มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
04/04/2560
แผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันอุบตั ิเหตุ
และอานวยความ
สะดวกในการ
เดินทางช่วง
เทศกาลสงกรานต์
2560 ของ
กระทรวงคมนาคม
(ระหว่างวันที่ 5 18 เมษายน
2560)

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบตั ิการป้องกันอุบตั ิเหตุและอานวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐
ของกระทรวงคมนาคม มีการบูรณาการการทางานร่วมกับศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ระยะเวลาการดาเนินการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดจานวนการ
เกิดอุบตั ิเหตุ และอานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
๒. มาตรการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน ได้แก่ (๑) แผนการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ ทางถนน ทางน้า ทางราง
และทางอากาศ และ (๒) แผนอานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ในการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนระหว่างการ
เดินทาง และการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ

04/04/2560
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนด
เขตที่ดินในบริเวณ
ที่ที่จะเวนคืน ใน
ท้องที่ตาบลคลอง
ด่าน ตาบลบาง
เพรียง อาเภอบาง
บ่อ และตาบลบาง
เสาธง อาเภอบาง
เสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ.
....

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลคลองด่าน ตาบลบาง
เพรียง อาเภอบางบ่อ และตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... เพื่อขยายทางหลวงชนบท สป.
๑๐๐๖ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวงร่วมกันพิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาจราจรให้มีความสอดคล้องกันทั้งในส่วนของการ
กาหนดแนวทางหรือวิธกี ารแก้ไขปัญหาและกรอบระยะเวลาดาเนินงาน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนของภาครัฐเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
04/04/2560
ผลการดาเนินงาน
ของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทยใน
ปีงบประมาณ
2559 นโยบาย
ของคณะกรรมการ
และโครงการและ
แผนงานของการ
รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่ง
ประเทศไทยใน
อนาคต

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมมี ติรับทราบผลการดาเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นโยบายของ
คณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ มี
ประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑. ผลการดาเนินการของ รฟม. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สามารถดาเนินการด้านต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้แก่ (๑)
ด้านการให้บริการ มีผู้ใช้บริการ รฟม. สายเฉลิมรัชมงคล รวมทั้งสิ้น ๙๘,๕๗๖,๔๖๗ คน-เที่ยว คิดเป็นผู้โดยสารเฉลี่ย ๒๖๙,๓๓๕ คนเที่ยว/วัน โดยสัดส่วนผู้ใช้บริการร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการรถไฟฟ้า และบริการอื่น ๆ ของ รฟม. (๒) ด้านการเงิน รฟม.
สามารถบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสัดส่วนของอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการบริหารเงินสดเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของตลาดเท่ากับ ๑.๔๒ (๓) ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มสี มรรถนะตามมาตรการที่องค์กร
กาหนดได้ร้อยละ ๙๕.๕๖ ซึ่งบุคลากรร้อยละ ๙๐.๘๒ มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานภายในองค์กร และ (๔) ด้านการกากับดูแลที่ดี
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและนาข้อคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร โดย
ประชาชนร้อยละ ๗๓.๐๖ รู้จักและเชื่อถือการทางานขององค์กรและผู้ใช้บริการและประชาชนตามแนวสายทาง ร้อยละ ๙๘.๕๒ มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดขี ึ้น
๒. นโยบายของคณะกรรมการ รฟม. เช่น เร่งรัดดาเนินโครงการ รฟม. สายต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ตามแผน
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และตรงเวลาดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งดาเนินการบริหารสินทรัพย์และ
ให้บริการเสริมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และลดการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นต้น
๓. โครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต ได้วางแผนดาเนินโครงการที่มคี วามสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการฯ
ทั้งทางด้านการให้บริการ ด้านการเงิน ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยมีโครงการที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบรถไฟฟ้า
จานวน ๑๐ โครงการ ให้สามารถเปิดบริการได้ตามกาหนด นอกจากนี้ ได้กาหนดให้มกี ารดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการเชื่อมต่อ
การเดินทาง และโครงการเตรียมความพร้อมสาหรับการใช้ตั๋วร่วมด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
04/04/2560
ขออนุมัติ
หลักเกณฑ์การ
คานวณเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง K
(Price
Adjustment)
โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงแบ
ริ่ง - สมุทรปราการ
และช่วงหมอชิต สะพานใหม่ - คูคต

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติเงื่อนไขหลักการคานวณค่า K เป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิตสะพานใหม่-คูคต ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคานวณที่ใช้
กับสัญญาแบบปรับราคาได้ของการประกวดราคานานาชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ มาใช้ ยกเว้นกรณีที่ รฟม.
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เกี่ยวกับมาตรการการดาเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้ใช้
ฐานการคานวณค่า K ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
๑.๒ งานออกแบบและก่อสร้างระบบราง (Design and Build) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ สัญญาที่ ๒
และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ ๔ ไม่สามารถนาสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาที่ รฟม. ได้ลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว หากแก้ไขสัญญา
อาจทาให้ราชการเสียประโยชน์ หรือผู้รับจ้างมีหนังสือร้องเรียนและเรียกร้องค่าเสียหายได้ จึงเห็นควรที่จะพิจารณาผ่อนผันการนาเงื่อนไขหลักเกณฑ์
การคานวณค่า K มาใช้ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
๑.๓ มอบหมายให้สานักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยการคานวณเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของ
สัญญาดังกล่าว และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสานักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด
๑.๔ การจ่ายเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว หากทาให้เกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก็ให้ถือ
ว่าได้รับอนุมัติขยายกรอบวงเงินโครงการจากคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้
๑.๕ การจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมเพื่อจ่ายค่า K ให้แก่ผู้รับจ้าง เห็นควรให้ใช้จ่ายจากเงินสารองจ่าย (Provisional Sum) ของแต่ละ
สัญญา หรือจ่ายตามแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้าง หรือตามที่สานักงบประมาณวินิจฉัยแล้วแต่กรณี โดยเห็นควรให้ รฟม. ขอทาความตกลงกับสานัก
งบประมาณอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ การดาเนินโครงการรถไฟฟ้าในอนาคตขอให้ รฟม. นาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคานวณที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้ของการประกวดราคานานาชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ มาใช้ อย่างเคร่งครัด โดยกรณีที่
พิจารณาแล้วเห็นว่าจาเป็นต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนดาเนินการต่อไป
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่เห็นว่า เรื่องนี้ควรต้อง
ได้รับการตรวจสอบและความเห็นจากสานักงบประมาณก่อน ทั้งนี้ สาหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ที่จะลงนามในอนาคต เห็นควรให้กระทรวง
คมนาคมกากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคานวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ และเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาก่อนดาเนินการลงนามผูกพันในสัญญา ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงคมนาคมตรวจสอบสัญญาโครงการอื่นของรัฐวิสาหกิจในสังกัดว่ามีการกาหนดเงื่อนไขการคานวณเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง K (Price Adjustment) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หรือไม่ เพื่อดาเนินการให้ถูกต้อง สาหรับการดาเนินโครงการอื่น ๆ ในอนาคตให้
กระทรวงคมนาคมกากับดูแลการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
04/04/2560
ขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณ
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
และขยาย
ระยะเวลาเบิก
จ่ายเงิน รายการ
ค่าก่อสร้างและ
จัดหาระบบตรวจ
การณ์ชายฝั่งอ่าว
ไทยตอนบน (VTS
ระยะที่ 2) ของกรม
เจ้าท่า
11/04/2560
ร่างประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง กาหนดให้การ
เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
เพื่อสร้างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข
130 สายทางเข้า
สะพานข้ามแม่น้า
เมย แห่งที่ 2 ที่แม่
สอด ตอนบ้าน
หนองบัว - บ้านวัง
ตะเคียน เป็นกรณี
ที่มีความจาเป็นโดย
เร่งด่วน

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่าขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๗ รายการค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (Vessel Traffic System : VTS) ระยะที่
๒ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน ๑๖๖ ล้านบาท ได้ถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนเมษายน ๒๕๖๐ สาหรับการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง ตามนัยมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวธิ กี าร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งเร่งดาเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน และขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
ตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสาคัญ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ด้วย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๐ สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้าเมยแห่งที่ ๒ ที่แม่สอด ตอนบ้านหนองบัว-บ้านวังตะเคียน เป็นกรณี
ที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน มีสาระสาคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอานาจวางเงินค่าทดแทน
และสามารถเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๐ สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้า
เมยแห่งที่ ๒ ที่แม่สอด ตอนบ้านหนองบัว-บ้านวังตะเคียน ในท้องที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญ
ั ญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
11/04/2560
ขอรับการจัดสรร
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2560 งบกลาง
รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น
จานวน
2,878.67 ล้าน
บาท เพื่อฟื้นฟู
โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัยใน
พื้นที่ภาคใต้ของ
กระทรวงคมนาคม

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น จานวน ๒,๘๗๘.๖๗ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของ
กระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง วงเงิน ๑,๗๗๓.๖๓ ล้านบาท กรมทางหลวงชนบท วงเงิน
๔๓๐.๖๘ ล้านบาท กรมท่าอากาศยาน วงเงิน ๘๘.๑๔ ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน ๕๘๖.๒๒ ล้านบาท
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้ขอทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมท่าอากาศยาน การรถไฟแห่งประเทศไทย) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ให้
แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
11/04/2560
การก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ
รายการใหม่ที่มี
วงเงินรวมตั้งแต่
1,000 ล้านบาท
ขึ้นไป รายการ
ก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง
สายบางปะอิน สระบุรี นครราชสีมา ช่วง
กม.0 +
600.000 - กม.5
+ 470.673
(EAST SPUR
LINE) (รวมทาง
แยกต่างระดับบาง
ปะอิน 1) (ช่วง 2

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๐ + ๖๐๐.๐๐๐ - กม.๕ + ๔๗๐.๖๗๓
(EAST SPUR LINE) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน ๑) (ช่วง ๒) ระยะทางยาวประมาณ ๔.๘๗๐ กิโลเมตร ในวงเงินค่า
ก่อสร้าง ๑,๙๓๘,๘๔๐,๐๐๐ บาท โดยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
การก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ
สาหรับรายการ
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2560 ที่มีวงเงิน
รวมตั้งแต่ 1,000
ล้านบาทขึ้นไป
รายการก่อสร้าง
โครงการขยายถนน
ราชพฤกษ์ ระยะที่
2 (ตอนที่ 3)

25/04/2560
สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการ
จัดระบบ
การจราจรทางบก
ครั้งที่ 1/2560

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสาหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของกรมทางหลวงชนบท รายการโครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒
(ตอนที่ ๓) ในวงเงิน ๙๘๘,๘๙๓,๗๙๕ บาท โดยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรณีรายการจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ และเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับงวดงาน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับการยกเว้นการปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง
มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. เรื่องเพื่อทราบ ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (๒) แผน
แม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (๓) ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการประสาน
การแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่ง ระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (๔) ผลการดาเนินงานของคณะทางาน ๕
คณะ ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) โครงการคมนาคมอย่างยั่งยืน ๒.๐ (Sustainable Mobility Project 2.0)
: สาทรโมเดล (๒) ผลการดาเนินงานภายใต้บนั ทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็น
ผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ของการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (๓) การพิจารณาแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ของ รฟม. ซึ่งเส้นทาง
ซ้อนทับแนวเส้นทางโครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-สถานีศิริราช ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (๔)
การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าตาล ช่วงแคราย-ลาสาลี (บึงกุ่ม) (๕) การจัดทาแผนหลักการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค และ (๖) ขอความเห็นชอบยกเว้นการปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๓๗ เรื่อง พื้นที่ที่กาหนดให้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) เป็นระบบใต้ดิน โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สานักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก)

