มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
12/09/2560
สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการ
จัดระบบการจราจร
ทางบก ครั้งที่
2/2560

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙
มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อทราบจานวน ๔ เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบจากการประชุม คจร. ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๐ ได้แก่ (๑) ผลการดาเนินโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (๒)
ผลการดาเนินงานภายใต้ MOU ที่มอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอ
ชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (๓) รายงานการศึกษาความ
เหมาะสม ออกแบบ และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของระบบมวลชนจังหวัดภูเก็ต (รถไฟรางเบา จังหวัดภูเก็ต) (๔) ความ
คืบหน้าการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดภูเก็ต และเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) และเรื่องพิจารณา ๑ เรื่อง คือ โครงการศึกษาความเหมาะสม
ทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทาง
พิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

12/09/2560
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน เพื่อสร้าง
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4367
สายโคกเจียก - ไส
เสียด ตอนบ้านวังจา
- บ้านนาเหนือ พ.ศ.
....

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๔๓๖๗ สายโคกเจียก-ไสเสียด ตอนบ้านวังจา-บ้านนาเหนือ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓๖๗ สายโคกเจียก-ไสเสียด ตอนบ้านวังจา-บ้านนาเหนือ ในท้องที่อาเภอปลาย
พระยา และอาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสารวจและ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการ
พิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้าในพื้นที่บริเวณดังกล่าว
ในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
12/09/2560
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน เพื่อขยาย
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 408
สายนครศรีธรรมราช
- บรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข
42 (นาทวี) ที่บา้ น
หัวถนนการะเกด
บ้านปากช่อง บ้าน
ทรายขาว และที่
บ้านบางแค พ.ศ. …

19/09/2560
รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
อานวยความ
ปลอดภัยบริเวณหน้า
โรงเรียนในพื้นที่ภาค
กลางของกรมทาง
หลวงและกรมทาง
หลวงชนบท

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๔๐๘ สายนครศรีธรรมราช-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ (นาทวี) ที่บา้ นหัวถนนการะเกด บ้านปากช่อง บ้านทรายขาว
และที่บา้ นบางแค พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๔๐๘ สายนครศรีธรรมราช-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ (นาทวี) ที่บา้ นหัวถนนการะเกด บ้านปากช่อง บ้านทรายขาว
และที่บา้ นบางแค ในท้องที่อาเภอเชียรใหญ่ และอาเภอหัวไทร จังหวัดนครซรีธรรมราช เพื่ออานวยความสะดวกรวดเร็วแก่
การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไป
ทาการสารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้
ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการพิจารณา
ผลกระทบด้านการระบายน้าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวใน
อนาคต ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานโครงการอานวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางของ
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซึ่งผลการดาเนินการปรับปรุงทางหลวงและทางหลวงชนบทบริเวณหน้าโรงเรียน โดยการ
ติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน ป้ายจากัดความเร็ว (ไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง) ป้ายเตือนทางข้าม เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียน และติดตั้งแถบสีพร้อมกันลื่นสีแดง (Red Anti Skid) บนถนนทั้ง ๒ ช่องจราจร (ไป-กลับ) รวมทั้งจัด
ระเบียบการจราจรและการใช้เขตทาง (หาบเร่ แผงลอย) เพื่อมิให้กีดขวางการจราจรที่อาจทาให้เกิดอุบตั ิเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน
ตลอดจนรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ จานวน ๒,๙๓๐ แห่ง วงเงิน ๒,๗๗๙.๔๒ ล้านบาท เป็นพื้นที่ภาคกลาง จานวน ๖๖๘ แห่ง
วงเงิน ๖๙๘.๔๙ ล้านบาท และจะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๖๑๐ แห่ง วงเงิน ๗๗๙.๕๒ ล้านบาท เป็น
พื้นที่ภาคกลาง จานวน ๑๐๓ แห่ง วงเงิน ๙๒.๓๘ ล้านบาท ทั้งนี้ จากผลการสารวจพบว่า ยังมีพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนในความ
รับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมที่จาเป็นต้องมีการปรับปรุงอีกกว่า ๓,๐๐๐ จุด ซึ่งจะได้จัดทาแผนเพื่อดาเนินการปรับปรุงพื้นที่
ดังกล่าวตามลาดับความสาคัญและขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีในการดาเนินการต่อไป ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
19/09/2560
รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
ก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง
สายบางใหญ่ กาญจนบุรี ของกรม
ทางหลวง

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
ของกรมทางหลวง ระยะทางรวมประมาณ ๙๖ กิโลเมตร แบ่งการดาเนินการก่อสร้างออกเป็น ๒๕ สัญญา ลงนามในสัญญา
จานวน ๒๔ สัญญา และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จานวน ๑ สัญญา ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๓.๐๕ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ
๗.๘๓ (ตามแผนงานร้อยละ ๑๐.๘๘) สาหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนการบริหารจัดการและบารุงรักษา (Operation and
Maintenance) ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓๕ เพื่อเร่งรัดประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และจะเสนอ
คณะรัฐมนตรีปรับเพิ่มกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิท์ ี่ดินและทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ รวมทั้งรายงาน
ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการสารวจทรัพย์สินเพื่อจัดกรรมสิทธิท์ ี่ดินของโครงการฯ ต่อไป
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

19/09/2560
ขอยกเว้นมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 8 กันยายน
2558 และขอ
อนุมัติกู้เงินเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้และ
ดอกเบี้ยที่จะครบ
กาหนดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกาหนดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๒๖,๗๘๒.๔๗๗ ล้านบาท (ปรับโครงสร้างหนี้ จานวน ๒๓,๓๓๕.๒๕๐ ล้านบาท และชาระ
ดอกเบี้ยที่จะครบกาหนด จานวน ๓,๔๔๗.๒๒๗ ล้านบาท) และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธกี าร
กู้เงิน เงือ่ นไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และ ขสมก. รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสานักงบประมาณที่เห็นควรเร่งรัดให้ ขสมก. ปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. ให้มีความ
ชัดเจน และให้ ขสมก. เร่งรัดการดาเนินการตามแนวทางในการเพิ่มรายได้จากการดาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. และ
ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยนาผลสาเร็จของการจัดทาต้นทุนมาตรฐานมาใช้ในการกากับดูแลอัตราค่าโดยสารและคุณภาพ
การให้บริการของรถประจาทางให้มีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลังพิจารณาปรับปรุงแผนฟื้นฟู ขสมก. ให้ครอบคลุมถึงแผนการบริหารหนี้ใน
ภาพรวม ซึ่งรวมถึงแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือกู้เงินเพื่อชาระคืนต้นเงินกู้และค่าดอกเบี้ยที่
ครบกาหนดของ ขสมก. ในปี ๒๕๖๒ และปีต่อ ๆ ไป และให้กระทรวงคมนาคมนาแผนดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจพิจารณาโดยเร็วตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ (เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
19/09/2560
ขอยกเว้นมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 8 กันยายน
2558 และขอ
อนุมัติกู้เงินเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้และ
ดอกเบี้ยที่จะครบ
กาหนดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกาหนดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๒๖,๗๘๒.๔๗๗ ล้านบาท (ปรับโครงสร้างหนี้ จานวน ๒๓,๓๓๕.๒๕๐ ล้านบาท และชาระ
ดอกเบี้ยที่จะครบกาหนด จานวน ๓,๔๔๗.๒๒๗ ล้านบาท) และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธกี าร
กู้เงิน เงือ่ นไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และ ขสมก. รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสานักงบประมาณที่เห็นควรเร่งรัดให้ ขสมก. ปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. ให้มีความ
ชัดเจน และให้ ขสมก. เร่งรัดการดาเนินการตามแนวทางในการเพิ่มรายได้จากการดาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. และ
ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยนาผลสาเร็จของการจัดทาต้นทุนมาตรฐานมาใช้ในการกากับดูแลอัตราค่าโดยสารและคุณภาพ
การให้บริการของรถประจาทางให้มีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลังพิจารณาปรับปรุงแผนฟื้นฟู ขสมก. ให้ครอบคลุมถึงแผนการบริหารหนี้ใน
ภาพรวม ซึ่งรวมถึงแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือกู้เงินเพื่อชาระคืนต้นเงินกู้และค่าดอกเบี้ยที่
ครบกาหนดของ ขสมก. ในปี ๒๕๖๒ และปีต่อ ๆ ไป และให้กระทรวงคมนาคมนาแผนดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจพิจารณาโดยเร็วตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ (เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
26/09/2560
ร่างประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง
กาหนดให้การ
เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
เป็นกรณีที่มีความ
จาเป็นโดยเร่งด่วน
และร่างประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กาหนดให้การ
เข้าใช้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
กิจการขนส่งมวลชน
เป็นกรณีที่มีความ
จาเป็นและเร่งด่วน
รวม 6 ฉบับ
(โครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้ม ช่วงศูนย์
วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย - มีนบุรี
(สุวนิ ทวงศ์) รวม 2
ฉบับ)

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี รวม ๖ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์และการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนตามโครงการสร้างทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีน
บุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย-มีน
บุรี (สุวนิ ทวงศ์) เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอานาจวางเงินค่า
ทดแทนและเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนเพื่อดาเนินกิจการขนส่งมวลชนตามโครงการดังกล่าวได้ทนั ตาม
แผนงานที่กาหนดไว้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญ
ั ญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อาเภอเมืองนนทบุรี
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มี
ความจาเป็นโดยเร่งด่วน
๒. ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่
อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจาเป็นและเร่งด่วน
๓. ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง
เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอาเภอบางพลี อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน
๔. ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขต
จตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอาเภอบางพลี
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจาเป็นและเร่งด่วน
๕. ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ
เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน
๖. ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขต
ห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจาเป็นและเร่งด่วน

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
26/09/2560
ร่างประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง
กาหนดให้การ
เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
เป็นกรณีที่มีความ
จาเป็นโดยเร่งด่วน
และร่างประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กาหนดให้การ
เข้าใช้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
กิจการขนส่งมวลชน
เป็นกรณีที่มีความ
จาเป็นและเร่งด่วน
รวม 6 ฉบับ
(โครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู ช่วงแค
ราย -มีนบุรี รวม 2
ฉบับ)

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี รวม ๖ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์และการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนตามโครงการสร้างทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีน
บุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย-มีน
บุรี (สุวนิ ทวงศ์) เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอานาจวางเงินค่า
ทดแทนและเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนเพื่อดาเนินกิจการขนส่งมวลชนตามโครงการดังกล่าวได้ทนั ตาม
แผนงานที่กาหนดไว้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญ
ั ญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อาเภอเมืองนนทบุรี
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มี
ความจาเป็นโดยเร่งด่วน
๒. ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่
อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจาเป็นและเร่งด่วน
๓. ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง
เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอาเภอบางพลี อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน
๔. ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขต
จตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอาเภอบางพลี
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจาเป็นและเร่งด่วน
๕. ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ
เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน
๖. ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขต
ห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจาเป็นและเร่งด่วน

26/09/2560
รายงานของผู้สอบ
บัญชีและงบการ
เงินกองทุนเพื่อ
ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองงบการเงินแล้วมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวแสดง
ฐานะการเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ผลการดาเนินงาน และกระแสเงิน
สด สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่
กระทรวงการคลังประกาศใช้ สาหรับรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะด้านการดาเนินงานการบริหาร
แผนงบประมาณ การใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการ และการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อทรัพย์สิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
และให้เสนอสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติทราบต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมจัดส่งรายงานในเรื่องนี้ไปลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดาเนินการเพื่อนาเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
26/09/2560
การแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือน
สามัญประเภท
บริหารระดับสูง
(นายจิรุตม์ วิศาล
จิตร)

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดารงตาแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวง
คมนาคม ตั้งแต่วนั ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ

26/09/2560
การขอรับเงิน
สนับสนุนกรณีการ
จัดเดินรถเชื่อมต่อ
ตามโครงการจัด
ระเบียบรถตู้โดยสาร
สาธารณะ (บขส.)
เข้าใช้สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพ 3
สถานี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น วงเงิน ๒๔,๗๑๗,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดรถรับส่ง
ผู้โดยสาร กรณีการจัดเดินรถเชื่อมต่อขยายโครงการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ (บขส.) เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
๓ สถานี [สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ (ปิ่นเกล้า) สถานีจตุจักร และสถานีเอกมัย] ตั้งแต่วนั ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

