มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๖๐๓ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการ พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มี
อนุกรรมการ ท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
ประธานคณะอนุกรรมการ ขอแก้ไข ดังนี้
หน้ า ๔ ย่ อ หน้ า ที่ ๓ บรรทั ด ที่ ๒ “โครงการไม่ เป็ น ไปแผนการด าเนิ น งาน” เป็ น
“โครงการไม่เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน”
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๑ ตามที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการ เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ ผลการดาเนินงานโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
ของเทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความเห็นที่ประชุม
๑. เทศบาลต าบลชะมายได้มีการเบิ กจ่ายเงินจากกรมบั ญ ชีกลางไปใช้ในการดาเนิ น
กิจกรรมในปีที่ ๑ จานวน ๑,๗๔๒,๗๑๐ บาท งบประมาณที่ใช้ดาเนินโครงการไปแล้ว จานวน ๗๘๕,๙๒๑ บาท
คงเหลือเงิน ในบั ญ ชีโครงการ ๙๕๖,๗๘๙ บาท เห็ นควรให้ เทศบาลตาบลชะมายเร่งรัดการดาเนินงานและใช้

-

๒-

จ่ายเงินในกิจกรรมในปีที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการและผลประโยชน์ของโครงการเป็นสาคัญ
๒. การจัดซื้อจั ดจ้ างเครื่องย่อยกิ่งไม้ควรพิจารณาคุณ สมบัติตามความเหมาะสมและ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
๓. การประเมินผลการดาเนินงานโครงการ เมื่อสิ้นสุดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
หากผลการประเมิ น ไม่ เ ป็ น ไปตามความเห็ น ของฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ ให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะอนุ กรรมการ เสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้ อม พิจารณาระงับ การเบิ กจ่ายเงิน และยุติการดาเนิ น
โครงการ
มติที่ประชุม
๑. มอบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ หากผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนการดาเนินงานของโครงการ
และการประเมิ น ตามตั ว ชี้ วั ด ของปี ที่ ๑ ผ่ า นเกณฑ์ ร้อ ยละ ๗๐ ของตั ว ชี้ วั ด ทั้ งหมด แล้ ว ให้ ฝ่ ายเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการ แจ้งเทศบาลตาบลชะมายเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางและดาเนินโครงการต่อไป และให้เสนอ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมทราบ
๒. แต่หากผลการดาเนินงานของโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน หรือผลการ
ประเมินตามตัวชี้วัดของปีที่ ๑ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ของตัวชี้วัดทั้งหมด ให้ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
เสนอคณะกรรมการกองทุน สิ่งแวดล้อม เพื่อระงับการเบิกจ่ายเงินและการดาเนินโครงการบูรณาการเพื่อการ
จัดการขยะอย่างยั่งยืน ของเทศบาลตาบลชะมาย
๓.๒ โครงการระบบบาบัดน้าเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง
ความเห็นที่ประชุม
๑. เทศบาลนครตรังได้คิดค่า Sheet Pile โดยคานวณจากค่าแรง ค่าวัสดุ และความยาว
ของการวางท่อทาให้ค่า Sheet Pile ของทั้งโครงการมีราคาสูงมาก ดังนั้น ควรทบทวนวิธีการคานวณค่า Sheet
Pile และควรมีเกณฑ์อ้างอิงเกี่ยวกับวิธีการคานวณ Sheet Pile โดยผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง แนะนาให้
คิดค่า Sheet Pile ร้อยละ ๓๐ ของความยาวเส้นท่อ
๒. การคานวณราคาการวางท่อด้วยวิธีการดัน (Pipe Jacking) มีค่าเช่าเครื่องดันท่อลอด
ค่อนข้างสู งและวิธีการคิดราคาไม่มีห ลักเกณฑ์การคานวณที่ชัดเจน จึงเห็ นควรเชิญ ผู้ แทนจากองค์กรวิชาการ
ที่เกี่ย วข้องกับ การก่อสร้าง เช่น สภาวิศวกร หรือสมาคมผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
คานวณราคา

-

๓-

๓. คุณภาพน้าเสียที่เข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียและน้าเสียที่ถูกปล่อยลงสู่คลองน้าเจ็ด มีค่า
ความสกปรกค่อนข้างต่า เทศบาลนครตรังควรชี้แจงสาเหตุที่น้าเสียมีค่าความสกปรกค่อนข้างต่า เพิ่มเติมข้อมูล
ความจาเป็นที่ต้องรวบรวมน้าเสียเพื่อเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย เทศบาลนครตรังควรมีการสารวจการรั่วไหลของท่อ
รวบรวม พร้อมทั้งเสนอแนวทางการจัดการ นอกจากนี้ ให้แสดงรายการคานวณที่มาของ BOD ที่นามาใช้ในการ
ออกแบบ และเปรียบเทียบค่า BOD ของน้าเสีย กับพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะชุมชนคล้ายกัน
๔. การคานวณค่าจ้างควบคุมงาน มีการจ้างผู้ เ ชี่ยวชาญด้านระบบบาบัดน้าเสี ย แต่
รายละเอียดการดาเนินงานโครงการไม่เกี่ยวข้องกับระบบน้าเสีย หากมีความจาเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
บาบัดน้าเสีย ให้เพิ่มเติมเหตุผลความจาเป็นและปรับลดระยะเวลาการจ้างให้เหมาะสม
๕. เนื่ องจากลั กษณะงานของโครงการระบบบาบั ดน้าเสี ยระยะที่ ๓ ไม่ได้ระบุไว้ใน
ความหมายและขอบเขตงานของงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง และงานก่อสร้างชลประทาน ตามหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางของกรมบัญชีกลาง และกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าจ้างให้ผู้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง พ. ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น ควรหารือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับหลักการคานวณค่า Factor F และ
ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสาหรับโครงการ ระบบบาบัดน้าเสียระยะที่ ๓
๖. โครงการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียที่ได้รับเงินอุดหนุน จะต้องดาเนินการจัดเก็บ
ค่าบริการบาบัดน้าเสียตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ และส่งเงินค่าบริการที่จัดเก็บได้คืนกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๙๓ ซึ่งเทศบาลควรเตรียมความพร้อมใน
เรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย
มติที่ประชุม
๑. ให้เทศบาลนครตรังปรับแก้ไข ตามความเห็นของอนุกรรมการ ให้แล้วเสร็จภายใน
๑ เดือน นับจากวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการและแจ้งมติคณะอนุกรรมการและเสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอีกครั้ง
๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการทาหนังสือหารือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับหลักการคานวณค่า
Factor F และค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสาหรับโครงการระบบบัดน้าเสียระยะที่ ๓ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อกาหนดชุดโครงการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ภายใต้กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔)

-

๔-

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ และ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ และ
หลั ก เกณฑ์ ส าหรั บ การคั ด เลื อ กข้ อ เสนอโครงการฯ ของ อปท. ส าหรั บ ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเสนอ
๒ เห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๒.๑) วงเงินจานวน ๓๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสี่ล้านบาทถ้วน) ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๗๖๐ แห่ง เพื่อดาเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง ชุดที่ ๓
๒.๒) วงเงินจานวน วงเงินจานวน ๑๗,๔๘๐,๐๐๐บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) ให้แก่สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ มจั งหวั ด (ทสจ.) วงเงิน ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิ บ เอ็ ด ล้ านสี่ แ สนบาทถ้ ว น) และส านั ก งาน
สิ่งแวดล้ อมภาค (สสภ.) วงเงิน ๖,๐๘๐,๐๐๐ บาท (หกล้ านแปดหมื่นบาทถ้วน) ในการประสานการดาเนิ น
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓
๓. มอบหมายให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
นาเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ต่อคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มดาเนินโครงการ
ทั้งนี้ มติการประชุมดังกล่าว ได้รับการรับรองในที่ประชุมแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

๑. ประธานคณะอนุกรรมการ ได้กาหนดการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
๒. เรียนเชิญคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในระหว่างการดาเนินโครงการ โดยได้ จัดทาแผนติดตามฯ ในช่วงเดือน มิถุนายน –
กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเข้าร่วม
๓. เรียนเชิญคณะอนุกรรมการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สผ. ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๖๑
๔. เทศบาลตาบลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งยืนยันว่าไม่ขอรับเงินอุดหนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมแล้ว ตามหนังสือเทศบาลตาบลเกาะพะงัน ที่ สฎ ๕๒๔๐๓/๒๙๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ

