มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้าน
การจั ด การมลพิ ษ ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๖๑ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็ จ เรีย บร้ อ ยแล้ ว และแจ้งเวี ยนให้
คณะอนุกรรมการ พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มีอนุกรรมการท่าน
ใดขอแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
โครงการระบบบาบัดน้าเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง

ความเห็นที่ประชุม
๑. ให้เทศบาลนครตรังปรับแก้ไขการประมาณราคางานป้องกันดินพัง ที่ความลึกต่างกัน
ให้มีความแตกต่างของราคาสอดคล้องและเหมาะสมกับข้อเท็จจริง และเอกสารรายการประมาณราคาต้องมีข้อมูล
สอดคล้องกับเอกสารรายละเอียดการคานวณของปริมาณวัสดุ (back up sheets) พร้อมทั้งแสดงรายละเอียด
การคานวณของปริ มาณวัส ดุใน back up sheets ให้ครบถ้วน นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบ และแก้ไขรายการ
ประมาณราคาให้มีความถูกต้อง และเหมาะสมตามข้อเท็จจริงด้วย
๒. เทศบาลนครตรั งควรเตรียมเสนอร่างเทศบาลบัญญัติเทศบาลนครตรัง เรื่อง การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย ให้สภาเทศบาลนครตรังพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งดาเนินการจัดทา
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เรียบร้อยตามขั้นตอน

-

๒-

๓. ให้ฝ่ายเลขานุการประสานกรมบัญชีกลาง เพื่อติดตามผลการหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การคานวณค่า Factor F และอัตราค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และประสานเทศบาลนครตรังปรับการคานวณค่า
Factor F และอัตราค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งปรับแก้ไขวงเงินรวม
ของโครงการ ต่อไป
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบในหลักการ โครงการระบบบาบัดน้าเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง
และให้ฝ่า ยเลขานุการ ประสานเทศบาลนครตรัง ปรับแก้ไขรายละเอียดตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ให้ ค รบถ้ว น โดยให้ แ ล้ ว เสร็ จ และจั ดส่ งให้ ฝ่ า ยเลขานุ การ ภายใน ๑ เดือ น นับ จากฝ่ า ยเลขานุ การ แจ้ งมติ
คณะอนุกรรมการให้ทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการนาเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป ทั้งนี้
วงเงินที่จะนาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
และจาเป็น
๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการ ประสานกรมบัญชีกลาง เพื่อติดตามผลการหารือเกี่ยวกั บ
หลักเกณฑ์การคานวณค่า Factor F และอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
โครงการบริหารจัดการขยะจากต้นทางอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน
เมืองนครศรีธรรมราช ดาเนินการโดย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความเห็นที่ประชุม
๑. ทบทวนรายการค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
๒. พิจารณาทบทวนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กิจกรรมชุมชนทางสื่ออินเตอร์เน็ต Social
Media ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน
๓. กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การหมักทาปุ๋ย การเลี้ยงไส้เดือน
การผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น ควรพิจารณาถึงปริมาณขยะอินทรีย์ และควรดาเนินการกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ และจะต้องคานึงถึงการนาไปใช้ประโยชน์ที่จะทาให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน
๔. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบว่า มีการดาเนินการโครงการดังกล่าว เช่น
การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ และอาจจะต้องระบุถึงแหล่งสนับสนุนงบประมาณ เช่น การใส่โลโก้ หรือข้อความไว้ที่
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

-

๓-

มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ การสนับสนุนโครงการบริหารจัดการขยะจากต้นทางอย่างยั่งยืน
โดยชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม พื้ น ที่ ชุ ม ชนเมื อ งนครศรี ธ รรมราช ด าเนิ น การโดย เครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
ประสานเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มหมู่ บ้ า น ระดั บ อ าเภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช ดาเนินการจัดทาข้อเสนอโครงการ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการจัดทา
ข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และปรับแก้ไขรายละเอียดตามประเด็นความเห็น
ของคณะอนุกรรมการ และฝ่ายเลขานุการให้แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่
ฝ่ายเลขานุการแจ้งมติคณะอนุกรรมการให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
ประธานคณะอนุกรรมการ ได้กาหนดการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

