มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
04/09/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่
อาเภอเมือง นนทบุรี
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี และ
เขตหลักสี่ เขต
บางเขน เขตบึงกุ่ม
เขตคันนายาว เขต
มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. .... และร่าง
พระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะ
ดาเนินการเพื่อ
กิจการขนส่งมวลชน
ในท้องที่ อาเภอ
เมืองนนทบุรี อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี และเขต
หลักสี่ เขตบางเขน
เขตบึงกุ่ม เขตคันนา
ยาว เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
(โครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู ช่วงแค
ราย-มีนบุรี)

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการ
กาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อดาเนินกิจการรถไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้า
สถานที่จอดรถสาหรับผู้โดยสาร และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดาเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่อาเภอ
เมืองนนทบุรี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการกิจการขนส่งมวลชนตาม
โครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณที่เห็นว่า กระทรวงคมนาคมควรให้ความสาคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการ
ระบายน้าภายหลังจากการก่อสร้างเพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอนาคต และการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยควรให้ความสาคัญกับการกาหนดแนวทางการบริหารการก่อสร้างโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ให้สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ ควรให้พจิ ารณาความคุ้มค่า ต้นทุนที่เหมาะสม และ
ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ รวมทั้งความเสี่ยงและภาระเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นอย่าง
รอบคอบ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
04/09/2561
ร่างกฎกระทรวงว่า
ด้วยการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไขในการ
จัดหาประกันภัย
หรือหลักประกันทาง
การเงินและการออก
ใบรับรองความรับ
ผิดทางแพ่งต่อความ
เสียหายจากมลพิษ
น้ามันอันเกิดจากเรือ
พ.ศ. ....

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจัดหาประกันภัยหรือ
หลักประกันทางการเงินและการออกใบรับรองความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... มี
สาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงิน การขอใบรับรอง
การออกและการสิ้นผลของใบรับรองความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้ครอบคลุมเรือที่
บรรทุกน้ามันในระวางอย่างสินค้าทุกขนาด ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้

04/09/2561
รายงานผลการ
ตรวจสอบรับรอง
งบการเงินของ
การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30
กันยายน 2560

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบรับรองงบการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (รฟม.) สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตามนัยมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แล้ว โดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินของ รฟม. ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๐ ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่ วรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานการเงิน ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง

สรุปประเด็นสาคัญ

11/09/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกาให้การ
รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่ง
ประเทศไทย
ดาเนินกิจการ
รถไฟฟ้าในจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัด
พังงา และจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดาเนินกิจการ
รถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดาเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต เพิม่ เติม
จากปัจจุบันทีส่ ามารถดาเนินกิจการได้เพียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น อันเป็นการเพิม่ รูปแบบการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่า
อากาศยานในภูมิภาค ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
เช่น ควรให้ความสาคัญกับการวางแผนทางการเงินขององค์กรทัง้ ในระยะสั้นและระยะยาว ควรกาหนดแผน
บริหารความเสี่ยงหากเกิดกรณีทผี่ ลการดาเนินงานด้านการเงินไม่เป็นไปตามประมาณการทีต่ ั้งไว้ ควรพิจารณา
รูปแบบการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ และควรพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
มามีบทบาท โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพืน้ ที่ การกาหนดโครงสร้างการบริหารกิจการระบบ
ขนส่งทางรางภายหลังทีม่ ีการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางให้เกิดความชัดเจนโดยเร็ว และการกาหนดรูปแบบของ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองในส่วนภูมิภาค เป็นต้น ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
11/09/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่
ตาบลเนินขี้เหล็ก
ตาบลบ้านไร่ ตาบล
สระแก้ว และตาบล
ลาดยาว อาเภอ
ลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ พ.ศ. ....

11/09/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่
ตาบลบ้านสวนและ
ตาบลหนองข้างคอก
อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลเนินขี้เหล็ก ตาบลบ้าน
ไร่ ตาบลสระแก้ว และตาบลลาดยาว อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงชนบท นว. ๑๐๐๑ และสร้างถนนวงแหวนสายเลี่ยงเมืองอาเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสารวจ และเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้าภายหลังจากการก่อสร้าง เพื่อ
มิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอนาคต และควรให้กรมทางหลวงจัดลาดับความสาคัญของการพัฒนา
โครงข่ายสายรองที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งกาหนดช่วงระยะการพัฒนาตามความจาเป็นเร่งด่วนและความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ด้วย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบ้านสวน และตาบล
หนองข้างคอก อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้าง
ทางหลวงชนบท ตามโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๑ และทางรถไฟสายตะวันออก และ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสารวจ และเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้าภายหลังจากการก่อสร้าง เพื่อ
มิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอนาคต และควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทาง
หลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีแผนปรับปรุง/ก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางรถไฟในระยะต่อไป
ประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณากาหนดรูปแบบโครงสร้างทางต่างระดับที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
รูปแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรถไฟก่อนดาเนินการปรับปรุง/ก่อสร้าง ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
11/09/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน เพื่อสร้าง
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 247
สายทางเลี่ยงเมือง
หนองคาย ตอนทาง
เลี่ยงเมืองหนองคาย
ด้านตะวันออก พ.ศ.
....

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๒๔๗ สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ตอนทางเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๗ สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ตอนทางเลี่ยงเมืองหนองคาย
ด้านตะวันออก ในท้องที่อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิ
เข้าไปดาเนินการสารวจที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ และเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น ให้กรมทางหลวงพิจารณาความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาที่จะดาเนินการ โดยควรพิจารณา
ให้ความสาคัญกับการใช้ประโยชน์โครงข่ายถนนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นลาดับแรก พร้อมทั้งพิจารณาลาดับความสาคัญ
ของแผนการลงทุนพัฒนาและปรับปรุงขยายช่องจราจรที่อยู่ระหว่างเตรียมการให้เหมาะสมตามความจาเป็นเร่งด่วนในพื้นที่ และ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพื่อประกอบการขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามขั้นตอนต่อไป เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
11/09/2561
ขอยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม
2557 เฉพาะที่ให้
กระทรวงคมนาคม
ดาเนินการเสนอร่าง
กฎกระทรวงเพื่อ
กาหนดให้
ผู้ประกอบการขนส่ง
ระหว่างประเทศต้อง
จัดทาประกันภัย
และขอถอนร่าง
กฎกระทรวงกาหนด
เงือ่ นไขในการจัดให้
มีประกันไว้ใน
ใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง
ระหว่างประเทศ
พ.ศ. ....

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้กระทรวงคมนาคมถอนร่างกฎกระทรวงกาหนดเงือ่ นไขในการจัดให้มีการประกันไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาปฏิบตั ิหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติทราบ
ต่อไป
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นควรพิจารณาแนวทางในการประกันภัยสาหรับการ
ขนส่งระหว่างประเทศที่สามารถปฏิบตั ิและบังคับใช้ตามกฎหมายได้ และกาหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดทาประกันภัยสาหรับ
การขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อให้การคุ้มครองการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไป
พิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
11/09/2561
ขอความเห็นชอบ
ร่างปฏิญญาการ
ประชุมรัฐมนตรีด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
อาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี
ครั้งที่ 1

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญารัฐมนตรีด้านโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑ (Draft Ministerial
Declaration of the First ASEAN-ROK Infrastructure Ministers’ Meeting) มีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งดาเนินความร่วมมือเชิง
นโยบายในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องในด้านการขนส่งและการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการสร้างเมืองที่มีการบูรณาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในด้านพลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การสร้างประชาคมอาเซียน รวมถึงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น และสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ จะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ ในการ
ประชุมรัฐมนตรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑ และการประชุม Global Infrastructure
Cooperation Conference (GICC) 2018 ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
๑.๒ อนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงคมนาคมร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๓. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับยกเว้นการปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การ
เสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

11/09/2561
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย แทนผู้ที่ลาออกและ
การแต่งตั้งประธาน แต่งตั้งเพิ่มเติม รวม ๒ คน โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๑ กันยายน ๒๕๖๑) เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงคมนาคม
กรรมการและ
เสนอ ดังนี้
กรรมการใน
๑. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง เป็นประธานกรรมการ แทน นายสุรงค์ บูลกุล
คณะกรรมการการ
๒. พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ เป็นกรรมการ (เพิ่มเติม)
ท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย (นายสมศักดิ์
ห่มม่วง และ พลเอก
วิวรรธน์ สุชาติ)

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
18/09/2561
ร่างปฏิญญาสาหรับ
การประชุมระดับ
รัฐมนตรีของการ
ประชุมมหาสมุทร
(Oceans Meeting)
2018

18/09/2561
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงข่ายด้าน
คมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1
กับกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาสาหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting)
๒๐๑๘ มีสาระสาคัญเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ในการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเดินเรือ ท่าเรือ
ประมง พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมุ่งเน้นการคุ้มครองและการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล โดยจะมีการ
รับรองร่างปฏิญญาฯ ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting) ๒๐๑๘ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
๑.๒ อนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ) ร่วมให้การรับรองร่าง
ปฏิญญาฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑ (เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ) ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค และด่านการค้าชายแดน
(Land-link Economic Corridor) ได้พัฒนาโครสร้างพืน้ ฐานทางถนนและทางรางให้เชื่อมระหว่าง ๒ ภูมิภาคใน
เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ตลอดจนพืน้ ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นโครงข่าย Land Link โดยมีการดาเนินโครงการสาคัญ เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข ๑๒ เริ่มตั้งแต่ อ.แม่สอด จ.ตาก-จ.มุกดาหาร มีระยะทางในประเทศไทย ๗๗๗ กิโลเมตร (ตั้งแต่สะพาน
มิตรภาพฯ อ.แม่สอด-สะพานมิตรภาพฯ จ.มุกดาหาร) โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงประเทศเพือ่ นบ้าน
โครงการถนนเชื่อมโยงพืน้ ทีเ่ มืองหลัก เมืองรอง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ พืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
๑ ช่วงปากน้าโพ-เด่นชัย ระยะทาง ๒๘๕ กิโลเมตร และพืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง ๑๖๗ กิโลเมตร และโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทาง
กรุงเทพมหานคร-หนองคาย ระยะที่ ๒ ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง ๓๕๐ กิโลเมตร เป็นต้น
๒. ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ (Air-link Economic Corridor) ได้มี
แผนพัฒนาท่าอากาศยานให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศทีม่ ีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้
ผู้โดยสารได้รับความสะดวก ปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงกับท่าอากาศยานหลัก โดยท่าอากาศยานทีอ่ ยู่ใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ จานวน ๔ แห่ง (ท่าอากาศยานพิษณุโลก แม่สอด เพชรบูรณ์ ตาก) และกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จานวน ๒ แห่ง (ท่าอากาศยานอุดรธานี เลย)

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง

สรุปประเด็นสาคัญ

๓. ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพือ่ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเทีย่ ว (Tourism Economic
Corridor) ได้พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่ วให้ครอบคลุมและต่อเนื่องไปถึงประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่
อานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเทีย่ ว สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วได้หลากหลายมากขึ้น มีความ
ปลอดภัยและสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเทีย่ ว โดยมีโครงการสาคัญ เช่น ถนนเลียบโขง Romantic
Road เป็นทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม-เชียงคาน จ.เลย ระยะทาง ๗๒.๓๖ กิโลเมตร
ถนนสายแยก ทล.๒๑๒-บ.ฝายแตก อ.เมือง จ.หนองคาย ระยะทาง ๕.๖๖๐ กิโลเมตร และถนนสายแยก ทล.
๒๐๖๗-แก่งหินถ้าเต่า อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ระยะทาง ๑.๙๓๕ กิโลเมตร เป็นต้น
25/09/2561
ขอความเห็นชอบ
ในการแต่งตั้งผู้ว่า
การการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย
(นายสุชาติ ชล
ศักดิ์พิพัฒน์)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายสุชาติ ชลศักดิ์พพิ ฒ
ั น์ ดารงตาแหน่งผู้วา่ การการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยให้
ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ ๓๒๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษประจาปี และสิทธิประโยชน์อื่นที่ผู้รับจ้างจะ
ได้รับ ที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ (ตามมติคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑) โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ลง
นามในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้นายสุชาติ ชลศักดิ์พพิ ฒ
ั น์ ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย ทั้งนี้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ขอให้ยึดหลักการทางานด้วยความโปร่งใส และ
เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย

