เรื่อง
1.เรื่อง ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำยุบ
เลิกสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ....

2.เรื่อง ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน เพื่อดำเนินโครงกำรรถไฟ
ควำมเร็วสูงเชื่อมสำมสนำมบิน
พ.ศ. ....

ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 2 มกรำคม 2562
สำระสำคัญ
ครม.มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ า งพระราชกฤษฎี ก ายุ บ เลิ ก ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร(สพค.) (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. .... ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา(สคก.) ตรวจพิจารณาและให้ดาเนินการต่อไป
สำระสำคัญ
1.มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2.โอนศูนย์ประชุมฯ อานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณและรายได้ไปเป็นของกรมธนารักษ์ และให้เจ้าหน้าที่พ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ และได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติครม.วันที่ 10 เมษายน 2561
3.โอนสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และอานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์ และ
ให้เจ้าหน้าทีพ่ ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ และได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาตามที่ครม.กาหนด
4.การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานไปเป็นบุคลากรของกรมธนารักษ์ หรือองค์การสวนสัตว์ ให้ทาความตกลงเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ
5.ให้ รมต.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
6.ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน(กพม.) เสนอ รมต.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน ชาระบัญชี การโอน การ
จาหน่ายทรัพย์สิน บุคลากร ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ครม.กาหนด
ครม.มีมติอนุมัติดังนี้
1.หลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดาเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. ....
ตามทีก่ ระทรวงคมนาคม(คค.) เสนอ และให้ส่ง สคก.ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ สศช.ไปประกอบ
2.ให้ คค.รับความเห็นของ กค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) สคก. สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(สกพอ.) และ สศช. ไปพิจารณา
คค. เสนอว่า
1.มีความจาเป็นต้องก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางรถไฟ ลดเวลาการเดินทาง ประหยัดพลังงาน ลดปัญหามลพิษ ฯลฯ
2.โครงการฯ ประกอบด้วย 1.)โครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงค์เดิม 2.)โครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ส่วนต่อขยาย ช่วงพญาไทถึงท่าอากาศยาน
ดอนเมือง และ3.) โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยะทาง 220 กม.
3.การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ได้ทาการศึกษา รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้ว
4.คค. ได้จัดทาข้อมูล ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ แผนบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน การส่งมอบพื้นที่ ประมาณการรายจ่าย แหล่ง
เงิน และประโยชน์ที่จะได้รับ
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เรื่อง

3.เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงกำร
อ่ำงเก็บนำลำนำชีอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

สำระสำคัญ
สำระสำคัญ กาหนดเขตเวนคืนที่ดนิ ในท้องที่
- แขวงคลองสามประเวศ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
- ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- ต.บางเตย ต.วังตะเคียน ต.ท่าไข่ ต.บางขวัญ ต.บ้านใหม่ ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
- ต.บ้านสวน ต.หนองข้างคอก ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี
- ต.บางพระ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
- ต.นาเกลือ ต.หนองปรือ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี
- ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ
- ต.สานักท้อน ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ครม.มีมติอนุมัติตามที่ กษ. เสนอ ดังนี้
1.ให้ดาเนินโครงการอ่างเก็บน้าลาน้าชีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดชัยภูมิ (โครงการอ่างเก็บน้ายางนาดี จังหวัดชัยภูมิ เดิม) แผนงาน
6 ปี (2562 – 2567) งบประมาณ 3,100 ล้านบาท
2.หลักการให้ กษ. สามารถจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรได้หรือไม่
ประสงค์จะรับที่ดินฯ
3.มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผนงานปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ให้ กษ. รับความเห็นของ กค. ทส. กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) สศช. และสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักงบประมาณ
ไปพิจารณา
สำระสำคัญ
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้าต้นทุนพื้นทีเ่ กษตร บรรเทาปัญหาอุทกภัย เป็นแหล่งน้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม
 ที่ตังโครงกำร บริเวณบ้านยางนาดี ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า และบ้านละหานค่าย ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
 ลักษณะโครงกำร ประกอบด้วย เขื่อนดิน (ยาว 1,580 เมตร สูง 24 เมตร กว้าง 9 เมตร ความจุ 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตร) อาคาร
ระบายน้าล้น (Spillway) 6 บาน และอาคารส่งน้าลงลาน้าเดิม ท่อส่งน้า 2 แถว

หมำยเหตุ เอกสารชุดนีเ้ ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th สาหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีส่ านักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี โทร.0 2280-9000
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