มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๗/๒๕60
วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ

ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ งว่า การประชุ ม คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ เมื่ อ วัน ที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้สอบถามเรื่องการของบประมาณการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้าเสียของเทศบาล
นครเกาะสมุย ซึ่งเทศบาลนครเกาะสมุยได้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
และได้น้าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ พิจารณาในการประชุมครังที่ ๕/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งต่อมาเทศบาลนครเกาะสมุยขอถอนโครงการจากการพิจารณาเพื่อปรับแก้
รายละเอีย ดบางประเด็น คณะอนุกรรมการฯ จึงไม่ได้ พิจารณาโครงการจัดการน้า เสี ยชุมชนบ่อุุ ดและชุมชน
หัวถนนของเทศบาลนครเกาะสมุย
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ ได้ จั ด ท้ ารายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครังที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวียนกลับมา
โดยไม่มีอนุกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมฯ ครังที่ ๖/๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ เทศบาลนครตรังขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ
ระบบบ้าบัดน้าเสีย ระยะที่ ๓

ความเห็นที่ประชุม
เนื่องจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีมติให้ ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการให้ แล้ วเสร็จภายใน ๓ เดือน
(ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) จึงเป็นอานาจของคณะอนุกรรมการฯ ที่จะพิจารณาการขอขยายระยะเวลา
ดังกล่าว

-

๒-

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขยายเวลาการจัดส่งเอกสารโครงการระบบบาบัดน้าเสี ย ระยะที่ ๓ และ
มอบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ พิ จ ารณารายละเอี ย ดโครงการดั ง กล่ า ว และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ทั้ งนี้ มติ ดังกล่ าวได้ รับ การรับ รองในที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓.๒ โครงการระบบบ้าบัดน้าเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง
ความเห็นที่ประชุม
๑. การก่อสร้างผนังกันดิน (เขื่อนป้องกันตลิ่ง) เพื่อป้องกันการพังทลายของดินริมตลิ่งนั้น
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ตาม
มาตรา ๒๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่สนับสนุน
งบประมาณในส่วนนี้ ถ้าเทศบาลนครตรังมีความจาเป็นต้องก่อสร้างผนังกันดิน บริเวณคลองน้าเจ็ด เพื่อป้องกั น
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กับท่อรวบรวมน้าเสีย ต้องใช้งบประมาณของเทศบาลนครตรัง และเห็นควรให้เทศบาล
นครตรังหาแนวทางในการก่อสร้างท่อรวบรวมน้าเสียที่จะสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิด ขึ้นกับท่อรวบรวม
น้าเสียจากการพังทลายของดินริมตลิ่งบริเวณดังกล่าวด้วย
๒. การวางท่อด้วยวิธีดึงท่อ (Horizontal Directional Drilling : HDD) มีค่าใช้จ่ายที่สูง
กว่าวิธีอื่นๆ ดังนั้น ควรใช้วิธีการวางท่อด้วยการดันท่อ (Pipe Jacking) เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่ากว่าแบบ HDD และ
เมื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแบบ HDD กับ Pipe Jacking ค่อนข้างมีความเหมือนกัน หากในอนาคตวิธีการ
ดึงท่อ (HDD) มีร าคาต่าลงเท่ากับ หรื อต่ากว่า การดัน ท่ อ เทศบาลนครตรังสามารถพิ จารณาใช้วิธีการวางท่ อ
แบบดึงท่อได้ แต่สาหรับการวางท่อลอดบริเวณทางรถไฟให้ใช้การวางท่อแบบดึงท่อ เนื่องจากเป็นวิธีการที่กาหนด
ไว้ในสัญญาการอนุญาตไปใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว
๓. ทบทวนรายการประมาณราคาและเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดการค านวณ (Back Up
Sheet) เช่น การเลือกใช้ค่า Factor F ให้เป็นไปตามลักษณะงาน ค่าควบคุมงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
และระเบียบราชการเกี่ยวกับการว่าจ้างที่ปรึกษา โดยให้ปรับปรุงปริมาณงานตามความจาเป็นและเหมาะสม
๔. ให้เทศบาลนครตรังแสดงข้อมูลคุณภาพน้าเสียและน้าเข้า-ออก ของระบบบาบัดน้า
เสียให้ชัดเจน และคุณภาพน้าเสียที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ นอกจากนี้ ให้แสดงถึงความสาคัญและความ
จาเป็นที่ต้องก่อสร้างระบบรวบรวมน้าเสียเพิ่มเติม เช่น ความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ที่รับน้าเสีย และความ
สกปรกของน้าเสีย เป็นต้น

-

๓-

๕. เพิ่มเอกสารการใช้พื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ หนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบอานาจ
ให้กองบารุงทางเขตทุ่งสงเป็นอนุญาตใช้พื้นที่ทางรถไฟ ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหนือพื้นดินของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และเอกสารยืนยันพื้นที่ก่อสร้างไม่เกี่ยวกับถนนของกรมทางหลวง เป็นต้น
มติที่ประชุม
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ประสานเทศบาลนครตรังปรับแก้ตาม
ความเห็ น ของคณะอนุ กรรมการฯ ภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ ฝ่ ายเลขานุการคณะอนุ กรรมการฯ ได้แจ้งมติ
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เทศบาลเมืองตราดขอขยายเวลาการด้าเนินงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการ
ก้าจัดขยะมูลฝอย

ความเห็นที่ประชุม
๑. คณะอนุกรรมการฯ ได้สอบถามว่า เนื่องจากในมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระบุว่า หากมีการขยายระยะเวลาโครงการ
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมผูกพัน (Commitment Charge) ดังนั้น ในกรณีที่ เทศบาลเมืองตราด ขอขยายระยะเวลา
โครงการครั้งนี้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมผูกพันหรือไม่ ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้ชี้แจงว่า การคิด
ค่าธรรมเนียมผูกพันเป็นมาตรการที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมกาหนดขึ้น เนื่องจากในกรณีที่โครงการไม่
สามารถดาเนิน การได้ตามแผนการดาเนินงาน และมีผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินที่กรมบัญชี กลางจะต้อง
เบิ กจ่ ายให้ กับ โครงการจะมีผ ลท าให้ กองทุน สิ่ งแวดล้ อมต้องสู ญ เสี ยผลประโยชน์ จากดอกเบี้ยเงิน ฝาก ที่ต้ อ ง
เบิ กจ่ายจากบัญ ชีเงินฝากประจาของกองทุน สิ่งแวดล้อม มาสารองไว้ที่บัญ ชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อขอโอนให้
โครงการตามแผนการเบิ กจ่ายที่เสนอไว้ จึงได้กาหนดมาตรการกากับ ให้ โครงการที่ มีการขอขยายระยะเวลา
โครงการ และไม่สามารถเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางได้ตามแผน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมผูกพันในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี
ของวงเงินที่ไม่ได้ทาการเบิกจ่ายและภายในระยะเวลาที่ขอขยายเวลาดาเนินการ ซึ่งในกรณีโครงการของเทศบาล
เมืองตราด ได้ทาการเบิ กจ่ายเงินโครงการจากกรมบัญชีกลางไปไว้ที่บัญ ชีเงินฝากของเทศบาลตามแผนการใช้
จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากตามแผนจะดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ ในสัญญาเดียวกัน และมีการส่ง
มอบพร้อมกันแต่บังเอิญเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ได้ ๑ รายการ ตามแผนงานที่กาหนด ดังนั้น
กรณีของเทศบาลเมืองตราด จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันแต่อย่างใด
๒. ตามสัญญาซื้อขายได้กาหนดการชาระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคา
ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับมอบ ให้เทศบาลเมืองตราดดาเนินการตามข้อกาหนดในสัญญา และระเบียบต่อไป โดยค่าปรับ

-

๔-

ที่เกิดขึ้นต้องแบ่งเป็น ๒ ส่วน ตามสัดส่วนงบประมาณ คือ กองทุนสิ่งแวดล้อมร้อยละ ๘๕ ของเงินค่าปรับ และ
เทศบาลเมืองตราดร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าปรับ
๓. เทศบาลเมืองตราด และบริษัท พงษ์รุ่งโรจน์ เทคโนโลยี จากัด ได้ชี้แจงสาเหตุที่ไม่
สามารถส่งมอบรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ได้ตามสัญญา เนื่องจากผู้ผลิตรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ HITACHI
ได้รับการสั่งซื้อจานวนมาก จึงไม่สามารถจัดส่งรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบให้เทศบาลเมืองตราดได้ตามกาหนด และ
ผู้ผลิตได้ป ระสานว่าสามารถส่งมอบรถขุด ไฮดรอลิ คตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จานวน ๑ คัน
ให้ เทศบาลเมื อ งตราดได้ ภ ายในวั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๖๐ คณะอนุ ก รรมการฯ จึ งเห็ น ควรขยายเวลาการ
ด าเนิ น งานและการใช้ จ่ ายเงิน โครงการจั ด หาครุภั ณ ฑ์ ในการก าจั ด ขยะมู ล ฝอย โดยให้ สิ้ น สุ ด โครงการวั น ที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบในหลักการให้เทศบาลเมืองตราด ขยายเวลาการดาเนินงานโครงการและการ
ใช้จ่ายเงินของโครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการจัดการขยะมูลฝอย ออกไปอีก ๓ เดือน โดยให้วันสิ้นสุดการดาเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินของโครงการดังกล่าว เป็นวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้เทศบาลเมืองตราด ส่งเงินค่าปรับ
ผิดสัญญาที่ได้รับจากบริษัท พงษ์รุ่งโรจน์ เทคโนโลยี จากัด ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมในอัตราร้อยละ ๘๕ ของค่าปรับผิด
สัญญา
๒. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาเสนอโครงการ
จัดหาครุภัณฑ์ในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตราด ให้คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้รับการรับรองในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้าน
การจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔.๒ ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการคัดแยกขยะ
ภายในโรงเรียน
ความเห็นที่ประชุม
๑. ให้ ป รั บ แก้ไขค าว่า “สถาบั น การศึ ก ษา” เป็ น “โรงเรียน” เพราะเป้ าหมายของ
โครงการคือ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น
๒. กาหนดหลั กเกณฑ์ ก ารให้ การสนั บ สนุ น โรงเรีย นละ ๑ โครงการ จังหวัด ละ ๑๐
โรงเรียน
๓. เนื่ อ งจากการจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ พั ฒ นาข้ อ เสนอโครงการให้ มี ค วาม
ครบถ้วนสมบูรณ์ให้กับโรงเรียนตามกลุ่มภูมิภาคจานวน ๔ ครั้ง ใน ๔ ภูมิภาค อาจมีความไม่สะดวกในการเดินทาง
มาร่วมประชุมของโรงเรียนเป้าหมาย ควรพิจารณากาหนดเป็นภูมิภาคละ ๒ ครั้ง ๔ ภูมิภาค รวมเป็น ๘ ครั้ง

-

๕-

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อกาหนดชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการคัด
แยกขยะภายในโรงเรียน (ร่าง) ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการคัดแยกขยะภายใน
โรงเรียน ดาเนินการโดยโรงเรียน และเกณฑ์สาหรับการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ตามที่สานักงานนโยบายฯ เสนอ
๒. ให้ส านั กงานนโยบายฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
นา (ร่าง) ข้อกาหนดชุด โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างวินัย ในการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน (ร่าง)
ข้อเสนอโครงการฯ และเกณฑ์สาหรับการคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ เสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่ง แวดล้อม
พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
ทั้ งนี้ มติ ดังกล่ าวได้ รับ การรับ รองในที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนและภาคี เครื อ ข่ า ยแบบบู ร ณาการ ต้ า บลบางนอน ด้ า เนิ นการโดย เครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับต้าบลบางนอน อ้าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ความเห็นที่ประชุม
เนื่องจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
เป็นเครือข่ายที่เป็นกลไกสาคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ดังนั้น ควรจะมีก ารเสริมสร้างศักยภาพของ ทสม.
ในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
ไม่ เห็ น ชอบกั บการสนั บสนุ นโครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพระบบการจั ดการขยะมู ลฝอย
โดยการมีส่ วนร่ วมของชุ มชนและภาคีเครื อข่ายแบบบูรณาการ ตาบลบางนอน วงเงิน ๔๓๕,๘๐๐ บาท ทั้ งนี้ หาก
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับตาบลบางนอน มีความประสงค์จะขอรับ
การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดทาข้อเสนอโครงการ ให้มี รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการจัดทาข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป

-

ระเบียบวาระที่ ๕

๖-

เรื่องอื่นๆ

ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้ก้าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครังที่ ๑/๒๕๖๑
ในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

