รายงานความคืบหน้าผลการดาเนินการ (ระดับภาค)

ตามมติการพบปะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร
ที่

ประเด็นข้อเสนอ/มติ กรอ.

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

การประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
1. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ  ก.เกษตรฯ

กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงมหาดไทย ส านั ก งบประมาณ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการตามขั้นตอน

จัดทาแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้าโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2561 (เพิ่มเติม) ของ
กรมชลประทาน สาหรั บโครงการชลประทาน จังหวั ดหนองบั วล าภูไ ด้จัด ทาแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้าลุ่ มน้ า
ลาพะเนียงมีความยาวประมาณ 203 กิโลเมตร ของบประมาณประจาปี 2561 (เพิ่มเติม) เพื่อให้สามารถเก็บกักน้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง แก้ไขและบรรเทาปัญหาด้านอุทกภัยในฤดูน้าหลาก

1.1 การเร่งรัดแผนบริหารจัดการน้าโขง เลย ชี  ก.เกษตรฯ
มูล โดยแรงโน้มถ่วง (Gravity) เพื่อรองรับ  สทนช.
การเติบโตของภาคการผลิตและภาคบริการ

 ก.เกษตรฯ ได้ดาเนินการแผนการบริหารจัดการน้าโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ได้ศึกษาความเหมาะสมแนวทาง

1.2 การเร่งรัดการดาเนินโครงการ อ่างลาสะพุง  ก.เกษตรฯ
จังหวัดชัยภูมิ

สานักงบประมาณ รายงานว่าโครงการอ่างลาสะพุง จังหวัดชัยภูมิ วงเงินทั้งโครงการ 3,100 ล้านบาท (ปี 2562-2564)
โดยได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 2562 วงเงิน 100 ลบ. ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติดาเนินโครงการ ปี 63
วงเงิน 3,000 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงฐานรากและขุดร่องแกน และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ
วัสดุก่อสร้าง

พัฒนาโครงการ ระยะที่ 1 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ค. 60 รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามผลการศึกษา
ความเหมาะสม ระยะที่ 1 ระยะศึกษา 360 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาดาเนินการ คาดว่าจะเริ่ม ปฏิบัติงาน
ภายใน เม.ย. 2561 โอนไปสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดของการพัฒนา
ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาผลการศึกษาเดิมในด้านต่างๆ หลายประเด็นเพื่อให้การดาเนินการโครงการ ขณะนี้ ทาเรื่อง
โอนไปสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ แล้วเมื่อวันที่ 13 มี.ค 61
 สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) รับโอนงานมาจากกรมชลประทาน เพื่อศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดของการ
พัฒนาระยะที่ 1 เป็นการศึกษาผลการศึกษาเดิมในด้านต่างๆ หลายประเด็นเพื่อให้การดาเนินการโครงการ มีการศึกษา
ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีการปฐมนิเทศโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 61
 ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติให้ที่ปรึกษาชะลอการส่งรายงานความก้าวหน้าไว้ก่อน เนื่องจากกรมป่าไม้ยัง
ไม่อนุญาติในการเข้าศึกษาหรือวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ ส่งผลให้มีข้อมูลการศึกษาไม่เพียงพอ รวมถึงต้องหยุดงานในส่วน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม ที่ ต้ อ งเก็ บ ตั ว อย่ า งทั้ งในพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ แ ละนอกพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
ในช่วงเวลาเดียวกันให้ครอบคลุม 3 ฤดูกาล ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 62 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาวิจัย
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ครบทุกประเภท และสามารถเก็บตัวอย่างตามฤดูกาลตามแผนงาน

2
ที่

ประเด็นข้อเสนอ/มติ กรอ.

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

1.3 การเร่ ง รั ด การจั ด ท ารายงานผลกระทบ  ก.เกษตรฯ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และออกแบบโครงการ
ประตูระบายน้าปากแม่น้าสงคราม อาเภอท่า
อุเทน จังหวัดนครพนม เป็นกรณีเร่งด่วน
1.4 การเร่งระบบระบายน้าโดยการก่อสร้างประตู  ก.เกษตรฯ
ระบายน้าตามจังหวัดชายแดนที่ติดแม่น้าโขง
2. มอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ วมกั บ  ก.เกษตรฯ

กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงมหาดไทย (องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น :
อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจารณาความ
เป็นไปได้ ความจาเป็น และความคุ้มค่าของการแก้ไข
ปัญหาน้านอกเขตชลประทาน ตามขั้นตอนต่อไป
2.1 การบริหารจัดการน้าเชื่อมโยงกับการเกษตร  ก.เกษตรฯ/
นอกเขตชลประทาน
 ก.ทรัพยากรฯ

กรมชลประทาน ได้ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ก.มหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมถึ งหน่ ว ยงานภายในกรมชลประทานทั่ ว ประเทศ เพื่ อ เตรี ย มการป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หาน้ าท่ ว มในพื้ น ที่ น อกเขต
ชลประทานในช่วงเดือนกรกฎาคมถึง ธ.ค. 61 (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดฤดูฝน)

2.2 การเพิ่มระบบการกักเก็บน้าและระบบกระจาย  ก.เกษตรฯ/
น้ า โดยสร้ างแหล่ งกั กเก็ บน้ าขนาดเล็ กแบบ  ก.ทรัพยากรฯ
หลุมขนมครก การสนับสนุนเครื่องเจาะ/ขุดบ่อ
บาดาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ก าหนดให้ มี มาตรฐานเกี่ ยวกั บครุ ภั ณฑ์ ของ
ระบบโซล่าเซลล์ เครื่องสูบน้าด้วยไฟฟ้า

กรมทรัพยากรน้าบาดาล ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 จานวน 6.4012 ลบ. เป็นค่าสารวจพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ
จานวน 13 แห่ง

2.3 การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในการพิจารณาอนุมัติ  ก.เกษตรฯ/
พื้ นที่ ด าเนิ นการให้ กั บเกษตรกร เพื่ อให้ เกิ ด  ก.ทรัพยากรฯ
ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทั่วถึง เท่าเทียม
ในการใช้เครื่องจักรกล และเครื่องขุดเจาะบาดาล

3
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3. มอบหมายให้ ก ระทรวงการคลั ง ร่ ว มกั บ กระทรวง  ก.คลัง

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ไปพิ จ ารณาตามขั้ น ตอน
ใน กา ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ วย เ ห ลื อ เ งิ น กู้ ด อ กเ บี้ ย ต่ า
(soft loan) ให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ราษฎรในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากอุ ท กภั ย
ในปี 2560 เช่ น เดี ย วกั บ โครงการหมู่ บ้ า นละ
250,000 บาท

ผลการดาเนินงาน
มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายหลังการสารวจและพบว่ามี ความเสี ยหายเป็น ไปตามเงื่ อนไขของกรมธรรม์
จะได้รับความคุ้มครอง ไร่ละ 1,260 บาท โดยสามารถเลือกรับค่าสินไหมได้ทันทีผ่านบริการพร้อมเพย์ ทั้งนี้ โครงการ
ดังกล่าวสิ้นสุดการดาเนินการแล้ว
2. โครงการผ่อนผันการชาระหนี้ออกไปไม่เกิน 12 เดือนของ ธ.ก.ส. โดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับ และ ธ.ก.ส. จะพิจารณา
มาตรการเพิ่มเติม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ธ.ก.ส. ดาเนินการเอง โดยไม่ได้มีการขอรับชดเชยจากรัฐบาล และปัจจุบัน
สิ้นสุดการดาเนินการแล้ว
3. มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนสาหรับประชาชนรายย่อยของธนาคารออมสิน เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน
ส าหรั บ ประกอบอาชี พ รายละไม่ เ กิ น 50,000 บาท ระยะเวลาการกู้ ยื ม ไม่ เ กิ น 5 ปี ทั้ ง นี้ โครงการดั ง กล่ า ว
ธนาคารออมสิ น ด าเนิ น การเอง โดยไม่ ไ ด้ มี ก ารขอรั บ ชดเชยจากรั ฐ บาล และปั จ จุ บั น สิ้ น สุ ด การด าเนิ น การแ ล้ ว
ซึ่งธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อทั้งหมด 5,007 ราย วงเงิน 218.82 ลบ.

4. มอบหมายให้ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ  ก.ทรัพยากรฯ

สิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาการส่งเสริมโครงการปลูก
ต้นไม้ล้างหนี้หรือธนาคารต้นไม้
5. มอบหมายให้ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่ วมกั บ  ก.เกษตรฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจารณาในรายละเอียด
การขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการปลูกพืช
น้าน้อยตามขั้นตอนต่อไป
6. มอบหมายให้ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่ วมกั บ  ก.เกษตรฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ด้าน
พืชไร่ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามขั้นตอนต่อไป
7. มอบหมายให้ ก ระทรวงคมนาคมรั บ ไปพิ จ ารณา  รฟท.

ดาเนินการบูรณาการการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

กรมวิชาการเกษตร ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เป็นเงิน 140.3375 ล้านบาท โดยข้อเสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. เป็นเงิ น 118.7667 ลบ.
เพื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมการผลิ ต พั น ธุ์ ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ คุ ณ ภาพดี 30 ตั น ผลิ ต พั น ธุ์ มั น ส าปะหลั ง คุ ณ ภาพดี 18
ล้านท่อน และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อยู่ระหว่างดาเนินการปรับแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทาง
จิระ เป็นทางรถไฟยกระดับบริเวณช่วงเขตเทศบาลนครราชสีมา (เริ่มงาน 21 พ.ค. 61 –สิ้นสุด 27 ต.ค. 61) ตามความ
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ด้านคมนาคมให้สอดคล้องและรองรับกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ อาทิ การก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ผ่าน
ในเขตเทศบาลนครนครราชสี ม า ควรปรั บ แบบ
ก่อสร้างจากแนวราบเป็นทางยกระดับ

ผลการดาเนินงาน
ต้องการของประชาชน จ.นครราชสีมา ซึ่ง รฟท. จะพิจารณารูปแบบการก่อสร้างให้เหมาะสมกับหลักทางวิศวกรรมและ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยมีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครราชสีมา
และเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว

8. มอบหมายให้ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ  ก.มหาดไทย

เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงการคลั ง กระทรวงคมนาคม
และกระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาขับเคลื่อน
การพัฒนาด่านชายแดนให้เกิดการบูรณาการอย่าง
จริงจังต่อไป

 สศช. รายงานว่าในส่วนของการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาด่านชายแดนนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการฯ เนื่องจากอานาจในการประกาศเขตพื้นที่ด่านชายแดนเป็นของ ก.มหาดไทย โดย สศช. ได้ดาเนินการ
ประสานกับ ก.มหาดไทย แล้ว เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาด่านชายแดน
 สมช. มีท่าทีไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนปรนการเปิดจุดผ่านแดนในลักษณะของจุดผ่านแดนที่ไม่มีในระบบของไทย
 ก.คลัง รายงานว่าได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อศึก ษาวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพของด่าน
ศุลกากรชายแดน
 จ.หนองคาย รายงานว่ า มี ก ารประขุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการเปิ ด จุ ด ผ่ อ นปรนพิ เ ศษบริ เ วณชายแดนในพื้ น ที่
จ.หนองคาย ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ และจุดท่าเสด็จ อ.ท่าบ่อ

9. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารร่ ว มกั บ ภาคเอกชนรั บ ไป  ก.ศึกษาธิการ

พิจารณาในรายละเอียดการปรับระบบการศึกษา โดย
เน้นการศึกษาในระบบอาชีวศึกษาให้ตรงสาขาความ
ต้อ งการในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาเนินการดังนี้
1. จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564)
2. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เรื่องเร่งด่วน 2 เรื่อง ได้แก่
1. มอบหมายให้ ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการ  ก.คลัง

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการคลัง
รับไปเร่งรัดดาเนินการเปิดประมูลให้เอกชนเช่าที่ดิน
โดยให้ความสาคัญกับการแบ่งพื้นที่ที่มีความพร้อม

(กรมธนารักษ์)

การนาที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
 กรมธนารั กษ์ได้ดาเนินการจัดให้เอกชน บริษัท พร้อมเพรียงชัย ก่อสร้าง จากัด เช่าที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ทาสัญญาเช่า เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61 เรียบร้อยแล้ว
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ก่อน (Phasing) โดยเฉพาะพื้นที่ที่เอกชนมีความ
สนใจลงทุ น ประมาณ 500 ไร่ และให้ น าเสนอ
คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เ ศษ
(กนพ.) ตามขั้นตอนต่อไป
2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวง  ก.มหาดไทย

เกษตรและสหกรณ์ เร่งพิจารณาศึกษาวิธีการบริหาร
จัดการน้า รวมถึงความจาเป็นในการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งถาวรหรือแนวทางเลือกอื่นที่เหมาะสม
เพื่ อ บรรเทาผลกระทบจากน้ าท่ ว มที่ เ กิ ด จากน้ า
ที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณชุมชนริมคลอง
โผงเผง และขอรับการสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไป

ผลการดาเนินงาน
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเ ศษกาญจนบุรี มีผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในพื้นที่บางส่วน และอยู่ร ะหว่างแก้ไ ขปัญ หาของ

คณะทางานในระดับจังหวัด คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้ลงทุนภายในปี 62

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้บรรจุโครงการจัดทาเขื่อนป้องกันตลิ่งถาวรบริเวณดังกล่าว ลงในคาของบประมาณของ

หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจา ปี 2561 เพิ่มเติม (งบกลางปี) วงเงิน 9,800,000 บาท
ปัจจุบันดาเนินการแล้วเสร็จ

ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง
3. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปพิจารณา  ก.คมนาคม

จั ดล าดั บความส าคั ญและความจ าเป็ นเร่ งด่ วนและ
ด าเนิ น การตามขั้ น ตอน ในโครงการของพื้ น ที่ ที่
สอดคล้ องกับโครงการที่ บรรจุ อยู่ ในยุ ทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง โดยให้ค านึงถึงความ
เชื่ อมโยงกั บระบบขนส่ งมวลชนรู ปแบบอื่ น รวมทั้ ง
ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้องสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ การปรับปรุง
ท่าเทียบเรือแม่น้าเจ้าพระยา 17 แห่งจะต้องสอดคล้อง
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้า
3.1 การปรั บ ปรุ งท่ า เที ยบเรื อแม่ น้ าเจ้ าพระยา  จท.
17 แห่ง

การปรับปรุงท่าเทียบเรือในแม่น้าเจ้าพระยา 17 แห่ง
 กรมเจ้าท่ามีแผนปรับปรุงท่าเรือในแม่น้าเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้เสนอแนวทางการ
พัฒนาโดยสารทางน้าเพื่อแก้ปัญหาการจราจร และการเชื่อมต่อระบบโดยสารสาธารณะระหว่างเรือโดยสาร รถไฟฟ้า
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ผลการดาเนินงาน
รถประจาทาง โดยยกระดับท่าเรือโดยสารสาธารณะจากท่าเทียบเรือเป็นสถานีเรือ โดยภาครัฐพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ท่าเรือ และภาคเอกชนขอใช้สิทธิในการบริหารพื้นที่บนท่าเรือ โดยมีผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้า
 ปี 2558-2560 (วงเงินตามสัญญา 69.8672 ล้า นบาท ปี 58 = 14.0000 ลบ. ปี 59 = 38.7450 ลบ. ปี 60 =
17.1222 ลบ.) เพื่อมาพัฒนาท่าเรือจานวน 17 แห่ง โดยเป็นท่าเรือที่รองรับการยกระดับการเป็นสถานีเรือ
จานวน 10 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือพระราม 5, ท่าเรือเกียกกาย,ท่าเรือเทเวศร์,ท่าเรือพรานนก,ท่าเรือท่าช้าง, ท่าเรือ
ท่าเตียน, ท่าเรือราชินี, ท่าเรือราชวงศ์ , ท่าเรือสี่พระยา, ท่าเรือสาทร และ ท่าอื่น ๆ ได้แก่ ท่าเรือ
สมุทรปราการ, ท่าเรือบางหัวเสือ, ท่าเรือบางกะเจ้านอก, ท่าเรือกรมเจ้าท่า, ท่าเรือดินแดง, ท่าเรือสะพานพุทธ,
ท่าเรือเขียวไข่กา ขณะนี้ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ และได้ตรวจรับเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 สาหรับ ในส่วนของ
ท่าเรือนนทบุรี, ท่าเรือพระราม 7 ฝั่งตะวันตกและท่าเรือพระปิ่นเกล้า ไปแล้วเมื่อปี 2557
 ปี 2560 กรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 7.28 ลบ. เพื่อปรับปรุงท่าเรือพายัพ ปัจจุบันดาเนินการแล้ว
เสร็จ กรมฯ ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
 ปี 2561 ได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงท่าเรือโดยสารท่าช้าง วงเงิน 12.4090 ลบ. ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ผลงานร้อยละ 35.42
 ปี 2561-2562 กรมเจ้าท่ าได้ รั บการจัด สรรงบประมาณประจาปี (วงเงิ นรวม 44.1000 ล้า นบาท ปี 61 =
8.8200 ลบ. ปี 62 = 35.2800 ลบ.) เพื่อมาซ่อมแซมปรับปรุงท่าเรือจานวน 22 แห่ง โดยเป็นท่าเรือที่รองรับ
การยกระดับการเป็นสถานีเรือ จานวน 11 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือปากเกร็ด, ท่าเรือพระราม 5, ท่าเรือพระราม
7, ท่าเรือสะพานกรุงธน (ซังฮี้) ด้านใต้, ท่าเรือเกียกกาย, ท่าเรือพระปิ่ นเกล้าฝั่งธนฯ (ด้านใต้), ท่าเรือราชวงศ์,
ท่าพรานนก, ท่าราชินีท่าเทเวศร์, ท่าสาทร (งานหลังคาทางเดิน) และท่าเรือในแม่น้าเจ้าพระยาอื่น ๆ อีก 11
แห่ง ได้แก่ ท่าเรือคลองภูมิ, ท่าเรือสาธุประดิษฐ์, ท่าเรือวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร, ท่าเรือวัดฉัตรแก้วจงกลนี,
ท่าเรือศาลารี, ท่าเรือวัดค้างคาว, ท่าเรือวัดเทพนารี, ท่าเขียวไข่กา, ท่าวัดแจงร้อน, ท่าเรือวัดเทพากร, และ
ท่าเรือวัดม่วงแค ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ ผลงานร้อยละ 57.94
 ปี 2562-2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง ในวงเงิน
60 ล้านบาท (ปี 62 = 12.0000 ลบ. ปี 63 = 48.0000 ลบ.) และท่าเตียนในวงเงิน 40 ล้านบาท (ปี 62 =
8.0000 ลบ. ปี 63 = 32.0000 ลบ.) อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
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ผลการดาเนินงาน
2. การพัฒนาของภาคเอกชน ได้มีแนวทางในการบริหารพัฒนาพื้นที่และติดตั้งระบบ เช่น กั้นพื้นที่ ติดตั้งป้ายบอก
สถานีเรือและข่าวสารทั่วไป และจัดหาเครื่องจาหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

3.2 การก่อสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์สายใหม่บาง  ทล.
ปะอิน-นครสวรรค์

กรมทางหลวงได้ดาเนินการ ดังนี้
 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครสวรรค์ มีระยะทาง 206 กม. และมีพื้นผิวจราจรขนาด 4 - 8 ช่องจราจร
วงเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 40,000 ลบ. ขณะนีร้ ายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ผ่านการพิจารณา
แล้วทั้งเส้นทาง เมื่อปี 2559 โดยกรมทางหลวงจะทาการสารวจออกแบบรายละเอียด ช่วงบางปะอิน - จ.อ่างทอง
ระยะทางประมาณ 46 กม. งบประมาณ 75 ลบ. โดยจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ 2563 ในการดาเนินการตาม
ความจาเป็นเร่งด่วนต่อไป

3.3 โครงการก่ อสร้ างระบบรถไฟชานเมื องสายสี  รฟท.
แดงเข้ม ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการ ดังนี้
 โครงการระบบรถไฟชานเมื องสายสีแ ดงเข้ม ช่ว งรั งสิต - มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศู นย์ รั งสิ ต ได้ มี ก ารออกแบบ
รายละเอียดแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมเตรียมนาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติดาเนินโครงการ
 สาหรับการเชื่อมต่อแนวรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต–นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธานีนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย มีแผนดาเนินการโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกล
เชื่ อ มต่ อ ระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพฯ และปริ ม ณฑล ช่ ว งมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศูน ย์ รั งสิ ต - จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะผ่านนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่สถานีนวนคร ปัจจุบัน ได้ดาเนินการออกแบบรายละเอียดแล้ว
เสร็จ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดาเนินโครงการฯ เมื่อ 26 ก.พ. 62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3.4 การ ต่ อขยาย ทางยกร ะดั บ อุ ตร าภิ มุ ข  ทล.
(ดอนเมื อ งโทลล์ เ วย์ ) เชื่ อ มต่ อ ทางหลวง
หมายเลข 32

กรมทางหลวงได้ดาเนินการ ดังนี้
 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่ อขยายทางยกระดับอุตราภิ มุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน เป็นทางยกระดับขนาด
6 ช่องจราจร ระยะทาง 18 กิโลเมตร ต่อขยายจากทางยกระดับดอนเมืองโทลเวย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันไปเชื่อมต่อกับ
ทางหลวงพิ เศษระหว่ า งเมื อ ง สายบางปะอิ น - นครราชสี มา วงเงิ น ลงทุ น 25,000 ลบ. ขณะนี้ ก รมทางหลวงได้
ดาเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อปี 2561 เพื่อศึกษา
การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ (PPP) และประเด็นข้อกฎหมายแล้ว

3.5 โครงการสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมือง จากสาม  ทล.
แยกวังมะนาว – บรรจบทางหลวง หมายเลข

กรมทางหลวงได้ดาเนินการ ดังนี้
 ดาเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ และได้เสนอรายงาน
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3510 (หนองหญ้ า ปล้ อ ง) จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร

ผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (EIA) ให้คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ อมโครงการทางบก
และทางรางพิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรายงานฯ ทั้งนี้ หากรายงาน EIA ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณดาเนินการก่อสร้างต่อไป

4. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปพิจารณา  ก.คมนาคม

จัดลาดับความสาคัญตามความจาเป็นเร่งด่วน โครงการ
ที่ต้องการให้เร่งรัดดาเนินการ และเร่งดาเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่อง  ทช.
จราจร ของกรมทางหลวงชนบท เส้นทางถนน
สาย หนองแค – หนองเสือ – หนองจอก –
หนองงูเห่า เลียบคลองระพีพัฒน์ (คลอง 13)

กรมทางหลวงชนบทได้ดาเนินการ ดังนี้
 ได้ดาเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีระยะทางทั้งสิ้น 98 กม. แบ่งการดาเนินการออกเป็น 3
ตอน โดยตอนที่ 1 ระยะทาง 30 กม. ตอนที่ 2 ระยะทาง 30 กม. และตอนที่ 3 ระยะทาง 38 กม.
 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อดาเนินการสารวจออกแบบรายละเอียด ตอนที่ 1 งบประมาณ 30 ลบ. หากได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จะดาเนินการสารวจออกแบบรายละเอียดต่อไป

4.2 พัฒนาเส้นทาง สิงห์บุรี อยุธยาและบางปะหัน  ทล.
เพื่อกระจายการจราจรบนถนนสายเอเชีย (สาย
32) ในช่วงเส้นทางผ่านจังหวัดชัยนาท ที่กรม
ทางหลวงได้มีแผนก่อสร้างถนนวงแหวนรอบที่
3 ซึ่งห่างจากวงแหวนกาญจนาภิเษก ประมาณ
15 กิโลเมตร

กรมทางหลวงได้ดาเนินการ ดังนี้
 การพัฒนาเส้นทาง สิงห์บุรี อยุธยาและบางปะหัน เพื่อกระจายการจราจรบนถนนสายเอเชีย (สาย 32) ในช่วงเส้นทาง
ผ่านจังหวัดชัยนาท คือทางหลวงหมายเลข 311 สาย ลพบุรี - สิงห์บุรี - ชัยนาท ซึ่งเส้นทางดังกล่าวไม่สามารถดาเนิน
ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรได้ เนื่องจากไม่มีเขตทางเพียงพอ (ใช้เขตทางร่วมกับชลประทาน) มีคลองชลประทานขนานกับ
ทางหลวงตลอดแนว ตั้งแต่ สิงห์บุรี – ชัยนาท สาหรับ ช่วง ลพบุรี – สิงห์บุรี ได้รับการพั ฒนาเป็นทางหลวงขนาด 4
ช่องจราจรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงมีแผนจะก่อสร้าง Motorway สายบางปะอิน – นครสวรรค์ เพื่อรองรับ
ปริมาณจราจรในอนาคตแล้ว

5. มอบหมายให้ กระทรวงคมนาคมร่ วมกั บหน่ วยงานที่  ก.คมนาคม

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรั บไปพิจารณาเร่ งรั ด
ศึ กษาในรายละเอี ยดของความเหมาะสมและความ
คุ้มค่าของการลงทุนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและ
การจราจรติดขัดบนเส้นทางหลักและระบบขนส่งทาง
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ผลการดาเนินงาน

น้า ทั้งนี้ในการก่อสร้างสะพานกลับรถรูปเกือกม้าบน
ถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพให้ภาคเอกชนรับไป
ช่ ว ยสร้ า งความเข้ า ใจกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ใ นการ
กาหนดจุดที่ตั้งการก่อสร้าง ประกอบด้วย
5.1 เร่งรัดการก่อสร้างสะพานกลับรถรูปเกือกม้า  ทล.
บนถนนพห ลโย ธิ นแล ะถนนมิ ต รภา พ
ให้ดาเนินการเร็วขึ้น ในปี 2561 - 2562

กรมทางหลวงได้ดาเนินการ ดังนี้
 ได้รับงบประมาณ 2561 เพื่อก่อสร้างสะพานกลับรถเกือกม้าบนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม.80+000 งบประมาณ 140
ลบ. ผลงานร้อยละ 0.08 ติดปัญหาสาธารณูปโภคในเขตทาง และได้ขอตั้ง งบประมาณก่อสร้างในปี 2562 ที่ กม.90+000
และ กม.104+200 (ขาเข้า) บนทางหลวงหมายเลข 1 จานวน 280 ลบ. โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถเกือกม้าบนทางหลวง
หมายเลข 2 ที่ กม.43+000 – กม.44+000 งบประมาณ 336 ลบ. ผลงานร้ อ ยละ 2.41 ส าหรั บในบริ เ วณอื่ น ๆ นั้ น
กรมทางหลวงจะได้ทยอยขอตั้งงบประมาณดาเนินการก่อ สร้างตามลาดับความสาคัญต่อไป ทั้งนี้ ก่อนดาเนินการ
ก่อสร้างจาเป็นต้องจัดทาการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งทางจังหวัดควรมีส่วนสนับสนุนการจัดทาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้สาเร็จลุล่วงต่อไป

5.2 ก่อสร้างทางยกระดับสะพานข้ามคลองรังสิต  ทล.
คลอง 1-14 (ถนนรังสิต – นครนายก) เพื่อทา
จุดกลับรถใต้สะพาน

กรมทางหลวงได้ดาเนินการ ดังนี้
 กรมทางหลวง มี แ ผนงานในการก่ อ สร้ า งทางยกระดั บ บนทางหลวงหมายเลข 305 เชื่ อ มต่ อ ทางพิ เ ศษอุ ด รรั ถ ยา
(โทลล์ เ วย์ ) กั บ ทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ งสายวงแหวนรอบนอกกรุ ง เทพมหานคร รอบที่ 3 ด้ า นตะวั น ออก
โดยพิจารณารูปแบบของทางขึ้น – ลงทางหลวงพิเศษ ผนวกกับสะพานลอยกลับรถเกือกม้า เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
รวมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดรับกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
รอบที่ 3 ด้านตะวันออก ที่อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด รวมทั้ง ในปี 2563 มีแผนจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
เพื่อศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
สาย อุดรรัถยา – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันออก

5.3 เร่ งรั ดการเปิดให้ บริการขนส่ งผู้ โดยสารและ  จท.
สิ น ค้ า ทางน้ าโดยเรื อ เฟอร์ รี่ ข้ า มอ่ า วไทย
เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว

กรมเจ้าท่าได้ดาเนินการ ดังนี้
 มีแผนการให้บริการขนส่งเรือโดยสาร/สินค้าดังนี้
1. การเดินเรือ Ferry เฉพาะสาหรับผู้โดยสาร
กรมฯ ได้ เ ปิ ด เส้ น ทางฝั่ ง ตะวั น ออก - ฝั่ ง ตะวั น ตก (พั ท ยา-เขาตะเกี ย บ) มี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร คื อ บริ ษั ท รอยั ล
พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จากัด โดยเปิดให้บริการเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 60 ปัจจุบันหยุดให้บริการเดินเรือ
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ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากที่ผ่านมามีมรสุม เป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low season) ทาให้มีผู้ใช้บริการน้อย รวมทั้งอยู่ในช่วง
มรสุม บริษัทจึงขอแจ้งหยุดงดให้บริการเดินเรือ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. – 31 ต.ค. 61 และจะกลับให้บริการอีกครั้ง
ในวันที่ 1 พ.ย. 61 ต่อไป ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าจะดาเนินการควบคุมกากับดูแลด้านความปลอดภัยและการให้บริการ
ในการเดินเรือดังกล่าวต่อไป
2. แนวทางการดาเนินโครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ระยะ
ยาว แบ่งการดาเนินการเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การพัฒนาเส้นทางขนส่งผู้โดยสารและรถยนต์ : ที่ปรึกษาเสนอให้พัฒนาเส้นทางเดินเรือ Ferry ความเร็ว
สูง รองรับผู้โดยสารและรถยนต์ส่วนบุคคล ระหว่างปากน้าปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ – ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
จ.ชลบุรี โดยจะจัดให้มีการทดสอบความสนใจหาผู้ให้บริการเดินเรือและผู้บริหารท่าเรือควบคู่กับการออกแบบ
รายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าเรือที่จะพัฒนาก่อนดาเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อก่อสร้างท่าเรือ ณ ปากน้าปราณบุรี เชื่อมโยงกับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบที่กองทัพเรือพัฒนาต่อไป ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้ทาการทดสอบความสนใจหา
ผู้ให้บริการเดินเรือและผู้บริหารท่าเรือเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 62 ด้วยแล้ว
ส่วนที่ 2 การพัฒนาเส้นทางขนส่งผู้โดยสาร รถยนต์ และรถบรรทุก : ที่ปรึกษาเสนอแนะให้ใช้ท่าเรือประจวบ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นท่าเรือฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยเชื่อมโยงกับท่ าเรือที่มีศักยภาพฝั่งตะวันออก
เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง หรือ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ซึ่งปัจจุบันมีเอกชนประสงค์นาเรือ RoRo ขนาดประมาณ
20,000 ตันให้บริการเดินเรือในเส้นทางท่าเรือประจวบ – ท่าเรือแหลมฉบัง โดยได้มีการเข้าพบกระทรวงคมนาคม
เพื่อนาเสนอโครงการแล้วเมื่อเดือน ก.ย. 61 และกรมเจ้าท่าจะอานวยความสะดวกให้เอกชนผู้สนใจในด้านการ
จดทะเบียนเรือเดินประจาทาง การกากับดูแลด้านการจราจรและความปลอดภัยทางน้าต่อไป

5.4 เร่ งรั ดการแก้ ไขปั ญหาและพั ฒนาท่ าเรื อขน  จท.
ถ่ายสินค้า เส้นทางลาน้าเจ้าพระยา ที่บริเวณ
อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมเจ้าท่าได้ดาเนินการ ดังนี้
 กรมเจ้าท่ามี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าในแม่ น้าป่าสัก โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
ในแม่น้าป่าสัก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางน้าภายในประเทศ ที่จะเชื่อมโยงการขนส่ง
ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มายังท่าเรือต่างๆ ทั้งใน แม่น้าป่าสัก และแม่น้าเจ้าพระยาเรื่อยมาจนถึง
เขตท่าเรือศรีราชา และท่าเรือแหลมฉบัง อันเป็นการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้าของประเทศ ซึ่งจะทาให้เกิดการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจร
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอันเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
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ผลการดาเนินงาน
11 – 12 ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาเป็นการขนส่งทางน้าและทางรางซึ่งเป็นการขนส่งที่ประหยั ดพลังงาน
ส่งผลให้ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงปี 2558-2565 แบ่งการ
ดาเนินงาน ดังนี้
ระยะที่ 1 ได้รับงบประมาณปี 2558-2562 วงเงิน 2,060,301,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ ผลงานเฉลี่ย
ร้อยละ 96.90
ระยะที่ 2 ขอตั้งงบประมาณปี 2563-2565 วงเงิน 4,571,.005,000 บาท
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการปักหลักผูกจอดเรือในแม่น้าป่าสักและ
แม่น้าเจ้าพระยา วงเงิน 26.9 ลบ. เพื่อช่วยในการจัดระเบียบการจราจรทางน้า ขณะนี้ ได้ดาเนินการแล้ วเสร็จ และได้
ดาเนินการตรวจรับเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62

6. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาความ  รฟท. ขบ.

เหมาะสมของการก่อสร้างสถานี Hi Speed Train
ในพื้นที่จังหวั ดพระนครศรี อยุธยา โดยการออกแบบ
ให้คานึงถึงภูมิสถาปัตย์และอัตลักษณ์ของความเป็ น
เมืองมรดกโลก

7. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาความ  รฟท.

คุ้มค่าเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (รฟท.) ในการพั ฒนาเส้ นทางรถไฟสายเก่ าช่ วง
สุพรรณบุรี-อ่างทอง-ลพบุรี ตามขั้นตอนต่อไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ดาเนินการ ดังนี้
 ก.คมนาคม มีแนวทางในการออกแบบด้ านสถาปัตยกรรมให้ส อดคล้องกับอัต ลักษณ์ของเมื องท่องเที่ย ว และเมื อง
วัฒ นธรรมอยู่ แล้ ว และจะด าเนิ น การมอบหมายให้ รฟท. และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) รั บ แนวทางดั งกล่ า ว
ไปดาเนินการออกแบบ โดยความเห็นชอบตามแนวทางการรับฟังคิดเห็นของประขาชนต่อไป
 การออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงของ รฟท. เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง
ภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) การออกแบบอยู่ในขั้นตอน
conceptual design กรอบวงเงินสาหรับก่อสร้างสถานียังไม่ชัดเจน เป็นงานที่อยู่ในสัญญา 1 งานโยธาของโครงการฯ
 ขบ. มีโครงการที่เกี่ยวข้องจานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พระนครศรีอยุธยา
2. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยปัจจุบันทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษาความเหมาะสมและกาหนดแนวเส้นทางเบื้องต้ น
การเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรถไฟระหว่างภาคและท่าเรือแหลมฉบังโดยไม่ผ่านเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 15.00 ลบ.
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8. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาความ  รฟท.

ผลการดาเนินงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 2563 เพื่อศึกษาความเหมาะสม (FS) ต่อไป

เหมาะสมในรายละเอี ย ดของเส้ น ทางการพั ฒ นา
เส้นทางรถไฟนครหลวง-ภาชี
ด้านการบริหารจัดการนา
9. มอบหมายให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รั บ ไป  ก.เกษตรฯ

พิจารณาจัดลาดับความจาเป็นเร่งด่วนของการแก้ไข
ปัญหาน้าเค็มรุกล้าดังกล่าว ทั้งนี้จะต้องดาเนินการให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกิดการ
ยอมรับในพื้นที่ด้วย
10. มอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ วมกั บ  ก.เกษตรฯ

กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมรั บไป
ศึกษาแนวทางการพัฒนาแนวทุ่งรับน้าทั้งในเขตและ
นอกเขตชลประทาน โดยคานึงถึงต้องการของชุมชนใน
พื้ นที่ จั งหวั ดอ่ างทองและพระนครศรี อยุ ธยารวมทั้ ง
พื้นที่ใกล้เคียงด้วย

กรมชลประทาน อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา
และท่าจีน แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 61 ซึ่งครอบคลุมเรื่องการแก้ปัญหาน้าเค็มรุกล้าและจะจัดเข้าแผนงานโครงการ
ต่อไป
ทั้ งนี้ ได้ บ รรจุ โ ครงการในงบประมาณประจ าปี 2562 จ านวน 2 รายการ ดั งนี้ (1) ประตู ร ะบายน้ าคลองต้ น พลั บ
ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม งบประมาณ 25 ลบ. ผลการดาเนินงาน 71% และ (2) ทานบป้องกันน้าเค็มในเขต
ต.โรงเข้ 4 แห่ง ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร งบประมาณ 1.6 ลบ. ผลการดาเนินงาน 75%
กรมชลประทานได้สนับสนุนการพัฒนาแก้มลิงศรีบัวทอง (คลองส่งน้า 1ขวา จานวนรายการทั้งสิ้น 3 รายการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 72,400,000 บาท โดยแบ่งเป็นปีงบประมาณทีไ่ ด้รับ ดังนี้
 งบประมาณปี 2560 จานวน 2 รายการ 1. งานปรับปรุงฟื้นฟูคลองระบายน้า ม.1- 6 ต.รามะสัก งบประมาณ 2.40
ล้านบาท (งบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 2560 จังหวัดอ่างทอง) 2. งานแก้มลิงศรีบัวทอง พร้อมอาคารประกอบ
ต.สี บัว ทอง อ.แสวงหา จ.อ่ างทอง งบประมาณ 35,000,000 บาท (งบกลุ่ม จั งหวั ด ภาคกลางตอนบน ปี 2560
เพิ่มเติม ) ปัจจุบันทั้ง 2 รายการดาเนินการแล้วเสร็จ
 งบประมาณปี 2561 จานวน 1 รายการ 1. งานแก้ม ลิง บึงร ามะสัก พร้อมอาคารประกอบ ต.ร ามะสัก อ.โพธิ์ทอง

จ.อ่างทอง ได้รับจัดสรร 33.803 ล้านบาท ปัจจุบันดาเนินการแล้วเสร็จ
11. มอบหมายให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รั บ ไป  ก.เกษตรฯ

พิ จ ารณาจั ด ล าดั บ ความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นของการ
ดาเนิ นการปรั บปรุ งประตู สู บน้ าให้ เป็ นประตู สู บน้ า
ถาวร โดยให้กระทรวงมหาดไทยรับไปสร้างความเข้าใจ
กั บ ท่ า ทรายถึ ง เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ของการ
ดาเนินการดังกล่าว

กรมชลประทานอยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้น เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จจะดาเนินการเตรียมความพร้อม(ศึกษา สารวจ
และออกแบบ) ตามความเหมาะสมต่อไป
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ผลการดาเนินงาน

12. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งศึกษาการก่อสร้าง  ก.มหาดไทย

ระบบท่อผันน้าจากเขื่อนแก่งกระจานลงอ่างเก็บน้าทุ่ง
ขาม โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าของ
แต่ละทางเลือกระหว่างระบบคลองส่งน้าด้วยแรงโน้ม
ถ่วง(Gravity) กับ การใช้ระบบสูบน้าด้วยไฟฟ้า
13. มอบหมายให้กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอการสูบน้า  ก.พลังงาน

กลั บ จากเขื่ อ นเพชรบุ รี ไ ปยั งเขื่ อ นแก่ งกระจานไป
พิ จารณาตามขั้ นตอน โดยการพิ จารณาให้ ค านึ งถึ ง
ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า รวมทั้งความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่
14. มอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติร่วมกับ  ก.ทรัพยากรฯ

กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
รับข้อเสนอไปบูรณาการการบริหารจัดการน้า โดยให้
ความสาคัญกับข้อมูลธรณีฟิสิกส์ และการไหลของน้า
ให้มากขึ้น เพื่อต่อยอดการจัดทา Application เพื่อให้
เกษตรกรนาไปใช้ประโยชน์
ด้านการเกษตร
15. มอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ วมกั บ  ก.เกษตรฯฯ

กระทรวงพาณิ ชย์ แ ละหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องรั บ ไป
พิจารณาการสนับสนุนและส่งเสริมมะพร้าวไทย ตั้งแต่
การแก้ไขการขาดแคลนพันธุ์มะพร้าว การควบคุมการ
ลักลอบการนาเข้า และการขยายตลาดไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งขณะนี้มีอัตราภาษีนาเข้าที่ร้อยละ 0
อยู่แล้ว

 ก.พาณิชย์ ได้ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้มะพร้ าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด

ระเบี ย บในการน าเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. .... ตามมติ ก ารประชุ ม คณะกรรมการพื ช น้ ามั น และน้ ามั น พื ช
ครั้งที่ 2/2561 (18 ต.ค. 61) และส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว (12 ก.พ. 62) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบใน
หลักการร่างประกาศดังกล่าวและมอบคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา (คกอ.) ทั้งนี้ คกอ. คณะที่ 4 ได้ตรวจพิจารณาร่างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (11 มี.ค. 62) และจะส่งร่างฯ ที่ผ่าน
การตรวจให้กระทรวงฯ เสนอรัฐมนตรีว่าการฯ ลงนามและส่งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป
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16. มอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ วมกั บ  ก.เกษตรฯฯ

กระทรวงมหาดไทย สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รั บ ไปพิ จ ารณาการส่ ง เสริ ม และการ
สนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยให้เป็นสินค้าที่ได้รับ
ความนิยมในตลาดโลก รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์
สถานที่ ตั้งห้อง Lab ตรวจรับรองเกษตรปลอดภั ย
ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง 46 แห่ง เพื่อสร้างความ
รับรู้ให้แก่ประชาชนในวงกว้าง

17. มอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ วมกั บ  ก.เกษตรฯฯ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งรั บ ไปพิ จ ารณาการขอรั บ การสนั บ สนุ น
เพื่ อ จั ด ตั้ งศู น ย์ แ ปรรู ป อาหารทะเลครบวงจรและ
จ าหน่ า ยอาหารทะเล จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม โดย
คานึงถึงความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยใน
พื้นที่ ความคุ้มค่าในการลงทุนและรูปแบบการบริหาร
จั ด การศู นย์ ฯ ที่ จ ะต้ องไม่ เป็ นภาระของภาครั ฐใน
อนาคต ทั้งนี้การขอยกเว้นระเบียบกรมธนารักษ์ในการ
เช่าที่ราชพัสดุนั้น มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไป
พิจารณาลดค่าเช่าตามความเหมาะสมต่อไป

ผลการดาเนินงาน
กรมปศุสัตว์
1. ต้นทาง ขอให้จัดให้มีเครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ปี 2561 โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 902 แห่ง
* เป็นภาพรวมทั้งประเทศ โดยมิได้แยกลงพื้นที่/จังหวัด
กรมวิชาการเกษตร
2. กลางทาง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มห้อง Labและเพิ่มบุคลากรตรวจรับรองเกษตรปลอดภัย 16 จังหวัดภาคกลาง
กรมวิชาการเกษตร ได้ดาเนินการโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อตรวจสอบการผลิตพืชผัก/ผลไม้ ให้มี
คุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุรภาพดีที่เหมาะสมของพืช (GAP) ดาเนินการ 3 กิจกรรมย่อย (1) ตรวจสอบแหล่ง
ผลิตพืชเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช 91,000 ฟาร์ม (การจดทะเบียนรับรองแหล่งผลิตพืช
ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืช) (2) การตรวจสอบโรงคัดบรรจุ แปรรูป เพื่อรับรองตามมาตรฐานการจัดการตามระบบ
GMP/โรงคัดบรรจุ/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเห็ด 800 โรง (ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สารพาตกค้าง กระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์จากโรงงานเพื่อการส่งออก) และ (3) การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ 32 แห่ง
โดยข้อเสนอประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 155.7406 ลบ.
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18. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อเสนอไปพิจารณา  ก.พาณิชย์

โดยค านึ งถึ งงบประมาณและหลั กเกณฑ์ อื่ นๆอย่ าง
รอบคอบ หากมี ค วามเหมาะสมในการปรั บ ปรุ ง
มาตรการ จึงเสนอ คณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข้าว (นบข.) เพื่อพิจารณาตามขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน
กรมการค้าภายใน รายงานว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 61 เห็นชอบให้การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง
คุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท รายละไม่เกิน 12 ไร่
ครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท

ด้านการท่องเที่ยว
19. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณา  ก.ท่องเที่ยวฯ

ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการเพิ่มจังหวัด
ชั ยนาทให้ อยู่ ในเขตพั ฒนาการท่ องเที่ ยววิ ถี ชี วิ ตลุ่ ม
แม่ น้ าเจ้ าพระยาตอนกลางภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ การ
ท่ อ งเที่ ย วไทย พ.ศ. 2558 - 2560 นอกจากนี้
การพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศจะต้อง
ให้ความสาคัญกับศักยภาพของแต่ละจังหวัดเพื่อสร้าง
ความเชื่ อมโยงของเส้นทางและกิ จกรรมภายในภาค
ระหว่ างภาคสู่ ภาค และระหว่ างภาคสู่ กลุ่ มประเทศ
CLMV
20. มอบหมายให้ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ  สศช.

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับข้อเสนอการเพิ่มจังหวัด
สระบุรีไปพิจารณาประกอบการกาหนดเป้าหมายการ
พัฒนาภาคกลางในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
21. มอบหมายให้ กระทรวงคมนาคมร่ วมกั บหน่ วยงานที่  สนข.

เกี่ยวข้องรับไปศึกษาในรายละเอียดของการวางระบบ
ขนส่ ง มวลชนเชื่ อ มต่ อ จากสถานี ห ลั ก ไปยั ง แหล่ ง
ท่องเที่ ยวในชุมชน โดยคานึ งถึ งความเหมาะสมและ

ก.ท่องเที่ยวฯ ได้ดาเนิ นการศึกษาความเหมาะสมการเพิ่มจังหวัดชัย นาทในเขตพัฒนาการท่ องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาตอนกลางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการศึกษาพบว่า จังหวัดชัยนาทยังไม่มีความเหมาะสมที่จะประกาศรวมเข้าอยู่ใน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง แต่ เหมาะสมที่จะรวมอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอื่น
มากกว่า ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดาเนินการศึกษาความเหมาะสมการกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
เพิ่มเติมตามแผนการดาเนินงานในระยะต่อไป

สศช. ได้เพิ่มจังหวัดสระบุรีในเป้าหมายการพัฒนาภาคกลาง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ภายใต้แนวทางที่ 4 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อ
กระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาคแล้ว

สานักนายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่ง ที่ 243/2560 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย – จีน ได้มีคาสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ เพื่อทาหน้าที่เป็นระบบ
สนั บสนุน ผู้โ ดยสารให้ กับ ระบบรถไฟความเร็ วสู ง เมื่อ เดื อ น ธ.ค. 60 โดยมีผู้ แทนจากหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องร่ว มเป็ น
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ความคุ้มค่า รวมทั้งความต้องการและผลกระทบที่มีต่อ
ชุมชนในพื้นที่ด้วย

22. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานาแนว  ก.ท่องเที่ยวฯ

ทางการท างานร่วมกันในการพัฒนาแหล่ งท่ องเที่ ยว
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (The Royal Coast) ไปพิจารณา
ในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
23. มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการ  ก.วัฒนธรรม

ท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับประชารัฐกลุ่มการส่งเสริม
การท่องเที่ยว & MICE (D3) จัดทาแนวทางการบริหาร
จั ดการตามแผนแม่ บทเนรมิ ตอยุ ธยาให้ ชัดเจนเพื่ อ
เสนอรั ฐบาล นอกจากนั้ นข้ อเสนอบางเรื่ องจะเป็ น
ประโยชน์ในการนาไปพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่
อื่นๆ ของประเทศด้วย

ผลการดาเนินงาน
อนุกรรมการ และมี สนข. เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวนี้ จะทาหน้าที่พิจารณาวางแผนการ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะรวมทั้งโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่โดยรอบสถานีหลักเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและรับส่ง
ผู้โดยสารระหว่างสถานีหลักและพื้นที่ชุมชน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ตามปริมาณควา มต้องการในการ
เดินทางของผู้โดยสาร
มติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 61 รับทราบการบูรณาการการทางาน
ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกให้เป็นรูปธรรมต่อไป
ก.วัฒนธรรม ได้จัดทาโครงการ “เนรมิตอยุธยา เพื่อความน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ” เพื่อดาเนินการอนุรักษ์
พัฒนาโบราณสถานในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 มีโครงการ
ที่ดาเนินการทั้งสิ้น จานวน 32 โครงการ งบประมาณรวม 699,972,400 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนงาน
ที่กาหนดไว้

การประชุม ครังที่ 3/2560 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ สงขลา
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
1. ให้ ก ระทรวงคมนาคมรั บ ไปพิ จ ารณาจั ด ล าดั บ  รฟท./สนข.

ความส าคั ญและความจ าเป็ นเร่ งด่ วนในการพั ฒนา
เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงโครงข่ายระบบรางตามที่เสนอ
โดยให้คานึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาค การอานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน และความคุ้มค่าของการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานีและช่วงสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่ อยู่ระหว่างคณะกรรมการชานาญ
การ (คชก.) พิจารณารายงาน EIA และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ –ปาดังเบซาร์ โดย คชก. ได้เห็นชอบ
รายงาน EIA อยู่ระหว่างคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกาหนดประชุมพิจารณารายงาน EIA
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ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
2. โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่เชื่อมรถไฟสายใต้เส้นทางสุราษฏร์ธานี–ท่านุ่น (พังงา) และการก่อสร้างเส้นทางสุราษฎร์
ธานี-ดอนสัก ปัจจุบัน สนข. ได้ดาเนินการออกแบบรายละเอียดฯ แล้วเสร็จ และ คค. ได้มอบหมายให้ รฟท. รับไป
ดาเนินการในขั้นตอนของการลงทุนก่อสร้างโครงการฯ แล้ว
3. โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟสายใหม่จากจังหวัดชุมพร–ท่าเรือน้าลึกจังหวัดระนอง ปัจจุบัน สนข. ได้ศึกษาความ
เหมาะสมโครงการฯ แล้วเสร็จ และ รฟท. ได้ขอรับงบประมาณออกแบบรายละเอียดในปี 2562
4. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่จากสถานีสุไหง โก-ลก (นราธิวาส) ถึงสถานีโคกโพธิ์ (ปัตตานี) รฟท. ได้บรรจุโครงการใน
แผนพัฒนารถไฟทางคู่ และได้ขอรับงบประมาณออกแบบรายละเอียดในปี 63

2. ให้ กระทรวงคมนาคม และส านักงานคณะกรรมการ  ก.คมนาคม

พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ รั บ ไป
ดาเนินการ ดังนี้
2.1 พิจารณาจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการ  จท.
(1) พัฒนาท่าเรือครุยส์สมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี (ฝั่ งอ่ าวไทย) และท่ าเรื อครุ ยส์ จั งหวั ด
กระบี่ (ฝั่งอันดามัน) (2) ขุดขยายร่องน้าท่าเรือ
น้าลึกจังหวั ดระนอง ให้มี ความลึก 18 เมตร
และท่าเรือนาเกลือจังหวัดตรัง ให้มีความลึก 8
เมตร กว้ า ง 100 เมตร และ (3) พั ฒนาท่ า
เที ย บเรื อ ประมงปั ต ตานี ระยะที่ 2 ให้ ไ ด้
มาตรฐานตามข้อกาหนดสุขภาพอนามัยและ
มาตรการเรื่อง IUU เพื่อรองรับการลงทุนและ
การท่ องเที่ ยวในพื้ น ที่ เ ชื่ อมโยงกั บ ประเทศ
เพื่อนบ้านต่อไป

1. การพัฒนาท่าเรือครุยส์สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมเจ้าท่าได้จ้างที่ปรึกษาดาเนินการศึกษาซึ่ง จากผลการศึกษาฯ พบว่า
ในลาดับแรกมีความเป็นไปได้ในการดาเนินการที่อาเภอเกาะสมุย แต่เนื่องจากมูลค่าการลงทุนก่อสร้างเบื้องต้นประมาณ
4,942 ลบ.ซึ่งเข้าข่ายต้องให้เอกชนร่วมลงทุนตาม พรบ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 และ
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้หาเอกชนที่สนใจมาร่วมลงทุนพัฒนาท่าเรือ Cruise ดังกล่าว
เป็นผู้เสนอรูปแบบการพัฒนาท่าเทียบเรือและอาคารผู้โดยสารเป็นไปตามความต้องการใช้งานของเอกชนเอง โดย
ภาครัฐยังไม่จาเป็นต้องทาการออกแบบรายละเอียดและจัดทา EHIA ก่อน เนื่องจากอาจไม่ได้นามาใช้งานเพราะไม่ตรง
กับความต้องการของผู้สนใจมาร่วมลงทุนในขั้นตอนการทา PPP ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมเจ้าท่าจัดเตรียมข้อมูลและ
เอกสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน ใน
กิจการของรัฐ เพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ คาดว่าจะนาเสนอกระทรวงคมนาคมได้ภายในเดือนมีนาคม 2562
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ในขณะเดียวกันกรมเจ้าท่าได้เสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2563 – 2564 วงเงินรวม
18,000,000 บาท เพือ่ มาดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับ
เรือสาราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ด้วยแล้ว
นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าได้ขอตั้งงบประมาณปี 2563 – 2564 เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือ
สาราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสารวจออกแบบท่าเรือสาราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน ในพื้นที่
จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเ ก็ต จ.ตรั ง และ จ.สตูล วงเงิ นรวม 70 ลบ. ปี 2563=14 ลบ. ปี 2564=56 ลบ.
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2. การขุดขยายร่องน้าท่าเรือน้าลึกจังหวัดระนอง กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2562 เพื่อดาเนินการศึกษาด้าน
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม สาหรับการดาเนินการขุดลอกและบารุงรักษาร่องน้าท่าเรือเอนกประสงค์
ระนอง จังหวัดระนอง ปัจจุบันได้ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษา และร่องน้ากันตัง จ.ตรัง
ปัจจุบันได้ บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด และบริษัท ทีมเวิรค์ คอนซัลแตนท์ จากัด เป็นที่
ปรึกษา งบประมาณแห่งละ 7 ลบ. เพื่อศึกษาอัตราการตกตะกอนที่เป็นปัจจุบัน ความเหมาะสม ของเครื่องจักร วิธีการ
ขุดลอก การบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอกให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แผนงาน/ขนาดร่องน้าที่
เป็นมาตรฐาน และปลอดภัย คุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงงบประมาณในการขุดลอกและบารุง รักษาราคาที่เหมาะสม
สอดคล้องกับวิธีการทางาน ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้างที่ปรึกษา
3. การพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ 2 ให้ได้มาตรฐานตามข้อกาหนดสุขภาพอนามัยและมาตรการเรื่อง IUU
เพื่อรองรับการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมเจ้าท่าได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปี 2562-2563 ดาเนินการดังนี้
3.1 งานก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือประมงปัตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี (วงเงินรวม 80 ลบ. ปี 62 = 16 ลบ. ปี 63
= 64 ลบ. ) เบื้องต้นได้ บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ ซึ่งปัจจุบันเสนอสานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนดาเนินการต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงบประมาณ
3.2 งานศึกษาความเหมาะสม และสารวจออกแบบ เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือในอ่าวปัตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
(วงเงินรวม 43.0 ลบ. ปี 62 = 8.6 ลบ. ปี 63 = 34.4 ลบ.) เบื้องต้น ได้กลุ่มที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์
อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ร่วมกับ บริษัท ทีมเวิรค์ คอนซัลแตนท์, บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์, บมจ.ลูเซ่ ครีเอชั่น, บจก.
ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี และบจก.เอ็นทิค ซึ่งปัจจุบันได้เสนอสานักงบประมาณพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนดาเนินการต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงบประมาณ

2.2 ร่ ว มกั บ กระทรวงการคลั ง และกระทรวง  จท.
มหาดไทย ในการพิ จ ารณาการขออนุ มั ติ  ก.คลัง
สัมปทานของภาคเอกชนในการพัฒนาท่าเรือ
(กรมธนารักษ์
น้าลึกสงขลาแห่งที่ 1 และพัฒนาท่าเรือน้าลึก
สงขลาแห่งที่ 2 โดยให้คานึงถึงการสร้างการ
รับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต

 กรมธนารักษ์ ได้ดาเนินการตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ พ.ศ. 2556 หมวด 5 การดาเนินโครงการ โดยอยู่

ระหว่างกระบวนการพิจารณาร่างประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วม
ลงทุนซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดาเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา คาดว่าจะดาเนินการ
ประกาศเชิญชวนเพื่อประมูลหาผู้ลงทุนตามขั้นตอน พ.ร.บ. ร่วมทุนประมาณเดือน เม.ย. 62
 กรมเจ้าท่า รายงานว่าการพัฒนาท่าเรือน้าลึกสงขลาแห่งที่ 1 ได้ประสานกับกรมธนารักษ์แล้ว ทราบว่าขั้นตอนการ
จัดหาผู้บริหารท่าเรือสงขลา อยู่ระหว่างการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าจะติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะต่อไป สาหรับการพัฒนาท่าเรือน้าลึกสงขลาแห่งที่ 2

19
ที่

ประเด็นข้อเสนอ/มติ กรอ.

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
กรมเจ้าท่าได้ลงนามจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนและออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้าลึกสงขลาแห่งที่ 2
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 วงเงิน 69.978 ลบ. กาหนดแล้วเสร็จวันที่ 12 มี.ค. 58 ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผลงานร้อยละ 38.00 ที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้ให้ความสาคัญ กับ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการกั บประชาชนในพื้นที่
อย่ า งไรก็ ต าม กรมเจ้ า ท่ า ได้ ใ ห้ บ ริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ หยุ ด การปฏิ บั ติ ง านชั่ ว คราวแล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ 7 ก.ย. 60 และ
ให้ดาเนินการด้านมวลชนสั มพันธ์ การสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกรมเจ้าท่าได้มีการ
ประชุมหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5-6 มิ.ย. 61 รวมทั้งการประชุม
หารือที่กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 61 สาระสาคัญของผลการประชุมคือเห็นควร
ให้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อลดความวิตกกังวลต่อ
สาธารณะที่มีต่อการศึกษา ตามโครงการฯ รวมทั้งกาหนดข้อมูลและช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลโครงการกับภาคประชาชนด้วย ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะทางานฯ ดังกล่าวแล้ว

2.3 ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬาและ  จท.
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการพิ จ ารณาใน
รายละเอียดของการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง
โดยแยกท่าเทียบขึ้น–ลง สาหรับนักท่องเที่ยว
และการขนสินค้า และพิจารณาความเหมาะสม
และความคุ้มค่าของการจั ดงาน “ไทยแลนด์
ยอร์ ช โชว์ ” ก่ อ นขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ในการพัฒนาท่าเทียบเรือต่าง ๆ กรมเจ้า ท่าจะพิจารณาศึกษาและดาเนินการให้มีการใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน โดยจะ
พิจารณาแยกท่าเทียบขึ้น–ลง สาหรับนักท่องเที่ยวและการขนสินค้า สาหรับการพิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่า
ของการจัดงาน “ไทยแลนด์ ยอร์ช โชว์” นั้น คณะรัฐมนตรี ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดงาน “ไทยแลนด์ ยอร์ช โชว์”

2.4 มอบหมายสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ  ทล.
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ รั บไปประสาน
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการคลั ง สภาความมั่ นคงแห่ งชาติ
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาเร่ ง รั ด
การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องการก่ อ สร้ า ง
โครงการสะพานสตูล–เปอร์ลิส (ตามะลัง ปูยูบู
เก็ต-ปูเต๊ะ ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย)

กรมทางหลวงได้ดาเนินการ ดังนี้
 กรมทางหลวงได้ ร ายงานผลการศึกษาฯ โครงการอุโ มงค์เ ชื่อมทางหลวงระหว่างจังหวัด สตู ล -รัฐเปอร์ ลิส ประเทศ
มาเลเซีย ให้ ก.คมนาคม ทราบ เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 60 สรุปได้ ดังนี้
1. เสนอให้ยกเว้นการดาเนินการพิจารณารายงาน EHIA ตาม มติคณะรัฐมนตรี (5 ม.ค. 53)
2. ควรทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุน (MOU) ระหว่างรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
3. โครงการยังไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน ควรระงับการดาเนินโครงการ และทบทวนความเหมาะสมอีกครั้งก่อน
ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
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ตามขั้นตอนต่อไป

ผลการดาเนินงาน
 เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 60 ก.คมนาคม ได้มีการประชุมหารือกับหอการค้าจังหวัดสตูล ซึ่งที่ประชุมมีมติ ให้จังหวัดสตูลศึกษา

ความเหมาะสมของโครงการ และนาเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 จังหวัดสตูลและบริษัทมิตราคม จากัด ได้จ้างที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อดาเนินการศึกษาโครงการ
สะพานสตูล (ประเทศไทย) – เปอร์ลิส (ประเทศมาเลเซีย) สัญญาเลขที่ MC09/2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
(ระยะเวลาดาเนินการศึกษา 2 ปี)
 เมื่ อวันที่ 17 พ.ย. 60 กรมทางหลวงร่ วมประชุม การกาหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางหลวง
(สะพานถนน) จังหวัดสตูล – รัฐปะลิส ณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุม
เสนอแนะให้ดาเนินการศึกษาโครงการให้ครอบคลุมทุกมิติ
ทั้งนี้ หากรายงานได้รั บ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ แ ล้ ว ทั้ งนี้ ในขั้ นตอนการก่ อ สร้ า ง
กรมทางหลวงพร้อมที่จะออกแบบและก่อสร้างต่อไป
ปัจจุบัน โครงการดังกล่าว ฝ่ายไทยรอความชัดเจนจากฝ่ายมาเลเซียในการจัดแผนแม่บทผังเมือง เพื่อกาหนดจุดในการ
สร้างสะพาน
3. มอบหมายกระทรวงคมนาคมร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน  ทย.

ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ไปพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดของการ
พัฒนาและปรับปรุงสนามบินเชื่อมโยงโครงข่ายทาง
บกและทางเรื อ ตามที่ เ สนอ โดยค านึ ง ถึ ง ความ
เหมาะสมและความจาเป็นเร่งด่วนในการรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ในอนาคต ดังนี้
3.1 การพัฒนาสนามบินหลักและสนามบินรองที่มี  ทย.
ศักยภาพในการเชื่อมโยงโครงข่ายทางบกและ
ทางรางที่สะดวกสามารถรองรับนักท่องเที่ยว
และผู้ เ ดิ นทางที่ มี ปริ ม าณเพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น
สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
ชุมพร ตรัง สงขลา นราธิวาส เป็นต้น

 กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนา ทอย. ภาคใต้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี
1.1 ค่าจ้างออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และอาคารประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานสุราษร์ธานี
สถานะ: อยู่ระหว่างพิจารณาคาของบประมาณปี 2563
ระยะเวลาดาเนินการ : ปี 2563
วงเงินงบประมาณ : 131.4300 ลบ.
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ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ให้สามารถรองรับผู้โดยสารจาก 800 คน/ชั่วโมง หรือ 2.3 ล้าน
คนต่อปี เป็น 2,300 คนต่อชั่วโมง หรือประมาณ 6 ล้านคนต่อปี และก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ รองรับได้ 1,380 คัน
1.2 งานขยายลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
สถานะ : อยู่ระหว่างพิจารณาคาของบประมาณปี 2563
ระยะเวลาดาเนินการ : ปี 2563 - 2565
วงเงินงบประมาณ : 500.0000 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินได้เพิ่มมากขึ้น จากเดิม สามารถรองรับเครื่องบิน B737 ได้ 5 ลา
เป็น B737 ได้ 8 ลาในเวลาเดียวกัน
1.3 ค่าควบคุมงานขยายลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
สถานะ : อยู่ระหว่างพิจารณาคาของบประมาณปี 2563
ระยะเวลาดาเนินการ : ปี 2563 – 2565
วงเงินงบประมาณ : 13.7500 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อจ้างควบคุมงานให้เป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรมและ วิศวกรรม ซึ่งกรมท่าอากาศยาน
ไม่มีบุคลากรวิชาชีพเพียงพอในการควบคุมการก่อสร้างให้ครบมาตรฐาน
2. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
2.1 ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานะ : ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 : 7.10%
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2561 - 2562
วงเงินงบประมาณ : 39.9500 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ปรับปรุงอาคาร เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้จากเดิม 450 คนต่อชั่วโมง เป็น 600 คน
ต่อชั่วโมง (ขยายห้องผู้โดยสารขาออก ให้สามารถรองรับได้จากเดิม 225 คนต่อชั่วโมง เป็น 375 คนต่อชั่วโมง)
2.2 ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่
สถานะ : อยู่ระหว่างดาเนินการ
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ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2562 - 2564
วงเงินงบประมาณ : 1,800.0000 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น จากเดิม 450 คนต่อชั่วโมง/1.296 ล้านคนต่อปี
เป็น 1,600 คนต่อชั่วโมง /4.0 ล้านคนต่อปี โดยมีพื้นที่รวม 26,000 ตารางเมตร
2.3 ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
สถานะ : อยู่ระหว่างพิจารณาคาของบประมาณปี 2563
ระยะเวลาดาเนินการ : ปี 2562 - 2564
วงเงินงบประมาณ : 90.0000 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อจ้างควบคุมงานให้เป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ซึ่งกรมท่าอากาศยาน
ไม่มีบุคลากรวิชาชีพเพียงพอในการควบคุมการก่อสร้างให้ครบมาตรฐาน
2.4 จัดซือที่ดินและค่าชดเชย ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
สถานะ : อยู่ระหว่างพิจารณาคาของบประมาณปี 2563
ระยะเวลาดาเนินการ : ปี 2563 - 2564
วงเงินงบประมาณ : 240.0000 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อจัดซื้อที่ดินและชดเชยสาหรับต่อเติมและขยายทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดเครื่องบิน
จากความยาวทางวิ่ง 2,100 เมตร เป็น 2,500 เมตร จานวนเนื้อที่ประมาณ 127 ไร่
2.5 ก่อสร้างเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับเดิมและขยายลานจอดเครื่องบิน
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2564 – 2566
วงเงินงบประมาณ : 2,300.0000 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินได้เพิ่มมากขึ้น จากเดิม สามารถรองรับเครื่องบิน B737
ได้ 9 ลา เป็น B737 ได้ 14 ลาในเวลาเดียวกัน
2.6 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับเดิมและขยายลานจอดเครื่องบิน
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2564 – 2566
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ผลการดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ : 63.2500 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ซึ่ง กรมท่าอากาศยานไม่มี
บุคลากรวิชาชีพเพียงพอในการควบคุมการก่อสร้างให้ครบมาตรฐาน
2.7 ก่อสร้างเพิ่มความยาวทางวิ่ง
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2564 – 2566
วงเงินงบประมาณ : 1,350.0000 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อขยายทางวิ่ง จากเดิม 45 x 2,100 เป็น 45 x 2,500 เมตร
2.8 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มความยาวทางวิ่ง
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2564 – 2566
วงเงินงบประมาณ : 37.2000 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ซึ่งกรมท่าอากาศยานไม่มี
บุคลากรวิชาชีพเพียงพอในการควบคุม การก่อสร้างให้ครบมาตรฐาน
3. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง
3.1 ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร
สถานะ : ณ เดือนมกราคม 2562 : ผลงาน 12.05 %
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2561 - 2562
วงเงินงบประมาณ : 101.7000 ลบ.
ผลที่คาดว่า จะได้รับ : เพื่อต่อเติ มอาคารที่ พักผู้โดยสารขาเข้าและปรับปรุงภายในอาคาร ให้สามารถรองรั บ
ผู้โดยสารได้จากเดิม 300 คนต่อชั่วโมง เป็น 600 คนต่อชั่วโมง
3.2 จ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างขยายความยาวทางวิ่ง
สถานะ ณ เดือนมกราคม 2562 : ผลงาน 45 %
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2561 - 2562
วงเงินงบประมาณ : 3.0000 ลบ.
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้าง
3.3 ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่
สถานะ : ณ เดือนมกราคม 2562 : อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2562 - 2564
วงเงินงบประมาณ : 1,200 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น จากเดิม 600 คนต่อชั่วโมง/1.7 ล้านคนต่อปี เป็น
1,200 คนต่อชั่วโมง/3.40 ล้านคนต่อปี และสามารถจอดรถยนต์ได้ 700 คัน
3.4 โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่
สถานะ : ณ เดือนมกราคม 2562 : อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2562 - 2564
วงเงินงบประมาณ : 60.0000 ลบ.
3.5 ก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง สร้างทางขับและลานจอดอากาศยาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน
สถานะ : ณ เดือนมกราคม 2562 : อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2562 - 2564
วงเงินงบประมาณ : 800.0000 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อให้สามารถรองรับอากาศยานได้เพิ่ม มากขึ้น จากเดิม สามารถรองรับอากาศยาน B737
ได้ 4 ลาในเวลาเดียวกัน เป็น B737 ได้ 10 ลา ในเวลาเดียวกัน
3.6 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง สร้างทางขับและลานจอดอากาศยาน พร้อม
ระบบไฟฟ้าสนามบิน
สถานะ : ณ เดือนมกราคม 2562 : อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2562 - 2564
วงเงินงบประมาณ : 22.0000 ลบ.
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ผลการดาเนินงาน
3.7 จัดซือที่ดินและค่าชดเชย
สถานะ: อยู่ระหว่างพิจารณาคาของบประมาณปี 2563
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2563 - 2564
วงเงินงบประมาณ : 300.000 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อต่อเติมความยาวทางวิ่งจากเดิม 2,100 เมตร เป็น 2,990 เมตร จานวน 222 ไร่
3.8 ก่อสร้างขยายความยาวทางวิ่งและอุโมงค์รถไฟลอดใต้ทางวิ่ง
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2565 - 2567
วงเงินงบประมาณ : 1,600.0000 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อต่อเติมความยาวทางวิ่ง จากเดิม 45x2,100 เมตร เป็น 45x2,990 เมตร
3.9 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างขยายความยาวทางวิ่งและอุโมงค์รถไฟลอดใต้ทางวิ่ง
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2565 - 2567
วงเงินงบประมาณ: 44.0000 ลบ.
4. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานชุมพร
ปรับปรุงต่อเติมห้องน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร
สถานะ : อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2561
วงเงินงบประมาณ : 8.6000 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อสามารถรองรับ และอานวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่มากขึ้น
5. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาส
5.1 ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่
สถานะ : อยู่ระหว่างพิจารณาคาของบประมาณปี 2563
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2563 – 2565
วงเงินงบประมาณ : 800.000 ลบ.
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ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น จากเดิม 300 คนต่อชั่วโมง/0.864 ล้านคนต่อปี
เป็น 400 คนต่อชั่วโมง /1.152 ล้านคนต่อปี
5.2 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่
สถานะ: อยู่ระหว่างพิจารณาคาของบประมาณปี 2563
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2563 – 2565
วงเงินงบประมาณ : 42.000 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ซึ่งกรมท่าอากาศยานไม่มี
บุคลากรวิชาชีพเพียงพอในการควบคุม การก่อสร้างให้ครบมาตรฐาน

3.2 การพิ จ ารณาสร้ า งสนามบิ น แห่ ง ใหม่ ต าม  กพท.
ความจาเป็น เช่น สนามบินจังหวัดพังงา

คณะกรรมการการบินพลเรือน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนแม่บทการจัดตั้ง
สนามบินพาณิชย์ของประเทศ (National Commercial Airport Master Plan) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระบบท่าอากาศยานใน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อกาหนดกรอบในการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ ให้มีขีดความสามารถในการรองรับการขนส่ง
ทางอากาศให้ สอดคล้ องกั บการเปลี่ ยนแปลงทั้ งในเรื่ องจ านวนเที่ ยวบิ น ผู้ โดยสาร และสิ นค้ า ตลอดจนผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ อง
ในอุตสาหกรรมการบิน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กพท. ได้นาเสนอแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์
ของประเทศให้ สศช. เพื่อพิจารณานาเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยแผนแม่บท
ได้กาหนดแผนพัฒนาท่าอากาศยาน ประกอบด้วย
1. แผนพัฒนาท่าอากาศยานที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยได้มีการกาหนดเป้าหมายการรองรับเที่ยวบินในชั่วโมงคับคั่งและ
ปริมาณผู้โดยสาร ของแต่ละท่าอากาศยานจนถึงปี 2580
2. แผนพัฒนาท่าอากาศยานแห่งใหม่ จากการพยากรณ์ปริมาณการขนส่งทางอากาศในระยะเวลา 20 ปี ที่ได้วิเคราะห์
เปรียบเทียบกับขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการขนส่งของท่าอากาศยาน พบว่า มีพื้นที่ท่าอากาศยาน 3 แห่ง
ในประเทศไทย ที่ ไ ม่ ส ามารถรองรั บ ปริ ม าณผู้ โ ดยสารและสิ น ค้ า ได้ ถึ ง แม้ จ ะได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถตามแผนงานแล้ว เนื่องจากมีข้อจากัดทางด้านต่างๆ เช่น ข้อจากัดด้านพื้นที่ของท่าอากาศยาน จึงมีความ
จาเป็นต้องพัฒนาท่าอากาศยานแห่งใหม่เพิ่มเติม ได้แก่
2.1 การพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2
จากการเปรียบเทียบขีดความสามารถของท่าอากาศยานเชียงใหม่ปัจจุบัน พบว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่มีข้อจากัด
ด้านพื้นที่ที่ไม่สามารถเพิ่มขีดความสามารถได้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น และหากท่าอากาศยานเชียงใหม่
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ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการตามแผนการพัฒนาแล้ว จะมีขีดความสามารถที่จะรองรับความต้องการได้ถึงปี พ.ศ. 2566 เท่านั้น
ดังนั้น จึงควรมีการศึก ษาพื้นที่สาหรับการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่เพื่อรองรับกับความต้องการในอนาคต
โดยควรจะเปิดให้บริการภายในปี พ.ศ. 2565 หรือโดยเร็วที่สุด โดยในเบื้องต้น พื้นที่ที่มีความเป็นไปไ ด้อยู่ใน
บริเวณรอยต่อระหว่าง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ และอ.บ้านธิ จ.ลาพูน
2.2 การพัฒนาท่าอากาศยานพังงา (พังงา-ภูเก็ต)
จากการเปรียบเทียบขีดความสามารถของท่าอากาศยานภูเก็ตที่ปัจจุบันผลพยากรณ์ผู้โดยสารและผลการพยากรณ์
จานวนเที่ยวบิน พบว่า ท่าอากาศยานภูเก็ต มีข้อจากัดด้านพื้นที่ ที่ไม่สามารถขยายเพื่อรองรับได้ทันกับความ
ต้องการได้ และในปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตรองรับการขนส่งทางอากาศที่เกินกว่าขีดความสามารถแล้ว โดยใน
เบื้องต้น พื้นที่ทมี่ ีความเป็นไปได้อยู่บริเวณ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อรองรับกับความต้องการในอนาคต โดยควรจะ
เปิดให้บริการภายในปี 65 หรือโดยเร็วที่สุด
2.3 การจัดตัง Reliever Airport เพื่อรองรับอากาศยานขนาดเล็กและการบินทั่วไป
คาดการณ์ได้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง จะมีจานวนเที่ยวบินรวม
ประมาณ 22,469 เที่ยวบิน จึงควรดาเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าท่าอากาศยาน
รองรับการเติบโต (Reliever Airport) สาหรับรองรับกิจกรรมด้านการบินทั่วไปและขยายตัวของปริมาณการขนส่ง
ทางอากาศจากท่าอากาศยานหลักที่อยู่ในเขตการให้บริการเดียวกัน (Common Catchment Area) โดยพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมในเบื้ อ งต้ น ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ท างฝั่ ง ตะวั น ตกของกรุ ง เทพมหานคร ในเขตพื้ น ที่ จ จ.นครปฐม
จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม

4. มอบหมายกระทรวงคมนาคมร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน  ทล.

ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วน
ของการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางถนน
ตามที่เสนอ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมและการสร้างการ
รับรู้ให้แก่ประชาชนถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต
ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมควรเป็นไปเพื่อ
สนั บสนุ นการท่ องเที่ ยว การค้ า และการลงทุ น โดย
คานึงถึงความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน ทาง
ราง ทางเรือ และทางอากาศระหว่างฝั่งอ่าวไทยและทะเล

 ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง ระนอง – พังงา ที่ยังคงเป็นทางขนาด 2 ช่องจราจร มีระยะทางประมาณ 185 กม. มีช่วง

ที่สามารถดาเนินการซึ่งไม่ผ่านพื้นที่อนุรักษ์ที่ ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง พ.ศ. 2560 – 2564 โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณเพื่อดาเนินการก่อสร้างช่วง บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว ระยะทาง 10.30
กม. และได้เสนอขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อดาเนินการก่อสร้าง ช่วง บ.บางสัก - บ.เขาหลัก ระยะทาง 16.16
กม. และจะเสนอขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อดาเนินการก่อสร้าง ช่วง อ.ตะกั่วป่า – บ.บางสัก ระยะทาง 12.51
กม. สาหรับทางช่วงที่ผ่านพื้นที่อนุรักษ์ กรมทางหลวงได้ดาเนินการออกแบบรายละเอียดพร้อมจัดทารายงาน EIA ได้แก่
ช่วง บ.ราชกรูด - อ.กะเปอร์ ระยะทาง 30 กม. (ได้รับงบประมาณปี 2561) และช่วง อ.กะเปอร์ – อ.สุขสาราญ
ระยะทาง 25 กม. (เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2562) ทั้งนี้เมื่อรายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คาดว่าจะเสนอขอรับงบประมาณเพื่อดาเนินการก่อสร้างในปี 2564 สาหรับทางช่วงที่เหลือจะได้
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อันดามัน รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชิงกีฬา และเชิงสุขภาพในพื้นที่

ผลการดาเนินงาน
พิจารณาดาเนินการศึกษา EIA ในโอกาสต่อไป
 ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อาเภอยะหริ่ง (กม.7+800 – กม.
22+000) ระยะทาง 14.2 กม. กรมทางหลวงได้เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2562 เพื่อดาเนินการก่อสร้างแล้ว
 ทางเลี่ยงเมื องยะลาด้านตะวัน ตก กรมทางหลวงขอรั บไว้พิจารณาความเหมาะสม และจัด ลาดั บความส าคัญ ของ
โครงการตามขั้นตอน เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง หากมีลาดับความสาคัญสูงจะเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อ
ดาเนินการในโอกาสต่อไป
 ทางหลวงหมายเลข 4056 สายเขากง - สุไหงโก-ลก กรมทางหลวงได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง พ.ศ. 2560 2565 เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส และจะเสนอขอรับงบประมาณเพื่อดาเนินการก่อสร้างขยาย
เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจรในโอกาสต่อไป

ด้านการเกษตร
1. มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวง  ก.เกษตรฯ

คมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุ ตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การยางแห่ง
ประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่ งชาติ และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอไปพิจารณากาหนดมาตรการเร่งรัด
และผลักดันนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)
เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณและมู ล ค่ า จากการใช้ ย างพารา
ภายในประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มากขึ้น รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางมีอาชีพเสริมในสวนยาง
เช่น ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือปลูกพืชร่วม พืชแซมยาง
ได้แก่ กล้วย กาแฟ หรือพืชอื่นๆ หรือปศุสัตว์ ได้แก่ การ
เลี้ยงโค เลี้ยงแพะ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจนสนับสนุนให้มีการ
รวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 ปั จ จุ บั น กรมทางหลวงชนบทได้ ใ ช้ ย างพาราดิ บ เป็ น ส่ ว นผสมในโครงการก่ อ สร้ า งและซ่ อ มบ ารุ ง ผิ ว ทางลาดยาง

ตามแผนงานประจาปี 2561 ในพื้นที่ที่เหมาะสมแล้ว จานวน 10,784 ตัน และมี แผนใช้ยางพาราดิบในโครงการ
ซ่อมบารุ งผิวทางลาดยางที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ประจาปี 2561 (งบกลาง) อีก 9,479 ตั น
รวมปริมาณยางพาราดิบที่ใช้ในปีงบประมาณ 2561 จานวน 20,263 ตัน
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส่งเสริมให้เอกชน หรือการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นายางมาทา
ผลิตภัณฑ์เอง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ หรือหลักกิโลเมตรบอกระยะทาง และแผ่นการ์ดเรลตามแนวโค้ง
ถนน ปัจจุบันกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราได้แก่ การแปรรูปยางขั้นต้น การผลิต
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ การผลิตยางล้อสาหรับยานพาหนะ การผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ทาจากยางพารา และนิคม
หรือเขตอุตสาหกรรมยาง ซึ่งในปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) มีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง จานวน 13
โครงการ เงินลงทุนรวม 10,871 ล้านบาท
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2. เห็ นชอบให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะฝ่ าย  ก.เกษตรฯ

เลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติรับ
ข้อเสนอไปดาเนินการเร่งรัดประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มโดยเร่งด่วน
ทั้ งนี้ คณะรั ฐมนตรี มี มติ ให้ การพั ฒนาปาล์ มน้ ามั นให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ามันและน้ามัน
ปาล์มทั้งระบบปี 2560 - 2579 ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
ปาล์มน้ามันแห่งชาติ มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2559 และคณะรั ฐมนตรี มี มติ รั บทราบเมื่ อวั นที่ 13
ธันวาคม 2559
3. มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและ  ก.พาณิชย์

สหกรณ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปพิจารณากาหนดแนวทางในการกากับดูแลธุรกิจรับ
ซื้ อผลผลิ ตการเกษตรของคนต่ างชาติ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้รับซื้อจาก
ต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวง  ก.เกษตรฯฯ

พาณิชย์ กระทรวงการคลัง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาสนับสนุนให้เกษตรกร
ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษสอดคล้องกั บ
ความต้ องการของตลาดในและต่ างประเทศ โดยให้
พิจารณาแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร
(สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน) ในการแปรรูป
เพื่อเพิ่ มมูลค่าผลผลิต รวมทั้ งสนับสนุนการส่งออกไป
ต่างประเทศตามความเหมาะสม

 พณ. ดาเนินการสารวจข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจโรงคัดผลไม้และจุดรวบรวมผลไม้รวม 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่

ลาพูน จันทบุรี ระยอง ตราด และชุมพร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สาคัญของประเทศและมีผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามา
รั บ ซื้ อ ผลไม้ จ านวนมาก ทั้ ง นี้ ไม่ พ บการกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว
พ.ศ. 2542

 พณ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกผลไม้ที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษในตลาดต่างประเทศ (สินค้าเกษตรอินทรีย์)

ในรูปแบบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล ซึ่งในแต่ละประเทศมีข้อกาหนดสาหรับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับแตกต่างกันไป
 โดยเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ (สินค้าเกษตรอินทรีย์) เป็นประจาทุกปี อาทิ BIOFACH 2019
ณ เมืองเนิร์นแบร์ก เยอรมนี (13-16 ก.พ. 62) มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมประมาณ 20 ราย มีมูลค่าการสั่งซื้อทันที
500 ล้านบาท และมูลค่าคาดการณ์สั่งซื้อภายใน 1 ปี ประมาณ 40 ล้านบาท
 กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรผลิต ผลไม้ที่มี คุณภาพ ปลอดสารพิษเพื่อยกระดับเพิ่มมูลค่าผลผลิต และ
ความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ โดยตั้ ง งบประมาณปี 2562 เป็ น เงิ น 125.4492 ลบ.
เพื่อดาเนินการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดี ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน มะพร้าว และสับปะรด กรม
ส่งเสริมการเกษตร รอการประสานจาก กรมวิชาการเกษตร เมื่อได้รับงบประมาณการดาเนินงานผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดี
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ตามคาขอ
 กรมการค้าภายใน พิจารณาสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดในและต่างประเทศ โดยให้พิจารณาแหล่งเงิ นทุนในการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมถึงสนับสนุน
การส่งออก ในปีงบประมาณ 2562 กรมการค้าภายในได้มีการจัดทาโครงการพัฒนาระบบการค้าผลไม้ครบวงจร วงเงิน
620 ลบ.

5. มอบหมายกระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานคณะกรรมการ  ก.ศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา 429 แห่ง

อาชีวศึกษา) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสภาเกษตรกร
แห่ งชาติ รับไปพิ จารณาการจัดตั้ งศู นย์ฝึ กอาชี พให้ แก่
แรงงานสาหรับเรือประมงไทยตามที่เสนอต่อไป
6. มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทส./ มท.

ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ไปพิจารณาในรายละเอียดการพัฒนาระบบการบาบัดน้า
เสียจากชุมชนเมือง ชุมชนริมแม่น้า ที่ปล่อยลงสู่แม่น้า
ลาคลองโดยจะต้องผ่านระบบบาบัดน้าเสียก่อนปล่อยลงสู่
คลองธรรมชาติ เพื่ อรั กษาระบบนิ เวศชายฝั่ ง และให้
ประชาชนที่มี อาชี พประมงชายฝั่งได้ ทามาหากิ นอย่าง
ยั่งยืน โดยให้คานึงถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
ควบคู่กับการสร้างจิตสานึกที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชนในชุมชนด้วย
7. มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงาน  ก.เกษตรฯฯ

ที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอไปพิจารณาในรายละเอียดในการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาด
ทั้งนี้ การดาเนินการให้คานึงถึงความจาเป็น และความ
เป็นไปได้ของการดาเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้ น ที่ ก่ อ นขอรั บ การสนั บ สนุ น

 ก. มหาดไทย รายงานว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่ างพิจารณาตามอานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนตามข้อสั่งการ

ดังกล่าว
 องค์การจัดการน้าเสีย ไม่มีแผนการดาเนินงานด้านการบาบัดน้าเสียในพื้นที่อ่าวบ้านดอนและอ่าวปัตตานี กรณีประสงค์
จะดาเนินการ อปท. ต้องเสนอขอทาข้อตกลงร่วมกับ อจน. เพื่อให้ อจน. เข้าปรับปรุงหรือก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
สงป. จะสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการเฉพาะกรณีที่มีความพร้อมในการดาเนินการแล้ว เช่น ความพร้อมของ
พื้นที่ดาเนินการ ความพร้อมของการก่อสร้าง (แบบรูปรายการและราคากลาง) และข้อตกลงระหว่าง อจน. และ อปท.
 อปท. ในพื้นที่อ่าวบ้านดอนและอ่าวปัตตานี ยังไม่ได้ทาข้อตกลงร่วมกับ อจน. เพือให้ อจน. ดาเนินการ
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งบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
7.1

โครงการอ่างเก็ บน้ าคลองเบตง ความจุ 13.41  กษ.
ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค

กรมชลประทาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการเตรียมความพร้อมด้านสารวจ

7.2

การจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรชายแดนสุไหง  กษ.
โก-ลก ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่มีหนังสือขอนุญาตการใช้พื้นที่จากการรถไฟ

7.3

โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อครบวงจร เพื่อเพิ่ม  กษ.
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและการส่ งออกอาหาร
ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมปศุสัตว์ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

8. มอบหมายกระทรวงมหาดไทยร่ วมกั บหน่ วยงานที่  ก.มหาดไทย

เกี่ยวข้องรับข้อเสนอไปพิจารณารายละเอียดในแนวทาง
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ดังนี้

8.1

ปรั บปรุ งหลั กเกณฑ์ การใช้ จ่ ายเงิ นสะสมของ 
อปท. ตามมาตรการสนั บ สนุ น การพั ฒ นา

ก.มหาดไทย ได้กาหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนี้
1. โครงการที่ดาเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิด
ประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจาเป็น
2. อปท. จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะต้องคานึงถึงสถานะทางการคลัง เสถียรภาพทางการเงินการคลังในระยะยาว
3. อปท. จะต้องสารองเงินสะสมจานวนหนึ่งไว้ก่อนโดยเฉพาะเงินสารองจ่ายกรณีเกิ ดสาธารณภัย เงินสารองไว้สาหรับ
รายจ่ายประจา หลังจากนั้นจึงจะนาเงินสะสมที่เหลือไปใช้จ่ายได้
4. โครงการหรือกิจการที่จะดาเนินการต้องอยู่ในอานาจหน้าที่ของ อปท. ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้ของ อปท. หรือกิจการที่จัดทาขึ้นเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
5. ให้ อปท. นาเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอานาจหน้าที่เพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสาคัญกับโครงการ เช่น ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโครงการพัฒนา
แหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค และน้าเพื่อการเกษตร การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น เป็นต้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายงานดังนี้
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงสร้ างพื้ นฐานเศรษฐกิ จและสั งคมภายใน
ท้ องถิ่ น ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 13
กันยายน 2559
ทั้ งนี้ การพิ จารณาให้ ค านึ งถึ งการก าหนดให้ มี การน า
ยางพารามาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นเงื่อนไขไว้
ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องปรับปรุงด้วย

8.2

ให้ อปท. สามารถขอรับเงิ นอุ ดหนุนเฉพาะกิ จ 
เพิ่มเติมได้ตามสภาพข้อเท็จจริงกรณีถนนของ
อปท. ที่ ได้ รั บการถ่ ายโอนได้ รั บเงิ นอุ ดหนุ น
เฉพาะกิจไม่เพียงพอต่ อการปรับปรุงซ่อมแซม
โดยมี เงื่ อนไขว่ าต้ องน ายางพารามาใช้ ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดังกล่าว

9. มอบหมายกระทรวงมหาดไทยร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน  ก.มหาดไทย

ที่เกี่ ยวข้ องรั บข้ อเสนอไปพิจารณาในรายละเอี ยดการ
ปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ จังหวัดสงขลา โดยกาหนดให้มีการนา
ยางพารามาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นเงื่อนไขไว้

ผลการดาเนินงาน
(Matching Fund) เห็นควรขยายวงเงินเพิ่มมากขึ้น และควรกาหนดสัดส่วนรัฐบาลร้อยละ 50 และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร้อยละ 50 โดยไม่ต้องจากัดวงเงินในการช่วยเหลือ
 ส านัก งบประมาณอนุ มั ติ จัด สรรงบประมาณให้อ งค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น แล้ ว แบ่ งเป็น อนุมั ติ ค รั้ ง ที่ 1 จานวน
66 จังหวัด รวม 2,712 โครงการ งบประมาณทั้งโครงการ 2,399,337,400 บาท ตามหนังสื อสานั กงบประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ นร 0715/10430 ลว.30 มีนาคม 2560 , ด่วนที่สุด ที่ นร 0715/14410 ว. 22 มิถุนายน 2560 และ
ด่วนที่สุด ที่ นร 0715/17212 ลว. 4 สิงหาคม 2560 แบ่งเป็น งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น จานวน 1,068,730,800 บาท เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ จานวน 1,330,606,600 บาท
อนุมัติครั้งที่ 2 จานวน 38 จังหวัด รวม 511 โครงการ งบประมาณทั้งโครงการ 397,807,100 บาท ตามหนังสือ สานัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0715/20564 ลว. 22 กันยายน 2560 แบ่งเป็น งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 176,039,500 บาท เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ จานวน 221,767,600
บาท รวมอนุมัติ 2 ครั้ง จานวน 69 จังหวัด รวม 3,223 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งโครงการ 2,797,144,500 บาท
แบ่งเป็นเงินงบกลาง จานวน 1,24,770,300 บาท และเงินสบทบ จานวน 1,552,374,200 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เห็นชอบให้ อปท. สามารถใช้เงินสะสมไปดาเนินการได้โดยไม่ต้องใช้
งบประมาณไปสบทบ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รายงาน ครม.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่มีคาขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2562

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาตามอานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนตามข้อสั่งการดังกล่าว
 กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น มี รู ปแบบรายการและประมาณราคาเรีย บร้ อยแล้ว ยั งไม่ผ่านการพิจารณาความ

เหมาะสมของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม
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ผลการดาเนินงาน

ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องปรับปรุงด้วย
10. รั บทราบและมอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยเป็ น  ก.มหาดไทย

หน่วยงานหลัก โดยให้กระทรวงคมนาคมสนับสนุนการ
ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาจราจรเขตเมื อ งหาดใหญ่
“โครงการระบบขนส่ งมวลชนโดยระบบราง Monorail
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” และให้บรรจุโครงการไว้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 จ.สงขลา รายงานว่า อบจ.สงขลาอยู่ระหว่างการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการศึกษาการให้เอกชนเข้าร่วมงาน

หรือดาเนินงานในกิจการของรัฐ
1. สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการดาเนินงานร่วมกับ อบจ. สงขลา
2. ระยะเวลาดาเนินการ 10 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 61
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทาแบบรูปรายการ และประมาณการราคาเรียบร้อยแล้ว

11. รั บทราบและให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รั บไป  ก.เกษตรฯฯ

พิจารณานาเรื่องการขออนุมัติดาเนินโครงการบรรเทา
อุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และขอผ่ อ นผั น ยกเว้ น มติ ค ณะรั ฐมนตรี เพื่ อ ขอใช้
ประโยชน์ พื้ นที่ ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าเลนปากพยา –
ปากนคร แปลงที่ 1 เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
การประชุม ครังที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ พิษณุโลก
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
1. กระทรวงคมนาคมรั บ ข้ อ เสนอไปเร่ ง พิ จ ารณาใน  ก.คมนาคม

รายละเอี ย ดและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ตามความ
จาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทาง
อากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 เร่งรัดโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  กพท.
แห่งที่ 2 ตามผลการศึกษาที่สานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาไว้

 คณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ เมื่อ 6 มิ.ย. 61 และ

มอบหมายให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เสนอแผนแม่บทฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะ
ประธานกรรมการการบินพลเรือนลงนามและประกาศใช้แผนแม่บทฯ พร้อมทั้งนาเสนอแผนแม่บทฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
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1.2 ปรับ ปรุ งพั ฒนาท่ าอากาศยาน ประกอบด้ว ย  ทย.
การขยายทางวิ่ ง ท่ า อากาศยานล าปาง แพร่
น่าน และการพั ฒนาประสิท ธิภาพระบบการ
ให้ บ ริ ก ารประชาชนของท่ า อากาศยาน
พิษณุโลก

ผลการดาเนินงาน
กรมท่าอากาศยานได้ดาเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานลาปาง
1.1 งานก่อสร้างทางขับและลานจอดเครื่องบิน
ระยะเวลาดาเนินการปี 2559 - 2561
สถานะผลการดาเนินงาน : โครงการแล้วเสร็จ
วงเงินงบประมาณ : 84.9700 ลบ.
ผลการดาเนินการที่ได้รับ : เพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาด B737 ได้จานวน 4 ลา และ ATR72 จานวน 1 ลา
1.2 จ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อสร้าง ขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้า
สนามบิน และส่วนประกอบอื่นๆ
ระยะเวลาดาเนินการปี 2561
สถานผลการดาเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562: 45 % คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562
งบเงินประมาณ : 2.9970 ลบ.
1.3 จัดซือที่ดินและค่าชดเชย ท่าอากาศยานลาปาง
ระยะเวลาการดาเนินการ: ปี 2563
สถานะ : อยู่ระหว่างพิจารณาคาของบประมาณปี 2563 - 2564
วงเงินงบประมาณ : 800.0000 ลบ.
1.4 งานก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่ง พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานลาปาง
ระยะเวลาการดาเนินการ: ปี 2563
สถานะ : อยู่ระหว่างพิจารณาคาของบประมาณปี 2563
วงเงินงบประมาณ 250.0000 ลบ.
ผลการดาเนินการที่ได้รับ : เพื่อขยายความกว้างทางวิ่งผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ให้มีขนาด 45 เมตร ตามมาตรฐาน
ICAO สาหรับรองรับอากาศยานแบบ B737 A320 โดยก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางด้านข้างส่วนขยายใหม่และเสริมผิว
ทางวิ่ ง ทางขั บ เดิม ที่ เ สื่อ มสภาพเพื่อ ยื ด อายุ ก ารใช้ งานในคราวเดี ย วกั น เนื่ อ งจากผิ วทางเดิ ม ที่ เป็ น แอสฟั ล ท์
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ผลการดาเนินงาน
เสื่อมสภาพ ไม่สามารถยึดเกาะเม็ดหินไว้ได้ ทาให้เม็ดหินหลุดจากผิวอาจทาให้เกิดอันตรายต่อเครื่องยนต์ของ
เครื่องบินได้ และทาให้น้าสามารถเทรกตัวลงไปทาให้ผิวทางชารุด
1.5 งานก่อสร้างขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินและส่วนประกอบอื่นๆ และ
ที่ปรึกษาควบคุมงาน
ระยะเวลาการดาเนินการ : ปี 2567 - 2569
วงเงินงบประมาณ : 900.0000 ลบ.
ผลการดาเนินการที่ได้รับ : เพื่อขยายทางวิ่งเป็น 45 x 2,500 เมตร จากเดิมสามารถจอดเครื่องบิน ขนาด ATR72
ได้จานวน 1 ลา และขนาด B737 จานวน 4 ลา ในเวลาเดียวกันขยายเพิ่มขึ้นเป็นจอด B 737 จานวน 5 ลา
1.6 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และ
ส่วนประกอบอื่นๆ
ระยะเวลาการดาเนินการ : ปี 2567 – 2569 วงเงินงบประมาณ 15.7500 ลบ.
ผลการดาเนินการที่ได้รับ : เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ซึ่งกรมท่าอากาศยานไม่มี
บุคลากรวิชาชีพเพียงพอในการควบคุม การก่อสร้างให้ครบมาตรฐาน
2. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแพร่
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายพัฒนา
ท่าอากาศยานแพร่
ระยะเวลาการดาเนินการ : ปี 2563 วงเงินงบประมาณ : 12.0000 ลบ.
สถานะ : อยู่ระหว่างพิจารณาคาของบประมาณปี 2563
ผลการดาเนินการที่ได้รับ : เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายท่าอากาศยาน
2.2 จัดซือที่ดินและชดเชย
ระยะเวลาการดาเนินการ : ปี 2564 วงเงินงบประมาณ : 350.0000 ลบ.
สถานะ: จัดเตรียมข้อมูลในการจัดทาคาขอเงินงบประมาณ ปี 2564
ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เพื่อต่อเติมและขยายความยาว ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน จากความยาวทางวิ่ง 1,500
เมตร เป็น 2,500 เมตร จานวนเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่
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ผลการดาเนินงาน
2.3 ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร
ระยะเวลาดาเนินการ : ปี 2564 วงเงินงบประมาณ : 50.0000 ลบ.
สถานะ : จัดเตรียมข้อมูลในการจัดทาคาขอเงินงบประมาณ ปี 2564
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นจาก 150 คนต่อชั่วโมง/0.432 ล้านคนต่อปี
เป็น 300 คนต่อชั่วโมง /0.864 ล้านคนต่อปี
3. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานพิษณุโลก
3.1 โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการที่ท่าอากาศยาน
พิษณุโลก
สถานะ: อยู่ระหว่างการศึกษาและประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการจัดทาระดับคุณ ภาพการบริการ
(Level of Service)
3.2 งานก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์ และยาพาหนะและปรับปรุงกายภาพ
ระยะเวลดาเนินการ : ปี 2562 วงเงินงบประมาณ : 8.0000 ลบ.
สถานะ : อยู่ระหว่างดาเนินการ
3.3 งานก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์ บริเวณหน้าท่าอากาศยานพิษณุโลก
ระยะเวลดาเนินการ : ปี 2562 วงเงินงบประมาณ : 16.0000 ลบ.
สถานะ : อยู่ระหว่างดาเนินการ
4. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานน่านนคร
4.1 ก่อสร้างพืนที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง
ระยะเวลดาเนินการ : ปี 2561
สถานะผลการดาเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2562 : 70.01 %
วงเงินงบประมาณ : 27.8700 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อยืดอายุการใช้งาน และป้องกันอันตรายต่อเครื่องยนต์
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4.2 งานก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ และปรับปรุงกายภาพท่าอากาศยานน่านนคร
สถานะ : อยู่ระหว่างพิจารณาคาของบประมาณปี 2563
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2563
วงเงินงบประมาณ : 8.0000 ลบ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อการรักษาความปลอดภัยและการปรับระดับการป้องกันของท่าอากาศยาน

2. ให้ ก ระทรวงคมนาคมรั บ ข้ อ เสนอในการพั ฒ นา  ก.คมนาคม

โครงข่ า ยการขนส่ ง ทางบกไปเร่ ง พิ จ ารณาใน
รายละเอี ย ดและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ตามความ
จาเป็นเร่งด่ วนตามขั้นตอนต่อไป ทั้ งนี้ ให้ คานึ งถึ ง
ความเหมาะสมด้านการลงทุนในรูปแบบร่วมทุนกับ
เอกชน (Public Private Partnership: PPP)
ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และประโยชน์ ที่
ประชาชนในพื้นที่จะได้รับต่อไปในอนาคต
 ทล.

ก.คมนาคมโดยกรมทางหลวงจะเร่งรัดดาเนินการโดยกาหนดแผนดาเนินงาน ดังนี้
 ปี 2563 – 2564 แผนดาเนินการออกแบบรายละเอียด + EIA
 ปี 2564 - 2565 แผนดาเนินการศึกษารูปแบบการลงทุนและเตรียมข้อมูลเสนอคณะกรรมการ PPP
 ปี 2564 เสนอ คชก.พิจารณารายงาน EIA
 ปี 2565 - 2566 แผนดาเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 ปี 2566 - 2569 แผนดาเนินการก่อสร้างโครงการ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมทางหลวงได้เร่งขยายทางหลวงหมายเลข 118 ระยะทาง 158 กม. เป็นทางขนาดช่องจราจร
ตลอดสายภายในปี 2566 ซึ่งจะทาให้การเดินทางระหว่างเชียงใหม่ - เชียงราย รวดเร็วขึ้น

2.2 สร้างศูนย์การขนส่งสินค้าไปสูก่ ารขนส่งหลาย  ขบ.
รูปแบบ (Multi Modals Transportation
Logistics Center) ตาบลบึงพระ อาเภอ

 โครงการจ้างศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลักภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่ จ.พิษณุโลก) ขณะนี้ไ ด้

2.1 โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย

ดาเนินการศึกษาแล้วเสร็จเมื่อเดือน ม.ค. 62
 โครงการจ้างสารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อดาเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้า จ.พิษณุโลก ขณะนี้
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เมื อ ง จั งหวั ด พิ ษ ณุ โ ลก และเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง
สถานีรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลการดาเนินงาน
บริษัทที่ปรึกษาได้จัดประชุมชี้แจงการเวนคืนที่ดินให้ข้าวของที่ดินทราบรายละเอียดแล้วเมื่อเดือน ก.พ. 62 ณ องค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงพระ จ.พิษณุโลก โดยมีกาหนดส่งมอบงานงวดที่ 2 ในวันที่ 14 มี.ค. 62

2.3 พัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบา หรือ Light Rail  สนข.
Transit System (LRT) โดยรัฐบาลลงทุนเอง
หรื อ ร่ ว มทุ น กั บ เอกชน (Public Private
Partnership: PPP)

ปัจจุบันได้ดาเนินการใน 6 เมือง ดังนี้
3. จังหวัดภูเก็ต รฟม. อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะแรก ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง ระยะทาง 41.7 กม.
30,155 ลบ. เปิดให้บริการปี 66 โดยในเบื้องต้นผลการศึกษาได้เสนอให้มีการลงทุนในรูปแบบของ PPP
4. จังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างการเจรจาขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในเบื้องต้นผลการศึกษาได้เสนอให้มีการ
ลงทุนในรูปแบบของ PPP
5. จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62 คณะกรรมการ รฟม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ. ให้ รฟม. ดาเนินกิจการรถไฟฟ้า
ในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... ปัจจุบันอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และหลังจากนี้ รฟม. จะเสนอเรื่อง
ให้กระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลาดับ
โครงการนาร่องสายสีแดง ช่วง ม.พิษณุโลก – หมู่บ้านพิษณุโลกเมืองใหม่ ระยะทาง 12.6 กม. 762.29 ลบ.
6. จังหวัดนครราชสีมา รฟม. เตรียมจ้างศึกษา DD/EIA/PPPเส้นทางสายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน –สถานคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์
7. จังหวัดเชียงใหม่ รฟม. อยู่ระหว่างจ้างศึกษา DD/EIA/PPP เริ่มงานเดือน มี.ค. 62 โครงการนาร่องสายสีแดง ช่วง
โรงพยาบาลนครพิงค์ –แยกแม่เหียะสมานสามัคคี วงเงินลงทุน 28,726.80 ลบ. ระยะเวลาก่อสร้าง 6 ปี (พ.ศ. 25632568) โดยในเบื้องต้นผลการศึกษาได้เสนอให้มีการลงทุนในรูปแบบของ PPP

2.4 ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ (เชียงใหม่ -เลี่ยง  ทล.
เมืองลาพูน) จากทางหลวงหมายเลข 1141
บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 106

ก.คมนาคมได้ดาเนินการ ดังนี้
 กรมทางหลวงได้ดาเนินการศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จปี 2550 และศึกษา EIA แล้วเสร็จปี 2558 แต่เนื่องจากเป็น
ทางแนวใหม่มีการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ และสภาพชุมชนมีการขยายตัว ประกอบกับมีการพัฒนาเส้นทางเลียบ
ทางรถไฟเป็น 4 ช่ องจราจร และยังมีทางหลวงหมายเลข 106 จ านวน 2 ช่ องจราจร อีกทั้ งกรมทางหลวงได้ เร่ ง
ดาเนินการขยายทางหลวงหมายเลข 11 ช่วงแยกดอยติ – เชียงใหม่ จาก 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร ระยะทาง
25.50 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มความจุของโครงข่ายทางหลวง ลดความแออัดการจราจร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พ.ค. 62
เมื่อพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเชื่อมระหว่างลาพูน - เชียงใหม่ ดังกล่าว จะมีจานวนช่องจราจรรวม 12 ช่องจราจร จะสามารถ
รองรับการจราจรได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ไม่มีความจาเป็นต้องตัดทางแนวใหม่ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการสร้างความขัดแย้งกับประชาชน
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2.5 พั ฒ นาโครงการข่ า ยทางหลวงแผ่ น ดิ น  ทล.
หมายเลข 101 จังหวัดกาแพงเพชร-สุโขทัยอุ ต รดิ ต ถ์ -แพร่ -น่ า น-พะเยา-เชี ย งราย เพื่ อ
เชื่ อ มโยงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมรดกโลก และ
เส้นทาง R3A, R3B

ก.คมนาคมได้ดาเนินการ ดังนี้
 โครงการก่อสร้างทางดังกล่าว มีระยะทางรวม 180 กม. ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจรไปแล้ว
ระยะทาง 33 กิโลเมตร คงเหลือระยะทางที่จะก่อสร้าง 147 กม. กรมทางหลวงได้บรรจุโครงการนี้ไว้ในแผนพัฒนาทาง
หลวง 10 ปี ซึ่งจะได้ทยอยเสนอขอรับงบประมาณปรับปรุงเป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพจราจรอย่างต่อเนื่อง
โดยพิจารณาช่วงที่มีปริมาณจราจรสูงเป็นโครงการที่มีความสาคัญเป็นลาดับต้น

2.6 เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพทางหลวง โดยการขยาย  ทล.
ช่ อ งทางจราจร ดั งนี้ 1) ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 106 เป็น 4 ช่องทางจราจร (กม.
28-507-153+903) และสารวจออกแบบช่วง
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง–อาเภอลี้ จังหวัด
ล าพู น เชื่ อ มต่ อ ไปยั ง อ าเภอแม่ ส ะเรี ย ง–
อาเภอขุน ยวม จังหวั ดแม่ ฮ่อ งสอน 2) ทาง
หลวงแผ่ น ดิน หมายเลข 1091 อ าเภอจุ น –
อาเภอปง–อาเภอเชียงม่วน–จังหวัดน่าน 3)
ท า ง ห ล ว ง แ ผ่ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข 1 1 5
กาแพงเพชร-พิจิตร-พิษณุโลก และ 4) ทาง
หลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 21 หล่ ม สั ก –
เพชรบูรณ์–ท่าลี่–เลย

กรมทางหลวงได้ดาเนินการ ดังนี้
 กรมทางหลวงได้บรรจุโครงการพัฒนา ทล.106 ไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง 10 ปี ซึ่งจะได้ทยอยเสนอขอรับงบประมาณ
ปรับปรุงเป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพจราจรอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาช่วงที่มีป ริมาณจราจรสูงเป็ น
โครงการที่มีความสาคัญเป็นลาดับต้น
 ทางหลวงหมายเลข 1091 มีจุดเริ่มต้นที่อาเภอจุนและไปสิ้นสุดที่ตัวเมืองน่านจังหวัดน่าน มีระยะทางทั้งสิ้น 134.82
กม. ขยายเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจรแล้ว 7.82 กม. ส่วนที่เหลืออีก 127 กม. ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง 10 ปี
โดยจะทาการปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานชั้นทาง จากมาตรฐานชั้น 4 เป็นชั้น 1 หรือชั้น 2 ตามความเหมาะสมของลักษณะ
ทางกายภาพและปริมาณจราจร ส่วนในเส้นทางช่วงชุมชนได้ทยอยเสนอขอรับงบประมาณปรับปรุงเป็นช่วงๆ ตามความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อยู่อย่างต่อเนื่อง
 ทางหลวงหมายเลข 115 ระยะทาง 67 กม. ได้รับการก่อสร้างเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจรแล้ว 5 กม. เหลือเป็นทาง
ขนาด 2 ช่ อ งจราจร 62 กม. กรมทางหลวงได้ บ รรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นาทางหลวง 10 ปี และได้ ท ยอยเสนอขอรั บ
งบประมาณปรั บ ปรุ งเป็ น ช่ วงๆ ตามความเหมาะสมกับ สภาพจราจร โดยในปี งบประมาณ 2562 ได้เ สนอขอรั บ
การจัดสรรงบประมาณ ช่วง กาแพงเพชร-พิจิตร ตอน บ.ศรีวิลั ย - บ.ทุ่งรวงทอง ระยะทาง 13.5 กม. สาหรับส่วนที่
เหลือจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
 ปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เนื่องจากเส้นทาง ทล.21 ดังกล่าว
มีบางส่วนตัดผ่านป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่คุณภาพลุ่มน้าชั้น 1 และชั้น 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ คาดว่าจะขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการสารวจและออกแบบรายละเอียดในส่วนที่เหลือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้ง
ได้บรรจุโครงการนี้ไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง 10 ปี ซึ่งจะได้ทยอยเสนอขอรับงบประมาณปรับปรุงเป็นช่วงๆ ตามความ
เหมาะสมกับสภาพจราจรอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาช่วงที่มีปริมาณจราจรสูงเป็นโครงการที่มีความสาคัญเป็นลาดับต้น
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3. ให้ ก ระทรวงคมนาคมรั บ ข้ อ เสนอไปเร่ ง พิ จ ารณา  ก.คมนาคม

ในรายละเอียดในการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทาง
บกและจัดลาดับความสาคัญตามความจาเป็นเร่งด่วน
ต่ อ ไป ทั้ งนี้ ขอให้ พิ จ ารณาเร่ ง รั ด ศึ ก ษาออกแบบ
เส้นทาง ดังนี้
3.1 การก่ อ สร้ า งสะพานเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ  ทล.
ภูมิภาค ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนผา
เวียง-ปากนาย (กม.75+957) เพื่อบรรจบทาง
หลวงหมายเลข 1339 ตอนน้าปาด-ปากนาย
(กม.101+218)

 กรมทางหลวงเคยทาการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Feasibility

3.2 เส้ น ทางสายแม่ ส อด–ตาก เชื่ อ มทางหลวง  ทล.
หมายเลข 12 เพื่อเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันตก

 โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเป็น

4. ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปพิจารณาเร่งรัด  รฟท.

ศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาโครงข่ายการ
ขนส่ ง ทางราง โดยขอให้ พิ จ ารณาเร่ ง รั ด ส ารวจ
ออกแบบเส้ น ทางรถไฟจากล านารายณ์ จั ง หวั ด
ลพบุ รี -เพชรบูร ณ์ เพื่ อเชื่ อมโยงโครงข่า ยโครงการ
รถไฟทางคู่ภาคเหนือและโครงการรถไฟความเร็วสูง
ที่รัฐบาลอยู่ระหว่างดาเนินการตามขั้นตอน
ทั้งนี้ ให้สานักงบประมาณรับไปพิจารณางบประมาณ
สาหรับการดาเนินการตามขั้นตอนโดยด่วน

Study) แล้วเมื่อปี 52 โดยมีการก่อสร้างเส้นทางใหม่พร้อมสะพานข้ามหุบเขาและเขื่อนสิริกิติ์ ความยาว 1,460 เมตร
โดยพบว่า ผลการศึกษาฯ ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงมีแผนจะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข
1026 ตามแนวเส้นทางเดิม โดยได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง 10 ปี โดยทาการปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานชั้นทาง
จากมาตรฐานชั้ น 4 เป็ น ชั้ น 1 หรื อ ชั้ น พิ เ ศษ ตามความเหมาะสมของลั ก ษณะทางกายภาพของเส้ น ทาง สภาพ
การจราจร และชุมชน
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M2 (ตาก – มุกดาหาร) เมื่อทาการศึกษาความเหมาะสม
แล้วเสร็จจะนาผลการศึกษามากาหนดแผนการดาเนินงานในขั้นตอนต่อไป
 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ 2563 เพื่อทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมและ

ออกแบบรายละเอียดต่อไป
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ด้านการบริหารจัดการนา
5. เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและ  ก.เกษตรฯฯ

สหกรณ์ ร่ วมกั บกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ  ก.ทรัพยากรฯฯ
สิ่ งแวดล้ อม กระทรวงคมนาคม และหน่ ว ยงานที่  ก.คมนาคม
เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาจัดลาดับความสาคัญในการ
ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาแหล่ งน้ าในลุ่ ม น้ าหลั ก ของ
ภาคเหนือตามที่เสนอ โดยคานึงถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
เพิ่ม พื้นที่ ป่าต้ นน้ า การแก้ไขปัญ หาน้ าท่ว มซ้าซาก
ภัยแล้งที่เกิดจากการไม่มีแหล่งเก็บกักน้าตามลาน้า
สาขาในลุ่มน้าหลัก โดยเฉพาะลุ่มน้ายม โดยให้เร่ง
ดาเนินการสร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจแก่ประชาชน
ในพื้ น ที่ ถึ งประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ ในทุ ก ขั้ น ตอน เพื่ อ
สร้างการยอมรับและสนับสนุนการดาเนินการ และ
หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ให้เสนอสานักงานบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ (สทนช.) พิ จ ารณา
ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณตามความจ าเป็ น
เร่งด่วนตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้า
ในลุ่มน้าหลักของภาคเหนือที่สาคัญ ประกอบด้วย
5.1 ตอนบนของลุ่มน้า ก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้า  กษ.
ทบ ท วน กฎ ห ม า ย ด้ า นสิ่ งแ วด ล้ อ ม ใ ห้
สอดคล้องกับการพัฒนา และความต้องการ
น้าที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว ศึก ษาการผั น น้ า
ระหว่ า งลุ่ ม น้ า เช่ น โครงการ กก-อิ ง -น่ า น
เป็นต้น
5.2 ตอนล่ า งของลุ่ ม น้ า ก่ อ สร้ า งฝาย/ประตู  กษ.
ระบายน้า ปรับปรุงระบบส่งน้า ปรับปรุงเพิ่ม

 กรมชลประทาน รายงานว่า เป็นแผนงาน/โครงการ ที่ผ่านมติ ครม. สัญจรภาคเหนือ ที่มีความพร้อมและขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ ประกอบด้วย
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ประสิทธิภาพการระบายน้า

5.3 ลุ่มน้ายม ขอให้พิจารณา 1) เร่งดาเนินการ  กษ.
ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ เพื่อก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้าตาม
ล าน้ าสาขาในพื้ น ที่ ต อนบนของลุ่ ม น้ ายม
2) เร่งดาเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้า ผันน้าเลี่ยงเขตเศรษฐกิจที่มี
มูลค่าความเสียหายสูงในเขตจังหวัดสุโขทัย
พิ ษ ณุ โ ลก และพิ จิ ต ร และ 3) เร่ งก่ อ สร้ า ง
ประตูระบายน้าในพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ายม

ผลการดาเนินงาน
1. บรรจุในพรบ. ปี 2561 เพิ่มเติม (งบกลางปี) จานวน 10 รายการ วงเงิน 303 ล้านบาท
2. บรรจุใน พ.ร.บ. ปี 2562 จานวน 34 รายการ วงเงิน 1,251.0860 ล้านบาท
3. ขอตั้งงบประมาณปี 2563 จานวน 52 รายการ วงเงิน 3,428.4838 ล้านบาท
 กรมชลประทาน รายงานว่า การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้า ยม-น่าน (สวรรคโลก-พิชัย) อยู่ระหว่างการ

ออกแบบโดยสานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม- ขุดลอกแก้มลิงทะเลหลวง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอค่าเตรียม
ความพร้อมโครงการ- การขยายผลบางระกาโมเดล เร่งก่อสร้างประตูระบายน้าในลาน้ายม ได้เสนอขอตั้งงบประมาณปี
2562 จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. ประตูระบายน้าท่านางงาม จ.พิษณุโลก ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ วงเงิน 350 ลบ. แผนงาน 3 ปี (2562-2564) บรรจุ
ใน พ.ร.บ. ปี 2562 จานวน 70 ลบ. ผลการดาเนินงาน 8.38%ปี 2563 จานวน 170 ลบ. ปี 2564 จานวน 110 ลบ.
2. ประตูระบายน้าโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ค่าก่อสร้ างทั้งโครงการ วงเงิน 350 ลบ. แผนงาน 3 ปี (2563-2565)
ปี 2563 จานวน 70 ลบ. ปี 2564 จานวน 170 ลบ. ปี 2565 จานวน 110 ลบ.
3. ประตูระบายน้าท่าแห จ.พิจิตร ค่าก่อสร้างทัง้ โครงการ วงเงิน 350 ลบ.แผนงาน 3 ปี (2562-2564) บรรจุใน พ.ร.บ.
ปี 2562 จานวน 80 ลบ. ผลการดาเนินงาน 8.0% ปี 2563 จานวน 160 ลบ. ปี 2564 จานวน 110 ลบ.

ด้านการเกษตรและแปรรูป
6. ให้ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ วมกับ กระทรวง  ก.เกษตรฯฯ

อุต สาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน สภา
เกษตรกรแห่ งชาติ สถาบันการศึ กษาในพื้ นที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาในรายละเอียดใน
การสนับสนุน“โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออกภาคเหนือ” โดยใช้ผักและผลไม้นาร่อง ได้แก่
กล้วยหอม สับปะรด กระเจี๊ยบเขียว ขิง มะม่วง ข้าว
ไผ่ และพืชสมุนไพร ในลักษณะครอบคลุมการผลิต
ต้น ทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่ อ เป็ น อาหาร
อนาคต (Functional Food/Healthy Food)
โดยให้คานึงถึงความสอดคล้องกับการบริหารจัดการ

 พณ. เร่งรัดผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร โดยบูรณาการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

ผ่านการดาเนินงาน ได้แก่ 1) จัดงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX 2019 2) ขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตร ผ่าน
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว 3) จัดงาน Thailand Sourcing Forum 4) ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ผ่านสื่อในรูปแบบ online และ offline 5) จัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศเยือนไทย และการนา
คณะผู้แทนการค้าซึ่งเป็นผู้ส่งออกไทยเดินทางไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ 6) เร่งรัดขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของไทย ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งช่องทาง Online และ Offline
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีภารกิจในการจัดทามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐาน
ระบบแก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ - ในปีงบประมาณ 2562 มกอช.มีแผนการทบทวนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ มีดาเนินการดังต่อไปนี้ 1) การจัดหาปรับปรุงศักยภาพศูนย์/ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) คุณภาพ
วัตถุดิบ และแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานตรงความ
ต้องการของตลาด ความคุ้มค่าในการดาเนินการ และ
ต้ อ งไม่ เ ป็ น ภาระของรั ฐ ในอนาคต รวมทั้ งให้ ก ลุ่ ม
เกษตรกร องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีส่วนร่วมดาเนินการ
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้ การ
ดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ผลการดาเนินงาน
พืช และการอนุบาลพันธุ์พืช เพื่อยกระดับการผลิตพืชให้มีคุณภาพสม่าเสมอเพื่อการส่งออก 2) พัฒนาและส่งเสริม
เกษตรกรในโครงการ ให้มีความสามารถผลิตได้ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม 3) วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์รองรับ
ความต้องการตลาดในอนาคต เพื่อสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ 4) สนับสนุนการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงดินในพื้นที่โครงการ 5) จัดหาเครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและแปรรูป 6) เพิ่มศักยภาพ
ในการตรวจวิเคราะห์ดิน และน้าเพื่อการเพาะปลูกเกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงการรับรองคุณภาพผลผลิตเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เพื่อการส่งออก และ 7) สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณ์การเกษตร เพื่อแปรรูปข้าว สมุนไพร และไผ่ให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

ด้านการค้าและการลงทุน
7. การส่ ง เสริ ม และอ านวยความสะดวกทางการค้ า  ขบ.

การค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่าง
ไทยกับเมียนมา โดยขอให้พิจารณาสนับสนุน (1) การ
อานวยความสะดวกการผ่านแดน โดยการทา Visa
on Arrival (VOA) ณ ด่านชายแดนไทยและเมียนมา
(2) การท าความตกลงทวิ ภ าคี ก ารเปิด เดิ น รถส่ ว น
บุคคลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทย-เมียนมา
(3) การอนุญาตให้รถขนส่งของเมียนมาเข้ามาขนส่ง
สิ น ค้ า ในฝั่ ง ไทยด้ า นด่ า นแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก (4)
ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันตก (West Economic Corridor: WEC)
ในพื้นที่จังหวัดตาก พิษณุโลก และสุโขทัย และ (5)
เร่งรัดดาเนินการเพิกถอนเส้นทางในการก่อสร้างถนน
เพื่อการคมนาคมและการค้าระหว่างประเทศไปยังจุด
ผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อยู่ใน
พื้ น ที่ เ ขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ดอยเวี ย งหล้ า และป่ า
สงวนแห่ งชาติ ป่ า แม่ เ งา-แม่ ส าเพ็ ง ระยะทาง 9.7

กรมการขนส่งทางบกได้ดาเนินการ ดังนี้
 การเปิดเดินรถส่วนบุคคลระหว่างไทยกับเมียนมา ปัจจุบันไทยและเมียนมายังไม่มีความตกลงด้านการขนส่งทางถนน
ด้วยรถส่วนบุคคลระหว่างกันเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดระเบียบ ตลอดจนการกาหนดมาตรการกากับควบคุมดูแล
ในเรื่องปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนนของการนารถจดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยเพื่อการ
ท่องเที่ยว กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอ
อนุญาต การอนุญาตระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดง การใช้รถที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจาเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะนารถที่จดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาขับขี่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
 การอนุญาตให้รถขนส่งของเมียนมาเข้ามาขนส่งสินค้าในฝั่งไทยด้านด่านแม่สอดจังหวัดตาก ไทยและเมียนมาได้จัด
ประชุมหารือร่วมกันเพื่อจัดทาบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลง CBTA (IICBTA) ในการขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสารระหว่างไทย - เมียนมา เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้ มีการปรับแก้ไข
ร่างบันทึกความเข้าใจ IICBTA ระหว่างไทย - เมียนมา ณ จุดผ่านแดนแม่สอด - เมียวดี ให้มีความทันสมัยมากขึ้นและให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจากการหารือ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะเริ่มการออกใบอนุญาตการขนส่งทางถนนภายใต้บันทึก
ความเข้าใจฯ ฝ่ายละ 100 ฉบับ และกาหนดให้บันทึกความเข้าใจฯ มีผลบังคับใช้ 30 วันหลังจากที่มีการ ลงนามครบทั้ง
สองฝ่าย ซึ่งขณะนี้ยังมีประเด็นคงค้างที่อยู่ระหว่างการหาข้อยุติร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
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ผลการดาเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย (มท.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้ดาเนินการ ดังนี้
 วันที่ 12 มกราคม 2561 ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อการพัฒนาพื้นที่บริเวณจุด
ผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้พร้อมยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการของฝ่ายเมียนมาและประเด็นเขตแดน โดยเฉพาะ
ขั้นตอนการสารวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey-JDS)
โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นของส่วนราชการและขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อยกระดับ
จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่นเป็นจุดผ่านแดนถาวรและเป็นการดาเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ให้เร่งรัดการเพิก
ถอนพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ที่จะก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและการค้าระหว่างประเทศไปยังจุดผ่อน
ปรนบ้านห้วยต้นนุ่น
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้ดาเนินการ ดังนี้
 ส่งเสริม และอานวยความสะดวกทางการค้า การค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ย วระหว่างไทยกับเมีย นมา
โดยพิจารณาสนับสนุน ดังนี้
1. การจัดงานแสดงสินค้าศักยภาพการเกษตรฯ และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มสูงภาคเหนือ
2. จัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจภาคเหนือในระดับนานาชาติ โดยการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในภูมิภาค
อาทิ ภาคเหนือ สามารถดาเนินการได้ โดยต้องมีการประเมินปัจจัยต่างๆ ในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 งานแสดงสินค้ านานาชาติที่ ต้องการจัด และสามารถเชื่อมโยงกับ ผู้ประกอบการในต่างประเทศได้ ต้องมี
ลักษณะเน้นไปที่การเจรจาธุรกิจเป็นหลัก มิใช่เป็นการขายปลีก
2.2 ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงานฯ นอกจากจะต้องมีความเข้าใจในตัวสินค้าที่จะส่งออกของ
ตนเองแล้ว ต้องมีพื้นฐานความรู้ในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศด้วย รวมไปถึงทักษะการเจรจาการค้ากับคู่
ค้าชาวต่างชาติ
2.3 สินค้าที่นามาจัดแสดงในงานฯ จะต้องได้มาตรฐานการส่งออก และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของประเทศผู้นาเข้า
2.4 งานแสดงสินค้านานาชาติที่สมบูรณ์ ต้องมีหน่วยงานที่มีเครือข่ายที่ดีในต่างประเทศ และได้รับความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากสมาคม องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านต่างประเทศ
2.5 การจัด งานแสดงสินค้ านานาชาติ ต้อ งใช้ งบประมาณในการด าเนินงานค่อ นข้า งสู ง เนื่อ งจากมีค่า ใช้ จ่า ย
ที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง อาทิ ค่าเช่าพื้นที่จัดงาน ค่าออกแบบ/ก่อสร้างและตกแต่งคูหา ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัด
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ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมพิเศษต่างๆ ค่าจัดคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ
2.6 การจั ด งานแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ ใ ห้ ป ระสบผลส าเร็ จ ต้ อ งเกิ ด จากความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น ได้ แ ก่
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนในพื้นที่ โดยต้องมองภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นสาคัญ
และบริหารจัดการโดยหน่วยงานหลักที่มีความเชี่ยวชาญ มองถึงประโยชน์ส่วนรวม และประเทศชาติเป็นหลัก

7.1 ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการ  ก.ต่างประเทศ
ต่ า งประเทศ กระทรวงคมนาคม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาสนับสนุน
การอานวยความสะดวกทางการค้า การค้า
ชายแดน การลงทุ น และการท่ อ งเที่ ย ว
ระหว่างไทยกับเมียนมา โดยการทา Visa on
Arrival (VOA) ณ ด่านชายแดนไทยกับเมียน
มา การทาความตกลงทวิภาคีการเปิดเดินรถ
ส่วนบุคคล และการอนุญาตให้รถขนส่งของ
เมียนมาเข้ามาขนส่งสินค้าในฝั่งไทยด้านด่าน
แม่สอด จังหวัดตาก ตามขั้นตอนต่อไป

1. VOA ณ ด่านชายแดนไทยกับเมียนมา

7.2 ให้ สศช. รับข้อเสนอการขอสนับสนุนให้ศึกษา  สศช.
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันตก (West Economic Corridor: WEC)
ไปพิจารณาประกอบการขับเคลื่อนการพัฒนา

สศช. รายงานสรุปความคืบหน้าการดาเนินงาน 1) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 9 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กาหนดบทบาทและ
แนวทางการพัฒนาตาก สุโขทัย และพิษณุโลก โดยให้จังหวัดตากเป็นพื้นที่ 1 ใน 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2)
นอกจากการสนับสนุนในเชิงนโยบาย ภาครัฐได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ตาก สุโขทัย และพิเษณุโลก โดยเน้นด้านระบบขนส่งสาธารณะ ดังนี้

1.1 ในช่วงปลายปี 2561 ฝ่ายเมียนมามีหนังสืออย่างเป็นทางการขอให้ฝ่ายไทยพิจารณายกเว้นการตรวจลงตราให้แก่
ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาที่เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรและท่าเรือระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการอานวยความ
สะดวกในการข้ามแดนของประชาชนในระดับที่สูงกว่าการอนุญาตออก VOA ณ จุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทยกับ
เมียนมา
1.2 เมื่อ 31 มกราคม 2562 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายเมียนมาในการยกเว้นการตรวจลงตราตามข้อ
1.1 ให้ไ ด้ รับ การพิจ ารณาอย่ า งรอบด้ านและครอบคลุ มมิ ติ ต่า งๆ แต่ยั งคงไม่ ไ ด้ข้ อ สรุ ป ปั จจุ บั น กรมเอเชี ย
ตะวันออกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกาหนดจะจัดการ
ประชุมร่วมกันอีกครั้งในช่วงต้นเดือนเมษายน 2562
2. การอนุญาตให้รถขนส่งของเมียนมาข้ามพรมแดนผ่านจุดผ่านแดนถาวรแม่สอด - เมียวดี มาส่งสินค้าในฝั่งไทย
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ไทยและเมียนมาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (iiCBTA) ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย - เมียนมา และร่างบท
เพิ่ม เติม (Addendum) ในการประชุ มคณะกรรมการร่ว มสาหรั บความตกลงว่า ด้ว ยการขนส่งข้ามพรมแดนใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 7 ที่เมืองเสียมราฐ กัมพูชา โดยความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1
มิถุนายน 2562 ซึ่งจะเปิดทางให้รถขนส่งของเมียนมาสามารถข้ามจุดผ่านแดนถาวรแม่สอด - เมียวดี มาส่งสินค้าในฝั่ง
ไทย อันจะช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์และพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าในฝั่งไทยได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น
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พื้ นที่ ระเบี ยงเศรษฐกิ จตะวั นออก-ตะวั นตก
(East-West Economic Corridor: EWEC)
ภายใต้ แผนงานการพั ฒนาความร่ วมมื อทาง
เศรษฐกิ จในอนุภู มิภาคลุ่มแม่ น้าโขง (Greater
Mekong Subregion: GMS)

7.3 ให้ ส านั ก งานสภาความมั่ นคงแห่ งชาติ เป็ น  สมช. /มท./ ทส./
หน่วยงานหลักรับไปประสานกระทรวงมหาดไทย
กต./ กห.
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปเร่งรัดการสารวจ
แนวเขตแดนร่ ว มกั บ เมี ย นมาก่ อ นการเพิ ก
ถอนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า
และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เงา-แม่สาเพ็ง ที่
จะก่ อ สร้ า งเส้ น ทางคมนาคมและการค้ า
ระหว่างประเทศไปยังจุดผ่อนปรนบ้านห้วย
ต้ น นุ่ น จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน และเสนอ
คณะรัฐมนตรี ตามขั้น ตอนโดยด่วน และให้
รายงานผลการดาเนิ นงานให้ค ณะรัฐมนตรี
ทราบอย่างต่อเนื่อง

ผลการดาเนินงาน
(1) โครงการก่อสร้างทางหลวงตาก - แม่สอด หมายเลข 105 เป็น 4 ช่องทาง ระหว่าง กม. ที่ 22 - 74
(2) โครงการขยายถนนแม่สอด - ตาก เป็น 4 ช่องทาง ระหว่าง กม. ที่ 49 - 73 ระยะทาง 24 กม.
(3) โครงการทางหลวงตาก - แม่สอด หมายเลข 12 ส่วนที่ 3 จังหวัดตาก เป็น 4 ช่องทาง ระยะทาง 25.5 กม. วงเงิน
1,500 ลบ.
(4) โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองแม่สอด และสะพานข้ามแม่น้าเมยแห่งที่ 2 เพื่อเชื่อมโยงกับเส้นทางเมียวดี -ก่อกะเรก
ในประเทศเมียนมา ในปัจจุบันก่อสร้างดาเนินการไปได้ประมาณ 25% โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2562
ระยะทาง 21 กม. วงเงิน 3,900 ลบ.
(5) โครงการปรับปรุงสนามบินแม่สอด โดยให้บริการแก่ผู้โดยสาร สร้างทางวิ่ง ที่จอดเครื่องบิน และอาคารผู้โดยสาร
การก่อสร้างดาเนินการไปได้ประมาณ 57.56% โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2561 วงเงิน 1,112 ลบ.
 ก.กลาโหม (กรมแผนที่ทหารและกรมกิจการชายแดนทหาร) ได้สารวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail

Survey: JDS) และเสนอให้คณะกรรมการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-เมียนมา ให้ความเห็นชอบแนวทางการดาเนินการฯ
ดังกล่าวต่อไป
 ก. การต่างประเทศ ได้ดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เมื่ อ วัน ที่ 28 มี น าคม 2561 สมช. ได้จั ด ประชุม ส่ วนราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อพิ จ ารณาก าหนดแนวทางในการ
ดาเนินการกรณีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรด่านสิงขร-มอต่อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามมติคณะรัฐ มนตรี และจุด
ผ่านแดนอื่นที่มีปัญหาเขตแดน ซึ่งที่ประชุมได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น ดังนี้
1.1 ในระดับนโยบาย การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่นเป็นจุดผ่านแดนถาวรยังไม่ได้ข้อสรุปหรือข้อตกลงใน
ระดับนโยบายระหว่างไทยและเมียนมาที่ชัดเจน กล่าวคือ จุดประสงค์ของการเปิดจุดผ่านแดนบริเวณบ้าน
ห้ ว ยต้ น นุ่ น ของสองประเทศไม่ ส อดคล้ อ งกั น โดยไทยเสนอให้ เ ป็ น จุ ด ผ่ า นแดนถาวรตามหลั ก สากล
(International Border Checkpoint) แต่เมียนมาต้องการเปิดในรูปแบบของ Border Trade Post เท่านั้น
ซึ่งไทยไม่มีจุดผ่านแดนที่มีลักษณะตรงกันกับที่เมียนมาเสนอ ดังนั้น สถานะปัจจุบันจึงมีการชะลอการยกระดับ
จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่นเป็นจุดผ่านแดนถาวรไว้ก่อน โดยรอให้มีข้อชัดเจนในระดับนโยบายของรัฐบาลไทย
กับเมียนมาให้มีความสอดคล้องต้องกันอย่างเป็นทางการก่อน ทั้งนี้ ฝ่ายไทยกาลังดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตใิ นการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนถาวรตามที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562
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ผลการดาเนินงาน
1.2 มติที่ประชุม สมช. การกาหนดแนวทางในการดาเนินการจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่นจะต้องมีการจัดทาการ
สารวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey-JDS) ระหว่างไทยกับเมียนมาก่อนทาการยกระดับให้
เป็นจุดผ่านแดนถาวร ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2561
2. การสารวจแนวเขตแดนร่วมกับเมียนมาบริเวณพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากไทย
และเมียนมายังอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่จะต้องหาข้อสรุปหรือข้อตกลงเชิงนโยบายระหว่างรัฐบาลต่อสถานะของการ
ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่นให้ชัดเจนตามข้อ 1 ดังนั้น การเจรจาตกลงกับฝ่ายเมียนมาเพื่อเจรจาการจัดทา
การสารวจเก็บรายละเอียดภูมิ ประเทศ (JDS) จะสามารถดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาได้
ข้อตกลงเรื่องสถานะของจุดผ่านแดน ซึ่งไทยและเมียนมาจะได้หารือกันในกรอบของการประชุมด้านเขตแดนเพื่อ
เจรจาการจัดทา JDS ก่อนการดาเนินการก่อสร้างหรือพัฒนาพื้นที่ต่อไป


ก.มหาดไทย รายงานว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาตามอานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนตามข้อสั่งการ
ดังกล่าว
 ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นชอบในหลักการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่หัวหน้าเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ดาเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางตรวจการณ์ห้วยต้นนุ่น และ
ก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ป่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางตรวจการณ์ห้วยต้นนุ่น เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและหิ นคลุกบดอัดแน่น
ระยะทางรวม 9.2 กม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561)
8. ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รั บ ไปหารื อ กั บ  ก.เกษตรฯฯ

กร ะ ท ร ว ง พา ณิ ช ย์ ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม
กระทรวงมหาดไทย ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการตามที่เสนอ โดยให้ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปี 2561 โดยคานึงถึงความคุ้มค่าของการดาเนินงาน
และให้ ป ระเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละความคุ้ ม ค่ า เพื่ อ
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ผลการดาเนินงาน

ประกอบการขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในปี
ต่อไป
8.1 การจัดงานแสดงสินค้าศักยภาพการเกษตร  ก.เกษตรฯฯ
และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มสูง
ภาคเหนือ (Northern Thailand Food
Valley & Fruit Expo)
8.2 การจั ด งานแสดงสิ น ค้ า และจั บ คู่ ธุ ร กิ จ  ก.เกษตรฯฯ
ภาคเหนื อ ในระดั บ นานาชาติ (Northern
Thailand GMS Trade Fair and Business
Forum)

สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานแสดงสินค้า BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Expo Southeas
Asia 2018 ร่วมกับ NurnbergMesse Gmbh (NM) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดงาน
แสดงและจาหน่ายสินค้าอินทรีย์ “สังคมสุขใจ” “มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ” โดยเชื่อมโยงเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร ศูนย์จาหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) สินค้า Organic สินค้า IG ตลาดต้องชม และผู้ผลิตนา
สินค้ามาจาหน่ายให้ประชาชนผู้บริโภคโดยตรง มีผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์และผู้เข้าร่วมงาน จานวน 18,766 ราย มูลค่า
การจาหน่ายกว่า 15 ล้านบาท รวมทั้งดาเนินโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการส่งออกนอกจากนี้
ได้จัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Village) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน
มีความรู้ด้านการตลาด เป้าหมาย 4 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านหนองเทา จ.อุบลราชธานี หมู่บ้านหนองเม็ก จ.อานาจเจริญ
หมู่บ้านซอง มู แฮง จ.จันทบุรี และหมู่บ้านชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จ.เชียงราย รวมทั้งจัดตั้ง Organic Farm Outlet แห่ง
ใหม่ จานวน 4 แห่ง คือ อุทยานบัวมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ร้านล้านปันสุข
จ.สุพรรณบุรี ร้านขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ จ.อุดรธานี และร้านเนเชอรัลเฮาส์ จ.นนทบุรี นอกจากนี้ได้รับรองคณะผู้นาเข้า
จากบริษัท Zhongpan Cereal and Oil Import & Export Co., Ltd ประเทศจีน ซึ่งสนใจนาเข้ากลุ่มข้าวสี และข้าวเพื่อ
สุขภาพ โดยเฉพาะข้าว กข43 ที่สามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้ โดยจะนาเข้าข้าวดังกล่าวเพื่อเปิดตลาดปริมาณ 5 ,000 ตัน
รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้าว กข43 และข้าวสีสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย
Healthy Rice Campaign 2018 ในประเทศแคนาดา สหรัฐฯ และออสเตรเลีย ฯลฯ

ด้านการแพทย์ การบริการผู้สูงอายุ และสังคม
9. ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ก.ศึกษาธิการ

ได้ แ ก่ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการพั ฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ประกาศ TOR ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารและTORจ้างที่ปรึษา
คุมงาน คาดว่าจะสามารถ ทาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาคุมงานในเดือน ม.ค. 62
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รับไปพิจารณาจัดทาแผนการดูแลผู้สูงอายุแบบครบ
วงจรภาคเหนือ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
พื้นที่ที่มีศั กยภาพที่พร้อมด าเนินการ รวมทั้งต้องมี
รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การที่ ต้ อ งไม่ เ ป็ น ภาระของ
ภาครัฐในอนาคต ก่อนที่จะดาเนินโครงการหรือขยาย
ผลสัมฤทธิ์ไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
10. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  ก.ศึกษาธิการ

โดยสถาบั น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ และหน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ไปพิ จ ารณาผลั ก ดั น นโยบายเมื อ ง
สมุนไพร (Herb City) และการแพทย์แผนไทยเพื่อ
ความเป็นเลิศ และติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เพื่อขยายผลไปสู่พื้นที่ที่มีศักยภาพต่อไป
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
11. ให้ ก ระทรวงคมนาคมรั บ ไปหารื อ กระทรวงการ  ขบ./ทล.

ท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้
ชุมชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ทั้งในด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
เ พื่ อ พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม
ประวั ติ ศ าสตร์ เมื อ งมรดกโลก โดยมุ่ ง เน้ น การ
ท่องเที่ยวเพื่อชมความสวยงามของสถานที่ และการ
เล่าเรื่อ งราวความเป็ นมาทางประวั ติศาสตร์ ซึ่งจะ
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วของ
ภาคเหนือให้พัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน

กรมการขนส่งทางบกได้ดาเนินการ ดังนี้
 ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีคาสั่ง ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเชื่ อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด
กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นเข้ามามี ส่วนร่วมเพื่ อให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการ
ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ในทางเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และสิ่ งแวดล้ อ ม โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เป็นที่ปรึกษาร่วม ปลัดกระทรวงคมนาคมและปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา เป็นประธานกรรมการร่วมฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. การประชุ ม คณะกรรมการร่ ว มฯ ครั้ ง ที่ 1/2561 ได้ มี ก ารหารื อ ในประเด็ น กรอบแนวทางการท างานของ
คณะกรรมการร่วมเพื่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 2 คณะ ประกอบด้วย
1.1 คณะทางานพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เมืองหลัก-เมืองรอง และแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดย
มีรองปลัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะทางาน
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1.2 คณะทางานอานวยความสะดวกการบริการและความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยมีรองปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะทางาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมฯ ได้มีมติมอบหมายให้ คณะทางานทั้ง 2 คณะดังกล่าว จัดทาสรุปประเด็นปัญหาและ
อุป สรรคด้า นการขนส่ งที่ ส่งผลต่อ การท่ องเที่ย ว รวมทั้ งก าหนดหน่ว ยงานที่รั บผิ ดชอบและบทบาทหน้า ที่ข อง
หน่วยงาน และกาหนดประเด็นปัญหาดังกล่าว เข้าไว้ในแผนระยะเร่งด่วน (แผน Quick win) และแผนระยะยาว
และนาเสนอคณะกรรมการร่วมฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
2. คณะทางานภายใต้คณะกรรมการร่วมฯ อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของประเด็นปัญหาและอุปสรรค เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการร่วมฯ ในช่วงเดือน มี.ค. 61 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
2.1 ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดาเนินการภายใน 1-3 เดือนแรก ได้แก่ ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ปัญหาเกี่ยวกับการ
นารถผ่านข้ามแดน ปัญหารถโดยสารสาธารณะ ปัญหาเรือโดยสารสาธารณะ ปัญหามาตรฐานความปลอดภัย
ทางน้า การบริหารจัดการภายในท่าอากาศยาน และปัญหากระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
2.2 ประเด็นที่เป็นนโยบายของรัฐบาล และกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น MotoGP การพัฒนาพื้นที่ Thailand Riviera
การเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวหลัก -เมืองท่องเที่ยวรอง และการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวบริเวณ
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
2.3 ประเด็ น เพื่ อ สนับ สนุน การขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ งชาติ ฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)
เช่น การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในการเดินทางเข้าสู่ประเทศ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาระบบความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดาเนินการ ดังนี้
 กระทรวงวัฒนธรรมได้ เ ตรี ย มความพร้ อมในการพัฒ นาโครงข่า ยคมนาคมในพื้น ที่ที่มีแ หล่ง มรดกศิล ปวัฒ นธรรม
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับ ประวัติศ าสตร์ท้อ งถิ่น
และประวัติศ าสตร์ช าติใ ห้กับ ชุน ชนในพื้น ที่ การพัฒ นาพื้น ที่แ ละโครงสร้า งพื้น ฐาน ตลอดจนการจัด สิ่ง อานวย
ความสะดวกต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับบริการและใช้ประโยชน์
จากการดาเนินการได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว อาทิ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์ โดยการเป็นยุวมัคคุเทศก์ในการแนะนา
และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว การปรั บปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นที่อุทยาน
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ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แหล่งโบราณสถานที่สาคัญ การประกาศรายชื่อต้นไม้สาคัญของแผ่นดินเพื่อส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สาคัญของชุมชน การส่งเสริมการจัดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม การ แสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรม และการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาในจังหวัดต่างๆ ที่มีศักยภาพ เป็นต้น ทังนี ปี 2562 กรมศิลปากรได้
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าสิ่งก่อสร้างจังหวัดสุโขทัย 119.92 ลบ. แล้ว

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม
12. ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ ว มกั บ กระทรวง  ก.เกษตรฯฯ

มหาดไทย และกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้ อ มรับ ไปพิจ ารณาด าเนิน การส่ งเสริ ม การ
ปลูกไผ่สร้างป่าเศรษฐกิจตามขั้นตอนต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการตาม
ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม แล้ว โดยการจัดการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัยากรฯ เพื่อร่วมกันหารือและพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อเป็น
ไม้เศรษฐกิจตามกรอบ (ร่าง ) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2579 เมื่อ 29 มิ.ย. 61
ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 100 คน ทั้งนี้ จะนาเรียนสรุปผลการประชุมรายงานต่อ
รัฐบาลถึงความคืบหน้าและแนวทางการดาเนินการต่อไป

13. ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รั บ ไปพิ จ ารณา  ก.เกษตรฯฯ

ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ าและการ
ท่องเที่ยว โดยขอรับการสนับสนุนการสร้างแก้มลิงทุ่ง
หนองค้อและทุ่งทะเลหลวง
14. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาดาเนินการ  ก.เกษตรฯฯ

บริหารจัดการน้าแบบชุมชนมีส่วนร่วม : บางระกาโมเดล
ตามขั้นตอนต่อไป
การประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
1. ให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  ก.มหาดไทย

 ก.มหาดไทย รายงานว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาตามอานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนตามข้อสั่งการดังกล่าว
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รั บ ไปพิ จ ารณาศึ ก ษาการออกแบบก่ อ สร้ า งถนน
เส้นทางเลียบชายทะเลจังหวัดชลบุรี ส่วนต่อขยาย
(เชื่ อ มต่ อ บู ร พาวิ ถี -บางทราย) เพื่ อแก้ ไขปั ญหา
การจราจร และส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ให้คานึงถึง
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญและการรองรับการค้าการลงทุนในพื้นที่ รวมทั้ง
การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเส้นทางดังกล่าว
ด้วย
2. ให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาศึกษาการออกแบบ  ก.คมนาคม

ผลการดาเนินงาน
 กรมโยธาธิการและผังเมือง รายงานว่าเป็นรายการตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก สาหรับการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ถนนสายเสนอแนะ สาย ฉ ตามผังเมืองรวมเมือง
ชลบุรี พ.ศ.2553 (ส่วนต่อขยายสะพานเลียบชายทะเลเดิม) เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมสายรองของเมืองชลบุรี บรรเทา
ความแออัดของการจราจรบนถนนสายหลัก งปม.ทั้งสิ้น 40.0 ลบ. ผูกพันงบประมาณ 2 ปี (ปี 2562 - 2563) ปี 2562
ตั้งงบประมาณ 8.0 ลบ. (ตั้ง งปม. 20%) ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 32.0 ลบ. - ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้ดาเนินการจัดทาร่างข้อกาหนดและขอบข่ายงานจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference ) แล้วเสร็จ และอยู่ใน
กระบวนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ก. มหาดไทย รายงานว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาตามอานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนตามข้อสั่งการดังกล่าว

ก่อสร้างถนน โดยให้คานึงถึงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
การพั ฒนาแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ ส าคั ญและการรองรั บ
การค้าการลงทุนในพื้นที่ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนในเส้นทางดังกล่าวด้วย
2.1 เส้นทางสาย ค1 ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัด  ทช
ชลบุรี

 กรมทางหลวงชนบท ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 32 ลบ. เป็นค่าสารวจออกแบบรายละเอียด

2.2 เส้นทางเขื่อนขุนด่านปราการชล-ช่วงแยกศรีนาวา  ทล
จังหวัดนครนายก (ทล.หมายเลข 3239) เพื่อการท่องเที่ยว

 ทางหลวงหมายเลข 3239 นครนายก – เขื่อนขุนด่านปราการชล มีระยะทาง 16.125 กม. เป็นเส้นทางคู่ขนานกับ ทล.

2.3 เส้ นทางตั ดใหม่ จากแยก 3259-จุ ดผ่ านแดนถาวร  ทล
บ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับ
การค้ายแดน

 เส้นทางเชื่อมระหว่าง อ.คลองหาด สู่จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน ในปัจจุบันใช้เส้นทาง สก.4058 และทางท้องถิ่น ซึ่งมี

โครงการดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการสารวจออกแบบรายละเอียด

3049 ซึ่งได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทางแล้ว ซึ่งเส้นทางดังกล่าวได้รับการปรับปรุงเป็นทางหลวงขนาด 4 ช่อง
จราจร ระยะทาง 3.000 กม. คงเหลือทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร มาตรฐานทางชั้น 4 (7/9) ระยะทาง 13.125 กม.
มีปริมาณจราจรไม่หนาแน่น ยังสามารถรองรับการให้บริการได้ อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวง จะพิจารณาเสนอขอรับ
จัดสรรงบประมาณในการดาเนินการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเป็นช่วงๆ ที่มีชุมชนหนาแน่น เพื่อความปลอดภัย
กับประชาชนในพื้นที่ในการใช้เส้นทางสัญจร
เขตทางแคบและผ่านชุมชน การเดินทางไม่ได้รับความสะดวกมากนัก การตัดเส้นทางแนวใหม่จะได้รับความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากปัจจุบันด่านชายแดนดังกล่าวเป็นจุดผ่อนปรนยังไม่ได้พัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวร มีปริมาณการ

53
ที่

ประเด็นข้อเสนอ/มติ กรอ.

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
เดินทางและขนส่งสินค้าผ่านแดนไม่สู งมาก เส้นทาง สก.4058 และทางท้องถิ่น ยังสามารถรองรับปริมาณจราจรได้ดี
ในอนาคตหากมีการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร มีสถิติการเดินทางและขนส่งสินค้าผ่านแดนที่มีปริมาณสูงขึ้น มีการพัฒนาเส้นทาง
ฝั่งประเทศกัมพูชารองรับจุดผ่านแดนถาวร ทล. ก็จะรับไปพิจารณาออกแบบทางแนวใหม่เพื่อเชื่อมการเดินทางให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

3. ให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และ  ก.มหาดไทย

กระทรวงคมนาคม รับไปพิจารณาศึกษาการออกแบบ  ก.คมนาคม
ก่อสร้างถนนเส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิศ (อู่ตะเภา-ชลบุรีระยอง-จันทบุรี) ในส่วนที่อยู่ ในความรับผิดชอบต่อไป
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่ งท่ องเที่ ยวที่ ส าคั ญและการรองรั บการค้ าการ
ลงทุ น ในพื้ น ที่ รวมทั้ ง การสร้ า งความเข้ า ใจกั บ
ประชาชนในเส้นทางดังกล่าวด้วย

 กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า หน่วยงานที่เ กี่ย วข้องอยู่ ร ะหว่า งพิจารณาตามอ านาจหน้ าที่ในการขับเคลื่อนตาม

ข้อสั่งการดังกล่าว
 กรมทางหลวงชนบทรายงานว่า ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เป็นถนนที่กรมทางหลวงชนบทศึกษาความเหมาะสมผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์สุนทร
ภู่ อ.แกลง จ.ระยอง เลียบชายฝั่งทะเลไปสิ้นสุดที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ระยะทาง 104.943 กม. ส่วนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
ที่ขอให้ศึกษาออกแบบก่อสร้าง เป็นส่วนที่ จ.ระยอง ต้องการจะพัฒนาเพิ่มเติมต่อจากอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อ.แกลง
จ.ระยอง ระยะทางประมาณ 90 กม. ประกอบด้วย ถนนในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อเชื่อมกัน โดยถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท มีจานวน 1 สาย คือ
รย.1001 แยก ทล.3 – เลียบหาดแม่ราพึง อ.เมือง จ.ระยอง ระยะทาง 6.938 กม. ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้รับการ
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 102.155 ลบ. เพื่อมาบูรณะปรับปรุงถนนในส่วนที่รับผิดชอบแล้ว

4. ให้ ก ระทรวงคมนาคมรั บ ข้ อ เสนอการขอรั บ การ  ก.คมนาคม

สนับสนุนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
เส้น ทางโดยการเพิ่ม ช่องทางจราจรไปพิจ ารณาใน
รายละเอี ย ดและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ตามความ
จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นตามขั้ น ตอน โดยให้ ค านึ ง ถึ ง การ
เชื่ อ มโยงพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตะวั น ออก
(EEC) และพื้นที่ระหว่างจังหวัดในภาค ระหว่างภาค
รวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อ มและประโยชน์ ที่
ประชาชนในพื้ น ที่ จ ะได้ รั บ ต่ อ ไปในอนาคต โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
4.1 เส้นทางเขาไร่ยา-แพร่งขาหยั่ง จังหวัดจันทบุรี  ทล
(ทล.หมายเลข 3249) เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
และการท่องเที่ยวเขาคิชฌกูฏ

กรมทางหลวง ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ 2562 เพื่อดาเนินการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3249 แยกทางหลวง
หมายเลข 3 (เขาไร่ยา) – อาเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ตลอดทั้งเส้นทางแล้ว
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4.2 เส้นทางบ้านป่าวิไ ล-ด่านชายแดนบ้า นแหลม  ทล
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี (ทล.หมายเลข 3193) เพื่ อ
รองรับการค้าชายแดน

กรมทางหลวง ขอรับไว้พิจารณาเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ 2563 ต่อไป เพื่อขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ตลอด
ทั้งเส้นทางแล้ว

4.3 เส้นทางนครนายก-บางหอย-บ้า นสร้า ง-พนม  ทล
สารคาม (ทล.หมายเลข 3076) เพื่อสนับสนุน
การขนส่ง

กรมทางหลวง รายงานว่าทางหลวงหมายเลข 3239 นครนายก – พนมสารคาม มีระยะทาง 58.921 กม. เป็นทางหลวง
ขนาด 2 ช่องจราจร มีปริมาณจราจรไม่หนาแน่น สามารถรองรับการให้บริการได้ อย่างไรก็ตามกรมทางหลวงจะพิจารณา
เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน เป็นช่วงๆ ที่มีชุมชนหนาแน่น เพื่อความ
ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่ในการใช้เส้นทางสัญจร

4.4 เส้ น ทางคลองหลวงแพ่ ง -ปราจี น บุ รี (ทล.  ทล
หมายเลข 3481) เชื่อมจังหวัดฉะเชิงเทราและ
ปราจี น บุ รี เพื่ อ สนั บ สนุ น การขนส่ ง และ
อุตสาหกรรม โดยให้ปรับแผนการดาเนินงาน
และให้ สานั ก งบประมาณพิ จ ารณาสนั บ สนุ น
โดยเร่งด่วน

กรมทางหลวง ขอรับไว้พิจารณาเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ 2563 ในช่วง คลองหลวงแพ่ง – อาเภอบางน้าเปรี้ยว
ที่มีการจราจรหนาแน่น สาหรับช่วงที่เหลือ จะขอรับไว้พิจารณาจัดลาดับความสาคัญในการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
ต่อไป

4.5 เส้นทางปราจีนบุรี-ศรีมหาโพธิ (ทล.หมายเลข  ทล
3 0 7 9 ) เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ข น ส่ ง แ ล ะ
อุ ต สาหกรรมในนิค มอุต สาหกรรม อ าเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

กรมทางหลวง รายงานว่าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ์ ระยะทางประมาณ 17
กิโลเมตร มีแผนเสนอขอรับงบประมาณปี 2564 หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ต่อไป

4.6 เส้นทางบางบุตร-ชุมแสง จังหวัดระยอง (ทล.  ทล
หมายเลข 3471) เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง
จั ง หวั ด ระยอง กั บ พื้ น ที่ EECi ในอ าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง

กรมทางหลวง รายงานว่ า โครงการดั ง กล่ า วได้ บ รรจุ ใ นแผนพั ฒ นาทางหลวงรองรั บ พื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวันออก (EEC) โดยจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 2563 ต่อไป

5. ให้ ก ระทรวงคมนาคมรั บ ข้ อ เสนอด้ า นการพั ฒ นา  ก.คมนาคม

ระบบขนส่งสาธารณะไปพิจารณาในรายละเอียดและ
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ในการด าเนิ น การตามความ
จาเป็นเร่งด่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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5.1 การศึ ก ษาออกแบบรถไฟทางคู่ ส ายระยอง-  รฟท.
จั นทบุ รี -ตราด เพื่ อเชื่ อมต่ อรถไฟความเร็ วสู ง
กรุงเทพฯ-ระยอง

 เดิม รฟท. มีแผนในการศึกษาออกแบบรถไฟทางคู่สายดังกล่าว โดยใช้งบประมาณปี 2562 แต่จากการหารือในที่ประชุม

5.2 การเปิดเดินรถไฟโดยสารด่วนพิเศษ (Sprinter)  รฟท.
สายกรุงเทพฯ-อรัญ ประเทศ เพื่ อ รองรั บการ
เ ดิ น ท า ง ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ร ะ ห ว่ า ง
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี และสระแก้ว

 ปัจจุบัน มี การให้บริ การเดินรถไฟขนส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพไปอรัญประเทศ วันละ 4 เที่ยว (เที่ยวไป 2 เที่ยว และเที่ยวกลับ

5.3 การศึ ก ษาเพื่ อ จั ด ท าแผนแม่ บ ทระบบขนส่ ง  สนข.
มวลชนเพื่อ เชื่อ มโยงสถานีร ถไฟความเร็ ว สู ง
ก รุ ง เ ท พ ฯ -ร ะ ย อ ง กั บ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว
อุต สาหกรรม และแหล่ งชุ มชน ในพื้น ที่เ มือ ง
พัทยา ศรีราชา และแหลมฉบัง เป็นต้น

สานักนโยบายและแผนงานและขนส่งจราจร (สนข.) ได้ดาเนินการ ดังนี้
 สนข. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 เพื่อดาเนินการศึกษา "โครงการศึกษาการจัดทาแผนแม่บท
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับ EEC " วงเงิน 23,185,000 บาท
(งบประมาณปี 2562 จานวน 9,275,000 บาท ผูกพันปี 2563 จานวน 13,910,000 บาท)
 ปัจจุบัน (มีนาคม 2562) สนข. จะเริ่ มดาเนินการศึกษาการจัดทาแผนแม่ บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับ EEC โดยได้พิจารณาและเห็นความจาเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะ เพื่อเชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่สาคัญ ของประเทศ โดยได้ดาเนินการจัดทา
แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อสนับสนุนและรองรับ EEC
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การท่อ งเที่ย วและสังคม เพื่อ ให้เ กิด การบูร ณาการรูป แบบการพัฒ นาที่เ ด่น ชัด มีศักยภาพใน
ระดับสูงในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาเมือง
และโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่สาคัญดังกล่าวข้างต้น

คณะทางานเตรี ยมการจัดทาข้อ มูลประกอบการประชุ ม ครม. สัญจร พื้นที่ภ าคตะวั นออก เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 61
ที่ประชุมมีมติให้ รฟท. เร่งรัดการดาเนินการศึกษาฯ โดยขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อดาเนินการ
 ปัจจุบัน รฟท. อยู่ระหว่างดาเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางคู่ สายชุมทางศรี
ราชา-ระยอง และ มาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่ วงเงิน 45 ลบ. เพื่อดาเนินการในปี 2561 โดยใช้ระยะเวลาใน
การศึกษา 6 เดือน
2 เที่ยว) โดยเส้นทางเริ่มจาก กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – ปราจีนบุรี – กบินทร์บุรี – อรัญประเทศ ทั้งนี้ รฟท.
มีแผนการเปิดเดินขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศในเส้นทางกรุงเทพ – อรัญประเทศ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เชิงนิเวศน์ และชุมชน
 ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดการซ่อมบารุงรถดีเซลรางปรับอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการ
ในเส้นทางดังกล่าว และได้มีการจัดให้บริการเช่าเหมาตู้โดยสารจัดเฉพาะพ่วงไปกับขบวนรถที่เดินประจา เพื่อรองรับการ
เดินทางที่เพิ่มขึ้น
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ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะเสริมสร้างสนับสนุนการเติ บโตของพื้นที่ EEC พร้อมกับความยั่งยืนของประเทศ รวมทั้ง
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ได้กาหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและ
ต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงข่ายที่มีอยู่และผลักดันการเจรจาด้านการขนส่งกั บประเทศเพื่อน
บ้าน รวมทั้งกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยการศึกษาครั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 63

6. ให้ ก ระทรวงมหาดไทยรับ ข้ อ เสนอด้ า นการพั ฒ นา  ก.มหาดไทย

ระบบน้าอุปโภคบริโภคไปพิจารณาในรายละเอียด
และจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินการตามความ
จาเป็นเร่งด่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ก. มหาดไทย รายงานว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาตามอานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนตามข้อสั่งการ

ดังกล่าว

6.1 การขยายการให้บริการน้าประปาโดยนาน้าจาก 
เขื่อนขุนด่านปราการชลมาผลิตเป็นน้าประปา
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถาวร
6.2 การขยายเขตจ่ายน้า ตาบลบางสมบูรณ์ ตาบล 
บางลู ก เสื อ ต าบลทรายมู ล อ าเภอองครั ก ษ์
โดยการก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันและวางท่อ
จ่ายน้า
7. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานรับ  ก.มหาดไทย

ข้ อ เสนอการบรรจุ แ ผนปรั บ ปรุ ง ระบบจ าหน่ า ย
ไฟฟ้าแรงสูงที่มั่นคงสามารถทนภาระทางไฟฟ้าที่หนัก
จั ง หวั ด นครนายก ในปี พ.ศ. 2561 - 2562 ไป
พิจารณาในรายละเอียดและจัดลาดับความสาคัญใน
การดาเนินการตามความจาเป็นเร่งด่วนต่อไป

 ก. มหาดไทย รายงานว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาตามอานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนตามข้อสั่งการ

ดังกล่าว
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ด้ า นอุ ต สาหกรรม การลงทุ น การค้ า และการค้ า
ชายแดน
8. ให้ ส านั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ป ระสาน  สมช.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น รับไปพิจารณาเร่งรัดการ
เตรียมพร้อมเพื่อยกระดับด่านชายแดนท่าเส้น อาเภอ
เมืองตราด เป็นจุดผ่านแดนถาวรให้ครอบคลุมทั้งด้าน
การพั ฒ นา ด้ า นความมั่ น คง และด้ า นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อไป ทั้งนี้ ให้หารือในคณะกรรมาธิการ
เขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ในการสารวจและ
จัดทาหลักเขตแดนระหว่างไทย–กัมพูชา เพื่อให้การ
เปิดด่านเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนในอนาคต
9. ให้ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ร่ ว มกั บ กระทรวงแรงงาน  ก.พาณิชย์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงมหาดไทย ส านัก งานคณะกรรมการวิจั ย
แห่งชาติ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
พิ จ า ร ณ า ส นั บ ส นุ น จั ง ห วั ด จั น ท บุ รี ใ ห้ เ ป็ น
“ น ค ร อั ญ ม ณี ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร ค้ า อั ญ ม ณี แ ล ะ
เครื่องประดับของโลก” (1) ต้นทาง การนานวัตกรรม
มาใช้ ในการพัฒ นาคุ ณภาพอั ญมณี ให้ เนื้ อ พลอยใส
สะอาด และมี ค วามเข้ ม สี ข องพลอยตามที่ ต ลาด
ต้องการ รวมทั้งการรับรองคุณภาพพลอย (2) กลาง
ทาง การพั ฒ นานั ก ออกแบบเครื่ อ งประดั บ ช่ า ง
เจี ย ระไนพลอย และช่ า งผู้ ผ ลิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ และ
(3) ปลายทาง การพัฒนาถนนศรีจันท์ให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนผู้ผลิตเครื่องประดับอัญ

 สมช. ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสังแวดล้อม

กระทรวงคมนาคม สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมศุลกากร เพื่อขอทราบความคืบหน้าการดาเนินการในการ
เตรียมพร้อมเพื่อยกระดับช่องทางบ้านท่าเส้นให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แจ้งข้อมูลมายัง
สมช. แล้ว จากนั้น สมช. ได้ประมวลข้อมูลและทาหนังสือแจ้งสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการ
ต่างประเทศ เกี่ยวกับความคืบหน้าของหน่วยงานต่างๆ เรื่องการเตรียมพร้อมเพื่อยกระดับช่องทางบ้านท่าเส้น อ.เมือง
จ.ตราด เป็นจุดผ่านแดนถาวร

 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (สวอ.) ประชุมหารือร่วมกับสานักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

ผู้ ป ระกอบการอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ และลงพื้ น ที่ จั น ทบุ รี เพื่ อ ก าหนดพื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรมและจั ด ท าแผนการ
ดาเนินงาน “พัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี ภายใต้ชื่องานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี
(International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019) (4–8 ธ.ค. 62) ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและ
เครื่องประดับจันทบุรี , เคพี เจมส์ เซ็นเตอร์ และตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ โดยมีกิจกรรม อาทิ การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน จัดประกวดออกแบบเครื่องประดับ/การเจียระไนพลอย การเจรจาการค้า ฯลฯ
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสานักงานพาณิชย์จังหวัดตราดจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการข้อมูล/คาปรึกษา
ด้านการค้ าระหว่า งประเทศแก่ ผู้ประกอบการและผู้ ส นใจภายในงาน “มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวัน ออก”
(28 ก.พ. - 6 มี.ค. 62)
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มณี โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ
แรงงานและการพัฒนามาตรฐานบุคลากรตั้งแต่ต้น
ทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งสอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของตลาด และให้ ร ายงานผลการ
ดาเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
10. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ  กทท.

ข้ อ เสนอไปพิ จ ารณาเร่ ง รั ด การหาผู้ รั บ จ้ า งมา
ดาเนินการโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์
ฝั่ง B (B2 B3 และ B4) ขั้นที่ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง ที่จะ
หมดสั ญ ญาสั ม ปทานในปี 2563 เพื่ อ ให้ มี ค วาม
ต่ อ เนื่ อ งในการบริ ห ารจั ด การในอนาคต และ
ดาเนินการตามความจาเป็นเร่งด่วนต่อไป

การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการ ดังนี้
 การบริหารท่าเรือแหลมฉบังฝั่ง B ท่าเรือแหลมฉบังได้ดาเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 คือได้จ้างที่ปรึกษาจัดทาแนวทางการดาเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วม
ลงทุนสิ้นสุด โดยเปรียบเทียบการดาเนินกิจการของรัฐกรณีที่หน่วยงานของรัฐดาเนินการเอง กรณีให้เอกชนร่วมลงทุน
และกรณีให้เอกชนรายเดิมร่วมลงทุนเสนอต่อกระทรวงเจ้าสังกัดอย่างน้อยห้าปี ก่อนที่สัญญาร่วมลงทุนจะสิ้นสุดลง โดย
ให้คานึงถึงประโยชน์ของรัฐและความต่อเนื่อง ในการดาเนินกิจการของรัฐ เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
พิจ ารณาเสนอต่ อคณะกรรมการ และให้ค ณะกรรมการพิจ ารณาเสนอความเห็ น ต่อ คณะรั ฐมนตรี ต่อ ไป ในกรณี
ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห้ ด าเนิ น กิ จ การของรั ฐ ภายหลั ง สั ญ ญาร่ ว มลงทุ น สิ้ น สุ ด โดยการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น และ
หากปรากฏว่าโครงการมีมูลค่าตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 23 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการเสมือนหนึ่งเป็น
โครงการใหม่ โดยการท่าเรือฯ ได้ดาเนินการ และเสนอกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29
ม.ค. 59 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีความเห็นให้ควบรวมความยาวหน้าท่าจากท่าละ 300 เมตร จานวน 3
ท่า เป็น 450 เมตร จานวน 2 ท่า หากแต่ควรรอผลการดาเนินการตามมาตรา 72 เป็นที่สิ้นสุดก่อนจึงจะดาเนินการ
 คณะกรรมการพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสมตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการท่าเทียบเรือ B2 B3 และ B4 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง มีมติเห็นชอบแนวทาง
ที่เหมาะสมของการดาเนินการสัญญาสัมปทานปัจจุบัน คือ การดาเนินสัญญาสัมปทานโครงการท่าเทียบเรือ B2 B3
และ B4 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง มีผลใช้บังคับต่อไปจนครบอายุสัญญาในปี 2563 ตามรายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายและด้านการเงินที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่าเรือฯ โดยกระทรวงคมนาคมเสนอเรื่องกาหนด
แนวทางการดาเนินโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ B2 B3 และ B4 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เสนอ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมของโครงการ
บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ B2 B3 และ B4 โดยการให้สัญญามีผลใช้บังคับต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
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 การท่าเรือฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เสนอปลัดกระทรวงคมนาคม พิจารณาแนวทางการดาเนินกิจการ

ของรัฐภายหลังสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ.2556 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแนวทางการดาเนินการตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ท่าเทียบเรือ B2 B3 และ B4 ณ ท่าเรือ
แหลมฉบัง ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมพิจารณา
ด้านการเกษตร
11. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ  ก.พาณิชย์

เทคโนโลยี กระทรวงศึ กษาธิ การ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุ ตสาหกรรม
ภาคเอกชน สภาเกษตรกรแห่งชาติ สถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาลดการใช้
สารเคมีและแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในผลผลิตด้วย
วิธีการใช้รังสีมาทาหมันแมลงวันผลไม้ สาหรับการจัดตั้ง
ศู นย์ พั ฒนาตรวจสอบและรั บรองคุ ณภาพผลไม้ ภาค
ตะวันออก และ Fruit Complex & Business Matching
ให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ
รูปแบบการบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่า และต้องไม่
เป็นภาระของรัฐในอนาคต รวมทั้งให้บริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีของจังหวัดในภาคตะวันออกมีส่วนร่วมดาเนินการ
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ยั่งยืน

 กระทรวงวิท ยาศาสตร์ ฯ โดย สถาบัน เทคโนโลยี นิ วเคลี ย ร์ แ ห่ง ชาติ (สทน.) ได้ หารื อกั บ กรมวิ ช าการเกษตรและ











กรมส่งเสริม การเกษตร กษ. เพื่อ จะบู รณาการการทางานร่ว มกัน ในการยกระดับ โครงการควบคุ มแมลงวันผลไม้
โดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน เพื่อส่งออกผลไม้ให้ได้ตามมาตรฐานที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO) ประกาศใช้มาตรฐานสากลด้านมาตรการสุขอนามัยพืชให้แก่ จ.จันทบุรี เป็นระดับต้นแบบแห่งแรกในประเทศ
ไทย หรือตรอกนองโมเดล ซึ่งเริ่มดาเนินการในไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สทน. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการภาค อย่างไรก็ตาม
โครงการฯ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากจังหวัดนครนายก (งบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 2561) และ
งบประมาณของ สทน. เองในการดาเนินงานดังกล่าว ปัจจุบันได้เริ่มดาเนินการโครงการไปแล้ว โดยดาเนินการที่
ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก พื้นที่จานวน 3,700 ไร่
ต่อมา สทน. เข้าหารือกับ กรมวิชาการเกษตร จ.จันทบุรี เรื่อง ตรอกนองโมเดล และได้นาเสนอขอใช้ทุน สทน. ในการ
เริ่ ม ด าเนิ น การในปี 2562 ส่ ว นที่ ต้ อ งด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ยกระดั บ ตามมาตรฐาน FAO ในปี 2563-2565
ได้ดาเนินการยื่นของบประมาณในแผนบูรณาการภาคแล้ว
การขยายผลไปในจังหวัดอื่น ๆ สทน. ได้เสนอคาของบประมาณปี 2563 ในแผนงานบูรณาการภาค โดยเลือกที่จังหวัดนา
ร่องในแต่ละภูมิภาคเพื่อดาเนินการในปี ดังนี้ ภาคเหนือ-อ. วังทอง จ. พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อ. เชียงคาน
จ. เลย ภาคใต้- เกาะยอ และ อ. เมือง จ. สงขลา ภาคตะวันออก- อ. องครักษ์ และ ต. ดงละคร อ. เมือง จ. นครนายก
กรมส่งเสริมการเกษตร (1) ต้นทาง คือ การลดการใช้สารเคมีและแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในผลผลิต สืบเนื่องจาก
ปัญหาแมลงวันผลไม้ทาความเสียหายแก่ผลไม้ปีหนึ่งๆ จานวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนได้ใช้สารเคมีฉีดพ่น
ผลไม้ ทาให้มีสารตกค้างและผลไม้ดังกล่าว มีการปลอมปนอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและไม่สามารถส่งออกสินค้าได้
มหาวิทยาลัยบูรพา กลางทาง คือ การจัดทามาตรฐานผลไม้คุณภาพของประเทศ และมีกระบวนการตรวจสอบและ
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รับรองผลผลิตที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในประเทศและได้มาตรฐานการส่งออ ก
จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพาจัดตั้งศูนย์พัฒนาตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลไม้ภาค
ตะวันออก ปัจจุบันยังไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และยังไม่มี
งบประมาณจากแหล่งอื่นมาสนับ สนุนเพื่อให้ สามารถดาเนิน การตามโครงการได้ ขณะนี้มหาวิ ทยาลั ยได้น าเสนอ
โครงการในแผนพัฒนาภาคตะวันออก เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลายทาง คือ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีจุดจาหน่าย แสดงสินค้าและศูนย์กลางการเจรจา
ธุรกิจเพื่อซื้อขายผลไม้ภาคตะวันออกเลย ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดจึงขอให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรีจัดตั้ง Fruit Complex & Business Matching ขึ้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เพื่อเป็นศูนย์แสดงและจาหน่ายผลไม้ภาคตะวันออกที่ได้มาตรฐานสากล เป็นศู นย์เจรจาธุรกิจเพื่อซื้อขายผลไม้ภาค
ตะวันออก และศูนย์ซื้อขายผลไม้ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เสนอแผนงาน
โครงการต่อ ศสช. โดยผ่านความเห็นชอบจาก รมต. มหาดไทย เพื่อขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาภาคแล้ว และขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ Complex และ Business Matching Center
ผลไม้และสินค้าการเกษตรภาคตะวันออก อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แต่เนื่องยังติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดาเนินการ/
ผังเมือง และไม่สามารถส่งแบบรูปรายการ ประมาณราคา มาให้สานักงบประมาณได้ จึงไม่ได้ตั้บงงบประมาณให้

ด้านการท่องเที่ยว
12. ให้ ก ระทรวงมหาดไทย ร่ ว มกั บ กระทรวงการ  ก.มหาดไทย

ท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รับไปหารือให้การสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการดาเนินการตามภารกิจ
ของกระทรวงที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
ตามขั้นตอนในการสนับสนุนเชิงนโยบายในการเพิ่ม
สัดส่วนการจัดสรรคืนค่าธรรมเนียมในการเข้าแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ปั จ จุ บั น ได้ รั บ การจั ด สรร
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 5)

 ก. มหาดไทย รายงานว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาตามอานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนตามข้อสั่งการ

ดังกล่าว
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การขอเพิ่มสัดส่วนการจัดสรรเงินรายได้เพื่อบารุงรักษาอุทยานแห่งชาติให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การขอเพิ่มสัดส่วนรายได้จากอุทยานแห่งชาติ มากกว่าร้อยละ 5 ที่ อปท. ร้องขอดังกล่าว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมอุทยานฯ มีอุทยานแห่งชาติกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย
รวมทั้งสิ้น 154 แห่ง มีอุทยานแห่งชาติที่สามารถเก็บรายได้สูงเพียง 50 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล
และอุทยานแห่งชาติทางบกที่เป็นที่นิยมเท่านั้น จึงมีความจาเป็นที่จะนาเงินรายได้จากการจัดเก็บดังกล่าว ไปพัฒนา
และดูแลทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ต่าอีก 104 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น
หากมีการเพิ่มสัดส่วนการจัดสรรเงินรายได้เพื่อบารุงรักษาอุทยานแห่งชาติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาให้
เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติ ดังนี้ (1) กระทบต่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันอุทยานแห่งชาติหลายแห่งต้องเผชิญกับปัญหาการบุกรุกยึดถือครองครองพื้นที่ การลักลอบ
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ล่าสัต ว์ป่า และการลัก ลอบตัดไม้โดยเฉพาะอย่า งยิ่งไม้มี ค่า (2) กรมอุทยานแห่งชาติฯ เกรงว่ าจะกระทบต่ อการ
ปฏิบัติงานตามแผนฯ ซึ่งเป็นแผนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ และ
เป็นศูนย์การของการท่องเที่ยวในภูมิภาค รวมทั้งส่งผลกระทบต่อจานวนเงินรายได้ที่นามาดาเนินการตามแผนที่กาหนด
ไว้ (3) กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีอานาจจัดเก็บเงินรายได้ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพื่อนามาใช้ใน
การบ ารุงรักษาอุทยานแห่ งชาติที่มีอ ยู่อย่ างจากัด นอกจากนี้ แล้วกรมอุ ทยานแห่งชาติฯ ยังมีแผนการดาเนิ นงาน
ตามนโยบายในอีกหลายด้าน หากมีการปรับเพิ่มสัดส่วนเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมส่งผลกระทบต่ อ
งบประมาณที่จะนามาดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาในส่วนมารแก้ไข (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561)

13. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  ก.สาธารณสุข

กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาในรายละเอียด
การจัดสร้างศูนย์บริการสปาภายใต้แบรนด์เจ้าพระยา
อภัยภูเบศร์ ในจังหวัดภาคตะวันออก โดยให้คานึงถึง
ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ใ นเชิ ง ธุ ร กิ จ
รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ สถานภาพของจั ง หวั ด ที่ เ ป็ น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพ และมี รู ป แบบการ
บริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและต้องไม่เป็น
ภาระของรัฐในอนาคต
14. ให้ กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬาร่ วมกั บ  ก.ท่องเที่ยว

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ข้ อ เสนอไปพิ จ ารณาใน
รายละเอี ย ดการสนั บ สนุ น การศึ ก ษา ออกแบบ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเส้ น ทางจั ก รยานเพื่ อ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศ และเชิงชุมชนในพื้นที่
ท่ อ งเที่ ย วของจั งหวั ด ชลบุ รี (อ่ า งเก็ บ น้ าบางพระ)
จันทบุรี ตราด นครนายก (12 เส้นทาง) ปราจีนบุรี

จากรายงานข้อมูลกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ได้ร่วมพิจารณาแล้ว เนื่องจากมีปัญหาความเหมาะสมของพื้นที่
ก่อสร้างและความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ จึงยังไม่ได้ดาเนินการในปี 61 - 62 และยังไม่มีหน่วยงานใดเสนอโครงการขอ
สนับสนุนงบประมาณ ปี 2563

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพลศึกษาไม่มีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทาง

จักรยานในระดับท้องถิ่น หากหน่วยงานต่างๆ ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางจักรยาน
สนข. ได้ดาเนินการจัดทา “คู่มือมาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างทางจักรยานสาหรับประเทศไทย” เผยแพร่ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์
 กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงนครนายกอยู่ ร ะหว่ างส ารวจออกแบบและมี แ ผนเสนอของบประมาณ ปี 2563
กิจกรรมก่อสร้างทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอนนครนายก - น้าตกนางรอง ระหว่าง กม. 2 +000 - กม.
17+400 (3 เส้นทาง)
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และสระแก้ ว โดยค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมและ
จัดลาดับความสาคัญตามความจาเป็นเร่งด่วนต่อไป
15. ให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว

และกี ฬ า กระทรวงมหาดไทย และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอไปพิจารณาการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและดาเนินการตามขั้นตอน
โดยให้คานึงถึงรูปแบบการบริหารจัดการที่เกิดความ
คุ้มค่าและยั่งยืน ในประเด็นดังต่อไปนี้
15.1 เมืองโบราณดงละคร (เมืองลับแล) อาเภอเมือง  กระทรวงวัฒนธรรม ดาเนินการพัฒนาแหล่งโบราณคดี เมืองโบราณดงละคร โดยดาเนินการต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
นครนายก จังหวัดนครนายก
2561 ได้ทาการศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่ที่ดาเนินการผ่านมาพร้อมดาเนินการปรับปรุงบารุงรักษาภูมิทัศน์ภายในเมือง
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณให้สานักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ดาเนินงาน
โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาเมื อ งโบราณดงละครเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ป็ น ไป
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
15.2 หมู่ บ้ า นไทยพวน อ าเภอปากพลี จั ง หวั ด  กระทรวงวัฒนธรรม ดาเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านไทยพวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม 3 ระยะ งบประมาณ 14 ลบ. โดยมีการ
นครนายก
ดาเนิ นงานที่ สาคัญ คื อ ออกแบบหมู่บ้ า นไทยพวนจ าลอง พัฒ นาพิ พิธ ภัณ ฑ์วั ด ฝั่งคลอง โดยมี สถาบั นการศึ กษาร่ ว ม
ดาเนินการในเรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิต จัดระบบอิ เล็กทรอนิกส์ของพิพิธภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้
ยังมีงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องชุมชน “หมู่บ้านนวัตวิถี”
16. ให้สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  สสปน.

ร่ ว มกั บ กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ข้ อ เสนอไปศึ ก ษาความ
เหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ใ นเชิ ง ธุ ร กิ จ ในการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองด้วยกิจกรรม MICE
รวมทั้ ง ความสอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และมีรูปแบบการ

สสปน. ประสานไปยังกรมการท่องเที่ยวได้รับแจ้งว่า สสปน. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ ทั้งนี้
สสปน. เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสาคั ญจาเป็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล อนุมัติใช้งบประมาณของ สสปน.
จานวน 5 ลบ. เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 61 เพื่อดาเนินการโครงการในปี 62 และ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจ้างผู้ดาเนินโครงการ
พัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อบูรณาการในพื้นที่ภาคตะวันออก (MICE Model for
Eastern Region)
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บริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและต้องไม่เป็น
ภาระของรั ฐในอนาคตก่ อนขอรับการสนั บสนุ นตาม
ขั้นตอนต่อไป
17. ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารร่ ว มกั บ กระทรวงการ  ก.ศึกษาธิการ

ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ
ข้อเสนอไปศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการจั ด ตั งศู น ย์ พั ฒนาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การ
ท่องเที่ยวและโรงแรมภาคตะวันออก โดยให้คานึงถึง
ความซ้าซ้อนกับศูนย์พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ในพื้นที่
การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีรูปแบบการ
บริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่า และต้องไม่เป็น
ภาระของรัฐในอนาคตก่อนขอรับการสนับสนุนตาม
ขั้นตอนต่อไป

ด้านคุณภาพชีวิต
18. เห็ น ด้ ว ยในหลั ก การและให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข  ก.สาธารณสุข

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาจัดลาดับ
ความสาคัญตามความจาเป็นเร่งด่วน ดังนี้

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาเนินการดังนี้
1. โครงการแผนงานด้านการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเตรียมบุคลากรในการสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย First
S-Curve & New S-Curve
1.1 จัดการเรียนการสอนระดับ ปวส. 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างอากาศยาน สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง
สาขาวิชาการจัดการโลจิ สติกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม
(Kosen) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (Kosen)
1.2 จัดหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาเกษตรก้าวหน้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1.3 จัดการฝึกอบรมโครงการทักษะอาจารย์เกื้อหนุนต้นแบบ (Master Trainer) ตามแนวทาง WIL แบบเข้มข้น
2. โครงการแผนงานด้านการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
2.1 พัฒนาสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (สาขาวิชาการท่องเที่ยว)
2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการศึกษาด้านวิชาการ และวิชาชีพ (สถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา)
2.3 ฝึกปฏิบัติการจัดนาเที่ยวตามเส้นทางเพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
2.4 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ยุวมัคคุเทศก์
2.5 จัดตั้งศูนย์ทดสอบ และฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพการท่องเที่ยว ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2.6 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
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ผลการดาเนินงาน

18.1 การยกระดั บ โรงพยาบาลปลวกแดง จั งหวั ด  ก.สาธารณสุข
ระยอง

 โรงพยาบาลปลวกแดง เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 (30 เตียง) คณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีมติเห็นชอบให้ขยาย

18.2 การจัดสรรอัตรากาลังบุคลากรด้านการแพทย์  ก.สาธารณสุข
และสาธารณสุขให้กับโรงพยาบาลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง

การจั ดสรรอั ตราก าลังบุค ลากรด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ข ให้ กั บ โรงพยาบาลเฉลิ มพระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา จังหวัดระยอง (รพ.มาบตาพุดเดิม) : กระทรวงสาธารณสุข มีเกณฑ์จัดสรรอัตรากาลังให้สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan ) และภาระงาน (FTE) ซึ่งได้จัดสรรตาแหน่งข้าราชการให้กับโรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติฯ เต็มตามกรอบอัตรากาลังชั้นสูงในทุกสายวิชาชีพแล้ว อย่างไรก็ตามเนื่องจากอัตรากาลังมีความสัมพันธ์กับ
ภาระงบประมาณด้านกาลังคน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาล จึงได้ให้ โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติฯ จัดทาแผนบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพควบคู่ไปด้วย

18.3 การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรของ  ก.สาธารณสุข
โรงพยาบาลเจ้ า พระยาอภั ย ภู เ บศร์ จั งหวั ด
ปราจี นบุ รี เพื่ อขอรับการสนับสนุนตามขั้ นตอน

การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรของโรงพยาบาลเจ้าพระยอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี : รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เสนอแผนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ประกอบด้วย

เป็ น 60 เตี ยงก่อ นระยะแรก เพื่อ พัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐานครุ ภัณ ฑ์ก ารแพทย์แ ละอั ตราก าลังเจ้ าหน้ าที่ ให้ พร้ อ ม
โดยจัดทาเป็นแผนพัฒนาในระยะ 1 -5 ปี ที่จะยกระดับเป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ระดับ F1 (90 -120 เตียง)
เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้ นจากประชากรที่เพิ่ม อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ใ นระยะเร่งด่ว นได้จัด สรรอัต รากาลั งเพิ่มให้
โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพและจัดสรรโควต้าแพทย์เฉพาะทาง 4 สาขาหลัก (อยู่ระหว่างฝึกอบรม) สาหรับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน โรงพยาบาลปลวกแดง ได้เสนอของบประมาณ 2560 – 2562 ไม่ได้รับการจัดสรรจึงได้เสนอขออีกใน
งบประมาณปี 2563 -2565 ในสิ่งก่อสร้าง 5 รายการและครุภัณฑ์การแพทย์ 27 รายการ วงเงิน 415,298,301 บาท
โดยปี 2563 เสนอคาของบบูรณาการ EEC วงเงิน 227,389,200 บาท อยู่ระหว่างกระบวนการงบประมาณ
 งบลงทุน
- อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร
โรงพยาบาลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 1 หลัง วงเงิน 224,589,200 บาท
- ได้รับการบรรจุในคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการเขต EEC ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพรวม คาของบประมาณรายจ่ายประจาปี รายการงบลงทุน สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e – budgeting และ
ส่ งเอกสารพร้ อ มค าชี้ แ จงเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของส านั ก งบประมาณแล้ ว ขณะนี้ อ ยู่ ใ นขั้ น ตอนส านั ก
งบประมาณพิจารณาและจัดทารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน
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สาหรับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ให้ศึกษาความเหมาะสมและความจาเป็นเร่งด่วน
รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่า
และต้องไม่เป็นภาระของรัฐในอนาคต เพื่อให้การ
ดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ผลการดาเนินงาน
1. SMART EMS มี 2 ระบบคือ ระบบ Telemedicine และระบบศูนย์สั่งการ โดยใช้งบประมาณดาเนินการจัดตั้งศูนย์สั่ง
การ จานวน 2.8 ลบ.
2. SMART ER วงเงินรวม 115,750,000 บาท ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ แต่เพื่อพัฒนาศักยภาพบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน จึงได้ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์จากโครงการก้าวคนละก้าว โดยได้รับอนุมัติ 4.8 ลบ. จัดซื้อครุภัณฑ์
เรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการอื่น ได้เสนอของบประมาณตามระบบปกติในปีถัดไป

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ก.มหาดไทย

รับไปพิจารณาในรายละเอียดของระบบรวบรวมและ
บ าบั ด น้ าเสี ย ในอ าเภอปลวกแดงและเขตควบคุ ม
มลพิษ จังหวัดระยอง และการแก้ไขปัญหาน้าท่วม
การระบายน้า ระบบรวบรวม และบาบัดน้าเสียเมือง
พั ท ยาอย่ า งครบวงจร ก่ อ นให้ ก ารสนั บ สนุ น ตาม
ขั้นตอนต่อไป

20. ให้กระทรวงคมนาคมร่ วมกั บกระทรวงเกษตรและ  จท.

สหกรณ์รับไปพิจารณาการศึกษาความเหมาะสมของ
การขุดลอกแม่น้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ
แก้ ไขปัญ หาแม่น้ าตื้ น เขิ น และศัก ยภาพการขนส่ ง
พืชผลทางการเกษตรทางน้าตามความเหมาะสม
21. ให้ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม  ก.ทรัพยากรฯฯ

ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ไปพิ จ ารณาใน

 ก. มหาดไทย รายงานว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาตามอานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนตามข้อสั่งการ

ดังกล่าว
 องค์การจัดการน้าเสีย (อจน.) ดาเนินการดังนี้
- อจน. ได้จัดทาแผนแม่บทการจัดการน้าเสียภาคตะวันออก โดยใช้พื้นที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยองเป็นพื้นที่ศึกษา
มีรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งโครงการและประมาณราคาค่าก่อสร้าง แต่ยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
อปท. กับ อจน. ในการดาเนินการต่อไป2. อจน. ทาข้อตกลงร่วมกับเทศบาลตาบลมาบตาพุด เข้าปรับปรุงระบบ
บาบัดน้าเสียเสร็จแล้ว เปิดดาเนินการตั้งแต่ปี 2560 โดย อจน. ทาสัญญารับบริหารจัดการระยะเวลา 15 ปี
- อจน. ให้คาปรึกษาการดาเนินงานระบบบาบัดน้าเสียกับเมืองพัทยา และเคยสารวจและประมาณราคาค่าปรับปรุง
ระบบบาบัดน้าเสียให้แล้ว แต่ยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างเมืองพัทยากับ อจน. ในการดาเนินการต่อไป
- สงป. จะสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการเฉพาะกรณีที่มีข้อตกลงระหว่าง อจน. และ อปท. และมีความพร้อม
ในการดาเนินการแล้ว เช่น ความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการ ความพร้อมของการก่อสร้าง (แบบรูปรายการและ
ราคากลาง)
กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า รายงานว่าในปีงบประมาณ 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการศึกษา
ด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม สาหรับการดาเนินการขุดลอกและบารุงรักษาร่องน้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ในวงเงิน 7 ลบ. และกรมฯ ได้จ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้าสายหลักภาคตะวันออก 4 ลุ่มน้า
ได้แก่ ลุ่มน้าปราจีนบุรี บางประกง โตนเลสาป และชายฝั่งทะเลตะวันออก วงเงิน 20 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอลง
นาม ทั้งนี้ กรมฯ จะได้ประสานงานกับกระทรวงเกษตรฯ พิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานว่า สาหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก (ป่ารอยต่อ 5
จังหวัด) นอกจากการดาเนินการตามตมาตรการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในปีงบประมาณที่ผ่านๆ มา กรมอุทยานแห่งชาติฯ
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ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ของ
ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ก่อนให้การสนับสนุนตามความ
จาเป็นเร่งด่ วนของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เ กิดการแก้ไ ข
ปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป
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ผลการดาเนินงาน
ได้ดาเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกมาหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น ช้างป่า และกระทิง โดยมีการ
ดาเนินกิจกรรมในเชิงพื้นที่ ดังนี้
 จัดทาและปรับปรุงแหล่งน้า แหล่งอาหารให้สัตว์ป่าสามารถอาศัยในพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ จัดทาแหล่งน้าโป่ง
เทียม ปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า ปรับปรุงทุ่งหญ้า ปรับปรุงและขุดบ่อน้า การสร้างฝายกึ่งถาวรและถาวร
 การสร้างแนวป้องกันมิให้สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ ได้แก่ คูกันช้าง รั้วไฟฟ้า รั้วไผ่หนาม รั้วรังผึ้ง เป็นต้น
 การจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้าง
 การเสริมสร้างการส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาช้างป่า นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2569
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังมีแผนการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกมาหากิน
นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการดาเนินการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาช้างป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ ของป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มาอย่างต่อเนื่อง
ณ มิถุนายน 2562

