มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๔/๒๕60
วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการ
จัดการมลพิษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองโครงการ
ด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวียนให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยไม่มีอนุกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อ
รับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
ความเห็นที่ประชุม
รายงานการประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๐ รองเลขาธิ ก ารส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอแก้ไขเรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ 3.1
บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ขออนุมัติวงเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดาเนินโครงการ
ก่อสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการ พร้อมติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย ของบริษัท สยามอีสเทิรน อินดัสเตรียลพารค
จากัด ดังนี้
1. รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ขอแก้ไขความเห็นและมติที่ประชุม ดังนี้
- ความเห็ นที่ประชุม ตัดข้อความในข้อที่ ๓ ออก เป็น “เนื่องจากการดาเนิน...
คณะกรรมการผู้ชานาญการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงจะนาเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป”
- มติที่ประชุม แก้ไขเป็น “เห็นชอบในหลักการของโครงการก่อสร้างอาคารและ
ห้องปฏิบั ติการ พร้อมติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสี ย ของบริษัท สยามอีส เทิรน อินดัส เตรียลพารค จากัด และให้
ส านั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม นาเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้ อ ม
พิจารณา ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นชอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทยจะอนุมัติเงินกู้ได้
ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียล
พารค (ส่วนขยาย) ก่อน”
๒. ผู้แทนกรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ การใช้ถ้อยคาในประเด็น
กระบวนการบาบัดนาเสียรวม งานก่อสร้าง Primary Treatment และงานระบบ Advance Treatment

-

๒-

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาปรับแก้ไขรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้ งที่ 3/2560 เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามความเห็ นของรอง
เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว สาหรับในประเด็นของผู้แทนกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรไม่ปรับแก้ไข
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการ
ด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ของเทศบาลตาบลบ้านกรวด
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ความเห็นที่ประชุม
เทศบาลตาบลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ควรดาเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และชัดเจน ดังนี
๑. แสดงรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอย ที่จะจัดเก็บ
ภายในพืนที่เทศบาลตาบลบ้านกรวดและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่นาขยะมากาจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูล
ฝอยรวม ของเทศบาลตาบลบ้านกรวด พร้อมทังแสดงหลักการ ที่มาของการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขน
และกาจัดขยะมูลฝอย
๒. แสดงหลักฐานบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลตาบลบ้านกรวดกับ อปท. ๑๐ แห่ง ที่
นาขยะมากาจัด ร่วมกับเทศบาลตาบลบ้า นกรวด และแสดงหลักฐานว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาของแต่ละ
อปท. ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทาความตกลงร่วมมือ
กันจัดทาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เพิ่มเติมข้อมูลและรายการคานวณการหาปริมาณขยะเก่า ปริมาณขยะปัจจุบัน และ
ปริมาณขยะในอนาคต พร้อมทังกาหนดแนวทางการจัดการขยะเก่าที่อยู่ในพืนที่ดาเนินโครงการ การจัดการขยะ
ระหว่างดาเนินการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะ
๔. ทบทวนและตรวจสอบรายละเอียดการออกแบบบ่อฝังกลบขยะ เช่น รายการคานวณ
การออกแบบบ่อฝังกลบขยะ ขนาดบ่อที่จะสามารถรองรับปริมาณขยะ ข้อมูลสภาพธรณีวิทยา ข้อมูลการสารวจชัน
ดินและนาใต้ดิน คุณสมบัติของดิน นอกจากนี เห็นว่าควรใช้แผ่นพลาสติกคลุมระหว่างชันขยะแทนการใช้ดินฝัง
กลบ บ่อสังเกตการณ์นาใต้ดินควรต่ากว่าก้นบ่อขยะไม่เกิน ๓ เมตร และควรเพิ่มบ่อสาหรับเก็บตัวอย่างนาใต้ดิน

-

๓-

๕. ทบทวนและตรวจสอบรายละเอียดการออกแบบระบบบาบัดนาเสีย พร้อมทังแสดง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการคานวณการออกแบบระบบบาบัดนาเสีย ปริมาณนาเสีย (นาชะขยะ) แสดงปริมาณ
นาฝนย้อนหลัง พืนที่รับนาฝน นอกจากนี เห็นว่าบ่อบาบัดนาเสียบ่อสุดท้ายไม่จาเป็นต้องปูแผ่น HDPE
๖. เพิ่มเติมรายละเอียดของระบบสุขาภิบาลและแนวท่อประปาภายในโครงการ
๗. แบบรายละเอีย ดระบบไฟฟ้ า ต้อ งได้รั บการรับ รองจากผู้ ที่ มีใ บประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
๘. ทบทวนและตรวจสอบรายการประมาณราคา ราคาครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของสานักงบประมาณ และทบทวนการคิดค่า Factor F และไม่สนับสนุนให้จัดซือรถบรรทุก ๑๐ ล้อ
๙.ควรให้การสนับสนุนการดาเนินโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม เฉพาะ
ระยะที่ ๑ ก่อน เมื่อดาเนินการฝังกลบจนเกือบเต็มพืนที่แล้ว เทศบาลตาบลบ้านกรวดจึงจะดาเนินการขอรับการ
สนับสนุนระยะที่ ๒ ต่อไป
มติที่ประชุม
ให้ ฝ่ ายเลขานุ การคณะอนุกรรมกลั่ นกรองโครงการด้านการจั ดการมลพิ ษ ประสาน
เทศบาลตาบลบ้านกรวด อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดาเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจน ตามความเห็นของคณะอนุกรรมกลั่นกรอง
โครงการด้านการจัดการมลพิษ และฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓ เดือน นับจากฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ได้แ จ้ ง มติค ณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้า นการจัดการมลพิ ษ และให้ นาเสนอต่ อคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๓.๒ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ขออนุมัติวงเงินกู้จาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างบ่อบาบัดนาเสีย และบ่อผลิต
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากฟาร์มเลียงเป็ดและฟาร์มเลียงสุกร ของบริษัท ไทย
รุ่งกิจ ไวท์ดั๊ก จากัด
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างบ่อบาบัดนาเสีย และบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas)
จากฟาร์มเลียงเป็ดและฟาร์มเลียงสุกร ของบริษัท ไทยรุ่งกิจ ไวท์ดั๊ก จากัด และให้สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา ต่อไป

-

ระเบียบวาระที่ ๔

๔-

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ โครงการสนั บสนุน ทางด้า นเทคนิควิ ชาการในการบริ หารจัดการทรั พยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งครบวงจร ของเทศบาลต าบลท่ า ข้ า ม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาเนินการโดย มูลนิธิเทคโนโลยีเพื่อวิจัยและพัฒนา

มติที่ประชุม
ไม่ เห็ นชอบกับการสนับสนุ นโครงการสนั บสนุนทางด้ านวิชาการ ในการบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบครบวงจรของเทศบาลตาบลท่าข้าม อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ดาเนินโครงการโดย มูลนิธิเทคโนโลยีเพื่อวิจัยและพัฒนา วงเงิน ๔,๐๖๙,๑๐๐ บาท ทังนี หากมูลนิธิเทคโนโลยีเพื่อวิจัย
และพัฒนา มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดทาข้อเสนอโครงการให้มี
ความครบถ้วนสมบู รณ์ ตามที่ กาหนดไว้ในคู่มื อ การจั ดทาข้อเสนอโครงการที่ จะขอรับการสนั บสนุ นจากกองทุ น
สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาตามขันตอนต่อไป
๔.๑ โครงการวิจัยการจัดทากรอบการบริหารงานเชิงธุรกิจคลองเจดีย์บูชาแบบยั่งยืน
และแผนการพัฒนาคลองเจดีย์บูชา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
ดาเนินการโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเห็นที่ประชุม
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยการจัดทากรอบการบริหารงานเชิงธุรกิจคลอง
เจดีย์บูชาแบบยั่งยืน และแผนการพัฒนาคลอดเจดีย์บูชาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม มุ่งเน้นเพื่อให้ได้
กรอบการบริหารงานและแผนการพัฒนาคลองเจดีย์บูชาเป็นหลัก ซึ่งมิได้สะท้อนให้เห็นว่ากรอบหรือแผนงาน
ดังกล่าวจะนาไปสู่การปฏิบัติในพืนที่โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อดูแลหรือรักษาคลองเจดีย์บูชาได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับ แนวทางการสนับสนุน เงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมและการ
ปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบกับการสนับสนุนโครงการวิจัยการจัดทากรอบการบริหารงานเชิงธุรกิจคลอง
เจดีย์บูชาแบบยั่งยืน และแผนการพัฒนาคลอดเจดีย์บูชาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ดาเนินการโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วงเงิน ๓,๔๔๐,๐๐๐ บาท

-

ระเบียบวาระที่ ๕

๕-

เรื่องอื่นๆ

๑. ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้แจ้งว่า
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้าชะขยะ ของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม และดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประสบปัญหา คือ มีขยะอุดตัน
บริเวณท่อระบบรวบรวมน้าชะขยะที่จะลงบ่อ จึงทาให้เครื่องสูบน้าไม่สามารถสูบน้าเข้าสู่บ่อกักเก็บได้ ส่งผลให้น้าล้น
ออกไปท่วมนา และสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการ ซึ่งต่อมา เทศบาลนครขอนแก่น
ก็ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยการเปลี่ยนเครื่องสูบน้าและถมเส้นทางที่น้าไหลบ่า อย่างไรก็ตาม ได้มี
ข้อร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น (ศูนยดารงธรรม) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกระทรวงฯ ได้ประสานให้สานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมติดตามโครงการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงคของการ
สนั บ สนุ น จากกองทุน สิ่ งแวดล้ อม ฝ่ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จึง ได้เรียนเชิญอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่
เพื่อติดตามการเกิดปัญหาและการแก้ไขของโครงการดังกล่าว ในวันศุกรที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้แ จ้ง
กาหนดจัดงาน ๒๕ ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 15.00 น.
ณ โรงแรมรามา การเด้นส กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีว่ากา ร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ซึง่ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบโล่
และประกาศนียบัตรให้กับกับบุคคลและหน่วยงานที่ดาเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น การกล่าวปฐากถาพิเศษ
โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสวนา และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ
๓. ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้กาหนดให้มีการ
ประชุม คณะอนุ กรรมการฯ ครั งต่อไป (๕/๒๕๖๐) ในวัน พฤหัส บดี ที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม รับทราบ

