มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการ
จัดการมลพิษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการกาจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตราด

ความเห็นของที่ประชุม
๑. การกาหนดราคาครุภัณฑ์ของทางราชการ ควรใช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์ สาหรับครุภัณฑ์ที่เทศบาลเมืองตราดขอรับการสนับสนุน ๒ รายการ
คือ
๑) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ แรงม้า วงเงิน
๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีราคามาตรฐานฯ ในปี ๒๕๕๙ กาหนด แต่มีราคามาตรฐานฯ ในปี ๒๕๕๘ กาหนด
ขนาด ๑๖๕ แรงม้า ราคา ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท เห็นควรให้การสนับสนุนตามคุณลักษณะและราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในลักษณะเดียวกันที่ผ่านมาโดยเทียบเคียง
๒) รถขุ ด ไฮดรอลิ ค ตี น ตะขาบ ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๓๘ แรงม้ า วงเงิ น
๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท มีราคามาตรฐานฯ ปี ๒๕๕๙ กาหนด ขนาดเครื่องยนต์ ๑๒๐ แรงม้า ราคา ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และขนาด ๑๕๐ แรงม้า วงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เห็ นควรให้การสนับสนุ นตามคุณลักษณะและราคา
ของราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
๒. เทศบาลเมืองตราด ควรเพิ่มเติมข้อมูลรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการกาจัดขยะ
มูลฝอยในส่ วนที่เป็ นการจั ดเก็บจากประชาชนในเขตเทศบาล ตามที่กาหนดไว้ในบั ญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตราด เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อนามา

-๒คานวณรวมเป็นเงินค่าบริการที่จะต้องส่งคืนเงินกองทุนในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าบริการที่จัดเก็บได้ ตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบในหลักการการสนับสนุนครุภัณฑ์ในการกาจัดขยะมูลฝอย เทศบาล
เมืองตราด จ านวน ๒ รายการ วงเงิน รวม ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิ บเอ็ดล้ านสี่ แสนบาทถ้วน) โดยเป็ น
เงิน กองทุน สิ่ งแวดล้ อม ๑๐,๒๖๐,๐๐๐ บาท (สิ บ ล้ านสองแสนหกหมื่ นบาทถ้ วน) และเทศบาลสมทบ
๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
๑) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า วงเงิน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท
โดยเทียบเคียงกับราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และวงเงินที่เคย
สนับสนุนของโครงการในลักษณะเดียวกัน
๒) รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า วงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
๒. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ประสานแจ้งเทศบาลเมืองตราด และนาเสนอคณะกรรมการกองทุ นสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน
ต่อไป
๓.๒ รายงานการติดตามผลการดาเนินงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
ของเทศบาลตาบลหนองแดง จังหวัดน่าน
ความเห็นของที่ประชุม
ควรมีการประเมินในเบื้องต้นว่า ในปีที่ ๑ สามารถลดปริมาณขยะหรือมีการนาขยะ
ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด เพื่อให้เห็นแนวโน้มการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
มติที่ประชุม
เห็นชอบผลการประเมินโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ของเทศบาลตาบล
หนองแดง จังหวัดน่าน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และเห็นควรให้เทศบาลตาบลหนอง
แดงดาเนินโครงการในปีที่ ๒ และปีที่ ๓ ต่อไป และให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ด้านการจัดการมลพิษนาเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษได้รับรองมติที่
ประชุมไว้ในที่ประชุมฯ แล้ว

-๓ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
แนวทางการสนับสนุนโครงการด้านการจัดการมูลฝอย ตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เสนอผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการของแนวทางการสนับสนุน โครงการตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้านการจัดการมูลฝอย ที่เสนอ
ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และ ๒๕๖๑ จานวนทั้งหมด ๑๐๓ โครงการ ดังนี้
๑. กรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอโครงการเข้ามา แต่ยังอยู่ระหว่างการ
ดาเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๑ จานวน ๒๕ โครงการ
เห็นควรไม่ให้การสนับสนุน จนกว่าจะดาเนินโครงการฯ ชุดที่ ๑ แล้วเสร็จ
๒. กรณีโครงการด้านการจัดการมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกจานวน
๗๘ โครงการ ที่ไม่ซ้าซ้อนกับโครงการฯ ชุดที่ ๑ เห็นควรให้นามาพัฒนาเป็นชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ โดยให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นาเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษได้รับรองมติที่
ประชุมไว้ในที่ประชุมฯ แล้ว

