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วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

การลงนามในสั ญญาทางการเงินระหว่ างกระทรวงการคลังกับธนาคารพัฒนาเอเชีย
สาหรับโครงการก่อสร้ างทางสายหลักเป็ น 4 ช่ องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22
ช่ วงอาเภอหนองหาน – อาเภอพังโคน ทางหลวงหมายเลข 22 ช่ วงสกลนคร – นครพนม
และทางหลวงหมายเลข 23 ช่ วงร้ อยเอ็ด – ยโสธร
______________________________
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายอภิศ กั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
และ Mr. Ramesh Subramanian ผูอ้ านวยการ สานักงานผูแ้ ทนธนาคารพัฒนาเอเชี ย (Asian Development
Bank: ADB) ประจาประเทศไทยได้ล งนามในสัญญาทางการเงินระหว่า งกระทรวงการคลัง กับ ADB
สาหรับ โครงการก่อสร้ า งทางสายหลัก เป็ น 4 ช่ องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 ช่ วงอาเภอ
หนองหาน – อาเภอพังโคน ช่ วงสกลนคร – นครพนม (กิ โลเมตรที่ 180 – 213) และทางหลวงหมายเลข 23
ช่ วงร้ อยเอ็ด – ยโสธร (โครงการฯ) ของกรมทางหลวง ซึ่ งมีสรุ ปรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาทางการเงินเพื่อ
ดาเนิ น โครงการฯ ตามที่ค ณะรัฐมนตรี ไ ด้ใ ห้ความเห็นชอบไว้แล้ว โดยมีก รอบวงเงิน ไม่เกิ น 99.40 ล้า น
เหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่าไม่เกิ น 3,404 ล้านบาท) และมีเงื่อนไขทางการเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่
ADB กาหนด
ทั้งนี้ การลงนามสัญญาทางการเงิน ระหว่างกระทรวงการคลังกับ ADB สาหรับโครงการฯ
กระทรวงการคลัง โดยสานัก งานบริ หารหนี้ ส าธารณะ กรมทางหลวง และ ADB จะได้ร่วมกันพิจารณา
เงื่ อนไขและรายละเอีย ดสัญญาทางการเงิ น ให้ส อดคล้องกับ แนวทางการบริ ห ารโครงการฯ และติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนิ นโครงการฯ รวมทั้งการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิ นให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โปร่ งใส และครบถ้วนตามมาตรฐานการเบิกจ่ายของ ADB ต่อไป
ความร่ วมมือกับ ADB ในครั้ งนี้ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องจะสามารถเรี ย นรู ้ประสบการณ์
เทคโนโลยีการก่อสร้ าง การบริ หารโครงการ ตลอดจนการดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างในระดับนานาชาติจาก
การถ่ายทอดของผูเ้ ชี่ ยวชาญของ ADB ซึ่ งจะทาให้การดาเนิ นโครงการฯ ก่อสร้ างมีประสิ ทธิ ภาพและแล้ว
เสร็ จตามแผนที่กาหนดไว้ในปี 2565 ซึ่ ง จะทาให้เกิ ดการพัฒนาโครงข่า ยถนนสายหลัก เป็ น 4 ช่ องจราจร
ให้มีความสมบูรณ์ ยิ่ง ขึ้ น โดยทางหลวงหมายเลข 22 และ 23 จะช่ วยสนับ สนุ นการพัฒนาโครงข่ายทาง
หลวงอาเชี ย นหมายเลข 15 (AH15) ในส่ วนที่ผ่า นประเทศไทย เพื่อให้สามารถเดิ นทางและขนส่ งสิ นค้า
เชื่ อมโยงไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodia) สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย

-2ประชาชนลาว (Laos) สาธารณรัฐแห่ ง สหภาพเมีย นมา (Myanmar) สาธารณรัฐสัง คมนิ ย มเวีย ดนาม
(Vietnam) และยัง เชื่ อ มต่อ ไปยัง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ตอนใต้ ได้อ ย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ง เป็ น
โครงข่ายที่สนับสนุ นแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษระยะที่ 2 (เขตเศรษฐกิ จพิเศษนครพนม และเขต
เศรษฐกิ จพิเศษหนองคาย) และพัฒนาเส้นทางโครงข่ายเชื่ อมโยงพื้นที่ด่านชายแดนช่ องเม็ก จ.อุบลราชธานี
กับ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อตอนกลาง ตลอดจนสนับ สนุ นการพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิ จตะวันออก-ตะวันตก (East – West Economic Corridor : EWEC) ที่คาดว่าจะมีปริ มาณ
จราจรเพิ่ม สู งขึ้ นจากการเข้า สู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (ASEAN Economic Community :
AEC) ได้อย่างมีศกั ยภาพต่อไป
____________________________________
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