มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ
การเมือง (ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม) (นายมานิตย์
สุธาพร)

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติเ ห็น ชอบการแต่งตั้ ง นายมานิ ต ย์ สุ ธ าพร เป็ น ข้ า ราชการการเมือง
ต าแหน่ งผู้ ช่ว ยเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคมปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ลขานุ ก าร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ (๓ มกราคม ๒๕๖๑) เป็ น ต้ น ไป ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
คมนาคมเสนอ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
และร่างพระราชกฤษฎีกากาหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
ดาเนินการเพื่อกิจการขนส่ง
มวลชน เพื่อดาเนินโครงการ
รถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนา
ภิเษก) รวม 2 ฉบับ

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา รวม ๒ ฉบับ เพื่อกาหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อดาเนินกิจการรถไฟฟ้า ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการ
ขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้า สถานที่จอดรถสาหรับผู้โดยสาร และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจการรถไฟฟ้า และเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการขนส่งมวลชนตามโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่
เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขต
คลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดาเนินการเพื่อ
กิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตสั ม พั น ธวงศ์ เขตธนบุ รี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์ บู รณะ เขตทุ่ งครุ
กรุงเทพมหานคร และอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
๒. มอบหมายให้ ก ระทรวงคมนา คมรั บ ค วามเห็ นของกระ ทร วง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งรั ดจัดทารายงานชี้แจงเพิ่มเติมและดาเนินการ
ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ รวมทั้งในการ
ก าหนดบริเวณที่ ที่จ ะเวนคืน และดาเนิน การเพื่ อ กิจ การขนส่งมวลชนตามร่างพระราช
กฤษฎีกาทั้ง ๒ ฉบับ ควรคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโบราณสถาน ทั้งโบราณสถาน
ที่อยู่เหนือพื้นดิน และโบราณสถานที่อยู่ในบนแนวเส้นทางหรือใกล้เคียงกับแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ และอาคารที่ก่อสร้างเกี่ยวเนื่องกับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการดาเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการโครงการได้
ทันทีเมื่อการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ แบบหนังสือ
สาคัญ และอัตราค่าธรรมเนียมใน
การออกหนังสือสาคัญประจาตัว
คนประจาเรือ พ.ศ. ....

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการ
มลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขปรับปรุง
มาตรการการขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันให้ครอบคลุมถึงเคมีภัณฑ์ สารอันตราย
และสารพิษ รวมทั้งเยียวยาความเสียหายให้แก่บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการขจัด
มลพิษทางน้าเนื่องจากน้ ามันและเคมีภัณฑ์ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่ง
ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าตรวจพิ จารณาอีก ครั้งหนึ่ ง โดยให้ รับความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงพลังงาน
กระทรวงมหาดไทย และสานักงานตารวจแห่งชาติที่เห็นควรกาหนดนโยบายและแผน
จัดการมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์ของคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้า
เนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์ และแผนปฏิบัติการตามร่างระเบียบฯ ให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และควรกาหนดให้ชัดเจนว่า
เมื่ อ มี ม ลพิ ษ ทางน้ าเนื่ อ งจากน้ ามั น และเคมี ภั ณ ฑ์ เ ป็ น สาธารณภั ย ผู้ มี อ านาจหน้ า ที่ ที่
เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น ให้หน่วยปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุนที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในโอกาสแรกก่อน และในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป นอกจากนี้ ควรให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและบุคคลที่อาศัยอยู่ริมน้าได้มีส่วนร่วมในการจัดการ
มลพิษทางน้าและบารุงรักษาทรัพยากรน้า รวมถึงกาหนดให้มีผู้แทนของเอกชนหรือองค์กร
เอกชนเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้ ก ระทรวงคมนาคมรั บ ข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี ไ ป
ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดมาตรการการขจัดคราบน้ามัน น้ามันรั่ว ให้มีประสิทธิภาพ
และรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ และสานักงานตารวจแห่งชาติ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓ . ม อบ ห ม า ยให้ ก ระทรวงกา รคลั ง กร ะ ทร วงการต่ า งประเทศ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
สานักงานตารวจแห่งชาติ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและสานักงบประมาณ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและ
งบการเงินกองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2559

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น กองทุ น เพื่ อ ความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองงบการเงินแล้วมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวแสดง
ฐานะการเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๙ ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ควรในสาระส าคั ญ ตามมาตรฐานและนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ที่ ก ระทรวงการคลั ง
ประกาศใช้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมจัดส่งรายงานในเรื่องนี้ไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไปด้วย
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและ
งบการเงินกองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2559

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น กองทุ น เพื่ อ ความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองงบการเงินแล้วมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวแสดง
ฐานะการเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๙ ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคั ญ ตามมาตรฐานและนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ที่ ก ระทรวงการคลั ง
ประกาศใช้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมจัดส่งรายงานในเรื่องนี้ไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไปด้วย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในท้องที่ตาบลหมากแข้ง ตาบล
หนองบัว ตาบลหนองนาคา ตาบล
หนองขอนกว้าง ตาบลบ้านจั่น
และตาบลโนนสูง อาเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.
....

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งพระราชกฤษฎี ก าก าหนดเขตที่ ดิ น ในบริ เวณที่ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่ตาบลหมากแข้ง ตาบลหนองบัว ตาบลหนองนาคา ตาบลหนองขอนกว้าง
ต าบลบ้ า นจั่ น และต าบลโนนสู ง อ าเภอเมื อ งอุ ด รธานี จั ง หวั ด อุ ด รธานี พ.ศ. .... มี
สาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงชนบทตาม
โครงการผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี และสร้างถนนเชื่อมต่อสาย ง๘ กับสาย ก๗ ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ที่เ ห็นว่ า กรมทางหลวงชนบทควรให้ค วามสาคัญกับการ
กาหนดมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และประสานกับการ
รถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมกันกาหนดรูปแบบการดาเนินโครงการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบรถไฟในพื้นที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและลดภาระการลงทุนของภาครัฐในภาพรวม ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
เรื่อง ร่างประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบาง
ปะอิน - นครราชสีมา

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ (๑) ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้
การเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ สร้ า งทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิ น นครราชสี ม า เป็ น กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น โดยเร่ ง ด่ ว น และ (๒) ร่ า งประกาศส านั ก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดย
เร่งด่วน และร่างประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
สร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข
81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดย
เร่งด่วน รวม 2 ฉบับ (ร่าง
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง
กาหนดให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 81 สาย
บางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นกรณีที่
มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน)

หมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน มีสาระสาคัญ
เป็นการกาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สาย
บางปะอิ น -นครราชสี ม า และการเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ สร้ า งทางหลวงพิ เ ศษ
หมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน และเพื่อให้
เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ซึ่ งได้ รั บ มอบหมายจากเจ้ า หน้ า ที่ มี อ านาจวางเงิ น ค่ า ทดแทนเพื่ อ เข้ า
ครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและส่งมอบพื้นที่เพื่อสร้างทางหลวงทั้ง
๒ สายดั งกล่ า วได้ ทั น ตามเวลาที่ ก าหนดไว้ ต ามที่ ก ระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ ส่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่ า งกฎหมายและร่ า งอนุ บั ญ ญั ติ ที่ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี ต รวจ
พิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ 17 - 22
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
รถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.
2558 - 2565

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๑๗-๒๒ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้า งพื้ นฐานด้า นการ
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ มีสาระสาคัญเป็นการหารือร่วมกันเพื่อให้การ
ดาเนินโครงการฯ แล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการ เช่น การว่าจ้างฝ่ายจีนในร่างสัญญา
๒.๑ (การออกแบบรายละเอียด) ร่างสัญญา ๒.๒ (ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง) และ
ร่างสัญญา ๒.๓ (งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัด
ฝึกอบรมบุคลากร) กรอบวงเงินและแนวทางการก่อสร้างโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย-จีน การอบรมและทดสอบจากสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกของไทย และการ
ถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น และเพื่อให้เป็นไปตามโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อ
เชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมา) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวั นที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน เสนอ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่าง
ปฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับ
รัฐมนตรีด้านการบินพลเรือน
(Declaration of Civil Aviation

สรุปประเด็นสาคัญ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพล
เรื อ น (Draft Declaration of Civil Aviation Ministers’ Conference) มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือในระดับรัฐมนตรีที่กากับดูแลนโยบายด้านการบินพลเรือน
ของประเทศสมาชิ ก องค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ (International Civil
Aviation Organization : ICAO) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในการผลักดันการดาเนินการ

Ministers' Conference)

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามแผนงานในระดับภูมิภาคของ ICAO เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านความปลอดภัย
การบินและประสิทธิภาพการบริการเดินอากาศเพื่อความยั่งยืนของระบบการขนส่งทาง
อากาศใน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) นิรภัยการบิน (๒) การบริการเดินอากาศ (๓) การสอบสวน
อุบัติเหตุ และ (๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ ในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชีย
แปซิ ฟิ ก ซึ่ งจะจั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ ๓๑ มกราคม-๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ ณ กรุ งปั ก กิ่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคาของร่างปฏิญญาฯ ที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้แล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ก็ให้สามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ ที่ไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๓. ให้ ก ระทรวงคมนาคมรับ ความเห็ น ของกระทรวงการต่า งประเทศและ
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติที่ เห็ น ว่า ในประเด็น
สารั ต ถะของร่า งปฏิญ ญาฯ ควรเพิ่ ม ข้ อ ความเพื่ อ ให้เ กิ ดความชั ดเจน และในประเด็น
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม ควรมีการจัดทาแผนปฏิบัติการหรือโครงการความร่วมมือเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งควรกากับ เตรียมความพร้อม และเร่ง
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรองรับการดาเนินการได้ตามที่ร่างปฏิญญาฯ กาหนดไว้
โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถในการกากับดูแลด้านความปลอดภัย เพื่อให้คะแนน
ประสิ ท ธิ ภ าพการก ากั บ ดู แ ลความปลอดภั ย การบิ น (Effective Implementation)
มากกว่ า หรือ เท่ า กับ ค่าเฉลี่ย ทั่ว โลก และด าเนิ นการรับ รองท่า อากาศยานที่มี เที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ (Aerodrome Certification) ทั้งหมด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

