แถลงขาว
การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกครั้งที่ 1/2561
วันจันทรที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล
การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 1/2561 มีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน สรุปสาระสําคัญ ดังนี้

1.

การประชุมครั้งแรกภายใต พ.ร.บ. ใหม

การประชุ ม ครั้ งนี้ เป น การประชุ ม ครั้ งแรกภายใต พ.ร.บ. เขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก พ.ศ. 2561 ที่ ได
ประกาศใชเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ดังนี้
1) มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ จาก “คณะกรรมการนโยบายระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก (กนศ)” เป น
“คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)”
2) มีคณะกรรมการเพิ่มเปน 28 คน (จากเดิม 18 คน ภายใต คําสั่งคสช. 2/2560) ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี
เปน ประธาน รองนายกรัฐนตรี (นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ) เปนรองประธาน รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 14 ทาน
หั วหน าหน วยราชการที่ เกี่ ยวของ 3 ทาน ประธานสถาบั น เอกชนทั้ ง 3 สถาบั น ผูท รงคุณ วุฒิ 5 ท าน และ
เลขาธิการคณะกรรมการ
3) มีการเปลี่ยนชื่อสํานั กงานจาก “สํานักงานคณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก
(สกรศ.)” เปน “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)”

ที่ประชุม กพอ. มีมติ
1. รับทราบการดําเนินงานของ สกพอ. ตามคําสั่ง คสช. 2/2560
2. เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) และ
เห็นชอบในหลักการการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ และให กบอ. พิจารณาแลวนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย
ตอไป

2.

การพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก และ โครงการที่เกี่ยวของ

ภายหลังจากที่ประกาศเชิญชวนการรวมทุนในรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินไป เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่ผานมา
นรม.ในฐานะประธาน กพอ. ได สั่ ง การให เ ร ง รั ด การพั ฒ นาเมื อ งการบิ น ภาคตะวั น ออกที่ ส นามบิ น
อูตะเภา เพื่อใหเชื่อมโยงกับรถไฟความเร็วสูงตรงเวลา และวางแผนการขยายตัวของเมืองรอบๆ ขางใหเปนระบบ
และมีสาระสําคัญพอสรุปได ดังนี้
1) รั บ ทราบแนวทางภาพรวมของการขยายตั ว จากเมื อ งการบิ น ภาคตะวั น ออก ไปสู มหานครการบิ น
ภาคตะวันออกในระยะ 10 ป
• เริ่มตนจากพื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออกบริเวณสนามบินอูตะเภา ขนาด 6,500 ไร
• ไปสูเขตชั้นในของมหานครการบินภาคตะวันออกพื้นที่โดยรอบรัศมี 10 กิโลเมตร
• ไปสูเขตชั้นนอกรัศมี 30 กิโลเมตร
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2) โดยมีงาน และโครงการสําคัญที่ดําเนินการอยู โดยเฉพาะงานวางแผนทางวิ่งที่ 2 งานวางแผนแมบท และ
การศึกษาความเหมาะสม เพื่อการรวมทุนกับเอกชน
3) มอบหมายใหกองทัพเรือ และ สกพอ. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามลําดับความสําคัญของ
กิ จ กรรม (Critical Path) ตามที่ เสนอ ด ว ยวิธี ก ารบริห ารโครงการแบบเร งด ว น (Fast Track) และจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการในรายละเอียดรวมกันอยางบูรณาการ รวมทั้งกํากับโครงการใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด โดย
เสนอคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) พิจารณากอนเสนอ
มาอีกครั้งหนึ่ง
4) รับทราบความกาวหนาโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก ที่สําคัญคือโครงการศูนย
ซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภา ซึ่งปจจุบัน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) อยูระหวางดําเนินการปรับแก
รายงานการศึกษา และวิเคราะหโครงการศูนยซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภาใหเปนไปตามประกาศ EEC Track
โดยการปรับแกตามความเห็นเพิ่มเติมจากหนวยงานภาครัฐและคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อสรุปนําเสนอฝาย
บริ ห ารของบริษั ท การบิ น ไทย และคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก โดยคาดวาจะ
สามารถได TOR เดือนกรกฎาคม และไดเอกชนมาลงทุนเดือนตุลาคม 2561

3.

4.

ความกาวหนาการพัฒนาเมืองใหมอัจฉริยะนาอยู

รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน
จั่นตอง) เปนประธาน รวมทั้งรับทราบมาตราการสงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
โดยเมืองใหมอัจฉริยะนาอยูที่จะดําเนินการในพื้นที่ EEC ตองมีองคประกอบ 6 ลักษณะ ไดแก (1) ชุมชนอัจฉริยะ
(Smart Community) (2) สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ (Smart Environment) (3) การคมนาคมขนสงอัจฉริยะ (Smart
Mobility) (4) พลั งงานอั จ ฉริ ย ะ (Smart Energy) (5) เศรษฐกิ จ อัจ ฉริย ะ (Smart Economy) (6) การบริห าร
จัดการอัจฉริยะ (Smart Governance)

ความก าวหน าโครงการพั ฒ นาเขตส งเสริ ม อุ ต สาหกรรมและนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล (Digital Park
Thailand : EECd) และโครงการเขตนวัตกรรมระเบียเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor of Innovation : EECi)
• รับทราบความกาวหนา EECd ที่จะจัดตั้ง IoT Institute ในระยะแรก และรับทราบแนวทางใหมีการรวมทุน
กับเอกชนในการพัฒนา EECd
• รับทราบความกาวหนา EECi และการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อเจรจา และชักชวนนักลงทุน
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