใชทาเรือประจวบ อําเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีีขนัธ 

เปนทาเรือฝงตะวันตกของอาวไทยเชื่อมโยงกับทาเรือที่มีศักยภาพฝงตะวันออก

   3) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัด 

การแกไขปญหาและพัฒนาทาเรือขนถายสินคา เสนทางลําน้ําเจาพระยา ที่บริเวณอําเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

   ความคืบหนา : กรมเจาทามีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนสงสินคา

ในแมน้ําปาสัก โดยการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพังในแมน้ําปาสัก โดยในชวงป 2558-2565 แบงการดําเนินงาน

ดังนี้ ระยะที่ 1 ไดรับงบประมาณป พ.ศ. 2558-2562 วงเงิน 2,060,301,000 บาท ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 

ผลงานเฉลี่ยรอยละ 96.90 ระยะที่ 2 ขอตั้งงบประมาณป พ.ศ. 2563-2565 วงเงิน 4,571 ลานบาท นอกจากนี้ 

ในปงบประมาณ 2561 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการปกหลักผูกจอดเรือในแมน้ําปาสักและแมน้ํา

เจาพระยา วงเงิน 26.9 ลานบาท เพื่อชวยในการจัดระเบียบการจราจรทางน้ํา ขณะนี้ ไดดําเนินการแลวเสร็จ 

และไดดําเนินการตรวจรับเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562

   4) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ

รับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัดการหาผูรับจางมาดําเนินการโครงการทาเทียบเรือขนถายตูคอนเทนเนอร

ฝง B (B2 B3 และ B4) ขั้นที่ 1 ทาเรือแหลมฉบัง ที่จะหมดสัญญาสัมปทานในป 2563 เพื่อใหมีความตอเนื่อง

ในการบริหารจัดการในอนาคตและดําเนินการตามความจําเปนเรงดวนตอไป

   ความคบืหนา: คณะรฐัมนตรไีดประชมุปรกึษาเมือ่วันที ่17 กรกฎาคม 2561 เหน็ชอบแนวทาง

การดําเนินการที่เหมาะสมของโครงการบริหารและประกอบการทาเทียบเรือ B2 B3 และ B4 ณ ทาเรือแหลมฉบัง 

โดยการใหสัญญามีผลใชบังคับตอไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ การทาเรือแหงประเทศไทย 

ไดมหีนงัสือลงวนัที ่6 กนัยายน 2561 เสนอปลดักระทรวงคมนาคม พจิารณาแนวทางการดาํเนนิกจิการของรฐัภายหลงั

สัญญารวมลงทุนสิ้นสุดตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

กอนเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการ ตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติการให



109สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562     หนาสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562     หนา

เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ภายหลังส้ินสุดสัญญาสัมปทาน ทาเทียบเรือ B2 B3 และ B4 

ณ ทาเรือแหลมฉบัง ปจจุบันอยูระหวางกระทรวงคมนาคมพิจารณา

   5) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมพจิารณาจดัลาํดบัความสาํคญัเรงดวน

ในการ (1) พัฒนาทาเรือครุยสสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี (ฝงอาวไทย) และทาเรือครุยสจังหวัดกระบี่ 

(ฝงอันดามัน) (2) ขุดขยายรองน้ําทาเรือน้ําลึกจังหวัดระนอง ใหมีความลึก 18 เมตร และทาเรือนาเกลือ

จังหวัดตรัง ใหมีความลึก 8 เมตร กวาง 100 เมตร และ (3) พัฒนาทาเทียบเรือประมงปตตานี ระยะที่ 2 ให

ไดมาตรฐานตามขอกําหนดสุขภาพอนามัยและมาตรการเรื่อง IUU เพื่อรองรับการลงทุนและการทองเที่ยว

ในพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานตอไป

   ความคืบหนา:

    5.1) การพัฒนาทาเรือครุยสสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ปจจุบันอยูระหวาง

กรมเจาทาจัดเตรียมขอมูลและเอกสารใหเปนไปตามหลักเกณฑเ ง่ือนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงิน

จากกองทุนสงเสริมการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ในขณะเดียวกันกรมเจาทาไดเสนอขอตั้งงบประมาณ 

ป พ.ศ. 2563 – 2564 วงเงินรวม 18 ลานบาท เพ่ือมาดําเนินการศึกษาและวิเคราะหการใหเอกชนรวมลงทุน 

ในโครงการพฒันาทาเทยีบเรือรองรบัเรอืสาํราญขนาดใหญ (Cruise Terminal) ดวยแลว รวมทัง้ไดขอตัง้งบประมาณ

ป พ.ศ.  2563 – 2564 เพื่อวาจางที่ปรึกษาศึกษาวางแผนแมบทเพ่ือพัฒนาทาเรือสําราญขนาดใหญ (Cruise 

Terminal) และสาํรวจออกแบบทาเรอืสาํราญขนาดใหญบรเิวณชายฝงอนัดามนัในพืน้ที ่จงัหวัดระนอง จงัหวัดพงังา 

จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง และ จังหวัดสตูล วงเงินรวม 70 ลานบาท (ป 2563 วงเงิน 14 ลานบาท และ

ป 2564 วงเงิน 56 ลานบาท)

    5.2) การขุดขยายรองน้ําทาเรือน้ําลึกจังหวัดระนอง กรมเจาทาไดรับจัดสรร

งบประมาณป พ.ศ. 2562 เพือ่ดําเนนิการศกึษาดานวศิวกรรม เศรษฐศาสตร และส่ิงแวดลอม สําหรับการดาํเนนิการ

ขุดลอกและบํารุงรักษารองน้ําทาเรือเอนกประสงคระนอง จังหวัดระนอง ปจจุบันไดบริษัท อินเด็กซ อินเตอร

เนช่ันแนล กรุป เปนที่ปรึกษา และรองน้ํากันตัง จังหวัดตรัง ปจจุบันไดบริษัท  เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง 

คอนซลัแตนท จาํกดั และบรษัิท ทมีเวริค คอนซลัแตนท จาํกดั เปนทีป่รึกษา งบประมาณแหงละ 7 ลานบาท เพ่ือศกึษา

อัตราการตกตะกอนที่เปนปจจุบัน ความเหมาะสมของเครื่องจักร วิธีการขุดลอก การบริหารจัดการวัสดุท่ีได

จากการขุดลอกใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด แผนงาน/ขนาดรองน้ําที่เปนมาตรฐาน และปลอดภัย 

คุมคาตอการลงทุน รวมถึงงบประมาณในการขุดลอกและบํารุงรักษาราคาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับวิธีการทํางาน 

ขณะนี้อยูระหวางคณะกรรมการพิจารณาผลการจางที่ปรึกษา

    5.3) การพฒันาทาเทยีบเรือประมงปตตานี ระยะที ่2 ใหไดมาตรฐานตามขอกาํหนด

สุขภาพอนามัยและมาตรการเรื่อง IUU เพื่อรองรับการลงทุนและการทองเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศ

เพื่อนบาน กรมเจาทาไดรับการจัดสรรงบประมาณ ป 2562-2563 

   6) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปดําเนินการรวมกับกระทรวง

การคลงัและกระทรวงมหาดไทยในการพจิารณาการขออนมุตัสิมัปทานของภาคเอกชน ในการพัฒนาทาเรอื

น้ําลึกสงขลาแหงที่ 1 และพัฒนาทาเรือน้ําลึกสงขลาแหงที่ 2 โดยใหคํานึงถึงการสรางการรับรูใหแกประชาชน

ในพื้นที่อยางตอเนื่องถึงประโยชนที่จะไดรับในอนาคต
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   ความคืบหนา: กรมเจาทา รายงานวาการพัฒนาทาเรือน้ําลึกสงขลาแหงท่ี 1 

ไดประสานกับกรมธนารักษแลว ทราบวาขั้นตอน การจัดหาผูบริหารทาเรือสงขลาอยูระหวางการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ กรมเจาทาจะติดตามความกาวหนา

เปนระยะตอไป สําหรับการพัฒนาทาเรือน้ําลึกสงขลาแหงที่ 2 กรมเจาทาไดลงนามจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวน

และออกแบบรายละเอยีดเพ่ือกอสรางทาเรอืน้าํลกึสงขลาแหงท่ี 2 เมือ่วนัที ่22 มนีาคม 2556 วงเงิน 69.978 ลานบาท 

ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการ ผลงานรอยละ 38.00 อยางไรก็ตาม กรมเจาทาไดใหบริษัทท่ีปรึกษาฯ 

หยดุการปฏบิตังิานชัว่คราวแลวตัง้แตวนัท่ี 7 กันยายน 2560 และใหดําเนนิการดานมวลชนสมัพนัธ การสรางความเขาใจ 

และการมีสวนรวมของประชาชน โดยกรมเจาทาไดมีการประชุมหารือรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 

และจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 รวมทั้งการประชุมหารือที่กระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561  สาระสําคัญของผลการประชุม คือเห็นควรใหแตงตั้งคณะทํางาน

เพ่ือสรางความรูความเขาใจกับประชาชนที่เก่ียวของกับโครงการฯ เพื่อลดความวิตกกังวลตอสาธารณะที่มีตอ

การศกึษาตามโครงการฯ รวมทัง้กาํหนดขอมลูและชองทางการส่ือสาร ประชาสัมพนัธทีเ่ก่ียวของกับขอมลูโครงการกบั

ภาคประชาชนดวย ปจจุบันกระทรวงคมนาคมไดแตงตั้งคณะทํางานฯ ดังกลาวแลว

   กรมธนารักษไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รวมลงทุนในกิจการ

ของรัฐ พ.ศ. 2556 หมวด 5 การดําเนินโครงการ โดยอยูระหวางกระบวนการพิจารณารางประกาศเชิญชวนเอกชน

รวมลงทุน รางขอบเขตของโครงการ และรางสัญญารวมลงทุนซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเขารวมดําเนิน

โครงการพัฒนาปรับปรุงทาเรือสงขลา คาดวาจะดําเนินการประกาศเชิญชวนเพื่อประมูลหาผูลงทุนตามขั้นตอน

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รวมทุนประมาณเดือนเมษายน 2562

   7) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปดําเนินการรวมกับกระทรวง

การทองเท่ียวและกีฬาและหนวยงานที่ เ ก่ียวของในการพิจารณาในรายละเอียดของการพัฒนา

ทาเทียบเรือชายฝง โดยแยกทาเทียบข้ึน–ลง สําหรับนักทองเที่ยวและการขนสินคา และพิจารณา

ความเหมาะสมและความคุมคาของการจดังาน “ไทยแลนด ยอรช โชว” กอนขอรบัการสนับสนนุงบประมาณ

ตามขั้นตอน

   ความคืบหนา: กรมเจาทาจะพิจารณาศึกษาและดําเนินการใหมีการใชประโยชน

ใหชัดเจน โดยจะพิจารณาแยกทาเทียบขึ้น–ลง สําหรับนักทองเที่ยวและการขนสินคา สําหรับการพิจารณา

ความเหมาะสมและความคุมคาของการจัดงาน “ไทยแลนด ยอรช โชว” นั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติมอบหมาย

ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนหนวยงานหลักในการจัดงาน “ไทยแลนด ยอรช โชว”

   8) ขอสั่งการ: รับทราบและใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาดําเนินการเรงรัด

การดําเนินการตามผลการศึกษาโครงการกอสรางเขื่อนยกระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาและแมน้ํานาน 

เพื่อการเดินเรือและลดตนทุนการขนสง ตามความจําเปนเรงดวนตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: กรมเจาทาไดดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสํารวจออกแบบ

รายละเอียดโครงการกอสรางเขื่อนยกระดับในแมน้ําเจาพระยาและนานเพื่อการเดินเรือ ป 2555 - 2559

(วงเงินตามสัญญา 231.7603 ลานบาท ป 2555 วงเงิน 35.8515 ลานบาท ป 2556 วงเงิน 44.0000 ลานบาท 

ป 2557 วงเงิน 56.0000 ลานบาท ป 2558 วงเงิน 22.4257 ลานบาท ป 2559 วงเงิน 73.4831 ลานบาท) 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเดินเรือในแมน้ําเจาพระยาและนาน โดยใหเรือกินนํ้าลึกไมนอยกวา 5 เมตร 
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สามารถเดนิเรอืไดจากปากแมนํ้าเจาพระยา ไปถงึ จงัหวดันครสวรรค และเรอืกนิน้าํลกึไมนอยกวา 3 เมตร สามารถ

เดนิเรอืไดจาก จงัหวดันครสวรรค ไปถึง อําเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ปจจบุนัอยูระหวางตรวจรับรายงานการศกึษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอม หลังจากนั้นจะจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมสงสํานักนโยบายและแฟน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) พิจารณากอนดําเนินการออกแบบรายละเอียดตามขั้นตอนตอไป

   9) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่ก่ียวของพจิารณา

ดําเนินการการพัฒนาและสนับสนุนทาเรือสําราญที่มีมาตรฐานในแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพ

ตามที่ไดมีการศึกษาออกแบบไวแลว

   ความคบืหนา: กรมฯ ไดขอตัง้งบประมาณป พ.ศ. 2563 – 2564 เพือ่วาจางทีป่รกึษาศกึษา

วางแผนแมบทเพือ่พฒันาทาเรอืสาํราญขนาดใหญ (Cruise Terminal) และสาํรวจออกแบบทาเรอืสาํราญขนาดใหญ

บริเวณชายฝงอันดามัน ในพื้นที่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง และ จังหวัด

สตูล วงเงินรวม 70 ลานบาท (ป 2563 วงเงิน 14 ลานบาท ป 2564 วงเงิน 56 ลานบาท)

   10) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการเรงรัดดําเนินการกอสรางทาเรือน้ําลึกสงขลา แหงที่ 2

   ความคืบหนา: การพัฒนาทาเรือน้ําลึกสงขลาแหงที่ 2 กรมเจาทาไดลงนามจางที่ปรึกษา

เพื่อศึกษาทบทวนและออกแบบรายละเอียดเพื่อกอสรางทาเรือน้ําลึกสงขลาแหงที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 

2556 วงเงิน 69.978 ลานบาท ที่ผานมากรมเจาทาไดใหความสําคัญ กับการมีสวนรวมในการดําเนินการกับ

ประชาชนในพื้นที่ อยางไรก็ตาม กรมเจาทาไดใหบริษัทที่ปรึกษาฯ หยุดการปฏิบัติงานชั่วคราวแลวตั้งแตวันท่ี 

7 กันยายน 2560 และใหดําเนินการดานมวลชนสัมพันธ การสรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน 

โดยกรมเจาทาไดมีการประชุมหารือรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลาและจังหวัดสงขลา การประชุมหารือ

ที่กระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สาระสําคัญของผลการประชุม

คอืเหน็ควรใหแตงต้ังคณะทาํงานเพือ่สรางความรูความเขาใจกบัประชาชนทีเ่กีย่วของกบัโครงการฯ เพือ่ลดความวติกกงัวล

ตอสาธารณะที่มีตอการศึกษา ตามโครงการฯ รวมทั้งกําหนดขอมูลและชองทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ

ทีเ่กีย่วของกับขอมลูโครงการกับภาคประชาชนดวย ปจจบุนักระทรวงคมนาคมไดแตงตัง้คณะทาํงานฯ ดงักลาวแลว 

และคณะทํางานฯ ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562

  2.3.4 การพฒันาระบบขนสงทางอากาศ โดยพฒันาโครงสรางพืน้ฐานใหมคีวามสามารถเพยีงพอ

ในการรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ลดความลาชา ทําใหเกิดความคลองตัวของเที่ยวบินและอยูในระดับที่แขงขันได รวม 13 ประเด็น ดังนี้

   1) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของรับไป

พิจารณาในรายละเอียดของการพัฒนาและปรับปรุงสนามบินหลักและสนามบินรองที่มีศักยภาพ

ในการเชื่อมโยงโครงขายทางบกและทางเรือตามที่เสนอ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปนเรงดวน

ในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ในอนาคต เชน สนามบินจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 

ชุมพร ตรัง สงขลา นราธิวาส เปนตน



112 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562

   ความคืบหนา: การทาอากาศยานไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทาอากาศยาน 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    1.1) โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุราษฏรธานี ประกอบดวย 1) ดําเนินการจาง

ออกแบบอาคารที่พักผูโดยสารหลังใหม และอาคารประกอบอื่นๆ ทาอากาศยานสุราษรธานี อยูระหวางพิจารณา

คําของบประมาณป พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณ: 131 ลานบาท 2) งานขยายลานจอดเครื่องบิน ทาอากาศยาน

สุราษฎรธานี วงเงินงบประมาณ: 500 ลานบาท อยูระหวางพิจารณาคําของบประมาณป พ.ศ. 2563 3) คาควบคุม

งานขยายลานจอดเครื่องบิน ทาอากาศยานสุราษฎรธานี วงเงินงบประมาณ: 13.75 ลานบาท อยูระหวางพิจารณา

คําของบประมาณป พ.ศ. 2563

    1.2) โครงการพัฒนาทาอากาศยานนครศรีธรรมราช ประกอบดวย 1) ปรับปรุง

อาคารที่พักผูโดยสารและปรับปรุงภูมิทัศน วงเงินงบประมาณ: 39.95 ลานบาท สถานะ: ณ เดือน กุมภาพันธ 

2562 : รอยละ7.10 ระยะเวลาดําเนินการ ป 2561-2562 2) กอสรางอาคารที่พักผูโดยสารหลังใหม สถานะ: 

อยูระหวางดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ป 2562 - 2564 วงเงินงบประมาณ: 1,800 ลานบาท 3) คาจางควบคุม

งานกอสรางอาคารท่ีพักผูโดยสารหลังใหม ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช สถานะ: อยูระหวางพิจารณาคําขอ

งบประมาณป พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดาํเนนิการ : ป 2562-2564 วงเงินงบประมาณ: 90 ลานบาท 4) จดัซือ้ทีด่นิและ

คาชดเชย ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช สถานะ: อยูระหวางพิจารณาคําของบประมาณป พ.ศ. 2563 ระยะเวลา

ดําเนินการ : ป 2563-2564 วงเงินงบประมาณ: 240 ลานบาท 5) กอสรางเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับเดิมและ

ขยายลานจอดเครือ่งบนิ ระยะเวลาดาํเนนิการ ป 2564 – 2566 วงเงินงบประมาณ: 2,300 ลานบาท 6) จางทีป่รกึษา

ควบคุมงานกอสรางเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับเดิมและขยายลานจอดเครื่องบิน ระยะเวลาดําเนินการ ป 2564 – 2566 

วงเงินงบประมาณ: 63.25 ลานบาท 7) กอสรางเพิ่มความยาวทางวิ่ง ระยะเวลาดําเนินการ ป 2564-2566 วงเงิน

งบประมาณ: 1,350 ลานบาท และ 8) จางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางเพิ่มความยาวทางวิ่ง ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2564–2566 วงเงินงบประมาณ: 37.2 ลานบาท

    1.3) โครงการพัฒนาทาอากาศยานตรัง ประกอบดวย 1) ปรับปรุงตอเติม

อาคารที่พักผูโดยสารสถานะ: ณ เดือน มกราคม 2562: ผลงาน 12.05 % ระยะเวลาดําเนินการ ป 2561-2562 

วงเงินงบประมาณ: 101.7 ลานบาท 2) จางที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางขยาย

ความยาวทางวิ่ง สถานะ ณ เดือน มกราคม 2562 : ผลงาน 45 %ระยะเวลาดําเนินการ ป 2561 – 2562 วงเงิน

งบประมาณ: 3 ลานบาท 3) กอสรางอาคารที่พักผูโดยสารหลังใหม สถานะ : ณ เดือน มกราคม 2562 : อยูระหวาง

ดําเนินการ  ป 2562-2564 วงเงินงบประมาณ: 1,200 ลานบาท 4) โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง

อาคารที่พักผูโดยสารหลังใหม สถานะ : ณ เดือน มกราคม 2562 : อยูระหวางดําเนินการ ป 2562-2564 วงเงิน

งบประมาณ: 60 ลานบาท 5) กอสรางเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง สรางทางขับและลานจอดอากาศยาน พรอมระบบ

ไฟฟาสนามบิน สถานะ: ณ เดือน มกราคม 2562: อยูระหวางดําเนินการ ป 2562-2564 วงเงินงบประมาณ: 800 

ลานบาท 6) จางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง สรางทางขับและลานจอดอากาศยาน 

พรอมระบบไฟฟาสนามบิน สถานะ : ณ เดือน มกราคม 2562 : อยูระหวางดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2562-2564 วงเงินงบประมาณ: 22 ลานบาท 7) จัดซื้อที่ดินและคาชดเชย สถานะ: อยูระหวางพิจารณาคําขอ

งบประมาณป พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดําเนินการ ป 2563-2564 วงเงินงบประมาณ: 300 ลานบาท 8) กอสรางขยาย

ความยาวทางวิ่งและอุโมงครถไฟลอดใตทางวิ่ง ระยะเวลาดําเนินการ ป 2565-2567 วงเงินงบประมาณ: 1,600 



113สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562     หนาสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562     หนา

ลานบาท และ 9) จางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางขยายความยาวทางวิ่งและอุโมงครถไฟลอดใตทางวิ่ง ระยะเวลา

ดําเนินการ ป 2565 - 2567 วงเงินงบประมาณ: 44 ลานบาท

    1.4) โครงการพัฒนาทาอากาศยานชุมพร ปรับปรุงตอเติมหองน้ําอาคารท่ีพัก

ผูโดยสาร สถานะ: อยูระหวางดําเนินการ ป 2561 วงเงินงบประมาณ: 8.6 ลานบาท

    1.5) โครงการพัฒนาทาอากาศยานนราธิวาส ประกอบดวย 1) กอสรางอาคารท่ีพัก

ผูโดยสารหลังใหม สถานะ: อยูระหวางพิจารณาคําของบประมาณป พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดําเนินการ ป 2563-2565 

วงเงินงบประมาณ: 800 ลานบาท 2) จางท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสรางอาคารท่ีพักผูโดยสารหลังใหม สถานะ: อยูระหวาง

พิจารณาคําของบประมาณป พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดําเนินการ ป 2563-2565 วงเงินงบประมาณ: 42 ลานบาท

   2) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมพิจารณาสรางสนามบินแหงใหมตาม

ความจําเปน เชน สนามบินจังหวัดพังงา

   ความคืบหนา: คณะกรรมการการบินพลเรือน ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 

6 มิถุนายน 2561 ไดมีมติอนุมัติแผนแมบทการจัดต้ังสนามบินพาณิชยของประเทศ (National Commercial Airport 

Master Plan) ซ่ึงเปนแผนพัฒนาระบบทาอากาศยานในระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ซ่ึง สํานักงานการบินพลเรือน

แหงประเทศไทย (กพท). ไดนําเสนอแผนแมบทการจัดต้ังสนามบินพาณิชยของประเทศใหสํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เพ่ือพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนแลว ขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณา 

โดยแผนแมบทไดกําหนดแผนพัฒนาทาอากาศยาน ประกอบดวย 1) แผนพัฒนาทาอากาศยานท่ีมีอยูในปจจุบัน โดยได

มีการกําหนดเปาหมาย การรองรับเท่ียวบินในช่ัวโมงคับค่ังและปริมาณผูโดยสาร ของแตละทาอากาศยานจนถึงป 2580 

2) แผนพัฒนาทาอากาศยานแหงใหม จากการพยากรณปริมาณการขนสงทางอากาศในระยะเวลา 20 ป ท่ีไดวิเคราะห

เปรียบเทียบกับขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการขนสงของทาอากาศยาน พบวา มีพ้ืนท่ีทาอากาศยาน 3 แหง 

ในประเทศไทย ท่ีไมสามารถรองรับปริมาณผูโดยสารและสินคาได ถึงแมจะไดดําเนินการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ตามแผนงานแลว เน่ืองจากมีขอจํากัดทางดานตางๆ เชน ขอจํากัดดานพ้ืนท่ีของทาอากาศยาน จึงมีความจําเปนตอง

พัฒนาทาอากาศยานแหงใหมเพ่ิมเติม ไดแก 1. การพัฒนาทาอากาศยานเชียงใหมแหงท่ี 2 จากการเปรียบเทียบ

ขีดความสามารถของทาอากาศยานเชียงใหมปจจุบัน พบวาทาอากาศยานเชียงใหมมีขอจํากัดดานพ้ืนท่ีท่ีไมสามารถ

เพ่ิมขีดความสามารถไดเพียงพอตอความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน และหากทาอากาศยานเชียงใหมดําเนินการตามแผนการพัฒนา

แลว จะมีขีดความสามารถท่ีจะรองรับความตองการไดถึงป พ.ศ. 2566 เทาน้ัน ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาพ้ืนท่ีสําหรับ

การกอสรางทาอากาศยานแหงใหมเพ่ือรองรับกับความตองการในอนาคตโดยควรจะเปดใหบริการภายในป พ.ศ. 2565 

หรือโดยเร็วท่ีสุด โดยในเบ้ืองตน พ้ืนท่ีท่ีมีความเปนไปไดอยูในบริเวณรอยตอระหวางอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

และอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 2. การพัฒนาทาอากาศยานพังงา (พังงา-ภูเก็ต) จากการเปรียบเทียบขีดความสามารถ

ของทาอากาศยานภูเก็ตท่ีปจจุบันผลพยากรณผูโดยสารและผลการพยากรณจํานวนเท่ียวบิน พบวา ทาอากาศยาน

ภูเก็ต มีขอจํากัดดานพ้ืนท่ี ท่ีไมสามารถขยายเพ่ือรองรับไดทันกับความตองการได และในปจจุบันทาอากาศยาน

ภูเก็ตรองรับการขนสงทางอากาศท่ีเกินกวาขีดความสามารถแลว โดยในเบ้ืองตน พ้ืนท่ีท่ีมีความเปนไปไดอยูบริเวณ

อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา เพ่ือรองรับกับความตองการในอนาคต โดยควรจะเปดใหบริการภายในป พ.ศ. 2565 

หรือโดยเร็วท่ีสุด 3. การจัดต้ัง Reliever Airport เพ่ือรองรับอากาศยานขนาดเล็กและการบินท่ัวไป คาดการณไดวา 

ในป พ.ศ. 2580 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง จะมีจํานวนเท่ียวบินรวมประมาณ 

22,469 เท่ียวบิน จึงควรดําเนินการศึกษาเพ่ือพัฒนาทาอากาศยานรูปแบบใหมท่ีเรียกวาทาอากาศยานรองรับการเติบโต 
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(Reliever Airport) สําหรับรองรับกิจกรรมดานการบินท่ัวไปและขยายตัวของปริมาณการขนสงทางอากาศจาก

ทาอากาศยานหลักท่ีอยูในเขตการใหบริการเดียวกัน (Common Catchment Area) โดยพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม

ในเบ้ืองตน ไดแก พ้ืนท่ีทางฝงตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร 

และจังหวัดสมุทรสงคราม

   3) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมเรงรัดโครงการกอสรางทาอากาศยาน

นานาชาติเชียงใหมแหงที่ 2 ตามผลการศึกษาที่สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยไดวาจาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรศึกษาไว

   ความคืบหนา: คณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ไดมีมติเห็นชอบรางแผนแมบท

การจัดตั้งสนามบินพาณิชยของประเทศ ในคราวประชุม กบร. ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

และมอบหมายใหสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) เสนอแผนแมบทฯ ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบนิพลเรอืนลงนามและประกาศใชแผนแมบทฯ พรอมทัง้นาํเสนอ

แผนแมบทฯ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตอไป

   4) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมปรับปรุงพัฒนาทาอากาศยาน

ประกอบดวย การขยายทางวิ่งทาอากาศยานลําปาง แพร นาน และการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให

บริการประชาชนของทาอากาศยานพิษณุโลก

   ความคบืหนา: กรมทาอากาศยานไดดาํเนนิโครงการพฒันาทาอากาศยาน โดยมรีายละเอียด 

ดังนี้

    4.1) โครงการพัฒนาทาอากาศยานลําปาง ประกอบดวย 1) งานกอสรางทางขับ

และลานจอดเครื่องบิน ระยะเวลาดําเนินการป 2559 - 2561 สถานะผลการดําเนินงาน: โครงการแลวเสร็จ วงเงิน

งบประมาณ: 84.97 ลานบาท 2) จางที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมกอสราง ขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด

เคร่ืองบนิ พรอมระบบไฟฟาสนามบิน และสวนประกอบอืน่ๆ ระยะเวลาดาํเนนิการป 2561 สถานะผลการดาํเนนิงาน 

ณ เดือนกุมภาพันธ 2562: 45 % คาดวาจะแลวเสร็จเดือน พฤษภาคม 2562 วงเงินงบประมาณ: 2.997 ลานบาท 

3) จัดซื้อที่ดินและคาชดเชย ทาอากาศยานลําปาง ระยะเวลาการดําเนินการ: ป 2563 สถานะ: อยูระหวางพิจารณา

คําของบประมาณป พ.ศ. 2563 – 2564 วงเงินงบประมาณ : 800 ลานบาท 4) งานกอสรางขยายความกวางทางวิ่ง

และเสริมผิวทางวิ่ง พรอมระบบไฟฟาสนามบิน ทาอากาศยานลําปาง ระยะเวลาการดําเนินการ: ป 2563 สถานะ: 

อยูระหวางพิจารณาคําของบประมาณป พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณ 250 ลานบาท 5) งานกอสรางขยายทางวิ่ง 

ทางขับ ลานจอดเครื่องบินพรอมระบบไฟฟาสนามบินและสวนประกอบอื่นๆ และที่ปรึกษาควบคุมงาน ระยะเวลา

การดําเนินการ: ป 2567 – 2569 วงเงินงบประมาณ : 900 ลานบาท 6) จางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางขยายทาง

วิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พรอมระบบไฟฟาสนามบิน และสวนประกอบอื่นๆ ระยะเวลาการดําเนินการ: 

ป 2567 – 2569 วงเงินงบประมาณ 15.75 ลานบาท

    4.2) โครงการพัฒนาทาอากาศยานแพร ประกอบดวย 1) คาใชจายในการจาง

ทีป่รึกษาศกึษาความเปนไปไดและประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการขยายพฒันาทาอากาศยานแพร ระยะเวลา

การดําเนินการ : ป 2563 วงเงินงบประมาณ: 12 ลานบาทสถานะ: อยูระหวางพิจารณาคําของบประมาณ

ป พ.ศ. 2563 2) จัดซื้อที่ดินและชดเชย ระยะเวลาการดําเนินการ : ป 2564 วงเงินงบประมาณ: 350 ลานบาท 
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สถานะ: จัดเตรียมขอมูลในการจัดทําคําขอเงินงบประมาณป พ.ศ. 2564 3) ปรับปรุงตอเติมอาคารที่พักผูโดยสาร  

ระยะเวลาดําเนินการ: ป 2564 วงเงินงบประมาณ: 50 ลานบาท สถานะ: จัดเตรียมขอมูลในการจัดทําคําขอ

เงินงบประมาณป พ.ศ. 2564

    4.3) โครงการพัฒนาทาอากาศยานพิษณุโลก ประกอบดวย 1) โครงการยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพการใหบริการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการใหบริการที่ทาอากาศยานพิษณุโลก สถานะ: 

อยูระหวางการศึกษาและประสานงานกับหนวยทีเ่กีย่วของ เพือ่ดาํเนนิการจดัทาํระดบัคณุภาพการบรกิาร (Level of 

Service) 2) งานกอสรางจุดตรวจคนรถยนต และยาพาหนะและปรับปรุงกายภาพ ระยะเวลาดําเนินการ : ป 2562 

วงเงินงบประมาณ : 8 ลานบาท สถานะ : อยูระหวางดําเนินการ 3) งานกอสรางจุดตรวจคนรถยนต บริเวณหนา

ทาอากาศยานพิษณุโลก ระยะเวลาดําเนินการ : ป 2562 วงเงินงบประมาณ : 16 ลานบาท สถานะ : อยูระหวาง

ดําเนินการ

    4.4) โครงการพฒันาทาอากาศยานนานนคร ประกอบดวย 1) กอสรางพืน้ท่ีปลอดภยั

ปลายทางวิ่ง ระยะเวลดําเนินการ : ป 2561 สถานะผลการดําเนินงาน ณ เดือน มกราคม 2562 : 70.01 % 

วงเงินงบประมาณ : 27.87 ลานบาท 2) งานกอสรางจุดตรวจคนบุคคล และยานพาหนะ และปรับปรุงกายภาพ

ทาอากาศยานนานนคร สถานะ: อยูระหวางพจิารณาคาํของบประมาณป พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดําเนนิการ ป 2563 

วงเงินงบประมาณ: 8 ลานบาท

   5) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมเรงรัดกรมทาอากาศยานดําเนินการ

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตอโครงการขยายทางวิ่งสนามบินบุรีรัมย ใหแลวเสร็จโดยเร็ว

   ความคืบหนา: ขณะนี้ อธิบดีกรมทาอากาศยาน (ทย.) อยูระหวางดําเนินการจางศึกษา

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสราง

ทาอากาศยานบุรีรัมย (เลขที่สัญญา 292/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 สิ้นสัญญา 23 กรกฎาคม 2562)

   6) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาการขยาย

ตอเติมความยาวทางวิ่งจากเดิม 2,100 เมตร เปน 3,000 เมตร และกอสรางอาคารที่พักผูโดยสารหลังใหม 

ขนาด 2 ชั้น

   ความคืบหนา: กรมทาอากาศยาน มีแผนพัฒนาทาอากาศยานบุรีรัมย ดังนี้

    6.1) โครงการกอสรางขยายความยาวทางวิ่ง พรอมกอสรางระบบไฟนํารอง CAT 

1 วงเงิน 1,150 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการ ป 2564 - 2566

    6.2) โครงการกอสรางอาคารที่พักผูโดยสารหลังใหม วงเงิน 500 ลานบาท 

ระยะเวลาดําเนินการ ป 2564 - 2566

    ทั้งนี้ อธิบดีกรมทาอากาศยาน (ทย.) กําลังพิจารณาตามขอสั่งการฯ ใหเรงรัด

การดําเนินการ โครงการจางออกแบบอาคารที่พักผูโดยสารหลังใหม วงเงิน 12.5 ลานบาท ป 2563

   7) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัไปพจิารณาศึกษาถงึความเปนไปได

ของการกอสรางสนามบินสุรินทร โดยพิจารณาถึงสภาพแวดลอมทุกดานอยางครบถวน

   ความคืบหนา: สําหรับการขอใหสรางสนามบินบริเวณ อําเภอประสาท จังหวัด

สุรินทร เนื่องจากปจจุบันมีสนามบินสุรินทรภักดี เปนสนามบินของจังหวัดสุรินทร ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
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ของสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด) กรณีนี้จึงอยูในประเด็นของการพัฒนาและปรับปรุงสนามบินในการ

เปดใหบริการ ทั้งนี้ ที่ผานมา กรมการบินพลเรือน (ในขณะนั้น) ไดนําเสนอใหมีการเปดใชสนามบินสุรินทรภักดีไป

ยังกระทรวงคมนาคม (คค.) โดยที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เห็นควรนําประเด็นสนามบินสุรินทรภักดีเปนกรณีศึกษา

ในการจัดทําแผนแมบทการจัดตั้งสนามบินพาณิชยของประเทศ อยางไรก็ตามผลการศึกษาการจัดทําแผนแมบท

การจัดตั้งสนามบินพาณิชยของประเทศ มิไดระบุถึงการพิจารณาสรางสนามบินสุรินทรและศรีสะเกษไว ดังนั้น ทย. 

จึงไมไดดําเนินการแตอยางใด

   8) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการพัฒนาทาอากาศยานพิษณุโลกและพัฒนาตลาดธุรกิจการบิน เพื่อยกระดับสูการใหบริการ

การบินระหวางประเทศ

   ความคืบหนา: การทาอากาศยาน ไดเตรียมความพรอมดานกายภาพของอาคาร 

ในการรองรับเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหวางประเทศ โดยปรับปรุงตัวอาคารใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการ 

พรอมจัดระเบียบรานคาใหมีความเรียบรอย

   9) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่ก่ียวของพจิารณา

ดําเนินการการพัฒนาศักยภาพทาอากาศยานเลย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานทาอากาศยาน

   ความคืบหนา: การทาอากาศยาน มีแผนพัฒนาทาอากาศยานเลย ดังนี้

    9.1) กอสรางอาคารที่พักผูโดยสารแหงใหม ระยะเวลาดําเนินการ ป 2563-2564

    9.2) กอสรางลานจอดเครื่องบิน ระยะเวลาดําเนินการ ป 2566-2567

   10) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการพัฒนาศักยภาพทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเติบโต

ของนักเดินทางและนักทองเที่ยว

   ความคืบหนา: การทาอากาศยาน มีแผนพัฒนาทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี กอสราง

อาคารท่ีพักผูโดยสารหลังท่ี 3 พรอมปรับปรุงอาคารท่ีพักหลังท่ี 1 และ 2 ระยะเวลาดําเนินการ ป 2565-2567

   11) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการศึกษาความเหมาะสมระบบการจัดการจราจรเพ่ือแกไขปญหาการติดขัดของรถที่มาจาก

เสนทางหมายเลข 216 (หนองบัวลําภู) เพื่อเขาสูทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

   ความคืบหนา: กรมทางหลวงมีแผนปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2423 ทางเขา

ทาอากาศยานอุดรธาน ีและเพิม่มาตรฐานทางหลวงหมายเลข 1216 วงแหวนรอบเมอืงอดุรธานี โดยจะเสนอขอรับ

จัดสรรงบประมาณป พ.ศ.  2564 เพื่อดําเนินการออกแบบรายละเอียดตอไป

   12) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการการศึกษาความเหมาะสมการกอสรางสนามบินบึงกาฬ

   ความคบืหนา: การทาอากาศยาน จะไดพจิารณาขอรบัจัดสรรงบประมาณเพ่ือจางทีป่รึกษา

ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการกอสรางสนามบินบึงกาฬ

   13) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาการศึกษาเพ่ือแกไขปญหา

การจราจรบริเวณโดยรอบทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม เพ่ือรองรับการปรับปรุงและขยายทาอากาศยานฯ
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   ความคืบหนา: ทาอาการศยานไทย อยูระหวางประสานกรมทางหลวง (ทล.) พิจารณา

เพิ่มทางเขา-ออก ทาอากาศยาน และความเปนไปไดในการสราง ramp เขาทาอากาศยานโดยตรง

   2.3.5 การพัฒนาระบบโลจิสติกส โดยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหาร

จัดการโลจิสติกสใหไดมาตรฐานสากลและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อใหประเทศไทย

มีความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและการอํานวยความสะดวกทางการคามีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

รวม 11 ประเด็น ไดแก

   1) มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณาดาํเนินการ

การลงทุนระบบขนสงแบบบูรณาการเพื่อการทองเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุมจังหวัด 

(ระบบ รถ ราง เรือ และการสรางทาเรือชายฝงแมน้ําโขง)

   ความคืบหนา: สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) จะดําเนินการ

ศึกษาความเชื่อมโยงของโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระหวางสถานีรถไฟ สถานีรถไฟความเร็วสูง สนามบิน 

ทาเรือ กับแหลงทองเที่ยว รวมทั้งพื้นท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจในพื้นที่กลุมจังหวัด เพื่อรองรับการเดินทาง

ของผูโดยสารและนักทองเที่ยว รวมทั้งศึกษาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานการคาขาย

เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค เพื่อประเมินและวิเคราะหรูปแบบการพัฒนา

   2) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงพลังงานรับไปศึกษาความเหมาะสมการขยาย

ระบบการขนสงน้ํามันทางทอ (Logistics) เชื่อมตอจากจังหวัดลําปาง-จังหวัดแพร ระยะทางประมาณ 120 

กิโลเมตร ตามขั้นตอนตอไป

   ความคบืหนา: กรมธรุกจิพลงังาน รายงานวาเรือ่งดงักลาวไดดาํเนนิการจดัทาํรางขอบเขต

งาน (TOR) โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนสงน้ํามันทางทอเชื่อมตอจากจังหวัดลําปางไปยัง

จังหวัดแพรและจังหวัดเชียงใหมแลว โดยอยูระหวางการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนน้ํามัน

เชื้อเพลิง

   3) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณากอสราง

สถานีขนสงสินคาจังหวัดเชียงใหม (Truck Terminal) และขอรับการสนับสนุน

   ความคืบหนา: กรมการขนสงทางบกไดพัฒนาสถานีขนสงสินคาจังหวัดเชียงใหม 

โดยไดศึกษาและวางผังออกแบบสถานีขนสงแลวเสร็จ ซึ่งใชพื้นที่ประมาณ 119 ไร มีที่ตั้งโครงการที่อําเภอสารภี 

โดยมีแผนการกอสรางในป 2563-2565 ขณะนี้อยูระหวางการสํารวจอสังหาริมทรัพยและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

   4) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัด

การดําเนินการโครงการพัฒนาสถานีขนสงสินคา (Truck Terminal) ที่สถานีรถไฟเขาทอง ตําบลเขาทอง 

อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค

   ความคบืหนา: กรมการขนสงทางบกไดดําเนนิการโครงการจางศกึษาและวเิคราะหโครงการ

สถานีขนสงสินคาภูมิภาคตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

ซึ่งจากการศึกษาพบวา สถานีขนสงสินคา จังหวัดนครสวรรค ไมผานการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

ควรเลื่อนปเปดจากป 2566 เปนป 2570
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   5) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัดการ

ดาํเนนิโครงการสรางศนูยบริการจดุพกัรถบรรทุก (Truck Rest Area) ขาขึน้จากทศิใต ตาํบลยานมทัร ีอาํเภอ

พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค

   ความคบืหนา: กรมทางหลวงไดประสานไปทางจงัหวดันครสวรรคแลว จงัหวดันครสวรรค

ไมสามารถสงมอบพื้นที่ไดภายในกําหนด กรมทางหลวงจึงไดดําเนินการกอสรางศูนยบริการ

จดุพักรถบรรทกุทีบ่รเิวณสถานตีรวจสอบนํ้าหนกับรรพตพสัิย จงัหวัดนครสวรรค ในพืน้ทีเ่ดิม (ตาํบลยานมทัรี อําเภอ

พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค) ปจจุบันอยูระหวางกอสราง

   6) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมเรงรัดและขยายการใชพื้นที่สําหรับ

การดําเนินการโครงการพัฒนาสถานีรับมอบและสงตูบรรทุกสินคา (Container Yard) ที่สถานีรถไฟเขาทอง 

ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค

   ความคืบหนา: การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ไดดําเนินโครงการพัฒนาสถานีรับมอบ

และสงตูบรรทุกสินคา (Container Yard) อยูระหวางการประสานงานของกรมการขนสงทางบก และหอการคา

จังหวัดนครสวรรค ในการขอใชพื้นที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครองของกระทรวงกลาโหม บริเวณตําบลเขาทอง 

อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค จํานวน 150 ไร เพื่อรวบรวมศูนยโลจิสติกสที่สําคัญ ซึ่งจะมีการพัฒนา

ใหเปนสถานีขนสงสินคา (Truck Terminal) และสถานีรับมอบและขนสงตูบรรทุกสินคาในอนาคต (Container Yard)

   7) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของศึกษา

เพื่อกําหนดตําแหนงจุดพักกระจายสินคาและจุดพักรถ (Rest Area) ที่เหมาะสม จังหวัดพะเยา

   ความคบืหนา: กรมทางหลวงมแีผนทีจ่ะเสนอขอรับงบประมาณในป 2563 – 2564 วงเงนิ 

150 ลานบาท เพื่อกอสรางจุดพักรถบน ทล.1 ตอน แยกประตูชัย – พาน บริเวณ กม.848+454 – กม.848-574 

พื้นที่ 39 ไร (ที่ดินสงวนกรมทางหลวง) ที่จอดรถบรรทุกประมาณ 50-60 คัน และจอดรถยนตประมาณ 30-40 คัน

   8) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรบัขอเสนอไปพจิารณาโครงการกอสราง

ศูนยรวบรวมตูคอนเทนเนอร และเปลี่ยนรูปแบบขนสง Korat ICD: Inland Container Depot

   ความคบืหนา: สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ไดดาํเนินการศึกษา

ความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทาเรอืบกใหเปนศนูยกลางในการขนสงสินคา แลวเสร็จ ขณะนีไ้ดเสนอกระทรวง

คมนาคม (คค.) เพื่อพิจารณาแลว

   9) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่ก่ียวของพจิารณา

ดําเนินการการศึกษาความเหมาะสมโครงการทาเรือบก (Inland Container Depot) จังหวัดอุดรธานี

   ความคบืหนา: สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ไดดาํเนินการศึกษา

จัดทําแผนพัฒนาทาเรือบก (Dry Port) แลวเสร็จ โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา คือ ขอนแกน นครราชสีมา 

ฉะเชิงเทรา และนครสวรรค ปจจุบันสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ไดเสนอรายงาน

ผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการทาเรือบกมาใหกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาแลว

   10) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินการศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนสงทางราง (Transit Oriented-Development) 

จังหวัดพะเยา
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   ความคบืหนา: สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) อยูระหวางดําเนนิการ

ศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง (Transit Oriented Development: TOD) มีพื้นที่

ศึกษาครอบคลุมตามแนวโครงขายรถไฟสายหลักของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองควบคูกับการพัฒนา

ระบบโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงอยางบูรณาการและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

   11) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณา

ดําเนินศึกษาออกแบบแผนแมบทโลจิสติกสเพื่อรองรับรถไฟทางคูเชื่อมโยงเดนชัย-พะเยา-เชียงของ

   ความคบืหนา: สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) อยูระหวางดําเนนิการ

ศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง (Transit Oriented Development : TOD) 

มีพื้นที่ศึกษาครอบคลุมตามแนวโครงขายรถไฟสายหลักของประเทศ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองควบคูกับ

การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงอยางบูรณาการและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

 2.4 ดานการบริหารจัดการน้ํา 

 ดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุล และย่ังยืน ดวยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของแหลงน้ําตนทุนและระบบกระจายนํ้าใหดีข้ึน โดยพัฒนาแหลงนํ้าในลักษณะรวม

กลุมพ้ืนที่ รวมทั้งสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ 

ทั้งนี้ การกําหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรน้ําทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดินจะตองคํานึง

ถึงศักยภาพและขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมและมิติเชิงสังคมของพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 40 ประเด็น ดังนี้

   1) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ

รับไปดําเนินการการเรงรัดแผนบริหารจัดการน้ําโขง เลย ชี มูล โดยแรงโนมถวง (Gravity) เพ่ือรองรับ

การเติบโตของภาคการผลิตและภาคบริการ

   ความคบืหนา: สาํนกังานทรพัยากรน้าํแหงชาต ิ(สทนช.) รบัโอนงานมาจากกรมชลประทาน 

เพือ่ศกึษาเพิม่เตมิในรายละเอยีดของการพฒันาระยะท่ี 1 เปนการศกึษาผลการศกึษาเดมิในดานตางๆ หลายประเดน็

เพือ่ใหการดาํเนินการโครงการ มกีารศกึษาครอบคลุมทกุกิจกรรมทีเ่กีย่วของ โดยมกีารปฐมนเิทศโครงการฯ เรียบรอย 

   อยางไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติใหที่ปรึกษาชะลอการสงรายงาน

ความกาวหนาไวกอน เนื่องจากกรมปาไมยังไมอนุญาติในการเขาศึกษาหรือวิจัยในพื้นที่อนุรักษ สงผลใหมีขอมูล

การศึกษาไมเพียงพอ รวมถึงตองหยุดงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาเก็บขอมูลดานสิ่งแวดลอม ที่ตอง

เก็บตัวอยางทั้งในพื้นที่อนุรักษและนอกพื้นที่อนุรักษในชวงเวลาเดียวกันใหครอบคลุม 3 ฤดูกาล ตั้งแตวันท่ี 

25 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป จนกวาจะไดรับอนุญาตใหเขาศึกษาวิจัยในพื้นที่ปาอนุรักษครบทุกประเภท 

และสามารถเก็บตัวอยางตามฤดูกาลตามแผนงาน

   2) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม กระทรวงมหาดไทย (องคกรปกครองสวนทองถิน่ : อปท.) และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

รับไปพิจารณาการบริหารจัดการน้ําเชื่อมโยงกับการเกษตรนอกเขตชลประทาน
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   ความคืบหนา: กรมชลประทานไดประสานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 

หนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวมถงึหนวยงาน

ภายในกรมชลประทานทั่วประเทศ เพื่อเตรียมการปองกันและแกปญหาน้ําทวมในพื้นที่นอกเขตชลประทานในชวง

เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม (เนื่องจากยังไมสิ้นสุดฤดูฝน)

   3) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงมหาดไทย (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน : อปท.) และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ รับไปพิจารณาการเพ่ิมระบบการกักเก็บนํ้าและระบบกระจายนํ้า โดยสรางแหลงกักเก็บนํ้าขนาดเล็ก

แบบหลุมขนมครก การสนับสนุนเคร่ืองเจาะ/ขุดบอบาดาลใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกําหนด

ใหมีมาตรฐานเก่ียวกับครุภัณฑของระบบโซลาเซลล เคร่ืองสูบนํ้าดวยไฟฟา

   ความคืบหนา: กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลต้ังงบประมาณรายจายประจําป 2562 จํานวน 6.4012 

ลานบาท เปนคาสํารวจพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 13 แหง

   4) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เรงพิจารณาศึกษาวิธีการบริหารจัดการนํ้า รวมถึงความจําเปนในการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงถาวรหรือ

แนวทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากนํ้าทวมท่ีเกิดจากนํ้าท่ีระบายจากเข่ือนเจาพระยา

บริเวณชุมชนริมคลองโผงเผง และขอรับการสนับสนุนตามข้ันตอนตอไป

   ความคืบหนา: กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดบรรจุโครงการจัดทําเข่ือนปองกันตล่ิงถาวร

บริเวณดังกลาว ลงในคําของบประมาณป พ.ศ. 2562 ของหนวยงานแลว สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จในปเดียว ในขณ

ท่ีกรมชลประทานมีแผนงานสนับสนุนโครงการ ไดแก ซอมแซมอาคารปองกันตล่ิงแมนํ้า หมู 7 ตําบลโผงเผง อําเภอ

ปาโมก จังหวัดอางทอง งบประมาณ 9.8 ลานบาทบรรจุอยูในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป 2561 เพ่ิมเติม (งบกลางป) 

ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

   5) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไปพิจารณาจัดลําดับ

ความจําเปนเรงดวนของการแกไขปญหานํ้าเค็มรุกลํ้าดังกลาว ท้ังน้ีจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับความ

ตองการของประชาชนและเกิดการยอมรับในพ้ืนท่ีดวย

   ความคืบหนา: กรมชลประทานอยูระหวางศึกษาความเหมาะสม การปรับปรุงระบบ

ชลประทานในพ้ืนท่ีฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยาและทาจีน แลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 ซ่ึงครอบคลุม

เร่ืองการแกปญหานํ้าเค็มรุกลํ้าและจะจัดเขาแผนงานโครงการตอไป

   ท้ังน้ี ตรวจสอบแลวมีโครงการท่ีบรรจุในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป 2562 จํานวน 2 รายการ 

ดังน้ี 1. ประตูระบายนํ้าคลองตนพลับ ตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ 25 ลานบาท 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 71.2. ทํานบปองกันนํ้าเค็มในเขต ตําบลโรงเข 4 แหง ตําบลโรงเข อําเภอบานแพว จังหวัด

สมุทรสาคร งบประมาณ 1.6 ลานบาท ผลการดําเนินงาน รอยละ 75

   6) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรับไปศึกษาแนวทางการพัฒนาแนวทุงรับน้ําทั้งในเขตและนอก

เขตชลประทาน โดยคํานึงถึงตองการของชุมชนในพื้นที่จังหวัดอางทองและพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง

พื้นที่ใกลเคียงดวย
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   ความคืบหนา: กรมชลประทาน ในสวนของกรมชลประทานท่ีสนับสนุนการพัฒนา

แกมลิงศรีบัวทอง (คลองสงนํ้า 1ขวา จํานวนรายการท้ังส้ิน 3 รายการ งบประมาณท้ังส้ิน 72.4 ลานบาท โดยแบง

เปนปงบประมาณท่ีไดรับ ดังน้ี - ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 2 รายการ 1. งานปรับปรุงฟนฟูคลองระบาย

นํ้า หมู.1- 6 ตําบลรํามะสัก งบประมาณ 2.40 ลานบาท (งบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ป 2560 จังหวัดอางทอง) 

2. งานแกมลิงศรีบัวทอง พรอมอาคารประกอบ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง งบประมาณ 35 

ลานบาท (งบกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ป 2560 เพ่ิมเติม )ปจจุบันท้ัง 2 รายการดําเนินการแลวเสร็จ - ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รายการ 1. งานแกมลิงบึงรํามะสัก พรอมอาคารประกอบ ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัด

อางทอง ไดรับจัดสรร 33.803 ลานบาท ดําเนินการแลวเสร็จ

   7) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไปพิจารณาจัดลําดับ

ความจําเปนเรงดวนของการดําเนินการปรับปรุงประตูสูบน้ําใหเปนประตูสูบน้ําถาวร โดยใหกระทรวง

มหาดไทยรับไปสรางความเขาใจกับทาทรายถึงเหตุผลและความจําเปนของการดําเนินการดังกลาว

   ความคืบหนา: กรมชลประทาน อยูระหวางตรวจสอบพื้นที่เบื้องตน เมื่อดําเนินการแลว

เสร็จจะดําเนินการเตรียมความพรอม (ศึกษา สํารวจ และออกแบบ) ตามความเหมาะสมตอไป

   8) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงคมนาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาจัดลําดับ

ความสําคัญในการดําเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ําในลุมน้ําหลักของภาคเหนือตามท่ีเสนอ โดยคํานึงถึง

การอนุรักษ ฟนฟู เพิ่มพ้ืนที่ปาตนนํ้า การแกไขปญหาน้ําทวมซํ้าซาก ภัยแลงท่ีเกิดจากการไมมีแหลง

เกบ็กกัน้าํตามลาํนํ้าสาขาในลุมนํ้าหลกั โดยเฉพาะลุมน้าํยม โดยใหเรงดาํเนนิการสรางการรบัรูและความเขาใจ

แกประชาชนในพ้ืนท่ีถึงประโยชนทีจ่ะไดรบัในทกุขัน้ตอน เพือ่สรางการยอมรบัและสนบัสนนุการดาํเนนิการ 

และหากเปนโครงการขนาดใหญใหเสนอสาํนักงานบรหิารจดัการทรัพยากรน้าํแหงชาต ิ(สทนช.) พจิารณาขอรบั

การสนับสนนุงบประมาณตามความจาํเปนเรงดวนตามขัน้ตอนตอไป ซึง่โครงการพัฒนาแหลงน้าํในลุมน้าํหลกั

ของภาคเหนอืทีส่าํคญั ประกอบดวย 1) ตอนลางของลุมน้าํ กอสรางฝาย/ประตูระบายน้าํ ปรบัปรงุระบบสงน้าํ 

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา และ 2) ลุมน้ํายม ขอใหพิจารณา 1) เรงดําเนินการศึกษาวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอมในพืน้ทีป่าอนรุกัษ เพือ่กอสรางแหลงเกบ็กกัน้าํตามลาํน้าํสาขาในพืน้ทีต่อนบนของลุมน้าํยม 

2) เรงดาํเนนิการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพการระบายน้าํ ผนัน้าํเลีย่งเขตเศรษฐกจิทีม่มีลูคาความเสยีหายสงู

ในเขตจงัหวดัสโุขทยั พษิณโุลก และพจิติร และ 3) เรงกอสรางประตรูะบายน้าํในพืน้ทีต่อนลางของลุมนํ้ายม

   ความคืบหนา: กรมชลประทาน รายงานวาเปนแผนงาน/โครงการ ทีผ่านมต ิคณะรฐัมนตรี

สัญจรภาคเหนือ ซึ่งมีความพรอมและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประกอบดวย 1) บรรจุในพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) ป 2561 เพิ่มเติม (งบกลางป) จํานวน 10 รายการ วงเงิน 303 ลานบาท 2) บรรจุในพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) ป 2562 จํานวน 34 รายการ วงเงิน 1,251.0860 ลานบาท และ 3) ขอตั้งงบประมาณป พ.ศ. 2563 

จํานวน 52 รายการ วงเงิน 3,428.4838 ลานบาท

   ในสวนการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้ํา ยม-นาน (สวรรคโลก-พิชัย) อยูระหวาง

การออกแบบโดยสาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปตยกรรม- ขดุลอกแกมลงิทะเลหลวง ปจจบุนัอยูระหวางเสนอ
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คาเตรยีมความพรอมโครงการ- การขยายผลบางระกําโมเดล เรงกอสรางประตรูะบายนํ้าในลํานํ้ายม ไดเสนอขอตัง้

งบประมาณป พ.ศ. 2562 จํานวน 3 รายการ ดังนี้

    8.1) ประตูระบายน้ําทานางงาม จังหวัดพิษณุโลก คากอสรางทั้งโครงการวงเงิน 

350 ลานบาท แผนงาน 3 ป (2562-2564) บรรจุใน พ.ร.บ. ป 2562 จํานวน 70 ลานบาท ผลการดําเนินงาน 

รอยละ 8.38 ป 2563 จํานวน 170 ลานบาท ป 2564 จํานวน 110 ลานบาท

    8.2) ประตูระบายน้ําโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร คากอสรางทั้งโครงการวงเงิน 

350 ลานบาทแผนงาน 3 ป (2563-2565) ป 2563 จํานวน 70 ลานบาทป 2564 จํานวน 170 ลานบาทป 2565 

จํานวน 110 ลานบาท

    8.3) ประตูระบายน้ําทาแห จังหวัดพิจิตร คากอสรางทั้งโครงการ วงเงิน 350 

ลานบาทแผนงาน 3 ป (2562-2564) บรรจุใน พ.ร.บ. ป 2562 จํานวน 80ลานบาท ผลการดําเนินงาน รอยละ 8.0 

ป 2563 จํานวน 160 ลานบาทป 2564 จํานวน 110 ลานบาท

   9) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาโครงการ ประกอบดวย (1) โครงการบรรเทาอุทกภัยและแกไขปญหาน้ําทวม

พื้นที่เพชรบุรีตอนลางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยเริ่มดําเนินการในคลองสงน้ําสายใหญฝงขวา 3 

ของเขื่อนเพชร และ (2) โครงการกอสรางเขื่อนปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเพชรบุรี (ระยะที่ 3) ฝงซายตั้งแต

สะพานวัดจันทราวาส อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 250 เมตร โดยกอสรางเขื่อน

แบบตอกเสาเข็ม สอดแผนโครงสรางเหล็ก (คสล.) ดานบนเสริมครีบผนัง โครงสรางเหล็ก (คสล.)

   ความคืบหนา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) ไดดําเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัย

และแกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่ลุมน้ําเพชรบุรีตอนลาง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี มีแผนการ

ดําเนินงาน 7 ป (2560-2566) วงเงินทั้งสิ้น 8,350 ลานบาท ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี้

    9.1) โครงการปรับปรุงคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา 3 และคลองระบายนํ้า D-9 

พรอมอาคารประกอบ วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,100 ลานบาท ปจจุบันมีแหลงงบประมาณรองรับแลว 827.8655 

ลานบาท (ยังเหลือแผนงานที่ตองตั้งงบประมาณรองรับอีก 272.1345 ลานบาท)

    9.2) โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ํา D-1 พรอมอาคารประกอบ วงเงิน 7,000

ลานบาท ปจจุบันอยูระหวางเตรียมความพรอม

    9.3) โครงการปรับปรุงพื้นที่หัวงานเขื่อนเพชรบุรี พรอมอาคารประกอบ วงเงิน 

250 ลานบาท ปจจุบันอยูระหวางเตรียมความพรอม ดังนั้น ยังมีแผนงานที่ตองตั้งงบประมาณรองรับอีก 

เปนวงเงินรวมทั้งสิ้น 7,522 ลานบาท

   10) ขอส่ังการ: มอบหมายใหสาํนักงานทรพัยากรน้าํแหงชาต ิรวมกบักระทรวงเกษตร

และสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รับไปพิจารณาดําเนินการโครงการพัฒนาแกมลิงลุมน้ําชี 

เพื่อปองกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกลเคียง (15 รายการ) 

   ความคืบหนา: กรมชลประทาน ไดรับงบประมาณประจํางบประมาณป พ.ศ. 2562 

แปรญัตติ ดําเนินการแลว จํานวน 8 รายการ สําหรับโครงการที่เหลือที่มีความพรอมไดเสนอคําขอตั้งงบประมาณ

ป พ.ศ. 2563
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   11) ขอส่ังการ: มอบหมายใหสาํนักงานทรพัยากรน้าํแหงชาต ิรวมกบักระทรวงเกษตร

และสหกรณ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ รับไปพจิารณาดาํเนนิการโครงการกอสรางประตรูะบายน้าํลาํน้าํเชญิ 

จังหวัดชัยภูมิ

   ความคืบหนา: กรมชลประทานอยูระหวางเตรียมความพรอมดานวิศวกรรม 

เมื่อมีความพรอมทุกดานแลว จะเรงรัดพิจารณาจัดเขาแผนงานกอสรางเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ตามความเหมาะสมตอไป

   12) ขอส่ังการ: มอบหมายใหสาํนักงานทรพัยากรน้าํแหงชาต ิรวมกบักระทรวงเกษตร

และสหกรณ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ รับไปพจิารณาดาํเนนิการโครงการกอสรางอางเกบ็น้าํหวยซาง จังหวดั

ชัยภูมิ

   ความคบืหนา: กรมชลประทานอยูระหวางเตรยีมความพรอมดานวิศวกรรม เม่ือมคีวามพรอม

ทุกดานแลว จะเรงรัดพิจารณาจัดเขาแผนงานกอสรางเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะ

สมตอไป

   13) ขอส่ังการ: มอบหมายใหสาํนักงานทรพัยากรน้าํแหงชาต ิรวมกบักระทรวงเกษตร

และสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รับไปพิจารณาดําเนินการโครงการกอสรางระบบกระจายนํ้า

เพื่อชวยเหลือพื้นที่แลงซ้ําซากอําเภอสนม อําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร

   ความคบืหนา: กรมชลประทานอยูระหวางเตรยีมความพรอมดานวิศวกรรม เม่ือมคีวามพรอม

ทุกดานแลว จะเรงรัดพิจารณาจัดเขาแผนงานกอสรางเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะ

สมตอไป

   14) ขอส่ังการ: มอบหมายใหสาํนักงานทรพัยากรน้าํแหงชาต ิรวมกบักระทรวงเกษตร

และสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รับไปพิจารณาดําเนินการโครงการพัฒนาแหลงนํ้าตําบลเพี้ยราม 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

   ความคืบหนา: กรมชลประทานอยูระหวางเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เพือ่เตรยีมความพรอม ทัง้น้ี เมือ่มคีวามพรอมทกุดานแลว จะเรงรดัพจิารณาจดัเขาแผนงานกอสรางเพือ่เสนอขอรบั

การสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมตอไป

   15) ขอส่ังการ: มอบหมายใหสาํนักงานทรพัยากรน้าํแหงชาต ิรวมกบักระทรวงเกษตร

และสหกรณ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ รบัไปพจิารณาดาํเนนิการโครงการแกไขปญหาน้าํทวม-ภัยแลงซํ้าซาก 

จังหวัดบุรีรัมย (22กิจกรรม) เพื่อเรงการระบายน้ําในฤดูน้ําหลากและเก็บน้ําไวในลํานํ้าชวงปลายฤดูฝน

ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน

   ความคืบหนา: กรมชลประทานไดรับงบประมาณป พ.ศ. 2562 แปรญัตติ ดําเนินการแลว 

จาํนวน 6 รายการ สาํหรบัโครงการทีเ่หลอืทีม่คีวามพรอมไดเสนอคาํขอตัง้งบประมาณป พ.ศ. 2563 โดยเมือ่ดาํเนนิการ

แลวเสร็จ จะมีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําเพื่อ แกปญหาน้ําทวม – ภัยแลงซาซาก จังหวัดบุรีรัมย
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   16) ขอสั่งการ: มอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนเจาภาพหลัก

รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของรับขอเสนอไปพิจารณา

เรงรดัดาํเนนิการทบทวนผลการศกึษาโครงการชลประทานพษิณโุลกฝงซาย จงัหวดัพษิณโุลก และจงัหวัดพจิิตร 

ที่เคยศึกษาไวเมื่อป 2554

   ความคืบหนา: กรมชลประทานไดศึกษาทบทวนโดยปรับแผนประจําปเปนลําดับแรก 

และหนวยงานใดไดรบังบประมาณใหดาํเนนิการแลวควรเรงดาํเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว ปจจบุนักรมชลประทาน

อยูระหวางดําเนินการทบทวนผลการศึกษาและเตรียมความพรอมในป 2562

   17) ขอสั่งการ: มอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนเจาภาพหลัก

รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของรับขอเสนอไป

พิจารณาเรงรัดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมสํารวจออกแบบโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแมน้ําสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

   ความคบืหนา: สาํนักงานทรพัยากรน้าํแหงชาต ิ(สทนช.) ไดงบประมาณประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 วงเงนิ 26.9718 ลานบาท เพ่ือดําเนินการศกึษาประเมนิสิง่แวดลอมระดบัยทุธศาสตรพืน้ท่ีลุมน้าํสระแกกรงั 

 ปจจุบันอยูระหวางการศึกษา ระยะเวลาดําเนินการ 360 วัน (1 กุมภาพันธ 2562 - 26 มีนาคม 2563)

   18) ขอสั่งการ: มอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนเจาภาพหลัก

รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของรับขอเสนอไปพิจารณา

เรงรัดดําเนินการโครงการกอสรางทอระบายน้ําบานวังทับยา (คลอง C1–บึงสีไฟ) พรอมระบบสงน้ําบริเวณ

ตําบลโรงชาง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

   ความคืบหนา: ออกแบบดานวิศวกรรมแลวเสร็จ (รายการดังกลาวไดรับการบรรจุ

อยูในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 30 ลานบาท)

   19) ขอสั่งการ: มอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนเจาภาพหลัก

รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของรับขอเสนอไปพิจารณา

เรงรัดดําเนินการโครงการขุดลอกตะกอนดินพรอมเสริมคันแนวเขตอางเก็บน้ําทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี

   ความคืบหนา: เตรียมความพรอมดานวิศวกรรมแลวเสร็จ จัดเขาแผนเสนอขอตั้งงบ

ประมาณป พ.ศ. 2563 ระยะเวลากอสราง 2 ป วงเงิน 100 ลานบาท ป 2564 วงเงิน 30 ลานบาท ป 2565 วงเงิน 

70 ลานบาท

   20) ขอส่ังการ: มอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเปนเจาภาพหลักรวม

กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานทีเ่กีย่วของรบัขอเสนอไปพจิารณาเรงรดั

ดําเนินการโครงการพัฒนาบึงขุมทรัพย อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

   ความคืบหนา: เตรียมความพรอมดานวิศวกรรมแลวเสร็จ โดยใชชื่อโครงการสถานีสูบน้ํา

ดวยไฟฟาบึงขุมทรัพยพรอมปรับปรุงลํานํ้า จัดเขาแผนเสนอขอตั้งงบประมาณป พ.ศ. 2563 ระยะเวลากอสราง 

2 ป วงเงิน 200 ลานบาท ป 2563 วงเงิน 80 ลานบาท ป 2564 วงเงิน 120 ลานบาท

   21) ขอสั่งการ: มอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนหนวยงานเจาภาพ

ในการบรูณาการรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของดาํเนนิการฟนฟแูมน้าํพจิติรเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการระบาย
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และการกักเก็บน้ํา ระยะทางประมาณ 127 กิโลเมตร

   ความคืบหนา: สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) ไดบูรณาการรวมกับหนวยงาน

ตางๆ เพือ่ดําเนนิการฟนฟแูมนํ้าพจิติรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการระบายและการกกัเกบ็น้าํ ระยะทางประมาณ 127 

กิโลเมตร โดยมีแผน/ผลดําเนินการดังนี้

   แผนงานระยะเรงดวน 1) งานขุดลอกแมน้ําพิจิตรและคลองขาวตอก กองทัพบก

ไดรับงบประมาณป พ.ศ. 2561 งบ 10.3780 ลานบาท 2) งานกําจัดผักตบชวา กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)

รวมกับ องคการบริหารสวนจังหวัด จะเสร็จประมาณกันยายน 2561 3) งานปรับปรุงซอมแซมประตูระบายน้ํา 

จํานวน 3 แหง ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําไดปรับแผนดําเนินการในป 2561 แลว 1 แหง คือ ประตูระบายน้ํา

ดงเศรษฐี งบ 10.113 ลานบาท สวนอีก 2 แหง ไดแก ประตูระบายน้ําวัดขวาง และประตูระบายน้ํา

บางคลาน เห็นสมควรมอบหมายใหกรมทรัพยากรน้ําเรงรัดดําเนินใหแลวเสร็จในป 2562 ปจจุบัน

กรมทรัพยากรน้ําอยูระหวางการสํารวจออกแบบซอมแซมประตูระบายน้ําเพิ่มเติม 3 แหง ไดแก ประตูระบายน้ํา

วัดขวาง และประตูระบายน้ําบางคลาน และประตูระบายน้ําโพธิ์ประทับชาง คาดวาแลวเสร็จ 31 ตุลาคม 

2561 โดยจะดําเนินการบรรจุในแผนงาน/โครงการป 2563 ตอไป 4) งานเติมน้ําใหแมน้ําพิจิตร ชป. 

ไดซอมแซมปรับปรุงอาคารเติมน้ําลงแมนํ้าพิจิตร จํานวน 12 แหง แลวเสร็จ และจะกอสรางเพ่ิมเติมอีก 

10 แหง โดยปรับแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป 2562 5) งานสํารวจ

เชิงวิศวกรรมชลประทาน (ชป.) รวมกับกรมเจาทาทําการสํารวจภูมิประเทศบริเวณแมน้ําพิจิตรและลําน้ําสาขา

(คลองขาวตอก) ใชเวลา 7 เดอืน งบ 25.00 ลานบาท ทัง้น้ีเห็นสมควรมอบหมายใหชลประทาน (ชป.) ทาํการออกแบบ 

ขุดลอกแลปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ํา ใหแลวเสร็จในป 2562 6) งานสํารวจสิ่งรุกล้ําทางน้ํา กรมเจาทาสํารวจแลว

มี 913 แหง ในเบื้องตนมีบานตองเคลื่อนยาย 5 แหง ขณะนี้ ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร องคการบริหารสวนจังหวัด

พิจิตร และ กรมเจาทาอยูระหวางดําเนินการ

   22) ขอสั่งการ: มอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ รวมกับกระทรวง

เกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัดดําเนินการ

การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 40 โครงการ แยกเปน แกมลิง 25 โครงการ อาคารบังคับน้ํา 

8 โครงการ ฝาย 3 โครงการ สูบน้ําดวยโซลาเซลล 3 โครงการ ระบบสงน้ํา/กระจายน้ํา 1 โครงการ

   ความคบืหนา: การพฒันาแหลงน้าํเพือ่การเกษตร จํานวน 40 โครงการ โดยมโีครงการท่ีมี

ความเหมาะสมพรอมดําเนินการ 21 รายการ โครงการเรงรัดเตรียมความพรอม 11 รายการ และโครงการทบทวน

ความเหมาะสม 8 รายการ

    22.1) แกมลิง มีความพรอมเตรียมขอ งปม. จํานวน 9 โครงการ อยูระหวาง

เตรียมความพรอม จํานวน 11 โครงการ เปนของ กรมทรัพยากรน้ํา จํานวน 5 โครงการ

    22.2) อาคารบังคับนํ้า มีความพรอม จํานวน 5 โคงการ เตรียมขอสนับสนุน

งบประมาณจํานวน 3 โครงการอยูระหวางเตรียมความพรอม

    22.3) ฝาย 3 โครงการอยูระหวางเตรียมความพรอม

    22.4) สูบน้ําดวยระบบโซลาเซลล 3 โครงการ อยูระหวางเตรียมความพรอม

    22.5) ระบบสงน้ํา/ กระจายน้ํา 1 โครงการ อยูระหวางเตรียมความพรอม
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   23) ขอส่ังการ: มอบหมายใหสาํนักงานทรพัยากรน้าํแหงชาต ิรวมกบักระทรวงเกษตร

และสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัดดําเนินการ

การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือแกไขปญหาอุทกภัย จํานวน 5 โครงการ แยกเปนประตูระบายน้ํา 4 โครงการ 

ระบบการระบายน้ําและบริหารจัดการน้ํา 1 โครงการ

   ความคืบหนา: การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อแกไขปญหาอุทกภัย จํานวน 5 โครงการ

    23.1) ประตูระบายน้ํา 4 โครงการ มีความเหมาะสมพรอมดําเนินการ 2 รายการ 

และทบทวนความเหมาะสม 2 รายการ 

    23.2) ระบบระบายน้ําและบริหารจัดการ 1 โครงการ ใหพิจารณาทบทวน

ความเหมาะสมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและบริหารจัดการน้ําลําหวยคลา

   24) ขอส่ังการ: มอบหมายใหสาํนักงานทรพัยากรน้าํแหงชาต ิรวมกบักระทรวงเกษตร

และสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของรับขอเสนอไปพิจารณาเรงรัดดําเนินการขอ

ใหศึกษาความเหมาะสม จํานวน 5 โครงการ ไดแก 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมทางผันน้ําฝงขวาลําน้ํามูล

เพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลําน้ํายังและลําน้ํา

ชีตอนลาง (พื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด และยโสธร) 3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและเพิ่มพื้นที่

ชลประทานลําเซบาย 4) โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและเพิ่มพื้นท่ีชลประทานลําเซบก 

และ 5) โครงการศึกษาความเหมาะสมการกอสรางระบบปองกันน้ําทวมชุมชนเมืองยโสธร

   ความคืบหนา: ผลการดําเนินงาน สรุปดังนี้

    24.1) มีความเหมาะสมพรอมดําเนินการ โดยมอบให สทนช.พิจารณาศึกษา

ความเหมาะสมทางผันน้ําท้ังระบบ เพราะมีผลกระทบกับหลายพื้นที่ในวงกวาง แตละพื้นที่มีสวนเก่ียวของและ

มีผลกระทบซึ่งกันและกัน

    24.2) แผนงานดานการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและแกไขปญหาอุทกภัย 

มีความเหมาะสมพรอมดําเนินการ และใหพิจารณาเรื่องแผนการการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ใหสอดคลองกับ

สถานการณน้ําในปจจุบัน

    24.3) กรมชลประทานไดเตรียมความพรอม เมื่อโครงการมีความพรอมจะเสนอ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมตอไป

    24.4) จางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทําการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบ

รายละเอียดระบบปองกันน้ําทวม งบประมาณป พ.ศ. 2562

   25) ขอส่ังการ: มอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเปนเจาภาพหลักรวม

กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และ

หนวยงานทีเ่ก่ียวของรบัขอเสนอไปพิจารณาเรงรดัดาํเนินการ โดยใหคาํนงึถงึความคุมคาและการเชือ่มตอกบั

ระบบการบรหิารจัดการลุมนํ้าหลักและคลองสาขาในพืน้ที ่รวมทัง้สรางการรบัรูและความเขาใจแกประชาชน

ในพื้นที่ถึงประโยชนที่จะไดรับในทุกขั้นตอน

   ความคืบหนา: ผลการดําเนินงาน สรุปดังนี้

    25.1) ดําเนินการโดยใชงบประมาณป พ.ศ. 2562 จํานวน 2 รายการ ดําเนินโดย

กรมชลประทานไดแก 1) การพฒันาระบบชลประทานลุมนํ้าปาสัก เสรมิความจอุางเก็บนํ้าคลองลํากง จงัหวดัเพชรบรูณ 
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2) การพัฒนาระบบชลประทานลุมน้ําปาสัก พัฒนาโครงขายระบบโทรมาตรเครื่องวัดปริมาณน้ํา 

    25.2) เสนอขอตั้งงบประมาณป พ.ศ. 2563 จํานวน 10 รายการ ดําเนินการโดย

กรมชลประทาน 

    25.3) บรรจุแผนเพื่อขอรับงบประมาณป พ.ศ. 2564 จํานวน 13 รายการ 

ดําเนินโดยกรมชลประทาน (ชป.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) ไดแก สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

(สทนช.) รายงานวาไดเรงรัดใหหนวยงานเจาของภารกิจ ไดแก กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการ เพื่อดําเนินโค

รงการฯ ภายในงบประมาณป พ.ศ. 2563 และหากโครงการใดมีความจําเปนเรงดวน และมีความพรอมขอใหปรับ

แผนการปฏิบัติการ และแผนการใชเงินงบปะมาณประจํางบประมาณป พ.ศ. 2562 ดําเนินการเปนลําดับแรก

   26) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณศึกษาความเหมาะสม

ในรายละเอียดการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําหวยบางบาด จังหวัดบึงกาฬ เพื่อจัดเขาแผนงานบูรณา

การจัดการน้ําของประเทศตามขั้นตอนตอไป

   ความคบืหนา: กรมชลประทานเรงรัดเตรียมความพรอมเพือ่บรรจเุขาแผนเพ่ือเสนอคาํขอ

ตั้งงบประมาณป พ.ศ. 2564

   27) ขอสัง่การ: มอบหมายใหสาํนกังานทรพัยากรน้าํแหงชาตศึิกษารายละเอยีดแหลงนํ้า

และแนวทางการบรหิารจดัการอยางเปนระบบในพืน้ทีจ่งัหวดับงึกาฬเพือ่จดัเขาแผนงานบูรณาการจัดการนํ้า

ของประเทศตามขั้นตอนตอไป

   ความคบืหนา: สาํนกังานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ(สทนช.) รายงานวาไดมกีารศกึษาเบือ้งตน

พบวาจังหวัดบึงกาฬมีปริมาณฝนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งไดรับอิทธิพลจากระดับน้ําในแมน้ํา

โขงทีม่รีะดบัสูงไหลเขาทวมในพืน้ทีลุ่มนํ้าหวยกาํแพงเปนบรเิวณกวาง จากลกัษณะท่ีกลาวสงผลใหเกดิปญหาอทุกภยั

เปนประจําเกือบทุกป  ซ่ึงจากสถิติขอมูลภาพถายดาวเทียม สํานักงานเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 

พบวาเกดิปญหานํ้าทวม 10 ป จากทัง้หมด 12 ป การพฒันาโครงการประตรูะบายน้าํหวยกาํแพงพรอมองคประกอบ

ของโครงการ ซึ่งกันลําหวยกําแพงบริเวณปากหวยกําแพงกอนไหลลงแมน้ําโขง ที่บรรจุอยูในแผนการดําเนินงาน

ของกรมชลประทาน จะสามารถบรรเทาปญหาดังกลาวได

   28) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยประสานสาํนกังานทรพัยากรน้าํแหง

ชาติพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําและภูมิทัศนหวยหมากแขง จังหวัดอุดรธานี หากโครงการ

มีความจําเปนเรงดวนและมีความพรอม ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติประสานสํานักงบประมาณ

พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจํางบประมาณป พ.ศ. 2562 หรือเรง

ดําเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: จังหวัดบึงกาฬ รายงานวา อยูระหวางดําเนินการสงแผนโครงการ

ใหกรมชลประทานเพื่อขอใชงบประมาณจากกรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินเหลือจาย) เพื่อดําเนินการศึกษา

เพิม่ประสิทธภิาพระบายน้าํหวยบางบาด บ.บงับาตร ต.ชยัพร อาํเภอเมอืงฯ จงัหวดับงึกาฬ ระยะเวลาดาํเนนิการ 1 

ป งบประมาณ 20 ลานบาท ทั้งนี้ ไดบรรจุแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบาญน้ํา ประตูระบายน้ํา หวย

บางบาด (งานกอสราง) ไวในแผนของกรมชลประทาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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   29) ขอสัง่การ: มอบหมายใหสาํนกังานทรพัยากรน้าํแหงชาตริวมกับกระทรวงเกษตร

และสหกรณพจิารณาเรงรดั (1) การศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอมเบือ้งตนอางเกบ็น้าํแมสยุ โครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดําริ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (2) กอสรางประตูระบายนํ้าดอยแต ตําบลเหมืองจ้ี 

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน และ (3) กอสรางระบบระบายน้ําปลายคลองแมแตง - แมขาน จังหวัด

เชียงใหม ตามขั้นตอน ทั้งนี้ ใหศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอยางเปนระบบในพ้ืนที่ดังกลาว 

เพื่อจัดเขาแผนงานบูรณาการจัดการน้ําของประเทศตอไป

   ความคบืหนา: กรมชลประทานเสนอคาํขอตัง้งบประมาณป พ.ศ. 2563 จํานวน 2 รายการ 

ไดแก กอสรางประตรูะบายนํ้าดอยแต ตาํบลเหมอืงจี ้อาํเภอเมอืงลาํพนู จังหวดัลาํพนู และ) กอสรางระบบระบายน้าํ

ปลายคลองแมแตง - แมขาน จังหวัดเชียงใหม

   30) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงพลังงานรับขอเสนอการสูบน้ํากลับจาก

เขื่อนเพชรบุรีไปยังเขื่อนแกงกระจานไปพิจารณาตามขั้นตอน โดยการพิจารณาใหคํานึงถึงความเปนไปได 

ความคุมคา รวมทั้งความตองการของประชาชนในพื้นที่

   ความคืบหนา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดดําเนินการศึกษาเบื้องตน

ความเปนไปไดการสบูน้าํกลบัจากเขือ่นเพชรไปยงัเข่ือนแกงกระจานแลวเสร็จ และสงรายงานผลการศกึษาดงักลาว

ให สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยสรุปผลการการศึกษา

เบ้ืองตน พบวาการสูบน้ํากลับจากเขื่อนเพชรไปยังเข่ือนแกงกระจานไมสามารถลดผลกระทบจากปญหาน้ําทวม

ที่เกิดขึ้นได เนื่องจากปริมาณน้ําที่ระบายผานเขื่อนเพชรในชวงฤดูน้ําหลากมีคามากกวาความสามารถของระบบ

สูบน้ําเปนอยางมาก ผลการศึกษาจึงสามารถสรุปไดวา การสูบนํ้ากลับจากเข่ือนเพชรไปยังเข่ือนแกงกระจาน

ในชวงฤดูน้ําหลากที่เขื่อนเพชรระบายน้ําเปนปริมาณมากนั้นไมเหมาะสมและไมคุมคา

   31) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ

รบัขอเสนอไปพจิารณาโครงการอางเกบ็นํ้าคลองเบตง ความจ ุ13.41 ลานลกูบาศกเมตร เพือ่การอปุโภคและ

บริโภค

   ความคืบหนา: กรมชลประทาน ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการเตรียมความพรอม

ดานสํารวจ

   32) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอมรวมกับกระทรวง

เกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาสนับสนุนการขยายพื้นที่การทํา

เกษตรอินทรีย โดยการขุดเจาะบอบาดาลในพ้ืนที่การเกษตรพรอมติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย

ในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัดของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หากมีความความจําเปนเรงดวน

และมีความพรอมในการดําเนินงานใหกระทรวงเกษตรและสหกรณในฐานะหนวยงานหลักประสาน

สํานักงบประมาณพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปมาดําเนินงาน

ในโอกาสแรก ทั้งนี้ ใหรายงานผลการดําเนินงานใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ

   ความคืบหนา: กรมพัฒนาที่ดินอยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จัดหาวัสดุ 

และเตรียมการสํารวจขอมูลเชิงพื้นที่ ไดแก สภาพภูมิประเทศ ขอมูลความเหมาะสมของดิน เพื่อดําเนินการจัดทํา

เขตเกษตรอินทรีย (Organic Zoning) ปงบประมาณ 2562 จํานวน 3.6024 ลานบาท
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   33) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยประสานสํานักงานทรัพยากร

น้ําแหงชาติพิจารณาสนับสนุนโครงการเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํายมและนานในพื้นที่ 6 อําเภอ 

ของจังหวัดพิจิตร 

   ความคืบหนา: อยูในแผนงานกรมโยธาธิการและผังเมืองแลว แตยังไมมีแบบกอสราง

โดยจะเรงออกแบบใหแลวเสร็จ เพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในปงบประมาณ 2563

   34) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยประสานสํานักงานทรัพยากรนํ้า

แหงชาติพิจารณาสนับสนุนโครงการเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําสะแกกรัง หมูที่ 5 – หมูที่ 7 (หนาวัดบางกุง) 

ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

   ความคืบหนา: อยูในแผนงานกรมโยธาธิการและผังเมืองแลว แตยังไมมีแบบกอสราง

โดยจะเรงออกแบบใหแลวเสร็จ เพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในปงบประมาณ 2563

   35) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยประสานสํานักงานทรัพยากร

น้ําแหงชาติพิจารณาสนับสนุนโครงการเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําเจาพระยา หมูที่ 3 ตําบลหาดทนง 

อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตอเน่ืองเข่ือนเดิม และหมูที่ 2 ตําบลบางมะฝอ อําเภอโกรกพระ 

จังหวัดนครสวรรค

   ความคืบหนา: อยูในแผนงานกรมโยธาธิการและผังเมืองแลว แตยังไมมีแบบกอสราง

โดยจะเรงออกแบบใหแลวเสร็จ เพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในปงบประมาณป พ.ศ. 2563

   36) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยประสานสํานักงานทรัพยากรนํ้า

แหงชาติพิจารณาสนับสนุนโครงการเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง หมูที่ 3 ตําบลทางิ้ว หมูที่ 3 ตําบลหูกวาง 

และหมูที่ 7 ตําบลบางตาหงาย อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค

   ความคืบหนา: อยูในแผนงานกรมโยธาธิการและผังเมืองแลว แตยังไมมีแบบกอสราง

โดยจะเรงออกแบบใหแลวเสร็จ เพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในปงบประมาณ 2563

   37) ขอส่ังการ: มอบหมายใหสาํนกังานทรพัยากรน้าํแหงชาตพิจิารณาเรงรดัสนับสนนุ

ตามความเหมาะสมและความจาํเปนเรงดวนตามทีเ่สนอ และใหเรงรดัการพจิารณาการสนบัสนนุการบรหิาร

จัดการลุมน้ําตาป-พุมดวง ลุมนํ้าปากพนัง และลุมน้ําชุมพร ท้ังลุมนํ้าหลักและคลองสาขาอยางเปนระบบ

และขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

   ความคบืหนา: สาํนกังานทรัพยากรนํ้าแหงชาติไดประชมุหารือรวมกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เพื่อพิจารณาการเรงรัดการพิจารณาการสนับสนุน

การบรหิารจดัการลุมนํ้าตาป – พมุดวง ลุมน้าํปากพนงั และลุมนํ้าชมุพร ทัง้ลุมน้าํหลกัและคลองสาขาอยางเปนระบบ 

จํานวน 10 โครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการตามข้ันตอนตอไป สรุปผลการพิจารณา

ไดดังนี้ 1) มีความเหมาะสมพรอมดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ 2) เรงรัดเตรียมความพรอม จํานวน 6 โครงการ 

และ 3) ทบทวนความเหมาะสม จํานวน 1 โครงการ

   38) ขอสั่งการ: เห็นชอบใหดําเนินโครงการขุดลอกแมนํ้าเพชรบุรีเพ่ือปองกัน

และแกไขปญหาน้ําทวม วงเงิน 31.72 ลานบาท โดยขุดลอกตะกอนดินและขยายความกวางของแมน้ํา 
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําลงสูทะเล ซ่ึงจะชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ 

โดยมอบหมายใหกองทัพบกเปนหนวยดําเนินการ

   ความคบืหนา: กระทรวงกลาโหม โดยกองทพับกไดดาํเนินโครงการขุดลอกแมนํ้าเพชรบรุี

เรียบรอยแลว เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2562

   39)  ขอสั่ งการ:  เห็นชอบในหลักการโครงการปองกันและแก ไขปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติวงเงิน 2,033.48 ลานบาท เพื่อกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง ระบบปองกันนํ้าทวม และ

ทอระบายน้ําบริเวณแมนํ้าทาจีนและคลองสาขา โดยมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงสาธารณสุข รับไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงมหาดไทย รายงานวาหนวยงานที่เกี่ยวของอยูระหวางพิจารณา

ตามอํานาจหนาที่ในการขับเคลื่อนตามขอสั่งการดังกลาว

   40) ขอส่ังการ: มอบหมายใหสาํนกังานทรพัยากรน้าํแหงชาติเปนเจาภาพหลกัรวมกบั

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานทีเ่กีย่วของรับขอเสนอไปพจิารณาดาํเนินการ 

โดยใหคาํนงึถึงความคุมคาและการเชือ่มตอกบัระบบการบรหิารจดัการลุมนํ้ากกและลุมน้าํองิในพืน้ทีจ่งัหวดั

ใกลเคียงอยางรอบคอบ รวมทั้งการสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนกอนเริ่มดําเนินการ ทั้งนี้ ใน

แผนการบริหารจัดการน้ําของประเทศ ป 2563 - 2565 ครอบคลุมโครงการเหลานี้อยูแลว หากมีแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมที่มีความจําเปนเรงดวนและมีความพรอมในการดําเนินการ ใหสํานักงานทรัพยากรน้ํา

แหงชาติประสานสํานกังบประมาณพจิารณาปรบัแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจายงบประมาณประจํา

ปงบประมาณพ.ศ. 2562 มาดําเนินการในโอกาสแรก

   ความคืบหนา: กรมชลประทานไดเรงรัดดําเนินการโครงการฯ ภายในปงบประมาณ 2563 

และหากโครงการใดมีความจําเปนเรงดวน และมีความพรอมขอใหปรับแผนการปฏิบัติการและแผนการใชจาย

งบประมาณประจําป 2562 ดําเนินการเปนลําดับแรก

 2.5 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดวยการขุดลอกลําน้ํา 

สรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํา ฟนฟูปาชายเลน ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล แกไขปญหา

การบําบัดน้ําเสียและขยะในพื้นที่สําคัญ รวมทั้งสิ้น 6 ประเด็น ดังนี้

   1) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ

รบัไปพจิารณาการศกึษาความเหมาะสมของการขดุลอกแมน้าํบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพือ่แกไขปญหา

แมน้ําตื้นเขิน และศักยภาพการขนสงพืชผลทางการเกษตรทางน้ําตามความเหมาะสมตอไป

   ความคืบหนา: ในปงบประมาณ 2562 กรมเจาทาไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

ดําเนินการศึกษาดานวิศวกรรม เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอม สําหรับการดําเนินการขุดลอกและบํารุงรักษา

รองน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวงเงิน 7 ลานบาท และ กรมฯ ไดจางที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียด

ในการขดุลอกแมน้าํสายหลกัภาคตะวนัออก 4 ลุมน้าํ ไดแก ลุมน้าํปราจนีบุรี บางปะกง โตนเลสาป และชายฝงทะเล
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ตะวนัออก วงเงนิ 20 ลานบาท ปจจบัุนอยูระหวางรอลงนาม ทัง้น้ี กรมฯ จะไดประสานงานกบักระทรวงเกษตรและ

สหกรณพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวของตอไป

   2) ขอสัง่การ: มอบหมายกระทรวงมหาดไทยรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของรบัขอเสนอ

ไปพิจารณาในรายละเอียดการปรับปรุงและฟนฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ 

จงัหวดัสงขลา โดยกาํหนดใหมกีารนาํยางพารามาใชในการปรบัปรงุซอมแซมถนนเปนเงือ่นไขไวในหลกัเกณฑ

ที่จะตองปรับปรุงดวย

   ความคืบหนา: กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีแบบรูปรายการและประมาณราคา

เรียบรอยแลว ยังไมผานการพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอม

   3) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับไปประสานกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงคมนาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาถึงความพรอม

และจัดลําดับความจําเปนเรงดวนของพื้นที่ที่จะดําเนินการ (1) โครงการฟนฟูปาชายเลนในพื้นที่เลน

งอกใหมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และ (2) โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทย

ฝงตะวันตก โดยใหคํานึงถึงการสรางการรับรูและความเขาใจแกประชาชนในพื้นที่ถึงประโยชนท่ีจะไดจาก

การดําเนินโครงการทุกขั้นตอน รวมทั้งใหมีการจัดทําแผนปองกันการกัดเซาะชายฝงเพื่ออนุรักษทรัพยากร

ปาชายเลนและรักษาสภาพแวดลอมในพื้นที่ดังกลาวในระยะยาว

   ความคืบหนา: กระทรวงทรัพกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รายงานวา กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง ไดดําเนินการ ดังนี้ 1) ในงบประมาณป พ.ศ. 2560 – 2561 ไดดําเนินการจัดทําโครงการ

กําหนดเขตปาชายเลนอนุรักษในพื้นที่ 8 จังหวัด และไดรับงบประมาณใหดําเนินการในงบประมาณป พ.ศ. 2562 

อีก 4 จังหวัด ซึ่งบางจังหวัดการดําเนินการยังไมครอบคลุมทั้งจังหวัด ทั้งนี้ พื้นที่ปาชายเลนในความรับผิดชอบของ

กรมทรัพยากรทาฃทะเลและชายฝง ทั้งหมด 24 จังหวัด ยังไมไดรับงบประมาณในการดําเนินการรวม 14 จังหวัด 

2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดจัดทําโครงการแนวเขตปาชายเลนอนุรักษเพื่อดําเนินการใหแลวเสร็จ

อีก 14 จังหวัด โดยมีงบประมาณ รวม 296.7550 ลานบาท

   4) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมกับ

กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเกีย่วของรบัไปพิจารณาในรายละเอยีดการพัฒนาระบบการบาํบัดนํ้าเสยี

จากชุมชนเมือง ชุมชนริมแมน้ํา ที่ปลอยลงสูแมน้ําลําคลองโดยจะตองผานระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลง

สูคลองธรรมชาติ เพื่อรักษาระบบนิเวศชายฝง และใหประชาชนที่มีอาชีพประมงชายฝงไดทํามาหากิน

อยางย่ังยืน โดยใหคํานึงถึงการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดควบคูกับการสรางจิตสํานึกท่ีดีใหแกผูประกอบการ

และประชาชนในชุมชนดวย

   ความคืบหนา: องคการจัดการนํ้าเสีย ไมมีแผนการดําเนินงานดานการบําบัดน้ํา

เสียในพื้นที่อาวบานดอนและอาวปตตานี กรณีประสงคจะดําเนินการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

ตองเสนอขอทําขอตกลงรวมกับ องคการจัดการน้ําเสีย (อจน.) เพื่อให อจน. เขาปรับปรุงหรือกอสรางระบบบําบัด

น้าํเสยี สาํนกังบประมาณ (สงป.) จะสนบัสนนุงบประมาณการดําเนนิการเฉพาะกรณทีีม่คีวามพรอมในการดําเนนิการ

แลว เชน ความพรอมของพื้นที่ดําเนินการ ความพรอมของการกอสราง (แบบรูปรายการและราคากลาง) 
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และขอตกลงระหวาง อจน. และ อปท. ทั้งน้ี อปท. ในพื้นที่อาวบานดอนและอาวปตตานี ยังไมไดทําขอตกลง

รวมกับ อจน. เพื่อให อจน. ดําเนินการตามขั้นตอน

   5) ขอสัง่การ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่

รับไปดําเนินการตามที่เสนอ โดยใหหารือกับหนวยงานที่เก่ียวของในการพิจารณาแกไขปญหาการบําบัด

น้าํเสยีและขยะในพืน้ทีท่ัง้ระบบโดยคาํนงึถงึความพรอมของพืน้ทีด่าํเนนิการ รวมทัง้การสรางความตระหนักรู

ใหแกประชาชนควบคูไปดวย

   ความคืบหนา: กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รายงานวา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงมหาดไทย ไดขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการ

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจําป 2561 โดยแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้

    5.1) ตนทาง คือการลดปริมาณขยะและการสงเสริมการคัดแยกขยะที่ตนทาง

    5.2) กลางทาง คือสงเสริมให อปท.วางระบบการเก็บและขนอยางมีประสิทธิภาพ

    5.3) ปลายทาง คือขยะมูลฝอยไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ

   6) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม องคการบรหิารการพฒันาพืน้ทีพิ่เศษเพือ่การทองเทีย่วอยาง

ยัง่ยนื (องคการมหาชน) กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเรงรดัโครงการกอสรางระบบรวบรวมและบาํบดันํ้าเสยี

ชุมชนริมแมน้ําโขง เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงมหาดไทย รายงานวาหนวยงานที่เกี่ยวของอยูระหวางพิจารณา

ตามอํานาจหนาที่ในการขับเคลื่อนตามขอสั่งการดังกลาว

 2.6 ดานการพัฒนากําลังคนและคุณภาพชีวิต เปนการดําเนินการเพื่อพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาดานการแพทยและสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

คนไทย รวมทั้งสิ้น 13 ประเด็น ดังนี้

   1) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการรวมกับภาคเอกชนรับไปพิจารณา

ในรายละเอียดการปรับระบบการศึกษา โดยเนนการศึกษาในระบบอาชีวศึกษาใหตรงสาขาความตองการ

ในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

   ความคืบหนา: สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา

กําลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560 - 2564) และจัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและ

พัฒนากําลังอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

   2) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาการขอรับการสนับสนุน

การดําเนินงาน OTOP Academy โดยใหคํานึงความพรอมของพื้นที่ ความพรอมของบุคลากร รวมทั้ง

รปูแบบการบรหิารจดัการโครงการทีไ่มเปนภาระตองบประมาณรฐับาลในอนาคต กอนขอรบัการสนบัสนนุ

งบประมาณตามขั้นตอนตอไป



133สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562     หนาสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562     หนา

   ความคืบหนา: กระทรวงมหาดไทย รายงานวาหนวยงานที่เกี่ยวของอยูระหวาง

พิจารณาตามอํานาจหนาที่ในการขับเคลื่อนตามขอสั่งการดังกลาว

   3) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา)รวมกับกระทรวงแรงงาน และสภาเกษตรกรแหงชาติรับไปพิจารณาการจัดตั้งศูนยฝกอาชีพ

ใหแกแรงงานสําหรับเรือประมงไทยตามที่เสนอตอไป

   ความคืบหนา: สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนยฝกอบรมอาชีพ

ในสถานศึกษา 429 แหง

   4) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยไปหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

จัดทํารายละเอียดโครงการ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนในสวนที่เกี่ยวของกับทักษะฝมือ

แรงงานและการยกระดับมาตรฐานบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมทั้งแหลงเงินทุน

ดอกเบี้ยต่ํา (Soft Loan) และใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนพิจารณาความเหมาะสม

และความจําเปนในการขอรับจัดสรรอัตรากําลังดังกลาวตามขั้นตอน

   ความคืบหนา: จังหวัดสมุทรสาคร รายงานวา งบประมาณป พ.ศ. 2562 ระหวาง

เดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานสมุทรสาครไดดําเนินการพัฒนาและ

ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน จํานวน 174 คน ดังนี้ 1) ฝกอาชีพหลักสูตรการฝกเตรียมเขาทํางาน จํานวน 39 คน 

โดยพัฒนาแรงงานใหมหรือผูที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงานใหมีทักษะฝมือพรอมจะเขาสูตลาดแรงงานภาค

อุตสาหกรรมในกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของจังหวัดสมุทรสาครในโครงการพัฒนาฝมือแรงงานและ 

2) ฝกอบรมหลักสูตรการฝกยกระดับฝมือแรงงานที่อยูในสถานประกอบกิจการกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ของจังหวัดสมุทรสาคร ในโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 สูอุตสาหกรรมเปาหมาย

แหงอนาคต

   5) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พิจารณาจัดตั้งศูนยสงเสริมพฤฒิพลังผูสูงอาย ุ

(Senior Wellness Center) และใช Digital Health Platform ใหเกิดระบบ Ecosystem ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตการดูแลผูสูงอายุ และสรางความเขมแข็งทางดานบริการสุขภาพ เพื่อใหเกิด Elderly Healthcare Service 

สําหรับกลุมผูสูงอายุแตละประเภทที่อาศัยอยูที่บาน โดยคํานึงถึงความพรอมและความคุมคาในการดําเนินการ 

รวมทั้งการใชประโยชนจากหนวยงานภาครัฐที่มีอยูในพื้นที่ใหเปนไปอยางคุมคาและยั่งยืน

   ความคืบหนา: กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร 

(องคการมหาชน) (ศลช.) ไดดําเนินการจัดทําแผนศึกษาความเปนไปไดของการผลักดันเมืองเชียงใหม

ใหเปน Medical and Wellness City โดยมุงเนนการใช Digital Healthcare Platform และคาดวาจะแลวเสร็จ

ภายใน 30 กันยายน 2562 และ ศลช. ยังไดรวมหารือกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมและสถาบันวิศวกรรม

ชีวการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบเฝาระวังผูสูงอายุและการแพทยฉุกเฉิน 

(Emergency Response) ซึ่งเปนโครงการนํารองในการพัฒนา วิจัย โครงการ Medicopolis Digital Health 

Platform ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมดวย นอกจากนี้ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) ไดจัดตั้งศูนยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย (A-MED) เพื่อตอบสนอง
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การพฒันาอตุสาหกรรมดานการแพทยครบวงจร รวมถงึการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน โดยเฉพาะผูสงูอาย ุ

คนพิการ และผูดอยโอกาส รองรับกับสถานการณสังคมสูงวัย

   6) ขอส่ังการ: มอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของรับขอเสนอไปพิจารณา

ในรายละเอียดถึงความพรอมและจัดลําดับความสําคัญตามความจําเปนเรงดวนเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณตามข้ันตอน และใหกระทรวงสาธารณสขุรบัไปสรางความรูความเขาใจการดาํเนนิงานของรฐับาล

ดานการสาธารณสุขทั้งระบบใหประชาชนไดรับทราบดวย

   ความคืบหนา: กระทรวงมหาดไทย รายงานวาหนวยงานที่เกี่ยวของอยูระหวางพิจารณา

ตามอํานาจหนาที่ในการขับเคลื่อนตามขอสั่งการดังกลาว

   7) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย กระทรวงแรงงาน สถาบนัการศึกษา

ในพื้นที่ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับไปพิจารณาจัดทําแผนการดูแลผูสูงอายุแบบครบวงจรภาคเหนือ 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่พรอมดําเนินการ รวมทั้งตองมีรูปแบบการบริหารจัดการ

ที่ตองไมเปนภาระของภาครัฐในอนาคต กอนที่จะดําเนินโครงการหรือขยายผลสัมฤทธิ์ไปยังพื้นที่อื่นตอไป

   ความคืบหนา: มหาวิทยาลัยนเรศวร อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไข ประกาศ 

Term of Reference (TOR) หรือขอกําหนดของผูวาจาง ผูรับจางกอสรางอาคาร และ Term of Reference (TOR) 

จางทีป่รกึษาคมุงาน คาดวาจะสามารถทาํสญัญาจางเหมากอสรางและจางทีป่รึกษาคมุงานในเดอืนมกราคม 2562

   8) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาความเหมาะสมและความ

จําเปนเรงดวนการขอรับการสนับสนุน โดย (1) การสงเสริมการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical 

Hub) ดังนี ้(1.1) เรงรดัการกอสรางโรงพยาบาลระดบัทตุยิภมู ิจงัหวดัสรุาษฎรธาน ี(1.2) เรงรดัการพฒันาศนูย

ความเปนเลิศโรงพยาบาลสรุาษฎรธานรีะดบัภาคใตตอนบน และ (1.3) เรงรดัการเพ่ิมประสิทธิภาพดานเครือ่งมอื

การรักษาพยาบาลและคุณภาพดานการบริการของโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 

(2) ขอรบัการสนบัสนนุการดาํเนินงาน OTOP Academy ดาํเนนิการโดยสถาบนัสงเสรมิความรูภมิูปญญาทองถิน่ 

(OTOP Academy) โดยวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

   ความคืบหนา: กระทรวงสาธารณสุขไดรับการสนับสนุนโครงการจําเปนเรงดวน

ทีส่งผลสาํคญัตอการพัฒนาพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยัง่ยนืและมคีวามพรอมดาํเนินการไดทนัทใีนป 2562 

(Quick Win) คือ โครงการสนับสนุนการแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร ทั้งน้ี กระทรวงสาธารณสุข ไดแจงสํานัก

งบประมาณ เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2562 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณพ.ศ. 2562 งบกลางรายการเงนิสาํรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเปน หรือบรรจเุพิม่เตมิ ในงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค วงเงิน 195 ลานบาท 

   9) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขรับไปพิจารณาความเปนไปได

ในการประกาศใหจังหวัดอุดรธานีเปนเมืองสมุนไพร (Herbal City) ตามขั้นตอนตอไป

   ความคืบหนา: กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาความเปนไปไดของความเชื่อมโยงตลอด

หวงโซคุณคา (Value Chain) และความพรอมที่จะสงเสริมขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีใหเปนเมืองสมุนไพร (Herbal 
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City) และเห็นดวยกับแนวทางกําหนดและพรอมสนบัสนนุใหเกดิการดาํเนนิงาน เห็นควรประกาศใหจงัหวดัอดุรธานี

เปนเมืองสมุนไพรจังหวัดที่ 14 และเสนอขอพิจารณาดังกลาว ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบ เม่ือวันที่ 

27 ธันวาคม 2561 และดําเนินการแจงตอผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีพิจารณาขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีใหเปน

จังหวัดเมืองสมุนไพรตอไป

   10) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

รับขอเสนอไปพิจารณาในรายละเอียดถึงความเหมาะสมและความจําเปนเรงดวน เพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ ดงันี ้1) การพฒันาเครือขายทางการแพทยและการสาธารณสขุตนแบบ ดวยเทคโนโลย ีBig Data, 

Artifi cial Intelligence (AI) และ Mobile Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริการทางการแพทย

และสาธารณสขุ และการดแูลตนเองของประชาชนในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนลาง 1  (โครงการหมอรูจักคุณ) 

2) ขอใหพิจารณาเรงรดัดาํเนนิการกอสรางอาคารผาตดัรกัษา โรงพยาบาลเพชรบรูณ และอาคารผูปวยนอก 

ศูนยอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลหลมสัก โดยปรับแผนมาดําเนินการในงบประมาณป พ.ศ. 2563 

3) ขอใหพิจารณาเรงรัดการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการบริหารสุขภาพโรงพยาบาลในจังหวัดเลย 

(โรงพยาบาลเลย, โรงพยาบาลวังสะพุง) โดย (1) การพัฒนายกระดับระบบบริการสุขภาพดานการ

ใหบรกิารผาตดัและลดความแออดัในโรงพยาบาลเลย และ (2) การพฒันายกระดบัโรงพยาบาลวงัสะพงุใหมี

ขีดความสามารถรองรับผูปวยที่เพิ่มขึ้นและการเปนโรงพยาบาลแมขาย

   ความคืบหนา: กระทรวงสาธารณสุขไดรับการบรรจุในคําของบประมาณรายจายประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพรวมคําของบประมาณรายจาย

ประจําป และดําเนินการบันทึกขอมูลในระบบ e – Budgeting และสงเอกสารพรอมคําชี้แจง เพื่อประกอบ

การพิจารณาของสํานักงบประมาณแลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนสํานักงบประมาณ พิจารณาและจัดทํารายละเอียด

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ประกอบดวย 1) อาคารบําบัดรักษา 6 ชั้น เปนอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นท่ีใชสอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร 

โรงพยาบาลเพชรบูรณ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 1 หลัง งบประมาณท้ังสิ้น 

274,065,600 บาท และ 2) อาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ เปนอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 7,124 

ตารางเมตร โรงพยาบาลหลมสัก ตําบลหลมสัก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 1 หลัง งบประมาณท้ังส้ิน 

125,263,000 บาท

   11) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

รับขอเสนอไปพิจารณาในรายละเอียดถึงความเหมาะสมและความจําเปนเรงดวนเพื่อขอรับการสนับสนุน

โดยใหกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เปน “เมืองตนแบบสุขภาวะในผูสูงวัย (Health Aging Smart Cities) 

โดยใหจังหวัดแพรเปนจังหวัดนํารอง กิจกรรมที่สําคัญ เชน พัฒนาโรงพยาบาลประจําอําเภอ และโรง

พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนศนูยดูแลผูสงูอายดุวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก พฒันา

ระบบบริการการแพทยอุบัติเหตุฉุกเฉินรองรับผูสูงอายุ พัฒนาอาชีพผูสูงอายุ พัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อ

ดูแลผูสูงอายุ วิจัยและพัฒนาองคความรูสมุนไพรครบวงจรสูเชิงพาณิชย ศึกษาวิจัยโภชนาการสมุนไพรพื้น

บานและผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ

แบบครบวงจร ศึกษาออกแบบรายละเอียดอารยสถาปตยส่ิงอํานวยความสะดวกผูสูงอายุ และการบริหาร

จัดการขยะ Greenery 3R เปนตน



136 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562 หนา           สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรกฎาคม 2562

   ความคบืหนา: กระทรวงสาธารณสุขไดดาํเนนิการวางแผนรวมกบัจงัหวดัแพร เพือ่กาํหนด

ประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา“เมืองตนแบบสุขภาวะในผูสูงวัย” ใน 5 ดาน คือ 1) ดานโครงสรางพื้นฐาน 

2) ดานการเกษตรกรรม 3) ดานการทองเที่ยว 4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 5) ดานคุณภาพชีวิต 

ประกอบดวย ระบบบริการและดูแลผูสูงอายุ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และสงเสริมภูมิปญญา

พัฒนาคุณภาพชีวิต

   การดาํเนินงานในป 2563 การบรูณาการเมอืงตนแบบดแูลสขุภาพในผูสงูอาย ุดวยภมูปิญญา

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ 2563  งบประมาณ 7,170,700.00 บาท (แผนงบ

พัฒนาจังหวัดแพร ป 2563) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนา “สถานบริการตนแบบดูแลผูสูงอายุดวยภูมิปญญาการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีครบวงจรที่เปนพื้นท่ีตนแบบ ระดับจังหวัด” กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาระบบ

การใหบรกิารในการจดัการปญหาสขุภาพท่ีเรือ้รงัและเหมาะสมในการดาํรงชพีและกจิวตัรประจาํวนัพืน้ฐานของผูสงูอายุ

   มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจังหวัดแพรไดพิจารณากําหนดแนวทางโครงการที่มหาวิทยาลัย

พะเยาเปนหนวยงานรับผิดชอบ ไดดังนี้ 1) คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ โดยใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของรับขอเสนอ

ไปพิจารณาในรายละเอียดความพรอมและจัดลําดับความสําคัญความจําเปนเรงดวนเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณตอไป 2) โครงการทีม่หาวทิยาลยัพะเยาเปนหนวยงานรับผิดชอบทีผ่านมตคิณะรัฐมนตรีใหเสนอขอรบั

การจัดสรรงบประมาณจากงบ Function ของหนวยงานเอง หรืองบบูรณาการจากกระทรวงที่เกี่ยวของได และ 

3) การนําเสนอแนวทางการดําเนนิงานจากทีป่ระชมุ โดยใหจงัหวดัแพรรบัไปพจิารณาดาํเนนิการตามข้ันตอนตอไป

   12) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณาในรายละเอยีดถงึความพรอมและจัดลาํดบัความสาํคญัตามความจาํเปนเรงดวนในการพฒันาระบบ

สาธารณสขุ จํานวน ๕ โครงการ ประกอบดวย (1) โครงการศนูยการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน

ประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี (2) การพัฒนาศักยภาพการใหบริการทางการแพทย และสาธารณสุขสู

ความเปนศนูยกลางดานบรกิารสขุภาพ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชทาบอ จงัหวดัหนองคาย (3) โครงการ

กอสรางอาคารบรกิาร Premium Service พรอมที่จอดรถ โรงพยาบาลหนองคาย ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย (4) การเพิม่ศกัยภาพการใหบรกิารผูปวยหองฉกุเฉนิ โรงพยาบาลหนองบวัลาํภู 

จังหวัดหนองบัวลําภู และ (5) โครงการยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลบึงกาฬ เพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณตามขั้นตอนตอไป

   ความคบืหนา: กระทรวงสาธารณสขุไดดาํเนนิการของบประมาณโครงการศนูยการแพทย

แผนไทยและการแพทยผสมผสานประจกัษศลิปาคม ในงบประมาณป พ.ศ. 2563 ซึง่ไมไดรบัการอนมุตังิบประมาณ

เนื่องจากพื้นที่การจัดตั้งศูนยการแพทยฯ ยังไมมีกรรมสิทธิที่ดิน จึงอยูระหวางกระบวนการขอใชกรรมสิทธิที่ดิน 

เนื่องจากเปนพื้นที่สาธารณะของรัฐ

   13) ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดสวัสดิการ

ดานการสาธารณสุขใหกับประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารใหเกิดความเทาเทียมกัน โดยเฉพาะพื้นที่หางไกลใน

จงัหวดัแมฮองสอน เชน บรกิารการแพทยฉกุเฉนิ (Emergency physician) บรกิารแพทยเฉพาะทางในสาขาทีม่ี

ความจําเปนตอพ้ืนที ่จัดใหมเีครือ่งมอือปุกรณทีม่คีณุภาพและมาตรฐานเทาทีจ่าํเปน (เชน เครือ่ง Computed 
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Tomography Scan : CT Scan ฯลฯ) รวมทั้งการสรางมาตรการจูงใจบุคลากรทางการแพทยไปปฏิบัติงาน 

เปนตน หากโครงการมีความจําเปนเรงดวนและมีความพรอม ใหกระทรวงสาธารณสุขประสาน

สาํนักงบประมาณพจิารณาปรบัแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจาํงบประมาณป พ.ศ. 2562 

มาดําเนินการโดยดวน

   ความคืบหนา: กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร

ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทุรกันดารหางไกล โดยใชกลไกการจายคาตอบแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การจายเงนิคาตอบแทน แนบทายขอบงัคบักระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏบิตัิ

งานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 โดยมีเจตนารมณ

เพือ่สรางความเปนธรรมในการจายคาตอบแทนทัง้ภายในวชิาชพีทางการแพทยและสาธารณสขุ และระหวางวชิาชพี 

รวมทั้งสนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานมากและปฏิบัติงานหนักในพื้นที่เฉพาะและขาดแคลนบุคลากร 

ไดรบัคาตอบแทนทีเ่หมาะสม สรางความยัง่ยนืในการพัฒนาระบบคาตอบแทน ชดเชยคาเสยีโอกาส  ในการดํารงชีวิต

ที่สะดวกสบายและโอกาสแสวงหารายไดจากการประกอบวิชาชีพอิสระในพื้นที่เจริญ พื้นท่ีในเมืองใหญ 

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการใหบรกิารและความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนสรางขวญักําลังใจ ใหเจาหนาท่ี

ในหนวยบริการท่ียังมีปญหาสภาพความไมพรอมสมบูรณของทรัพยากรและส่ิงสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 

ซึ่งเจาหนาที่ท่ีมีสิทธ์ิไดรับคาตอบแทน ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ สหสาขาวิชาชีพ 

ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด และผูที่ปฏิบัติงานใหบริการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 

รักษาพยาบาล ฟนฟูสมรรถภาพ และคุมครองผูบริโภค หรือใหบริการแกผูปวย ตามสายงานวุฒิการศึกษา โดยการ

กําหนดพื้นที่หนวยบริการที่มีความทุรกันดารหางไกล เพื่อประกอบการจายเงินคาตอบแทน จะมีการออกประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง รายชือ่หนวยบรกิารในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ในจังหวดัแมฮองสอน

มกีารแบงระดบัหนวยบรกิาร ตามประกาศแนบทายหลกัเกณฑฯ ฉบบัที ่11 จาํนวน 7 แหง ดังนี ้1) โรงพยาบาลปาย 

2) โรงพยาบาลแมสะเรยีง 3) โรงพยาบาลขุนยวม 4) โรงพยาบาลปางมะผา 5) โรงพยาบาลแมลานอย 6) โรงพยาบาล

สบเมย และ 7) โรงพยาบาลศรีสังวาลย

   โดยสรุป การประชุมจากเดิมท่ีเคยเปนรูปแบบคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน

เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน สศช. เปนฝายเลขานุการ และมีการจัดตั้ง 

กรอ.กลุมจังหวัด/จังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน เพื่อรวมพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ

ของประเทศระดบัพืน้ที ่ในสมยัรฐับาลทีม่พีลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีไดพฒันารูปแบบการประชมุ

เปน “นายกรัฐมนตรี พบ 4 องคกร (ผูวาราชการจังหวัด ผูแทนภาคเอกชน ผูบริหารทองถิ่น และผูแทนเกษตรกร” 

ซ่ึงเนนการรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะจากพื้นที่ทั้งในสวนของขอเสนอที่ริเร่ิมใหมเพื่อใหเกิดการแกปญหา

หรือขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ หรือในการเรงรัดหรือปรับลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ

ของหนวยงานรัฐ ใหสามารถตอบโจทยความตองการของพื้นท่ีไดตรงประเด็นและทันเวลามากยิ่งขึ้น โดยนายก

รฐัมนตรจีะมบีญัชาใหจดัประชมุพรอมกบัการประชมุคณะรฐัมนตรอียางเปนทางการนอกสถานที ่(ครม.สญัจร) ทกุครัง้ 

รวมเปนการประชุมระดับภาค 5 คร้ังและระดับกลุมจังหวัด 9 คร้ัง รวมท้ังส้ิน 345 ประเด็น โดยขณะน้ีท้ังหมดอยูระหวาง

การดําเนินการของหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งนี้คาดวาจะทําใหเกิดผลการพัฒนาในระดับพื้นที่ท่ีสําคัญ ไดแก 

1) ทําใหเกิดระบบนิเวศนวัตกรรมที่สนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมและพื้นที่ที่มีศักยภาพ 2) เกิดการเชื่อมโยง 

และยกระดับแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงจะชวยใหเกิดการกระจายรายไดสูทองถ่ินและชุมชน 3) เกิดการพัฒนา
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ระบบโลจสิติกสทัง้เสนทางบก นํ้า และอากาศ ภายในเมอืงและระหวางเมอืงสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิและการ

เติบโตอยางมีประสิทธิภาพของธุรกิจ 4) เกิดการฟนฟูและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5) พื้นที่

มีการบริหารจัดการน้ําที่ทําใหใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน มากขึ้น และ 6) ระบบการศึกษาในระบบอาชีวะ

มีการพัฒนา และคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพบริการสุขภาพในพื้นที่ภูมิภาค

3. ปจจัยที่ควรแกไขปรับปรุง

 3.1 การกําหนดวันประชุมหารือคอนขางกระชั้นชิด ประมาณ 7 – 10 วันลวงหนา ทําใหการจัดเตรียม

ขอเสนอของภาคเอกชนบางประเด็นมีขอจํากัดในการประสานงานดานระยะเวลา สงผลใหการรวบรวมคัดเลือก

และจัดเตรียมขอเสนออาจไมสามารถดําเนินการไดอยางมีคุณภาพ มีขอมูลครบถวน เพื่อใหไดขอเสนอที่ตรงกับ

ความตองการของพื้นที่และตอบโจทยยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่อยางเปนระบบ ตอบสนองความตองการ

ของพื้นที่ และสอดคลองกับยุทธศาสตรภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด

 3.2 ขอเสนอภาคเอกชนในบางประเดน็มรีายละเอียดประกอบการพจิารณาไมเพยีงพอ สงผลใหหนวยงาน

เจาของเรื่องและหนวยงานที่เก่ียวของ ไมสามารถดําเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตามระยะเวลา

ทีก่าํหนดได เนือ่งจากตองรวบรวม ประมวล ศกึษาวเิคราะหในรายละเอยีดรวมทัง้ตองใชเวลาในการหารอืกบัหนวยงาน

ที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อไมใหเกิดผลกระทบในการดําเนินการไดในภายหลัง

 3.3 กลไก กรอ.กลุมจังหวัด และ กรอ.จังหวัด ในบางพ้ืนที่ขาดเอกภาพในการขับเคลื่อนขอสั่งการ

ของนายกรัฐมนตรีไปสูการปฏิบัติ ขณะเดียวกันหนวยงานในพื้นที่ขาดการประสานงานกับสวนกลางทําใหไมทราบ

ชองทางในการดําเนินโครงการ สงผลใหการขับเคล่ือนไมเกิดผลอยางเปนรูปธรรมหรือไมเปนไปตามขอส่ังการ

ของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งไมไดใหความสําคัญกับการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

ทาํใหหนวยงานในพ้ืนทีข่าดความเขาใจถงึชองทางการนาํเสนอเรือ่งทีน่ายกรฐัมนตรไีดมขีอสัง่การ ซึง่สงผลใหเรือ่ง/

ประเด็นดังกลาวไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ทําใหดําเนินงานลาชาและสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่

4. ปจจัยแหงความสําเร็จ

 4.1 การจดัทาํขอเสนอของภาคเอกชนไดดาํเนินการอยางเปนข้ันตอนและบรูณาการกับทกุภาคสวนในพืน้ที่

โดยคํานึงถึงประเด็นตางๆ เชน ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรประเทศและทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

ความซ้ําซอนกับงบประมาณจังหวัด หรือกระทรวงที่ไดรับจัดสรรใหดําเนินการไปแลว เปนตน

 4.2 มีกระบวนการกล่ันกรองขอเสนอท่ีดี ภาคเอกชนสวนกลางทั้ง 4 สถาบัน ไดจัดประชุมเตรียมการ

สําหรับการประชุมหารือรวมฯ โดยมีผูบริหารระดับสูงของแตละสถาบันเขารวมการประชุม รวมกับ สศช. 

ในฐานะฝายเลขานุการ เพื่อใหขอสังเกตตอขอเสนอของภาคเอกชนในบางเรื่องบางประเด็นที่เห็นวาสมควรตองมี

การปรบัปรงุแกไขเพิม่เตมิใหสมบรูณ รวมทัง้มกีารซกัซอมการนําเสนอประเด็นตอทีป่ระชมุใหมคีวามกระชบั ชดัเจน 

ตรงประเด็น และอยูในระยะเวลาที่กําหนด 
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 4.3 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ของ สศช. ในฐานะฝายเลขานุการ

สํานักนายกรัฐมนตรี นั้น เปนการชวยกระตุนใหภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เกิดการตื่นตัวและเขาใจถึงชองทาง

ในการขับเคลื่อน โครงการตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการไวใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

ซึง่จากการที ่สศช. ไดลงพืน้ทีเ่ปนประโยชนและเปนความตองการของภาครัฐและเอกชนทีม่คีวามตองการให สศช. 

ลงไปติดตามความคืบหนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีนําไปสูการปฏิบัติ

และเกิดประโยชนกับทุกภาคสวนในพื้นที่

5. ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทํางานในระยะตอไป

 ผลการดําเนินงานที่รวบรวมไวในรายงานฉบับนี้ แสดงใหเห็นไดวากลไก กรอ.กลุมจังหวัด กรอ.จังหวัด 

และ กรอ.ระดบัชาติ เปนกลไกสาํคัญทีส่ามารถชวยรัฐบาลขบัเคลือ่นนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาในมติติางๆ 

บนพื้นฐานของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อระดมสรรพกําลังในการแกปญหาเศรษฐกิจของพื้นท่ี 

ดงันัน้จงึควรสนบัสนนุการสรางความเขมแขง็ใหกับกลไก กรอ. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและประสิทธผิลของกระบวนการ

นโยบายสาธารณะที่ครบวงจร Plan - Do - Check - Act (PDCA) โดย

 5.1 ภาครัฐควรสนับสนุนใหกลไกและเวที กรอ. แตละระดับมีการจัดประชุมหารืออยางตอเน่ืองโดยเนน

บทบาทการชวยกํากับ ติดตามผลการดําเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ใหเกิดประสิทธิผล

สูงสุด และมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระบวนการดําเนินงานอยางตอเนื่องดังกลาวจะชวยทําให

สมาชิกกรรมการใน กรอ. รูและเขาใจสถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ไดอยางแมนยําและเปนระบบ 

นําไปสูความเขมแข็งในการน้ําเสนอประเด็นการพัฒนาพื้นที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

 5.2 ปจจุบันมีการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เปนกลไกนโยบายหลัก

ขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนที่ในระดับภาค โดยมีอนุกรรมการเปนกลไกการทํางานระดับภาคของทั้ง 6 ภาค ดังนั้น 

เพือ่ใหกระบวนการทาํงานรวมภาครฐัและเอกชนมคีวามสอดคลองเชือ่มโยงกันทกุระดบั ภาคเอกชนจึงควรพจิารณา

ใหมกีลไกคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) และสภาอุตสาหกรรมทองเทีย่วแหงประเทศไทยในระดบั

ภาคบูรณาการทํางานรวมในกลไก ก.บ.ภ และ อ.ก.บ.ภ. ดวย

 5.3 จากการตดิตามแผนงาน/โครงการในระดบัพืน้ทีม่าอยางตอเนือ่ง มขีอสงัเกตวา การตดิตามประเมินผล

การดาํเนนิการตามมต ิกรอ. อยางตอเน่ือง และโดยทมีงาน กรอ.สวนกลางทัง้จากภาคราชการและเอกชนจะสามารถ

เปนพี่เลี้ยงไปกระตุนและหนุนเสริมใหสวนราชการท่ีรับมติไปดําเนินการ มีความตั้งใจจะดําเนินแผนงาน/โครงการ

ใหมปีระสทิธผิลอยางมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ ซึง่เหน็ควรใหภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วของไดมกีารพฒันาบคุลากร/

ผูแทนขององคการตนเองใหมปีระสิทธิภาพ ในการมีสวนรวมในการตดิตามแผนงาน/โครงการใหมปีระสิทธผิลตอไป
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