มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน 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 ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๑ ตามที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการเสนอ โดยไม่มีการขอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
การมอบอานาจให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ด้านการจัดการมลพิษ ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ

มติที่ประชุม
๑. รับทราบความเห็นของกลุ่มนิติการ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม เรื่ องการมอบอ านาจให้ ฝ่ ายเลขานุ การคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองโครงการด้ านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งผลการพิจารณาให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์และ
ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ต รวจสอบความเหมาะสมเบื้ อ งต้ น โดยไม่ ต้ อ งน าเสนอต่ อ คณะอนุ กรรมการ เพื่ อ พิ จ ารณา
ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการเบื้องต้น (Check list) ไม่สามารถดาเนินการได้
๒. เห็นควรให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษถือปฏิบัติให้เป็น
ในแนวทางเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
โครงการก่อสร้างระบบบาบัดสิ่งปฏิกูลและระบบกาจัดกากตะกอนจุลินทรีย์
ของเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

-

๒-

ความเห็นที่ประชุม
๑. ทบทวนค่าความเข้มข้นของปริมาณสารอินทรีย์เริ่มต้นที่นามาออกแบบระบบบาบัด
สิ่งปฏิกูล (ค่า BOD ของสิ่งปฏิกูลเริ่มต้น ๖,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร) เนื่องจากค่าที่นามาออกแบบมีค่าที่ค่อนข้างสูง
และสิ่งปฏิกูลอยู่ในบ่อเกรอะ มีการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ ดังนั้นค่า BOD ของสิ่งปฏิกูลไม่น่าจะมีค่าที่สูงมาก
๒. ทบทวนและปรับแก้ไขรายละเอียดรายการคานวณ รายละเอียดแบบก่อสร้าง และ
รายการประมาณราคาให้มีความสอดคล้องกันและมีความถูกต้อง
๓. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ -เคมี และถังเก็บก๊าซมีเทน ไม่เกี่ยวข้องกับการบาบัดหรือกาจัด
สิ่งปฏิกูล จึงไม่สนับสนุนงบประมาณ นอกจากนี้งบประมาณในส่วนของอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น โดยชั้นที่ ๑ เป็นส่วน
ของการบ าบั ดสิ่งปฏิกูล และชั้นที่ ๒ เป็ น ส่ วนของการผลิตปุ๋ย ดังนั้น เทศบาลเมืองป่าตองต้องจัดทารายการ
ประมาณราคาของอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ให้มีความชัดเจน และกองทุนสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาให้การสนับสนุน
งบประมาณเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดสิ่งปฏิกูล
๔. ปั จ จุบั น เทศบาลเมืองป่าตองเก็บค่าบริการในการจัดการสิ่ งปฏิ กูล ๒๕๐ บาทต่อ
ลูกบาศก์เมตร ผู้แทนกรมอนามัยเห็นว่า เทศบาลเมืองป่าตองควรพิจารณาปรับขึ้นค่าบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
เนื่องจากอัตราค่าบริการในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองป่าตองอาจไม่เพียงพอที่จะนามาเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกูล
มติที่ประชุม
ให้เทศบาลเมืองป่าตองดาเนินการปรับรายละเอียดตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
และฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ โดยเทศบาลเมืองป่าตองต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแจ้งมติคณะอนุกรรมการให้ทราบ
ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้รับการรับรองในที่ประชุมคณะอนุกรรมการแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ดาเนินการโดย
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ความเห็นที่ประชุม

๑. ให้โรงเรียนยืนยันว่าการดาเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครูนักเรียน
และบุ ค ลากรโรงเรี ย นศรี ส วั ส ดิ์ วิ ท ยาคารจั ง หวั ด น่ า น ไม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือหน่วยงานอื่น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน
๒. โรงเรียนจะต้องมีการกาหนดครูผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้มีความต่อเนื่อง และ
ยั่งยืนของโครงการ

-

๓-

๓. การคานวณรายการค่าใช้จ่ายของโครงการ เช่น ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่ารถบัส
ค่าวิทยากร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด โดยคานึงถึงความจาเป็นและเหมาะสม
๔. ค่าฝึกอบรมทั่วไปกับการฝึกอบรมให้เป็นวิทยากร ควรแยกออกจากกัน
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครูนักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ดาเนินการโดย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จังหวัดน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน วงเงิน ๖๐๕,๒๙๐ บาท โดยมอบหมาย ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ประสานโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เพื่อรับทราบมติของคณะอนุกรรมการ และดาเนินการจัดทาข้อเสนอ
โครงการ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการจัดทาข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุ นสิ่ งแวดล้ อม และปรั บแก้ ไขรายละเอี ยดตามประเด็ นความเห็ นของคณะอนุ กรรมการ โดยจั ดส่ งให้ ฝ่ าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการ ภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแจ้งมติคณะอนุกรรมการ
ให้ทราบ
ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้รับการรับรองในที่ประชุมคณะอนุกรรมการแล้ว
๕.๒ โครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก ๓C ดาเนินการโดย โรงเรียนหนองโสน
พิทยาคม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ความเห็นที่ประชุม
๑. ให้โรงเรียนยืนยันว่าการดาเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก ๓C ไม่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือหน่วยงานอื่น เพื่อไม่ให้
เกิดความซ้าซ้อน
๒. โรงเรียนจะต้องมีการกาหนดครูผู้รับผิดชอบอย่ างชัดเจนเพื่อให้มีความต่อเนื่อง และ
ยั่งยืนของโครงการ
๓. ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น ในการจัดการขยะ เพื่อให้เกิด
การจัดการที่ครบวงจร
๔. การคานวณรายการค่าใช้จ่ายของโครงการ เช่ น ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่ารถบัส
ค่าวิทยากร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด โดยคานึงถึงความจาเป็นและเหมาะสม
๕. ค่าฝึกอบรมทั่วไปกับการฝึกอบรมให้เป็นวิทยากร ควรแยกออกจากกัน
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ การสนับสนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก ๓C ของโรงเรียน
หนองโสนพิ ทยาคม อ าเภอสามง่าม จั งหวั ดพิ จิ ตร วงเงิ น ๗๕๐,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุ การ
คณะอนุกรรมการ ประสานโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม เพื่อรับทราบมติของคณะอนุกรรมการ และดาเนินการจัดทา
ข้อเสนอโครงการ ให้ มี ความครบถ้ วนสมบู รณ์ ตามที่ กาหนดไว้ ในคู่ มือการจั ดทาข้อเสนอโครงการที่ จะขอรับการ

-

๔-

สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และปรับแก้ไขรายละเอียดตามประเด็นความเห็นของคณะอนุกรรมการ โดยจัดส่งให้
ฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ ภายใน ๑ เดื อ น นั บ จากวั น ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการแจ้ ง มติ
คณะอนุกรรมการให้ทราบ
ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้รับการรับรองในที่ประชุมคณะอนุกรรมการแล้ว
๕.๓ (ร่าง) คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ความเห็นที่ประชุม
ควรอธิบายขั้นตอนการดาเนินงานเรื่องการลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้ดาเนินการลงนามภายหลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบทางราชการเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
เห็ นชอบในหลั กการของ (ร่าง) “คู่ มื อบริหารโครงการที่ ได้ รับการสนั บสนุ นจากกองทุ น
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕”
และให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้รับการรับรองในที่ประชุมคณะอนุกรรมการแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ เทศบาลนครตรังขอขยายเวลาการส่งเอกสารเพิ่มเติมข้อมูลโครงการระบบ
บาบัดน้าเสียระยะที่ ๔

สืบเนื่องจากมติคณะอนุกรรมการครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
กาหนดให้เทศบาลนครตรังปรับแก้ไขรายละเอียดตามความเห็นของคณะอนุกรรมการให้แล้ว เสร็จภายใน ๑ เดือน
นั บ จากวัน ที่ ฝ่ ายเลขานุ การคณะอนุ กรรมการแจ้งมติคณะอนุ กรรมการ (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑) แต่เนื่องจาก
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้ ส่งตัวอย่างรายการคานวณ Sheet Pile ตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ให้เทศบาลนครตรัง เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ และเทศบาลนครตรังได้มีหนังสือขอขยายเวลาในการจัดส่ง
เอกสารที่ปรับแก้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เทศบาลนครตรัง จัดส่ง
เอกสารภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

-

๕-

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เทศบาลนครตรังขยายเวลาในการจัดส่งเอกสารที่ปรับแก้แล้ว ให้สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๖.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
ประธานคณะอนุกรรมการ ได้กาหนดการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

