นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี
และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563 ณ จังหวัดระยอง
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563
-------------------------------------------------นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม คณะรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ
ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี และประชุมคณะรัฐมนตรีอยํางเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่2/2563
ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 25632 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่ 24 สิงหาคม 2563
เวลา 13.00 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
นายกรัฐมนตรีได๎ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน .:.(EOC).กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019.(โควิด-19).ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให๎เกิดการบูรณาการและประสานงานอยํางมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รํว มกับ ศูน ย์ ป ฏิบั ติการแก๎ไขสถานการณ์ฉุ กเฉินด๎านความมั่นคงทําอากาศยานให๎ การสนับสนุนชํว ยเหลื อ
การปฏิบัติงานของสํว นราชการที่เกี่ย วข๎องในการคัดกรองผู๎เดินทางเข๎าประเทศที่ผํานเข๎ามาคัดกรองตาม
ระบบตรวจคนเข๎าเมือง และกระทรวงสาธารณสุข .วางแผนระบบควบคุม .ติดตาม.การเคลื่อนย๎าย.การระวัง
ป้องกัน.การรวบรวมและคัดแยกผู๎เดินทางขึ้นยานพาหนะไปสํงยังสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ.รวมถึง
การประสานงานและประชาสัมพันธ์ทาความเข๎าใจกับผู๎โดยสารที่เดินทางมาจากตํางประเทศ พร๎ อมได๎เน๎นย้า
ให๎เจ๎าหน๎าที่ป ฏิบัติตามมาตรการตรวจคัดกรองผู๎โ ดยสารระหวํางประเทศขาเข๎าทุกเที่ยวบินอยํางเข๎มงวด
ตรวจวัดอุณหภูมินักทํองเที่ยวทุกคน เพื่อความปลอดภัย สร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎โดยสารที่ใช๎สนามบินอูํตะเภา
ถึงมาตรการป้องกันการแพรํระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.(โควิด-19).ที่มีมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพสูง
พร๎อมให๎กาลังใจในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ในพื้นที่ด๎วย

/เวลา 13.30 น.

-2เวลา 13.30 น. ณ ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอู่ตะเภา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
นายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรีวํ าการกระทรวงกลาโหม.เป็ นประธานพิธี เปิด การให๎ บริ การ
ทางหลวงพิเศษระหวํางเมือง หมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ๎านฉาง สํวนตํอขยาย ชํวงพัทยา - มาบตาพุด
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได๎ทาพิธีกดปุ่มเปิดดํานมอเตอร์เวย์ พัทยา - มาบตาพุดขาเข๎า โดยได๎มีการปลํอยขบวน
รถยนต์จานวน 100 คันแรกเข๎ากรุงเทพมหานคร พร๎อมกลําววํา เส๎นทางสายนี้เป็นทางหลวงพิเศษระหวําง
เมืองสายประวัติศาสตร์สายแรกของประเทศไทยที่เชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนสํงทั้งทางบก ทางน้า และ
ทางอากาศ ตลอดจนเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว เขตสํงเสริมอุตสาหกรรม เขตพื้นที่ผลิตสินค๎าการเกษตร และ
สินค๎าประมงของประเทศ ซึ่งเป็นเส๎นทางหลักที่มีความสาคัญตํอระบบคมนาคมขนสํงระหวํางภาคกลางและ
ภาคตะวันออกโดยเฉพาะภาคการสํงออกที่จะสามารถเชื่อมโยงไปสูํประตูการค๎าระหวํางประเทศ และยังพัฒนา
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันออกไปสูํการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการคมนาคมขนสํงของประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาทางหลวงพิเศษระหวํางเมืองให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งเป็นเส๎นทางยุทธศาสตร์
สาคัญที่จะสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20.ปี โดยได๎มีการวางแผนงบประมาณ การบริหารราชการแผํนดิน
ซึ่งจะต๎องมีการจัดระเบียบการจํายงบประมาณ อีกทั้งยังต๎องทาตํอเนื่องเชื่อมโยง และสร๎างขีดความสามารถใน
การแขํงขันให๎แกํภาคธุรกิจ ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการขนสํงและโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม.และขยาย
โอกาสการค๎าและการลงทุน .กระจายรายได๎สูํ ท๎องถิ่ น กระตุ๎นการทํองเที่ยวที่ได๎มาตรฐานสากล.เพิ่มความ
สะดวกรวดเร็ วและลดระยะเวลาการเดินทาง.ลดต๎นทุนการขนสํงสินค๎า .และชํวยขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของ
ประเทศให๎เติบโตมากยิ่งขึ้น
นายกรัฐมนตรีกลําวด๎วยวํา สิ่งสาคัญที่จะเกิดได๎ทุกจังหวัดเพื่อความยั่งยืน .คือถนนเส๎นทาง
ในการเข๎ า ถึ ง โอกาสแหํ ง ความเข๎ า เทํ า เที ย ม.การดู แ ลผู๎ เ ดื อ ดร๎ อ น.การดู แ ลผู๎ มี ร ายได๎ น๎ อ ย.คื อ การสร๎ า ง
ความเป็นธรรม ซึ่งเป็น หน๎ าที่ของคนไทยทุกคนต๎องชํว ยกันเพื่อให๎ทั้งสองอยํางนี้ไปด๎วยกันได๎ . พร๎อมกลําว
ขอบคุณทุกภาคสํวน.ทั้งภาคราชการ.ภาคธุรกิจ.และประชาชนในพื้นที่ที่เสียสละที่ดิน .รวมทั้งผลักดันโครงการ
จนกระทั่งสามารถเปิดให๎บริการอยํางเป็นทางการได๎ในวันนี้ ตามแนวทาง.“รวมไทยสร๎างชาติ”.ที่รัฐบาลมุํงมั่น
ในการขับ เคลื่ อนประเทศ.ซึ่งคาดหวังวํา .ทุกคนจะมีความรัก .ความหวงแหน.ความสามัคคีกัน .รํวมทาเพื่อ
ประเทศชาติ
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เวลา 15.00 น. ณ ตลาดสินค้าครบวงจร เทศบาลบ้านเพ (ตลาด 100) ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมตลาดสินค๎าครบวงจร เทศบาลบ๎านเพ
(ตลาด 100 เสา) ต าบลเพ อาเภอเมื องระยอง ที่สร๎างขึ้ นเพื่ อแก๎ไขปั ญหาความแออัดและการจราจรของ
ตลาดบ๎านเพเดิม สามารถรองรับนักทํองเที่ยวได๎เป็นจานวนมาก มีการจาหนํายสินค๎าทุกประเภท อาหารทะเล
และผลไม๎แปรรูป ผลไม๎ตามฤดูกาล ของฝาก ปัจจุบัน มีร๎านค๎ารวม 196 แผง รายได๎เฉลี่ย 500.-.1,000.บาท/วัน/ร๎าน
ในชํวงการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.(โควิด-19) ได๎ยกเว๎นคําเชําแผงให๎ผู๎ ค๎าเป็นเวลา.3.เดือน
(พฤษภาคม.-.กรกฎาคม).รวมทั้งการใช๎มาตรการไทยชนะ.เพื่อสร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎ที่มาซื้อสินค๎า ในโอกาสที่
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มีการนาเสนอผลิตภัณฑ์สินค๎าชุมชนจาก.8.อาเภอของจังหวัดระยอง.และผลการดาเนินงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความเห็นกับนายโชติชัย .บัวดิษฐ์ .นายกสมาคมการค๎า
การทํองเที่ยวเชิงเกษตร.นายวีรยุทธ.อนุจิตรอนันต์.ประธานผู๎ประกอบการรุํนใหมํหอการค๎า.(YEC.จังหวัดระยอง)
ในมุมมองคนรุํนใหมํ .นายไชยรัตน์ .ไตรรัตนจรัสพร.ประธานสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวประเทศไทย.(สทท.)
และนายไสว.กูลเกื้อ.ประธานตลาดร๎อยเสาเทศบาลตาบลบ๎านเพ. ซึ่งขอหารือเกี่ยวกับการกระตุ๎นเศรษฐกิจและ
การทํองเที่ยว.อาทิ.การขยายมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา.2019.(COVID-19)
การสนับสนุน SMEs.ให๎เข๎าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่า.soft.loan.การจัดตั้งกองทุนทํองเที่ยว.การศึกษาดูงาน.การอบรม
การวิจัยและพัฒนา.การสํงเสริมไทยเที่ยวไทย.คือ.ไทยเทํห์.ระยองโมเดล.ระยองคิดระยองทาระยองใช๎.และการจัด
กิจกรรม.expo.การปรับภูมิทัศน์กระตุ๎นการทํองเที่ยว
/นายกรัฐมนตรี...

-4นายกรัฐมนตรีกลําววํา รัฐบาลตอบรับฟังทุกข๎อเสนอ รัฐบาลทางานด๎วยการรับฟังความเห็น
ซึ่งเห็นถึงศักยภาพของระยอง และพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งด๎านการคมนาคมขนสํง การทํองเที่ยว การเกษตร
การทางานต๎องอยูํบนพื้นฐานความสงบสุขของสังคม ฝากให๎พี่น๎องระยอง รู๎ รักสามัคคี เป็นพี่เป็นน๎อง เพื่อไมํให๎
สังคมโดดเดี่ยว รัฐบาลมาจากหลายพรรค หลายภาคสํวน ตั้งใจทางานให๎คนทั้งประเทศ วันนี้รัฐบาลตั้งศูนย์
บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ ศบศ. เพื่อดูสถานการณ์เศรษฐกิจให๎สอดคล๎องกับการดูแลสุขภาพ มีการเดินหน๎า
โครงการตามงบประมาณ 400,000 ล๎านบาท เพื่อกระตุ๎นเศรษฐกิจ ชํวยเหลือธุรกิจ ผู๎ประกอบการ โดยหวัง
รักษาการจ๎างงาน รวมทั้งยังเสนอให๎มีตลาดงานเป็นเวิร์คเอ็กซ์โปด๎วย
นายกรั ฐมนตรี เห็ นพ๎ องการปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ .การสร๎ างแลนด์ มาร์ คแหํ งใหมํ .เพื่ อสํ งเสริ ม
การทํองเที่ยวระยองและจังหวัดใกล๎เคียง.พร๎อมสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการรายยํอย.และโรงแรมที่พักขนาดเล็ก
ขึ้นทะเบียนให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย.เพื่อสามารถเข๎าถึงมาตรการของรัฐบาลด๎วย

/เวลา 17.00 น.

-5เวลา 17.00 น. ณ หาดสวนสน ตาบลแกลง จังหวัดระยอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม พร๎อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชม
วิถีกลุํมประมงเรือเล็กพื้นบ๎านสวนสน - แกลง 1 โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได๎รํวมการปรุงอาหารจากวัตถุดิบ
จากท๎องถิ่นโดยเชฟที่ผํานการคัดเลือกจากชุมชน โดยทาเมนูยาสัมพันธ์ 5 สหาย และนาแจกจํายให๎กับ
ผู๎รํวมงานได๎ชิม จากนั้น เยี่ยมชมวิสาหกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่สร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชน อาทิ หอยแมลงภูํ
ปรุงรส ปลาเห็ดโคนแดดเดียวทอดกรอบ เยี่ยมชมการพัฒนาอาชีพกลุํมประมง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมประมง
และภาคอุ ต สาหกรรมในจั ง หวั ด ระยองรํ ว มสํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น พร๎ อ มเยี่ ย มชมการโชว์ แ บบจ าลอง
การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภูํเป็นแบบแพเชือกแขวนมาจัดแสดงแบบยํอสํวนในตู๎กระจก การทาธนาคารสัตว์น้า
การทาซั้งเชือก ซั้งกอ การทาธนาคารปูโรงเรือน โครงการธนาคารน้ามันเครื่องมือสอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์
ให๎ชาวประมงไมํทงิ้ น้ามันเครื่องลงสูํทะเล
พร๎อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังได๎รํวมปลํอยแมํพันธุ์ปูม๎า จานวน 300.ตัว ลงสูํทะเลบริเวณ
ชายหาดสวนสน เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรปูม๎าให๎มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหลํงอาหารให๎ชุมชนตํอไป
ภายหลังรับฟังการบรรยาย นายกรัฐมนตรีกลําวถึงการมาลงพื้นที่พบปะพี่น๎องชาวประมง
จังหวัดระยองวํา การลงพื้นที่วันนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการแก๎ปัญหาการประมงพื้นบ๎าน
ซึ่งแตํละพื้นที่ก็มีปัญหาเชํนกัน รัฐบาลพร๎อมที่จะแก๎ไขและหาทางออกให๎ได๎ และให๎ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แม๎แตํเรื่องการทาประมงพาณิชย์ที่จะไมํสร๎างผลกระทบซึ่งกันและกัน พร๎อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังได๎ชื่นชม
โครงการธนาคารน้ามันเครื่องมือสองที่จะสามารถลดต๎นทุนและสํงเสริมให๎กลุํมประมงเรือเล็กพื้นบ๎านจังหวัด
ระยองจั ด การน้ ามั น เครื่ อ งที่ ใ ช๎ แ ล๎ ว อยํ า งถู ก วิ ธี . ชํ ว ยลดผลกระทบด๎ า นสิ่ ง แวดล๎ อ มที่ เ กิ ด จากการจั ด การ
ที่ไมํถูกต๎อง.นอกจากนี.้ นายกรัฐมนตรีขอให๎ชํวยกันรณรงค์และสํงเสริมให๎ชาวประมงไมํทิ้งขยะสูํท๎องทะเล.และ
ขอให๎คนไทยได๎ชํวยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทะเล.ป่า.ภูเขา
การเกษตร การทํองเที่ยวและธรรมชาติที่สวยงาม และรอยยิ้มสยามของคนไทยที่ต๎องรักษาไว๎ รวมทั้งขอฝากให๎
ศิลปะตําง.ๆ คงอยูํคูํประเทศไทยตํอไป
หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีออกเดินทางไปตรวจถนนเลียบหาดแสงจันทร์ .–.สุชาดา.ซึ่งเป็น
สํ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาออกแบบถนนเฉลิ ม บู ร พ าชลทิ ต .ระยะที่ . 2.โดยมี ร ะยะทาง.5.กิ โ ลเมตร.
ที่ได๎มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ .ปรับปรุงถนน.ขยายชํองจราจร.พัฒนาเส๎นทางจักรยาน.สร๎างจุดพักรถ.เพื่อรองรับ
การขยายตัว ของอุตสาหกรรมทํองเที่ยว.และเพื่อความสะดวกให๎แกํนักทํองเที่ยวเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยว
ในพื้นที่จังหวัดระยอง.รวมทั้งสร๎างรายให๎แกํประชาชนในพื้นที่อีกด๎วย
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วันที่ 25 สิงหาคม 2563
เวลา 07.30 น. ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม เดินทางมายังโรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น
เพื่อเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
และระยอง) และเป็ น ประธานการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี อ ยํ า งเป็ น ทางการนอกสถานที่ ครั้ ง ที่ 2/2563
ณ ห๎องประชุมสุนทรภูํ ชั้น 2 โดยกํอนการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม
เยี่ยมชมนิทรรศการ ดังนี้
1) โครงการ Circular Living โดยกลุํมบริษัท ปตท. ได๎ผสานความรับผิดชอบตํอสังคมและ
ความใสํใจสิ่งแวดล๎อมในการดาเนินธุรกิจสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
หรือ GC ให๎ความสาคัญกับปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํอยํางจากัด .โดยได๎ผลักดัน
โครงการ.Upcycling.มีเป้ าหมายเพื่อบริ หารและจัดการขยะพลาสติกอยํางครบวงจรและยั่งยืน ตามกระบวนการ
รีไซเคิลของใช๎ในชีวิตประจาวัน อาทิ เสื้อโปโล เสื้อยืด กระเป๋าเป้ และถุงผ๎า โดยได๎นานายจิรศักดิ์ ปิตุรักษ์วงศ์
อายุ 57 ปี ที่นาขยะมาสร๎างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะ และนาออกขายมีรายได๎จากศิลป์อาร์ตเขียนรูป
2) ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ iSEE 2.0 เพื่อรายงานสถานการณ์
นักเรียนยากจนพิเศษที่เพิ่มขึ้นหลังได๎รับผลการกระทบจากวิกฤตโควิด – 19
3) ผลิตภัณฑ์ กศน. พรีเมี่ยม ภายใต๎แบรนด์ ONE (จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี)
4) ผลงานนวัตกรรม : แอปพลิเคชัน .depa PM.2.5.ที่สานักงานสํงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
รํวมกับ.บริษัท.แอดวานซ์ .อินโฟร์. เซอร์วิส .จากัด.(มหาชน).หรือ.เอไอเอส.ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ
ความชื้น และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่จะเป็นเครื่องมือให๎กับประชาชนได๎ใช๎รับมือกับปัญหาฝุ่นควันและ
มลพิษ โดยนารํองในพื้นที่ 3 จังหวัดในอีอีซี (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) ที่ได๎รับผลกระทบจากปัญหามลพิษ
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานขนาดใหญํ และระบบการขนสํงทั้งทางรถบรรทุกและเรือจานวนมาก
/5) ประโยชน์...

-๗5) ประโยชน์อีอีซีสํงตรงคนในพื้นที่ โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก
ภายหลังจากชมนิทรรศการ.นายกรัฐมนตรีกลําวชื่นชมสินค๎าโอทอประยอง.ที่นาวัสดุเหลือใช๎
มาแปรรู ป.สร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจ เพิ่ม .ซึ่งนายกรัฐ มนตรีเสนอแนะให๎นาทักษะตําง.ๆ.เหลํานี้บรรจุอยูํใน
หลักสูตรการเรียนการสอน.เพื่อให๎เยาวชนและนักเรียนเกิดการเรียนรู๎ .สร๎างงาน.สร๎างอาชีพ.สาหรับในพื้นที่
EEC.ต๎องเตรียมพร๎อมทั้งพลังงานและโครงขํายโลจิสติกส์.เชื่อมโยงอุตสาหกรรมตําง.ๆ.ให๎เกิดการสร๎างงานอยํางแท๎จริง
พร๎อมกับ นายกรัฐ มนตรีกลําววํา วันนี้การทางานกระทรวงเดียวทาไมํได๎ งานหนึ่งชิ้นหรือ
สินค๎าหนึ่งอยําง ต๎องมาจากการรํวมมือการทางานของหลายกระทรวงที่ต๎องบูรณาการรํวมกัน วันนี้รัฐบาล
ทางานในทุกมิติ เน๎นการตลาดนาการผลิต คานึงถึงการใช๎งบประมาณอยํางคุ๎มคํา การใช๎เทคโนโลยี ควบคูํวิถี
ธรรมชาติที่สอดคล๎ องกับ ชีวิตประจ าวัน สํ งเสริมเทคโนโลยี เชํน แอปพลิ เคชัน เพื่อแก๎ปัญห าฝุ่ น .PM.2.5
การจั ด การขยะ.เกษตรอั จ ฉริ ย ะ.เกษตร.BCG.สร๎ างความเชื่อ มั่น .ลดความเหลื่ อ มล้ า.ดูแลกลุํ มเปราะบาง
“ทั้งนี้ การทางานทุกอยํางยํอมมีปัญหา แตํรัฐบาลมีมาตรการป้องกันที่ดีพอ เชํน การแก๎ปัญหาโควิด-19 ควบคูํ
ไปกับการแก๎ปัญหาเศรษฐกิจ .ทุกคนต๎องมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน รัฐบาลมีมาตรการดูแลที่ดีพอ.สิ่งสาคัญ
ต๎องไมํตื่นตระหนก และรับข๎อมูลขําวสารที่เพียงพอ และเชื่อวําทุกอยํางจะดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะนาแนวทาง
นี้ไปขับเคลื่อนการทางาน ขับเคลื่อนสังคมไทยตามแนวทางรวมไทยสร๎างชาติ และสิ่ งสาคัญคือต๎องคิดและทา
ให๎กับเด็กและเยาวชน เพราะเป็นอนาคตของชาติ.พร๎อมทั้งทุกคนต๎องเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน เชื่อวําทุกอยํางจะดี
ขึ้นแนํนอน”
นายกรัฐมนตรีกลําวจากนั้น นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มอบหนังสืออนุญาตให๎เข๎าทาประโยชน์หรืออยูํอาศัยในพื้นที่
เป้าหมายการจัดที่ดินทากินให๎ชุมชน ให๎แกํ ผู๎วําราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู๎วําราชการ จังหวัดระยอง
กํอนเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
และระยอง)

-8นายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรีวําการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมกลุํ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก 1.(ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี และระยอง) และเป็ น ประธาน
การประชุมคณะรัฐมนตรีอยํางเป็นทางการนอกสถานที่

เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม ให๎สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยเปิดเผยวํา
การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกที่จังหวัดระยอง เพื่อสร๎างความเชื่อมั่น
ให๎ประชาชน และจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญของประเทศอีกแหํงหนึ่ง วํามีความปลอดภัย
100%.เพราะทุกคนให๎ความรํวมมือกันปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว๎อยํางเหมาะสมทั้งเรื่องการสวมใสํ
หน๎ากากอนามัยและหน๎ากากผ๎า.รวมถึง.Social Distancing.ทั้งนี้หลายเรื่องที่พบวํามีปัญหาก็ต๎องเรํงแก๎ไขขจัด
ให๎ได๎โดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนให๎กับประชาชนที่ได๎รับผลกระทบจากโควิด -19 การหาแนวทางให๎
เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นโดยเร็วหรือให๎ใกล๎เคียงกับในชํวงที่ผํานมา ซึ่งวันนี้จังหวัดระยองก็มีความคึกคักมากขึ้น
ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพทางด๎านสาธารณสุขจนเป็นที่ยอมรับในตํางประเทศจึงขอให๎ประชาชนทุกคนเชื่อมั่น
ในเรื่องนี้ และชํวยกันขับเคลื่อนประเทศชาติไปด๎วยกันทั้งเศรษฐกิจ และสุขภาพ “รวมใจไทยสร๎างชาติ”
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกลําวถึงการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุํมจังหวัดภาค
ตะวันออก.(ฉะเชิงเทรา.ชลบุรี.และระยอง) วํา ที่ประชุมได๎มีการหารือรํวมกับทุกภาคสํวนและพิจารณาหลาย
เรื่ องโดยเฉพาะ เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมในพื้นที่ .ซึ่งกลุํ มจังหวัดฯ.ได๎ขอสนับสนุนงบประมาณ
4.ด๎ า นส าคั ญ .คื อ .ด๎ า นที่ .1.การทํ อ งเที่ ย ว.การเกษตร.ได๎ แ กํ .1).การพั ฒ นาแหลํ ง ทํ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ/
เชิงสร๎างสรรค์จานวน.2.โครงการ (1) โครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง.ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้า.อัญมณี
หนึ่งเดียวในระยอง.(ระยะที่.2).(2) โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูเมืองเกําระยอง.2) การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
/เพื่ออานวย...

-9เพื่อการอานวยความสะดวกด๎านการทํองเที่ยว จานวน 3 โครงการ ได๎แกํ (1) โครงการกํอสร๎างถนนเฉลิมบูรพา
ชลทิศ ระยะที่ 2 ถนนเลียบชายฝั่ง ทะเล (ถนนทํองเที่ยว) (2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการ
พัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดาริจังหวัดระยอง (ระยะที่ 3).(3) โครงการจ๎างศึกษาออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่
ศูน ย์ บ ริการ ทําเทีย บเรือ ทําหน๎ าบ๎ าน ลานอเนกประสงค์ริมทะเล วัดใหมํสาราญ และจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล๎อมเขื่อนกันคลื่น บริเวณทําเทียบเรือทําหน๎าบ๎าน เกาะล๎าน เมืองพัทยา อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี และด๎านการเกษตร จานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาแหลํงน้าเพื่อการเกษตร กิจกรรม
กํอสร๎างอํางเก็บน้าคลองโพล๎ อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ด๎านที่ 2 การบริหารจัดการน้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จานวน 10 โครงการ เชํน
โครงการกํอสร๎างอํางเก็บน้าเขาจอมแห.-.เขานั่งยอง.ตาบลมะขามคูํ.อาเภอนิคมพัฒนา.จังหวัดระยอง.โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพอํางเก็บน้าคลองบางไผํ โครงการพัฒนาแหลํงน้าในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบบ๎านพลูตาหลวง
ตาบลพลูตาหลวง โครงการกํอสร๎างอํางเก็บน้าหนองกระทิง โครงการกํอสร๎างอํางเก็บน้าคลองกะพง โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าในคลองทําลาด.ฯลฯ ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จานวน
2 โครงการ ได๎แกํ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในระบบบาบัดน้าเสียพื้นที่
พัทยานาเกลือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบป้องกันน้าทํวม ถนนสุขุมวิท และถนนเลียบทางรถไฟ
ด๎านที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 4 โครงการ ได๎แกํ โครงการยกระดับระบบบริการ
สุขภาพรองรับโรคอุบัติใหมํในพื้นที่กลุํมจังหวัด ภาคตะวันออก 1 และพื้นที่ใกล๎เคียง โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตภายใต๎ห ลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง โครงการกํอสร๎างโรงเรียนนานาชาติตากสิ นแกลง .(ระดั บ
ประถมศึกษา) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง โครงการกํอสร๎างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและ
คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ จังหวัดระยองในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง
และด๎านที่ 4 โครงสร๎างพื้นฐาน จานวน 12 โครงการ ซึ่งหลายโครงการอยูํในแผนงาน
โครงการที่ ต๎ อ งด าเนิ น การในปี 2564/65.แล๎ ว .แตํ ก็ มี ห ลายโครงการต๎ อ งปรั บ แผนงานโครงการและ
งบประมาณให๎เหมาะสมตามลาดับความเรํงดํวน ให๎สอดคล๎องกับการดาเนินโครงการของ.EEC.รวมทั้งมีการ
วางแผนดาเนินการไว๎รองรับสาหรับอนาคตด๎วย
นายกรัฐมนตรี ย้าทุกอยํางต๎องทยอยดาเนินการทีละขั้นตอนให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์และ
งบประมาณที่มีอยูํอยํางจากัด เชื่อมั่นวําหากสถานการณ์ข๎างหน๎าคลี่คลายก็จะสามารถทาได๎ทั้งหมดตามแผนที่
วางไว๎
โอกาสนี้ . นายกรั ฐ มนตรี ก ลํ า ววํ า .รู๎ สึ ก ดี ใ จได๎ พ บปะกั บ นั ก เรี ย นและศึ ก ษา.ซึ่ ง ข๎ อ เสนอก็
สอดคล๎องกับแนวทางของรัฐบาล.เชํน.อาชีพ.รายได๎.สิ่งแวดล๎อม.การปรับปรุงระบบการศึกษา.การพัฒนา
หลักสูตร.การลดเวลาเรียนและเพิ่มกิจกรรมเรียนรู๎ตําง.ๆ.ฯลฯ.ทั้งนี้เชื่อมั่นวําระบบการศึกษาไทยไมํได๎เลวร๎าย
เพราะยังมีโอกาสที่จะพัฒนาตํอไปได๎ .และคนไทยเป็นคนเกํง.ขณะนี้หลายเรื่องรัฐบาลดาเนินการอยูํแล๎ว .ผําน
กลไกยุทธศาสตร์ชาติ 20.ปี.โดยเฉพาะต๎องสร๎างคนเตรียมการไว๎สาหรับในอนาคต.รวมถึงการเตรียมความ
พร๎อมในเรื่องของการสร๎างพื้นที่เศรษฐกิจใหมํ.เชํน.โครงการ.EEC.SEC.ซึ่งเป็นการดาเนินการสืบสานรักษาตํอยอด
ระหวํางคนรุํนใหมํกับคนรุํนเกํา.ยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท๎อนของนักเรียนและสังคม.ทั้งโดยตรง.และผําน
โซเชียลมีเดีย.ทั้งเรื่องของเกษตรกร.การบริหารจัดการน้า.ภัยแล๎งและน้าทํวม.ความขัดแย๎ง.การตํางประเทศ
และการค๎าการลงทุน.เป็นต๎น
ในชํวงท๎าย นายกรัฐมนตรี ได๎ฝากถึงการดาเนินการทุกอยํางจะสาเร็จได๎ทุกคนต๎องรํวมมือกัน
โดยเฉพาะการทาให๎บ๎านเมืองสงบเรียบร๎อย ลาพังเพียงนายกรัฐมนตรีฝ่ายเดียวคงไมํสามารถทาได๎ ยืนยัน
รัฐบาลใช๎กฎหมายด๎วยความระมัดระวังที่สุดและไมํเคยใช๎อานาจในทางที่ไมํถูกต๎อง จึงฝากทุกคนและสื่อตําง ๆ

- 10 ซึ่งมีบ ทบาทอยํางมากในสั งคมปั จจุบัน ชํวยกันทาให๎บ๎านเมืองและสังคมเกิดความสงบสุข และสร๎างความ
เชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในและตํางประเทศเพื่อให๎เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น

เวลา 15.15 น. ณ บริเวณโค้งศาลหินตั้ง ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา –
แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม. 11+350 – กม. 11+765 อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนารํอง
นายางพารามาใช๎เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick.off) ณ.บริเวณโค๎งศาลหินตั้ง.อาเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี พร๎อมเยี่ยมชมการสาธิตการติดตั้งกาแพงคอนกรีตหุ๎มแผํนยางพารา (Rubber Fender Barrier
: RFB) และนิทรรศการผลิตแผํนยางพาราครอบกาแพงคอนกรีต และเสาหลักนาทางยางธรรมชาติ (Rubber
Guide Post : RGP)
นายกรัฐมนตรีกลําวชื่นชมความรํวมมื อระหวํางกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ตามบันทึกข๎อตกลง เรื่อง อุปกรณ์ทางด๎านการจราจรและอานวยความ
ปลอดภัยทางถนนที่ผลิ ตจากยางพาราเพื่อนาไปใช๎ประโยชน์ในหนํวยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล
ที่มุํงเน๎นให๎หนํวยงานภาครัฐใช๎ยางพารามากขึ้น จนเป็นที่มาของโครงการนารํองการนายางพารามาใช๎เพื่อ
ปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน.(Kick off).บริเวณโค๎งศาลหินตั้ง ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไรํยา – แพรํง
ขาหยั่ง.ระหวําง.กม..11+350.–.กม..11+765.อาเภอเขาคิชฌกูฏ.จังหวัดจันทบุรี.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของพี่น๎องประชาชน ให๎มีความปลอดภัยในการเดินทาง ลดความสูญเสียตํอชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ทั้งนี้ ยังเป็นการสร๎างรายได๎โดยตรงแกํเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วประเทศให๎มีความมั่นคง รวมถึง
/จังหวัด...

- 11 จังหวัดจันทบุรีที่มียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจด๎วย ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง “รวมใจ ไทยสร๎างชาติ” ที่จะรํวมกัน
ขับเคลื่อนประเทศไทยให๎ก๎าวไปข๎างหน๎าและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดียิ่งขึ้น
นายกรั ฐ มนตรี ย้ านโยบายรัฐบาลวํา ต๎องการให๎ ผ ลผลิ ตยางมีร าคาสู งขึ้น เพื่อชํว ยเหลื อ
บรรเทาความเดือดร๎อนแกํเกษตรชาวยางพารา ทั้งนโยบายประกันราคายาง การใช๎ผลงานวิจัยเพื่อนามาพัฒนา
เป็ น ผลงานที่ เ ป็ น รู ป ธรรม.โดยเฉพาะการใช๎ น้ ายางพารามาเป็ น สํ ว นผสมในการท าถนน.ซํ อ มบ ารุ ง ถนน
เพิ่มความปลอดภัยทางจราจร และจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา.(โควิด-19).
ทาให๎การสํงออกยางพาราลดลง จึงต๎องสํงเสริมการใช๎ยางพาราภายในประเทศให๎มากขึ้น เพื่อกระตุ๎นเศรษฐกิจ
และการหมุนเวียนในประเทศให๎เกิดการจ๎างงาน ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายนาต๎นยางที่หมดอายุมาแปรรูปเป็น
พลังงานผํานโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งสอดรับกับเกษตร BCG ที่ใช๎วัสดุเหลือใช๎จากการเกษตร และการสํงเสริมธุรกิจ
SMEs.วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน.OTOP.เพื่ อ สร๎ า งรายได๎ ใ ห๎ แ กํ ป ระชนในพื้ น ที่ . สร๎ า งความมั่ น คงให๎ แ กํ ป ระเทศ
ตามนโยบาย.“รวมไทย สร๎างชาติ”

