
 

 

ประธานาธิบดไีบเดนเดินหนาสรางอเมริกาที่ดีกวาหลังผานกฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานฉบับใหม 
 

 

เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 เว็บไซตทําเนียบขาวของสหรัฐอเมริกาไดเผยแพรผลงานของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน และรองประธานาธิบดีกมลา แฮรริส ในชวง 6 เดือนหลังจากการผานกฎหมายโครงสราง
พ้ืนฐานฉบับใหม (Bipartisan Infrastructure Law: BIL) ซ่ึงไดลงนามในกฎหมายเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564   

นโยบายโครงสรางพ้ืนฐานในสหรัฐฯ มีมานาน
หลายทศวรรษ โดยผูกําหนดนโยบายของวอชิงตันไดมี
การเฉลิมฉลอง “สัปดาหโครงสรางพ้ืนฐาน” มาตลอด
โดยไมสามารถผานเปนกฎหมายได แตในสมัยของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซ่ึงดําเนินนโยบายบริหารดวย
การทํางานรวมกับพรรคฝายคาน การแสวงหาฉันทามติ
รวมกัน และสามารถผานกฎหมายโครงสรางพ้ืนฐาน
ฉบับใหม โดยได รับการสนับสนุนสองฝ าย หรือ 
Bipartisan Infrastructure Law ซ่ึงถือวาเปนกฎหมาย
การลงทุนดานโครงสราง พ้ืนฐานและเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของสหรัฐฯ ท่ีกลาวกันวา
เกิดข้ึนเพียงครั้งเดียวในยุคนี้ 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดสัญญาไวกับชาว
อเมริกันวา จะสงมอบผลงานความสําเร็จตามนโยบาย 
เปลี่ยนชีวิตของผูคนใหดีข้ึน และสรางอเมริกาท่ีดีกวา 
ท้ังนี้ การผานกฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานกฎหมายซ่ึง
ถือวาเปนกฎหมายแหงประวัติศาสตรไดสําเร็จจึง
นับเปนผลงานชิ้นสําคัญท่ีมอบใหแกชาวอเมริกัน  

กฎหมายนี้กอใหเกิดการสรางงานท่ีมีรายไดดี 
งานท่ีไดรับการคุมครองภายใตสหภาพแรงงาน ชวย
ตอสู กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สราง
ความกาวหนาในกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม 
การสง เสริมการผลิตในประเทศ เสริมสรางการ
เชื่อมโยงท่ีสําคัญในหวงโซอุปทาน และท่ีสําคัญท่ีสุด 
คือการลดคาใชจายของครอบครัวคนทํางาน  

ผลการดําเนินการหลังการลงนามในกฎหมาย
โครงสรางพ้ืนฐานสองฝาย ในขวงเวลา 6 เดือน สรุปได
ดังนี้  

• รัฐบาลประกาศสนับสนุนงบประมาณกวา 
110 พันลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือสรางถนนและสะพาน 
ปรับปรุงทาเรือและสนามบินใหทันสมัย เปลี่ยนทอ
น้ําประปาเพ่ือสงน้ําสะอาด และขยายอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนสําหรับ
โครงการเฉพาะกวา 4,300 โครงการ ครอบคลุม
ชุมชนกวา 3,200 แหงท่ัวท้ัง 50 มลรัฐ  วอชิงตัน 
ดี.ซี. และเปอรโตริโก 

• แตงตั้งผูประสานงานโครงสรางพ้ืนฐานรัฐ
ใน 53 มลรัฐและดินแดนในเขตการปกครอง  ซ่ึงนาย 
Mitch Landrieu ผูประสานงานโครงสรางพ้ืนฐาน ได
เสนอใหแตงตั้งบุคคลเพ่ือประสานการดําเนินงาน
ภายในมลรัฐพรอมกับทําหนาท่ีเปนจุดศูนยกลางการ
ติดตอสําหรับทีมงานโครงสรางพ้ืนฐานของทําเนียบขาว  

• ประธานาธิบดี รองประธานประธานาธิบดี 
และคณะรัฐมนตรีไดเดินทางมากกวา 125 ครั้ง ไปยัง
มลรัฐตางๆ กวา 40 มลรัฐ รวมถึงเขตโคลัมเบีย หรือ 
วอชิงตัน ดี.ซี. และเปอรโตริโก เพ่ือเผยแพรใหเห็นถึง
โอกาสท่ีเกิดข้ึนครั้งเดียวในยุคนี้ซ่ึงประธานาธิบดีได
มอบใหกับชาวอเมริกัน 

สําหรับรายละเอียดของผลงานและการจัดสรร
งบประมาณภายใตกฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานสองฝาย
สรุปไดดังนี้ 

 
 การสงมอบผลงาน  

รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดน ไดประกาศ
การสนับสนุนเงินงบประมาณไปแลวกวา 110 พันลาน
เหรียญสหรัฐ ใหแก รัฐบาลกลาง มลรัฐ รัฐบาลในเขต
การปกครอง รัฐบาลชนเผา และรัฐบาลทองถ่ิน ท้ังใน
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รูปแบบการจัดสรรและโปรแกรมการแขงขัน เพ่ือ
เปลี่ยนชีวิตของขาวอเมริกันใหดีข้ึนดวยการปรับปรุง
ถนนและทางหลวง การสรางสะพาน การสรางความ
แข็งแกรงของระบบซัพพลายเชน เชน ทาเรือและ
สนามบิน เปลี่ยนทอน้ําประปาเพ่ือสงน้ําดื่มท่ีสะอาด 
สรางอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการ
สนับสนุนเงินลงทุนสําหรับโครงการเฉพาะกวา 4,300 
โครงการ ซ่ึงครอบคลุมชุมชนกวา 3,200 แหงท่ัวท้ัง 
50 มลรัฐ วอชิงตัน ดี.ซี. และเปอรโตริโก  

นอกจากนี้ งบประมาณอีกเกือบ 100 พันลาน
เหรียญสหรัฐ  กําลั งอยู ในระหว างการขอขอมูล 
(Requests for Information- RFI) ประกอบการลงทุน 
และประกาศเก่ียวกับความพรอมของเงินทุน ในการนี้ 
รัฐบาลยังไดเปดตัวสํานักงานใหมและแผนปฏิบัติการท่ี
จะทําใหม่ันใจไดวาการลงทุนเหลานี้จะดําเนินการอยาง
ชาญฉลาดและเปนไปดวยดี   

ยิ่งไปกวานั้น ความมุงม่ันของรัฐบาลในเรื่อง
การปฏิบัติตามคําสั่งบริหารของประธานาธิบดีเรื่อง 
“President’s Justice40” รัฐบาลไดประกันความ
ม่ันใจวารอยละ 40 ของผลประโยชนท่ีรัฐบาลไดรับ
จากการลงทุนท่ีเก่ียวของกับสภาพภูมิอากาศและ
พลังงานจะถูกจัดสรรไปยังชุมชนท่ีดอยโอกาสเนื่องจาก
ผลกระทบดานมลภาวะ  

 สรางความม่ันใจในความรับผิดชอบ 

การจัดทําคูมือ ในเดือนเมษายน สํานักงาน
การจดัการและงบประมาณ (Office of Management 
and Budget- OMB) ไดออกคําแนะนําแกหนวยงาน
รัฐบาลกลางเพ่ือใหการดําเนินการตามกฎหมาย
โครงสรางพ้ืนฐานของพรรคสองฝายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเปนธรรมสมกับการ
ไดรับความไววางใจจากประชาชน ภายใตปนิธาน
ของไบเดนท่ีวาผลสําเร็จท่ีไดรับและความรับผิดชอบ
ตองดําเนินไปดวยกัน   

สาระสําคัญของคําแนะนํา ในเบื้องตนเนนการ
ตอสูกับการฉอโกง ความสิ้นเปลือง และการละเมิดใน

การดําเนินการตามกฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานสองฝาย 
รวมท้ังชวยใหม่ันใจไดวาการสงมอบโครงการตรงตาม
เวลาและงบประมาณด วยความรั บผิ ดชอบ มี
ประสิทธิภาพ และโปรงใส โดยรวมมือกับผูตรวจการ
ท่ัวไป (Inspectors general - IG) และชุมชนท่ีกํากับ
ดูแล รวมท้ังใหความชวยเหลือดานเทคนิคและการเงิน
แกชุมชน 

สวนหนึ่งของการดําเนินการในเรื่องนี้ เม่ือ
เดือนเมษายนท่ีผานมา ประธานาธิบดีไบเดนและ
เจาหนาท่ีบริหารระดับสูงไดพบหารือกับผูตรวจการ
ท่ัวไปท่ีกํากับดูแลการดําเนินการตามแผนชวยเหลือ
อเมริ กัน (American Rescue Plan)  และกําลั งจะ
กํากับดูแลโครงสรางพ้ืนฐานของพรรคสองฝาย โดยได
มีการหารือเก่ียวกับข้ันตอนดําเนินการเพ่ือใหแนใจวา
การกํากับดูแลโปรแกรมของรัฐบาลกลางมีความ
เขมงวดและรัดกุม 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน รัฐบาล
ไดเปดตัวแผนงานใหมเรียกวา Permitting Action 
Plan เพ่ือกระชับและเรงกระบวนการอนุญาตและการ
ทบทวนสิ่งแวดลอมของรัฐบาลกลาง โดยการปรับปรุง
จากหนวยงานท่ีมีอยูเดิม รวมท้ังเพ่ิมบทบัญญัติใหมใน
กฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานสองฝาย ท้ังนี้ เพ่ือใหม่ันใจ
วาการทบทวนดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาลกลางและ
กระบวนการอนุญาตใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
ดวยแนวทางทยาศาสตรท่ีดีท่ีสุด เพ่ือผลลัพธในเชิง
บวกดานสิ่งแวดลอมและชุมชนดวยการมีสวนรวมของ
ชุมชน อันจะนําไปสูประโยชนสูงสุดจากการลงทุนและ
ใหแนใจวาโครงการโครงสรางพ้ืนฐานไดรับการสงมอบ
ตรงเวลาและตามงบประมาณ    

 การสรางทีมงาน 

ทีมงานโครงสรางพ้ืนฐานของประธานาธิบดี 
ไบเดน นําโดยนาย Mitch Landrieu ท่ีปรึกษาอาวุโส
และผูประสานงานโครงสรางพ้ืนฐานของทําเนียบขาว 
การสรางทีมงานมุงเนนไปท่ีเจาหนาท่ี ท้ังในระดับ
รัฐบาลกลาง มลรัฐและทองถ่ิน โดยในชวงเดือนแรกนั้น

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/11/fact-sheet-biden-harris-administration-releases-permitting-action-plan-to-accelerate-and-deliver-infrastructure-projects-on-time-on-task-and-on-budget/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/11/fact-sheet-biden-harris-administration-releases-permitting-action-plan-to-accelerate-and-deliver-infrastructure-projects-on-time-on-task-and-on-budget/
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แตละหนวยงานแตงตั้งผูประสานงานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ผูนําอาวุโสเพ่ือการสื่อสารเรงดวน และการประชุมกลุม
หลายครั้งตอสัปดาหเพ่ือรวมกันสงมอบผลงานภายใต
กฎ หมาย  ขณะนี้ รั ฐ บ าลกล า ง กํ า ลั ง รั บ ส มั ค ร
ผูปฏิบัติงานและภารกิจท่ีจําเปนเพ่ือดําเนินงานภายใต
ก ฎ ห ม า ย ม า ก ก ว า  8,000 ตํ า แ ห น ง  ไ ด แ ก  
นักวิทยาศาสตรเพ่ือการตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ วิศวกรสําหรับงานซอมแซมและสรางถนน
และสะพาน และคนงานเพ่ือชวยใหม่ันใจไดวาทุก
ชุมชนในสหรัฐฯ มีน้ําสะอาดไวบริโภค และตําแหนง
อ่ืนๆ อีกมากมาย  

ท้ังนี้ กวารอยละ 90 ของการลงทุนภายใต
กฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานสองฝายจะดําเนินการโดย
พันธมิตรท่ีไมใชของรัฐบาลกลาง โดยเม่ือเดือนมกราคม
ทําเนียบขาวไดขอใหผูวาการรัฐและผูนําทองถ่ิน
เตรียมการดานตางๆ รวมถึงการแตงต้ังผูประสานงาน
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือจัดการเรื่องการผันเงินทุนไปยัง
รัฐบาลของตนเอง แตงตั้งผูนําของมลรัฐและดินแดนใน
เขตการปกครอง เพ่ือนําไปสูการดําเนินงานภายในมล
รัฐรวมถึงเปอรโตริโกและ ดี.ซี        ผูประสานงาน
เหลานั้นไดรวมประชุมกันอยางสมํ่าเสมอกับทีมงาน
โครงสรางพ้ืนฐานของทําเนียบขาว  

 การชวยเหลือมลรัฐ เขตปกครอง ชนเผาและ
ทองถิ่น 

การจัดทําคู มือดานกฎหมาย เ ม่ือเดือน
มกราคม ทําเนียบขาวไดเปดตัวคูมือกฎหมายโครงสราง
พ้ืนฐานสองฝายฉบับแรก เพ่ือชวยเหลือรัฐบาลใน
ระดับมลรัฐ ทองถ่ิน ชนเผา สมาชิกชุมชนและพันธมิตร
สําคัญอ่ืนๆ และปลดล็อคผลประโยชนจากการลงทุน
ครั้งประวัติศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐานของสหรัฐฯ 
หนั งสือ คู มือนี้ เปน ศูนย รวมขอมูลกลางเ ก่ียวกับ
กฎหมายและขอมูลปจจุบันท่ีครอบคลุมมากท่ีสุด
เก่ียวกับโปรแกรมตางๆ จํานวน 375 โปรแกรมท่ี
รวมอยูในกฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานสองฝาย  

ควบคูกับขอมูลออนไลน หนังสือคูมือนี้ยังมี
ขอมูลเก่ียวกับโอกาสในการขอรับทุน ผูท่ีติดตอ และ
วิธีการเตรียมพรอมในการดําเนินการ  

การจัดประชุมสัมมนา เม่ือเดือนกุมภาพันธ
ทําเนียบขาวไดเปดตัว “Infrastructure School” ผาน
การสัมมนาทางเว็บไซตแบบหลายตอน เพ่ือใหลงลึกใน
รายละเอียดของแตละบทของหนังสือคูมือซ่ึงมีท้ังหมด 
13 บท และอนุญาตใหชุมชนมีโอกาสสอบถามกับ
ผูเชี่ยวชาญของหนวยงานท่ีดูแลการใชงานโปรแกรมท่ี
สําคัญ นอกจากนี้ ยังไดเปดตัวเอกสารขอเท็จจริง
เ ก่ียวกับแหลงเ งินทุน ท่ี มีการแข ง ขันท่ี ใหญ ท่ีสุด
โดยเฉพาะอยางยิ่ งสําหรับรัฐบาลทอง ถ่ิน โดยผู
ประสานงานโครงสรางพ้ืนฐาน (นาย Landrieu) ได
แบงปนทรัพยากรเหลานี้ในระหวางการประชุมกับ
ส ม า ค ม ผู ว า ก า ร ม ล รั ฐ แ ห ง ช า ติ  ก า ร ป ร ะ ชุ ม
นายกเทศมนตรีแหงสหรัฐอเมริกา การประชุมสโมสร
เมืองแหงชาติ การประชุมสมาคมมณฑลแหงชาติ และ
ชนเผาหลายรอยคนผานการใหคําปรึกษาหารือแกชนเผา 

ชวยเหลือชุมชนดอยโอกาส  เนื่ องจาก
กฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานไดกําหนดใหจัดสรรเงินทุน
จํานวนมากใหแกชุมชนท่ีดอยโอกาส ดังนั้น ทีมงาน
โครงสรางพ้ืนฐานทําเนียบขาวจึงไดเขาไปมีสวนรวมกับ
มลรัฐ รัฐบาลทองถ่ิน รัฐบาลชนเผา เขตในการปกครอง 
หนวยงานรัฐบาลกลาง การกุศลและอ่ืนๆ ในการสง
ความชวยเหลือดานเทคนิคท่ีจําเปนใหกับชุมชนท่ีดอย
โอกาสใหไดอยางรวดเร็ว และเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่ง 
Justice40 ของประธานาธิบดี รัฐบาลจึงมุงม่ันท่ีจะ
สรางความม่ันใจวาชุมชนท่ีดอยโอกาสจะได รับ
ประโยชน ท้ังหมดจากโครงการท่ีเ ก่ียวของภายใต
กฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานสองฝาย 

เผยแพรคูมือโอกาสในการเขารวมโครงการ 
เม่ือเดือนเมษายนทําเนียบขาวไดเปดตัวกฎหมายคูมือชื่อ
วา “Bipartisan Infrastructure Law Rural Playbook” 
เพ่ือชวยมลรัฐ ทองถ่ิน ชนเผา สมาชิกชุมชนในเขต
ปกครอง และพันธมิตรสําคัญอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีชนบท ปลด
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ล็อคผลประโยชนจากการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานของ
ประเทศ โดยการใหขอมูลแกชุมชนในชนบทเก่ียวกับ 
โครงการ เวลา สถานท่ี และวิธีการสมัครเพ่ือขอรับทุน
ภายใตกฎหมาย ท้ังนี้ เพ่ือไมใหชุมชนตองจางนักวิ่งเตน 
( lobbyist)  เ พ่ื อการ เข า ถึ ง รั ฐบาล   นอกจากนี้  
playbook ยังมีรายชื่อโครงการกวา 100 โปรแกรมท่ี
ไดรับการสนับสนุนเงินทุนภายใตกฎหมาย ซ่ึงมีความ
ยืดหยุนของสวนแบงคาใชจายของรัฐบาลกลางและการ
ยกเวนขอกําหนดการจับคูสําหรับชุมชนในชนบท ทําให
ชุมชนชนบทเขาถึงเงินทุนจากกฎหมายโครงสราง
พ้ืนฐานสองฝายไดงายข้ึน 

 การดําเนินงานและการลงทุนภายใตกฎหมาย
โครงสรางพ้ืนฐานสองฝาย 

ผลงานการการลงทุน จํานวนเงินทุน โอกาส
และอ่ืนๆ ภายใตกฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานสองฝาย
ของประธานาธิบดี ไบเดน อันประกอบดวย การ
ปรับปรุงและพัฒนาดานการขนสงและหวงโซอุปทาน 
การปรับปรุงน้ํา การอนุรักษ และการปรับตัว การทํา
ความสะอาดมลพิษตกคาง การปรับปรุงไฟฟาให
ทันส มัยและการใชพลั ง งานสะอาด และขยาย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง มีรายละเอียดดังนี้  

 การปรับปรุงระบบขนสงและหวงโซอุปทาน 

• ถนน  ปงบประมาณ 2565 กระทรวง
คมนาคมของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of 
Transportation- USDOT) และการทางหลวงของ
รัฐบาลกลาง (Federal Highway Administration - 
FHWA) ไดประกาศการจัดสรรงบประมาณ 52.5 
พันลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงนับวามากท่ีสุดในทศวรรษ
สําหรับ 50 มลรัฐ และ วอชิงตัน ดี.ซี. ท้ังนี้ กฎหมาย
โครงสรางพ้ืนฐานไดจัดสรรงบประมาณ 350 พันลาน
เหรียญสหรัฐ เพ่ือใชในโครงการทางหลวงสําหรับ
ในชวง 5 ปขางหนา 

• ความปลอดภัยบนทางหลวง องคการ
บริหารความปลอดภัยดานการจราจรบนทางหลวง

แหงชาติ (National Highway Traffic Safety Administration 
- NHTSA) ไดประกาศการลงทุน 260 ลานเหรียญ
สหรัฐในการสรางความปลอดภัยบนทางหลวงเพ่ือลด
อุบัติเหตุทางการจราจร  และโดยไดรับการจัดสรรเงิน
ลงทุนมากกวา 4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในอีก 4 ป
ขางหนาเพ่ือปรับปรุงความปลอดภัยบนทองถนน  

• ทางหลวงในชนบท USDOT ประกาศการ
จัดสรรงบประมาณ 1.2 พันลานเหรียญสหรัฐ สําหรับ
การพัฒนาทางหลวงในเขตชนบทในเขต Appalachian 
(Appalachian Development Highway System- 
ADHS) เพ่ือสรางเสนทางใน 11 มลรัฐของภูมิภาค 
Appalachian ใหแลว เสร็จตามท่ีกําหนด สําหรับ
งบประมาณท้ังหมดท่ีมลรัฐจะไดรับในปงบประมาณ 
2565 คือ 246 ลานเหรียญสหรัฐ 

• สะพาน USDOT และ FHWA ประกาศ
การจัดสรรงบประมาณกวา 27 พันลานเหรียญสหรัฐ 
สําหรับ 5 ปขางหนา เพ่ือใชทดแทน ซอมแซมและ
ฟนฟูสะพานท่ัวประเทศท้ังหมดใน 50 มลรัฐ  ดี.ซี. 
เปอรโตริโก และรัฐบาลชนเผา 

• โครงการโครงสรางพ้ืนฐานในทองถิ่นท่ี
สําคัญ USDOT เปดรับคําขอการสนับสนุนเงินทุน 2.9 
พันลานเหรียญสหรัฐ สําหรับโครงการขนสงท่ีสําคัญ 
ผานแพลตฟอรมการระดมทุนสําหรับ 3 โครงการ 
ไดแก โครงการ MEGA, INFRA และ Rural programs 
เพ่ือทําใหงายตอการสมัครขอรับทุนแตละโครงการใน
คําขอเดียวและอยูภายใตเกณฑเดียวกัน 

• การขนสงสาธารณะ USDOT ประกาศ
การลงทุนดวยงบประมาณ 20.5 พันลานเหรียญสหรัฐ 
ในระบบการขนสงสําหรับปงบประมาณ 2565 โดย
เสนอเงินลงทุน 4.45 พันลานเหรีญสหรัฐ ผาน
โครงการลงทุนเพ่ือพัฒนาการขนสงสาธารณะท่ัว
ประเทศรวมถึง นิวยอรก ฟนิกซ ลอสแองเจลิส อินดีแอ
นา ชิคาโก มินนิอาโปลิส เซนตพอล เมดิสัน พิตต
สเบิรก ซีแอตเทิล และเมมฟส รวมถึงภาระผูกพันใน
การสนับสนุนเงินทุนครั้งแรกสําหรับโปรแกรมเกตเวย
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แ ล ะ ร ถ ไ ฟ ใ ต ดิ น  ( Second Avenue Subway) 
นอกจากนี้  USDOT ยั งจัดสรรเ งินทุนเกือบ 1.5 
พันลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือชวยมลรัฐและรัฐบาลทองถ่ิน
ซ้ือรถบัสขนสงท่ีไมมีการปลอยกาซเรือนกระจกหรือ
ปลอยในระดับต่ํา และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับรถเมล 

• สนามบิน การบริหารการบินของรัฐบาล
ก ล า ง  (Federal Aviation Administration- FAA) 
ประกาศการลงทุนดวยงบประมาณ 3 พันลานเหรียญ
สหรัฐเพ่ือปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับ
สนามบิน 3,075 แหงท่ัวประเทศ นอกจากนี้ ยัง
ประกาศการสนับสนุนเงินทุน 1 พันลานเหรียญสหรัฐ 
เพ่ือปรับปรุงอาคารสนามบินใหทันสมัยท่ัวประเทศ 
ท้ั งนี้  ใน อีก  5 ป ข า งหน า  FAA จะได รั บจั ดสรร
งบประมาณอีก 25 พันลานเหรียญสหรัฐสําหรับ 3 
โครงการของ FAA  

• การสรางโครงสรางพ้ืนฐานของอเมริกา
ข้ึนมาใหมดวยความย่ังยืนและเปนธรรม USDOT เริ่ม
ประกาศการสนับสนุนเงินทุน 1.5 พันลานเหรียญ
สหรัฐสําหรับการสรางโครงสรางพ้ืนฐานของอเมริกา
ข้ึนมาใหมดวยความยั่งยืนและเปนธรรม โดยเม่ือเดือน
ธันวาคม 2564 ไดอนุมัติทุนไปแลว 1 พันลานเหรียญ
สหรัฐ สําหรับ 90 โครงการสําคัญใน 47 มลรัฐ 
สําหรับในชวง 4 ปขางหนา กฎหมายโครงสรางพ้ืนฐาน
จะอนุมัติเงินลงทุน 7.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ใหแก 
USDOT เพ่ือลงทุนในโครงการนี้ 

• ทาเรือและทางสัญจรทางน้ํา U.S. Army 
Corps of Engineers (USACE) ประกาศการลงทุน
ด ว ย งบประมาณ 17 พันล าน เหรี ยญสหรั ฐ ใ น
ปงบประมาณ 2565 เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรง
ของหวงโซอุปทาน ปรับปรุงการสัญจรทางน้ํา และ
เสริมสร า งความยืดหยุ น เ พ่ือตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สําหรับโครงการ
มากกวา 500 โครงการ ใน 50 มลรัฐและดินแดนใน
เขตการปกครอง โดยใชกองทุนภายใตกฎหมาย

โครงสรางพ้ืนฐานสองฝายและการจัดสรรอ่ืนๆ โดย
องคการบริการทางทะเล (The Maritime Administration-
MARAD) ไดประกาศการลงทุน 450 ลานเหรียญสหรัฐ 
สําหรับโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทาเรือ (Port 
Infrastructure Development Program) เพ่ือปรับปรุง
ทาเรือและเสริมสรางหวงโซอุปทานของประเทศ โดย
ลงทุนไปแลว 230 ลานเหรียญสหรัฐ เ ม่ือเดือน
ธันวาคม 2564 ท้ังนี้  โครงการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานทาเรือจะลงทุนท้ังหมด 2.25 พันลานเหรียญ
สหรัฐในอีก 10 ปขางหนาสําหรับโครงสรางพ้ืนฐาน
ทาเรือท่ีสําคัญ  

• พอรตทางบก: GSA จัดสรรงบประมาณ 
3.4 พันลานเหรียญสหรัฐเพ่ือสรางและปรับปรุงทาเขา
ทางบกท่ีทันสมัยท่ีชายแดนภาคเหนือและภาคใต การ
ลงทุนนี้จะปรับปรุงการพาณิชยและการคา สรางงาน
กอสรางรายไดดี และเปนการผสมผสานคุณสมบัติของ
ความยั่งยืนและนวตักรรมใหม 

• โครงสรางพ้ืนฐานสถานีชารจไฟสําหรับ
รถไฟฟา (EV): รองประธานาธิบดีแฮรริส ประกาศ
แผนปฏิบัติการสถานีชารจไฟสําหรับรถยนตไฟฟา (EV 
Charging Action Plan) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
ประธานาธิบดีไบเดน ในการสรางเครือขายระดับชาติ
ของสถานีชารจรถยนตไฟฟา 500,000 แหง ท้ังนี้ 
กระทรวงคมนาคม (USDOT) และ กระทรวงพลังงาน 
(DOE) ยังไดจัดตั้งสํานักงานพลังงานและการขนสงรวม 
ท่ีมุงเนนไปท่ีการสรางเครือขายสถานีชารจไฟสําหรับ
รถไฟฟาแหงชาติ นอกจากนี้ ท้ังสองกระทรวงยังได
ประกาศการลงทุน 5 พันลานเหรียญสหรัฐ ในอีก 5 ป
ขางหนาภายใตโครงการ National Electric Vehicle 
Infrastructure (NEVI) Formula Program แ ล ะ
เปดตัวคําแนะนําใหแกมลรัฐตางๆ เก่ียวกับวิธีการปรับ
ใชโครงสรางพ้ืนฐานการชารจรถ EV ในเชิงกลยุทธเพ่ือ
สรางเครือขายการชารจรถยนต ไฟฟาแหงชาติ ท่ี
เชื่อมตอกัน 

 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/13/fact-sheet-the-biden-harris-electric-vehicle-charging-action-plan/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/13/fact-sheet-the-biden-harris-electric-vehicle-charging-action-plan/
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 การปรับปรุงน้ํา การอนุรักษ และความยืดหยุน 

• โครงสรางพ้ืนฐานน้ํา: สํานักงานคุมครอง
สิ่งแวดลอม (EPA) ประกาศลงทุน 7.4 พันลานเหรียญ
สหรัฐในป 2565 สําหรับมลรัฐ ชนเผาและดินแดนใน
เขตปกครองเพ่ือปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานน้ําของ
อเมริกา ระบบทอระบายน้ํา ทอน้ําและการบริการ 
และอ่ืนๆ ผานโปรแกรมกองทุนหมุนเวียนของรัฐ 
(State Revolving Fund - SRF) นับเปนครั้งแรกใน
รอบ 5 ปของลงทุนเสริมใหกับ SRFS ท้ังนี้ ผูดูแลระบบ
ของ EPA ยังออกจดหมายถึงผูวาการของมลรัฐ โดย
สรุปลําดับความสําคัญของการลงทุนดานน้ํา ไดแก การ
กําหนดเปาหมายทรัพยากรใหกับชุมชนท่ีดอยโอกาส 
เรงความกาวหนาในการจัดหาน้ําปลอดสารตะก่ัว
สําหรับทุกคน และการจัดการกับสารเคมีอันตราย เชน 
PFAs ท้ังนี้ กฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานจัดสรรเงินลงทุน 
44 พันลานเหรียญสหรัฐ สําหรับระยะเวลา 5 ปเพ่ือ
ใชในโครงการกองทุนหมุนเวียนในมลรัฐของหนวยงาน 
EPA 

• แผนการดําเนินการทอน้ําและสีเจือปน
ตะกั่ว รองประธานาธิบดีแฮรริสประกาศแผนการทอ
น้ําและสี ท่ี เจือปนของสารตะก่ัว (Lead Pipe and 
Paint Action Plan) เพ่ือเรงการลงทุนภายใตกฎหมาย
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการแทนท่ีทอสงนําตะก่ัวของ
ประเทศท้ังหมดในทศวรรษหนาและเพ่ิมการเขาถึงน้ํา
ดื่มท่ีสะอาดของชาวอเมริกัน 

• หาขอยุติ เรื่องน้ําของชนเผา กระทรวง 
มหาดไทย (Department of the Interior- DOI) ของ
สหรัฐฯ ประกาศการลงทุนดวยงบประมาณ 1.7 
พันลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือหาขอยุติเรื่องสิทธิน้ําของชาว
อินเดียน ซ่ึงจะขจัดอุปสรรคและชวยสรางขอกําหนดท่ี
ชวยในการปรับปรุงการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยสราง
ความม่ันใจเก่ียวกับสิทธิของผูใชน้ําทุกฝายท่ีมีขอพิพาท 

• ระบบน้ําของชนเผา กระทรวงมหาดไทย
ของสหรัฐฯ ประกาศการลงทุน 10 ลานเหรียญสหรัฐ 
สําหรับระบบน้ําของชนเผา และอีก 10 ลานเหรียญ

สหรัฐ สําหรับการชลประทานและพลังงานไฟฟาในเขต
อาศัยของชาวพ้ืนเมืองอินเดียน 

• การปรับตัวจากผลกระทบของภัยแลง 
กระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ ประกาศการลงทุน
จํานวน 420 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับโครงการน้ําใน
ชนบทเพ่ือตอบสนองตอความแหงแลง และอีก 240 
ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับโครงสรางพ้ืนฐานน้ําท่ีใชงาน
มานาน ผานสํานักบุกเบิก (Bureau of Reclamation) 
โดยเปนการลงทุนระบบน้ําในชนบทท่ีเก่ียวของกับการ
เชื่อมตอทอ การกอสรางโรงบําบัดน้ํา ระบบปม การ
กอสรางอางเก็บน้ําและอ่ืนๆ เพ่ือใหมีน้ําดื่มสําหรับ
ชุมชนในชนบทและชนเผา นอกจากนี้ ยังประกาศ
สนับสนุนเงินทุนอีกหลายรอยลานเหรียญสหรัฐสําหรับ
โครงสรางพ้ืนฐานน้ําซ่ึงบางสวนยังคงเปดรับผูท่ีสนใจ
ลงทุนอยู โดยมีเงินทุนสําหรับการบํารุงรักษาโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีใชมานาน และโครงการรีไซเคิลน้ําและการ
แยกเกลือออกจากน้ําซ่ึงไดประกาศไปแลว และอีก
หลายโครงการท่ีจะทยอยประกาศเพ่ิมข้ึนในในชวงท่ี
เหลือของป 2565 

• โครงการโครงสร าง พ้ืนฐานลุมน้ํ า  
กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) ประกาศ
เ งินลงทุนเกือบ 420 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับ
โครงการเพ่ือการปรับปรุงหรือฟนฟูแหลงตนน้ํา ฟนฟู
เข่ือนและปรับปรุงการปองกันน้ําทวมผานหนวยงาน
บริ ก า ร อนุ รั กษ ท รั พ ย าก ร ธ ร รมช า ติ  (Natural 
Resource Conservation Service) 

• การอนุรักษสัตวปาและท่ีอยูอาศัยของ
สัตวปา กระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ ประกาศการ
ลงทุน 38 ลานเหรียญสหรัฐสําหรับโครงการ National 
Fish Passage เพ่ือสนับสนุนท่ีอยูอาศัยของปลาใน 23    
มลรัฐและในเปอรโตริโก และเงินทุนรายปจํานวน 1.5 
พันลานเหรียญสหรัฐ จากภาษีสรรพสามิตท่ีเก็บจาก
การจําหนายปน กระสุน และธนู ผานโปรแกรม 
Wildlife and Sport Fish Restoration (WSFR) เพ่ือ
สนับสนุนโอกาสในการพักผอนหยอนใจนอกสถานท่ีใน
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มลรัฐและทองถ่ิน และความพยายามในการอนุรักษ
สัตวปาและท่ีอยูอาศัยของสัตวปา โครงการ WSFR มี
แหลงเงินทุน 2 แหลง ไดแก กองทุน Sport Fish 
Restoration and Boating Trust Fund ซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของกฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานสองฝาย และ
โครงการ Wildlife Restoration Program 

• การฟนฟูระบบนิเวศ DOI, USDA และ 
DOD รวมกันประกาศการลงทุน 1 พันลานเหรียญ
ส ห รั ฐ  ใ น โ ค ร ง ก า ร  “ America the Beautiful 
Challenge” ซ่ึงจะเปนการสนับสนุนการลงทุนโดย
รัฐบาลกลาง การบริจาคของเอกชนและองคกรการ
กุศลเพ่ือการอนุรักษและฟนฟู โดยโครงการ America 
the Beautiful Challenge เ ริ่ ม ต นกา รล ง ทุ นจ าก
รัฐบาลกลางจํานวน 440 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับใน
อีก 5 ปขางหนา เพ่ือนําไปสูโครงการลงทุนภาครัฐและ
เอกชนใหมซ่ึงบริหารงานโดยมูลนิธิปลาและสัตวปา
แหงชาติ หรือ National Fish and Wildlife Foundation 
(NFWF) ซ่ึงจะสนับสนุนโครงการฟนฟูระบบนิเวศโดย
ผูนําในทองถ่ิน นอกจากนี้ DOI ยังประกาศการลงทุน
จํานวน 68 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับโครงการ 125 
โครงการ เพ่ือการฟนฟูระบบนิเวศ การปกปองท่ีอยู
อาศัยของสัตวปา การกําจัดสายพันธุท่ีเปนอันตรายตอ
ระบบนิเวศ และงานฟนฟูหลังไฟไหม 

• การปรับตัวจากผลกระทบของสภาพ
ภูมิอากาศสําหรับชนเผา กระทรวงมหาดไทยประกาศ
การลงทุน 46 ลานเหรียญสหรัฐใหกับชุมชนชาวชน
เผาเพ่ือจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในเขตชุมชนชาวพ้ืนเมือง 

• กองทุนฟนฟูปลาแซลมอนชายฝงแปซิฟก 
หน ว ย ง าน  National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) ประกาศการลงทุนจํานวน 
100 ล า น เ ห รี ยญสหรั ฐ  สํ า ห รั บ กอ ง ทุ น ฟ น ฟู
ปลาแซลมอนชายฝ งแปซิฟก ซ่ึงสนับสนุนความ
พยายามในการอนุรักษในมลรัฐแคลิฟอรเนีย ออริกอน 
วอชิงตัน ไอดาโฮและอะแลสกา และปองกันการสูญ

พันธุของปลาแซลมอน และ steelhead 28 สายพันธุ 
ในชายฝงตะวันตก   

• ก อ ง ทุ น เ พ่ื อ ก า ร ป รั บ ตั ว ช า ย ฝ ง 
หนวยงาน NOAA และมูลนิธิปลาและสัตวปาแหงชาติ
ประกาศงบประมาณเพ่ือการลงทุนจํานวน 98 ลาน
เหรียญสหรัฐ สําหรับกองทุนเพ่ือการปรับตัวชายฝง
แหงชาติ ซ่ึงสนับสนุนการดําเนินการตามธรรมชาติเพ่ือ
เพ่ิมการปรับตัวของชุมชนชายฝงและระบบนิเวศตอภัย
คุกคามตางๆ โครงการเหลานี้จะดําเนินการสรางหรือ
ฟนฟูท่ีอยูอาศัยชายฝงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชนและท่ีอยูอาศัยใหสามารถมีความตานทานและ
ฟนตั ว ไดหลั งผลกระทบและการปรับให เข า กับ
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 

• การบรร เทา ไฟป า  USDA ประกาศ
สนับสนุนเงิน 131 ลานเหรียญสหรัฐ ในการลงทุนเพ่ือ
ลดการเกิดไฟปา เพ่ือเปนการเริ่มตนยุทธศาสตร 10 ป 
“เผชิญหนากับวิกฤตไฟปา” ของหนวยงาน Forest 
Services ของ USDA  ซ่ึ ง เปนยุทธศาสตร ในการ
ปกปองชุมชนและปรับปรุงความสามารถในการปรับตัว
ของปาในสหรัฐฯ โดยการลงทุนครั้งแรกจะเริ่มใน 10 
ภูมิประเทศในมลรัฐวอชิงตัน ออริกอน แคลิฟอรเนีย 
ไอดาโฮ มอนแทนา โคโลราโด นิว เ ม็กซิโกและ
แอริโซนา ดวยการดําเนินการปฏิบัติการดูแลเพ่ือลด
ความเสี่ยงของไฟปาในพ้ืนท่ีประมาณ 208,000 
เอเคอร 

• การปรับตัวจากผลกระทบของน้ําทวม 
หนวยงาน FEMA ประกาศความคิดริเริ่มของรัฐบาล
กลางในการลงทุนมูลคา 60 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือ
ชวยเหลือ 4 มลรัฐท่ีไดรับผลกระทบจากพายุเฮอริเคน
ไอดาซ่ึงเปนหนึ่งในพายุท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีพัดผานสหรัฐฯ 
ในชวงไม ก่ีป ท่ีผานมา โปรแกรมนี้จะชวยบรรเทา
ผลกระทบแกผูรอดชีวิตจากภัยพิบัติท่ีบานถูกน้ําทวม
ซํ้าซากใหเปนไปอยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน 
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 การทําความสะอาดมลพิษตกคาง 

• บอน้ํ า มันและบ อก าซร าง กระทรวง 
มหาดไทยของสหรัฐฯ ไดเปดตัวโปรแกรมใหมมูลคา 
4.7 พันลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือปดบอน้ํามันและบอกาซ
ท่ีถูกท้ิงราง เพ่ือลดการปลอยกาซมีเทนและสรางงาน
ในทศวรรษหนา ปจจุบันมีเ งินทุน 1.15 พันลาน
เหรียญ สําหรับการลงทุนใน 26 มลรัฐเพ่ือสรางงานทํา
ความสะอาดบอน้ํามันและกาซท่ีถูกท้ิงรางท่ัวประเทศ 

• เหมืองราง กระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ 
ประกาศเงินลงทุนเกือบ 725 ลานเหรียญสหรัฐ
สําหรับป 2565 เพ่ือการลงทุนใน 22 มลรัฐ และใน
เขตชนเผาพ้ืนเมือง Navajo Nation เพ่ือสรางงาน
ภายใตสหภาพท่ีรายไดดี  และกระตุนโอกาสทาง
เศรษฐกิจโดยการขอคืนพ้ืนท่ีเหมืองท่ีถูกทอดท้ิง 
โปรแกรมนี้จะชวยชุมชนกําจัดสภาพแวดลอมท่ีเปน
อันตรายและมลพิษท่ีเกิดจากการขุดถานหินในอดีต 
ภายใตกฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานอนุญาตใหมีการ
จัดสรรคาธรรมเนียมท่ีมีอยูอีกครั้ง และจัดสรรเงินเกือบ 
11.3 พันลานเหรียญสหรัฐ เทากันทุกปในอีก 15 ป
ขางหนา 

• การทําความสะอาดแหลงมลพิษตกคาง 
(Superfund Site Cleanup) EPA ประกาศใหเงิน
ลงทุน 1 พันลานเหรียญสหรัฐในปนี้เพ่ือเริ่มตนการทํา
ความสะอาดและลางมลพิษในพ้ืนท่ี 49 แหง ท่ียังไมได
ชําระเงินกอนหนานี้ และเรงการทําความสะอาดใน
พ้ืนท่ีแหลงอ่ืนๆ อีกหลายสิบแหงท่ัวประเทศท่ีปนเปอน
ขยะอันตรายท่ีรอการกําจัด ซ่ึงจะชวยใหชุมชนท่ีอาศัย
อยูใกลกับสถานท่ีปนเปอนท่ีไดรับการปกปอง ท้ังนี้ 
กฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานไดอนุมัติเงินท้ังหมด 3.5 
พันลานเหรียญสหรัฐสําหรับ 5 ปขางหนาสําหรับการ
ทําความสะอาดแหลงมลพิษตกคางเหลานี้ 

• การทําความสะอาดส่ิงปลูกสรางท่ีถูกท้ิง
ราง (Brownfield Cleanup) หนวยงาน EPA ประกาศ
การลงทุน 254.5 ลานเหรียญสหรัฐ ในโครงการ 
Brownfield Clean Up ใน เขต  265 ชุ มชน  ท้ั งนี้  

กฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานไดอนุมัติ เ งินรวม 1.5 
พันลานเหรียญสหรัฐในอีก 5 ปขางหนา เพ่ือพัฒนา
ความเปนธรรมในดานสิ่งแวดลอม กระตุนการฟนฟู
เศรษฐกิจ และสรางงานโดยการทําความสะอาดสิ่งปลูก
สรางท้ิงรางท่ีปนเปอนมลพิษหรือขยะท่ีเปนอันตราย 

• การฟนฟู Great Lakes หนวยงาน EPA 
ประกาศการลงทุนจํานวน 1 พันลานเหรียญสหรัฐ 
สําหรับระยะเวลา 5 ป เพ่ือเริ่มตนการฟนฟูเกรตเลกส 
โดยแบงเปนเงินทุนสําหรับป 2565 จํานวน 200 
ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือเรงความคืบหนาในการทําความ
สะอาดและการฟนฟูพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมท่ีสุดของเกรต
เลกส เสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีดีกวาสําหรับชาว
อเมริกันหลายลานคนในภูมิภาค Great Lakes 

• อาว Chesapeake  EPA ประกาศลงทุน
จํานวน 238 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับระยะเวลา 5 
ป เพ่ือชวยฟนฟูอาว Chesapeake โดยแบงเปนการ
ลงทุนในประมาณป 2565 จํานวน 40 ลานเหรียญ
สหรัฐ     การลงทุนนี้จะชวยสงเสริมความเปนธรรม
ดานสิ่ งแวดลอมและลดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยการสนับสนุนโครงการท่ีปกปองสุขภาพ
ของประชาชน ปรับปรุงคุณภาพน้ํา และชวยฟนฟูท่ีดิน 
แมน้ําและลําธารในภูมิภาคอาว Chesapeake    
 ปรับปรุงไฟฟาใหทันสมัยและการใชพลังงาน

สะอาด 

• บานประหยัดพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ของสหรัฐฯ (DOE) สนับสนุนเงินลงทุน 3.16 พันลาน
เหรียญสหรัฐ สําหรับการติดตั้งอุปกรณเสริมเ พ่ือ
ปรับปรุงการใชพลังงานและสภาพอากาศในท่ีอยูอาศัย
ใหเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหมลรัฐสามารถติดตั้งอุปกรณ
ในท่ีอยูอาศัยของผู ท่ีมีรายไดต่ํานับพันหลังเพ่ือใหมี
สุขภาพดีข้ึนและประหยัดพลังงานมากข้ึนพรอมกับการ
ลดคาสาธารณูปโภค 

• ความชวยเหลือดานพลังงานในบาน 
กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยประกาศ
สนับสนุนเงินลงทุนจํานวน 100 ลานเหรียญสหรัฐ 
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เพ่ือชวยใหครัวเรือนจายคาทําความรอนและความเย็น 
เงินทุนนี้มาจากการลงทุนในโครงการชวยเหลือดาน
พลังงานสําหรับครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย (LIHEAP) 
แผนชวยเหลืออเมริกันและการแกไขอยางตอเนื่อง โดย
จะไดรับงบประมาณท้ังหมด 500 ลานเหรียญสหรัฐ
ภายใน 5 ป  

• โรงเรียนประหยัดพลังงาน กระทรวง
พลังงานประกาศเปดขอรับขอมูล (Requests for 
Information- RFI) เ ก่ียวกับการลงทุนมูลคา 500 
ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือใหโรงเรียนของรัฐประหยัด
พลังงานมากข้ึน โครงการดังกลาวจะชวยใหหองเรียน 
หองสมุด โรงอาหารสนามเด็กเลน และโรงยิมชอง
โรงเรียนสะอาดและทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพดีข้ึน   

• การสรางพลังงานไฟฟาท่ีดีกวา กระทรวง
พ ลั ง ง า น  เ ป ด ตั ว โ ค ร ง ก า ร  Building a Better 
Grid  เ พ่ือปรับปรุงและอัพเกรดระบบไฟฟาของ
ประเทศใหทันสมัย เพ่ิมความนาเชื่อถือ ลดการเกิด
ไฟฟาดับ และใหชุมชนเขาถึงพลังงานท่ีถูกกวาและ
สะอาดกวาไดมากข้ึน โดยมีเงินทุนจํานวน 2.3 พันลาน
เหรียญสหรัฐสําหรับโครงการ Grid Resilience และ 
2.5 พั นล า น เ ห รี ยญสหรั ฐ  สํ า ห รั บ โ ป ร แ ก ร ม
Transmission Facilitation Program และโปรแกรม
จัดเก็บพลังงานระยะยาวมูลคา 505 ลานเหรียญสหรฐั   

• พลังงานสะอาดและแบตเตอรี่คุณภาพสูง 
กระทรวงพลังงาน ประกาศสนับสนุนเงินทุนกวา 3 
พันลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือเพ่ิมการผลิตแบตเตอรี่
คุณภาพสูง สวนประกอบ และวัสดุสําคัญท่ีจําเปน 
เนื่องจากแบตเตอรี่คุณภาพสูงมีความสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดท่ีเติบโตอยาง
รวดเร็วในอนาคต ไดแก ยานพาหนะไฟฟาและการ
จัดเก็บพลังงานไฟฟา ท้ังนี้ การลงทุนในการผลิตแรท่ี
สําคัญซ่ึงใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสวนประกอบของ
แบตเตอรี่คุณภาพสูงจะเปนองคประกอบสําคัญของกล
ยุทธการเพ่ิมความม่ันคงและความยืดหยุนของหวงโซ
อุปทานของสหรัฐฯ  

• พลังงานนิวเคลียร กระทรวงพลังงานของ
สหรัฐฯ เปดตัวคูมือเก่ียวกับการสมัครและการเสนอ
ราคาเก่ียวกับการดําเนินการตามโครงการสินเชื่อ
นิ ว เคลียรสํ าหรับพลเรือน (Civil Nuclear Credit 
Program) มูลคา 6 พันลานเหรียญสหรัฐ โครงการ
สินเชื่อนิวเคลียรสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรของสหรัฐฯ ซ่ึงเปนแหลง
พลังงานสะอาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ 

• การสาธิตพลังงานสะอาดและแรธาตุท่ี
สําคัญ กระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ เปดการขอรับ
ขอมูลเก่ียว (RFI) กับการออกแบบ การกอสราง และ
การดําเนินงานของโรงงานใหมมูลคา 140 ลานเหรียญ
สหรัฐ เ พ่ือสาธิตความเปนไปไดของโรงงานแยก
องคประกอบและสกัดแร  rare earth และแรธาตุ
สําคัญในเชิงพาณิชยอยางเต็มรูปแบบ โดยใชทรัพยากร
ท่ีไมใชแบบดั้งเดิม (unconventional)  

• การวิจัยแรท่ีสําคัญ กระทรวงมหาดไทย
ประกาศสนับสนับการลงทุนมากกวา 167 ลานเหรียญ
สหรัฐ ใหแกโรงงานแหงใหมสําหรับการสํารวจทาง
ธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาซ่ึงกําลังทํางานเก่ียวกับ
โปรแกรมพลังงานและแรธาตุท่ีสําคัญ 

• การริเริ่มไฮโดรเจนสะอาด กระทรวง
พลังงานของสหรัฐฯ ไดริเริ่มโครงการไฮโดรเจนสะอาด
มูลคา 9.5 พันลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือชวยลดการปลอย
แกสเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมและภาคการ
ขนสง โดยกระทรวงพลังงานประกาศขอรับขอมูล หรือ 
Requests for Information ( RFI) เ พ่ื อ ร ว บ ร ว ม
ขอเสนอจากผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับการดําเนินการ
และการออกแบบโปรแกรม Regional Hydrogen 
Hub and the Electrolysis and Clean Hydrogen 
Manufacturing and Recycling Programs 

• การปรับโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสะอาด  
กระทรวงพลังงาน ประกาศการจัดตั้งองคกรใหมเพ่ือให
แนใจวากระทรวงฯ มีโครงสรางท่ีจําเปนในการดําเนิน
โครงการและการลงทุนตามกฎหมายโครงสรางพ้ืนฐาน
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ฉบับใหมของประธานาธิบดีไบเดนและรัฐบัญญัติ
พลังงานของป 2563 อยางมีประสิทธิภาพ องคกร
ใหมท่ีตั้งข้ึนใหมนี้จะดูแลในเรื่องโครงสรางพ้ืนฐาน
พลังงานสะอาด รวมถึงการอัพเกรดกริดไฟฟา การ
สรางแบตเตอรี่ใหมและสรางความสามารถในการผลิต
พลั ง งานสะอาด และการจัด ทํา โครงการสาธิต
เทคโนโลยใีหมในเชิงพาณิชย เชน การจัดเก็บไฮโดรเจน
และคารบอน โดย DOE จะจางงานใหมมากถึง 1,000 
คนสําหรับพลังงานสะอาด พนักงานของสํานักงาน
โครงสรางพ้ืนฐานใหมภายใตผูชวยรัฐมนตรี และ
สํ านักงาน อ่ืน ๆ ภายใต  DOE ท่ีดํ า เนินงานตาม
กฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานสองฝาย 

• การสาธิตพลังงานสะอาด กระทรวง
พลังงานไดจัดตั้งสํานักงานการสาธิตพลังงานสะอาด
แหงใหม ภายใตสํานักงานท่ีตั้งข้ึนใหมเพ่ือดูแลเงินทุน
โครงสรางพ้ืนฐานจํานวน 20 พันลานเหรียญสหรัฐ 
เ พ่ือเ พ่ิมพลังงานสะอาด สรางงานรายไดดี ใหแก
ครอบครัวและคนงานชาวอเมริกัน และลดมลพิษพรอม
กับสรางประโยชนใหแกชุมชนท่ีดอยโอกาส 

 ขยายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

• โปรแกรมการเ ช่ื อมต อราคาไม แพง 
(Affordable Connectivity Program-ACP) คณะกรรมการ
การสื่ อ ส า รแห ง ช าติ  ( Federal Communications 
Commission- FCC) เปดตัวโปรแกรมการเชื่อมตอราคา
ไมแพงท่ีใหเงินอุดหนุนบรอดแบนดสูงถึง 30 เหรียญ
สหรัฐ/เดือนสําหรับครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํา (สูงถึง 75 
เหรียญสหรัฐ/เดือนสําหรับครัวเรือนท่ีอาศัยบนท่ีดิน
ของชนเผา) และอุดหนุนสูงถึง 100 เหรียญสหรัฐ
สําหรับการซ้ือคอมพิวเตอรเดสกท็อป แล็ปท็อป หรือ
แท็บเล็ต ปจจุบันมีครอบครัวมากกวา 11.5 ลาน
ครัวเรือนเขารวมอยูในแผนอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
และราคาไมแพงนี้  

• การลดตนทุนทางอินเทอรเน็ต เพ่ือลด
คาใชจายใหแกครอบครัวชาวอเมริกันหลายสิบลาน
ครอบครัว โดยผู ใหบริการอินเทอรเน็ตชั้นนําของ

สหรัฐฯ 20 รายซ่ึงใหบริการในเขตเมือง ชานเมืองและ
ชนบทท่ีมีประชาชนมากกวารอยละ 80 ของประชากร
สหรัฐฯ อาศัยอยู ลดราคาหรือเพ่ิมความเร็ว (หรือท้ัง
สองอยาง) ใหแกครัวเรือนท่ีมีสิทธิ์ตามโปรแกรม ACP 
ภายใตแผนแผนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไมเกิน 30 
เหรียญสหรัฐ/เดือน  

• การเปดตัวอินเทอรเน็ตสําหรับทุกคน 
NTIA ไดเปดตัวโครงการ “อินเทอรเน็ตสําหรับทุกคน” 
มูลคา 45 พันลานเหรียญสหรัฐ ประกาศการลงทุนใน
โปรแกรมสํา คัญ 3 โปรแกรม ไดแก  โปรแกรม 
Broadband Equity, Access and Deployment 
(BEAD) โ ป ร แ ก ร ม  Middle-Mile Broadband 
Infrastructure แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม  Digital Equity 
Planning Grant  โดยจะสรางโครงสรางพ้ืนฐานทาง
อินเทอรเน็ต สนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัล และ
จัดหาเครื่องมือท่ีจําเปนเ พ่ือใหแนใจวาทุกคนใน
อเมริกา รวมถึงชุมชนผิวสีชุมชนชนบท และชาว
อเมริกันผูสูงอายุ มีการเขาถึงและมีทักษะท่ีตองการ
เ พ่ือ เข าร วมในสั งคมปจจุบัน  ท้ั งนี้  เ ฉพาะการ
ดําเนินการผานโปรแกรม BEAD เพียงอยางเดียว แตละ
มลรัฐมีสิทธิ์ไดรับอยางนอย 100 ลานสหรัฐฯ โดยมี
เ งิน เริ่ มตน  5 ล าน เหรี ยญสหรั ฐ เ พ่ือช วยจัด ทํา
แผนปฏิบัติการสําหรับ 5 ป  

• อินเทอรเน็ตในชนบท: กระทรวงเกษตร
ของสหรัฐอเมริกา (USDA) รับคําของบประมาณ
สําหรับโปรแกรมเชื่อมตอบรอดแบนดในชนบท มูลคา 
1.15 พันลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือการใหกูยืมเงินและให
ความชวยเหลือรัฐบาลทองถ่ินหรือดินแดนในเขต
ปกครอง บริษัทขนาดใหญ บริษัทของชนเผาและบริษัท
จํากัด และสหกรณ ในการชวยเหลือขาวชนบทให
สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยโปรแกรมนี้
จะไดรับการสนับสนุนการลงทุนมูลคา 2 พันลาน
เหรียญสหรัฐจากกฎหมายโครงสรางพ้ืนฐาน  

• อินเทอร เน็ตสําหรับชนเผา (Tribal 
Internet) การสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศ
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แหงชาติ (NTIA) ของกระทรวงพาณิชยแหงสหรัฐฯ ได
อนุมัติ 34 โครงการ ดวยเงินลงทุนรวมประมาณ 83 
ล านเหรียญสหรัฐ  เ พ่ือการลงทุนผ านโครงการ
เชื่อมตอบรอดแบนดของชนเผาพ้ืนเมือง ซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการเชื่อมโยงทุก
คนในอเมริกาดวยอินเทอรเน็ตท่ีมีราคาไมแพง เชื่อถือ
ไดและความเร็วสูง โดยโปรแกรมนี้ไดรับเงินทุนเพ่ิมอีก 
2 พันลานเหรียญสหรัฐ จากกฎหมายโครงสรางพ้ืนฐาน
ซ่ึงสงตรงไปยังรัฐบาลชนเผาเ พ่ือใชในการติดตั้ ง 

บรอดแบนดในดินแดนของชนเผา รวมท้ังเพ่ือการใชใน
ดานการสาธารณสุขทางไกล การเรียนรูทางไกล การ
เขาถึงบรอดแบนดท่ีราคาไมแพง และการเขาถึงระบบ
ดิจิทัลโดยถวนหนา 

 

 

 

 

ท่ีมา:  https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/16/fact-sheet-
biden-harris-administration-hits-the-ground-running-to-build-a-better-america-six-months-
into-infrastructure-implementation/ 
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