มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมฯ

ประธานอนุกรรมการฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้ลง
พื้ นที่ เพื่ อติ ดตามความก้ าวหน้ าโครงการส่ งเสริม การมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนในการคั ดแยกขยะที่ ต้ นทาง ชุ ด ที่ ๒
ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโสน จังหวัดตราด วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เริ่มดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึง่ มีผลการดาเนินงานเปนไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ และแจ้งเวียนให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้ขอแก้ไขจานวน ๑ ท่าน
คือ ประธานอนุ กรรมการกลั่ น กรองโครงการด้านมลพิ ษ โดยขอแก้ไขวาระที่ ๔ โครงการระบบบ าบั ดน้ าเสี ย
ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรั ง หน้ าที่ ๕ ความเห็ นของที่ ประชุม ข้อที่ ๑ เปนดังนี้ “๑. ควรปรับ ลดราคา…
และระยะเวลาการท างานในส่ ว นของการตอกถอน การขุด การวางท่ อ การทดสอบ การกลบและการถอน”
จึงเสนอทีป่ ระชุมฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
๑. แก้ไข หน้าที่ ๑ ผู้มาประชุม ดังนี้
- ลาดับที่ ๓ “นายเชาว์ อยู่นก รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการคุณภาพน้า”
แก้ไขเปน “นายเชาวน์ นกอยู่ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพน้า”
- ลาดับที่ ๕ ตาแหน่งผู้มาประชุม “ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม” แก้ไขเปน
“ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม”

-

๒-

- ลาดับที่ ๖ “นางคณิตา ราฎร์นุ้ย” แก้ไขเปน “นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย”
๒. แก้ไขวาระที่ ๕ โครงการการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อจัดการขยะและน้าเสียแบบ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในการสื่อสาร โดย มูลนิธินิเวศวิถี หน้าที่ ๖
ย่อหน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๓ เปน “พื้นที่เทศบาลตาบลเกาะพะงัน เปนพื้นที่ที่มีปริมาณขยะมากที่สุด”
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ โครงการระบบบาบัดน้าเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง
ความเห็นที่ประชุม

๑. ทบทวนปรั บ ลดวงเงิ น ในส่ ว นของงานก่ อ สร้ า งท่ อ รวบรวมน้ าเสี ย และบ่ อ พั ก
งานก่อสร้างอาคารดักน้าเสีย อาคารดักขยะ และอาคารดักกรวยทราย เนื่องจากไม่ควรเพิ่มปริมาณงานก่อสร้าง
๒. ควรเลือกใช้ Flap Gate แบบเหล็กตามที่เคยเสนอมาตั้งแต่ต้น นอกจากนั้น Flap
Gate แบบพลาสติกมีราคาสูงกว่า Flap Gate แบบเหล็ก และมีปัญหาในการใช้งานเช่นกันหากบารุงรักษาไม่ดี
ดังนั้นจึงไม่มีความจาเปนต้ องใช้ Flap Gate แบบพลาสติก นอกจากนี้ ให้พิจารณาเพิ่มจานวน Flap Gate ให้มี
จานวนครบถ้วนและเหมาะสมตามความจาเปน เนื่องจากเทศบาลนครตรัง คานวณจานวน Flap Gate ไม่ครบถ้วน
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการของโครงการระบบบาบัดน้าเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง
และให้ ฝ่ ายเลขานุ การคณะอนุ กรรมการฯ ประสานเทศบาลนครตรัง ดาเนินการปรับแก้ไขวงเงินงบประมาณ
โครงการระบบบาบั ดน้าเสีย ระยะที่ ๓ ให้เปนไปตามความเห็นคณะอนุกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
นับ ถัดจากวัน ประชุม คณะอนุ กรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจั ดการมลพิษ (ภายในวันพุธที่ ๙ มกราคม
๒๕๖๒) น าเสนอคณะกรรมการกองทุ น สิ่ งแวดล้อมพิจารณาต่ อไป โดยเทศบาลนครตรังต้องคานวณรายการ
ประมาณราคาให้เปนไปตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้วงเงินที่จะนาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการคานวณค่า Factor F และค่าจ้าง
ที่ปรึกษาคุมงาน
๓.๒ โครงการก่ อสร้ างศูน ย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ของเทศบาลตาบลบ้ านกรวด
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ความเห็นที่ประชุม
๑. การปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โครงการเพื่อเปนแนวกันชน เทศบาลตาบลบ้านกรวดอาจจะ
พิจารณาเลือกใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น หรือพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบหรือพันธุ์ไม้ที่มีรากแก้วที่สามารถดูดซับน้าเสียหรือกลิ่นได้ดี

-

๓-

๒. การติดตั้งบ่ อติดตามตรวจสอบคุณ ภาพน้าใต้ ดิน ควรเจาะบ่อให้ มีความลึกมากพอ
ที่จะสามารถเก็บตัวอย่างน้าใต้ดิน และบ่อตรวจสอบการรั่วซึมควรมีความลึกมากกว่าบ่อฝังกลบขยะและบ่อพัก
น้าชะขยะ
๓. เพิ่มเติมข้อมูลการนาน้าเสีย (น้าชะขยะ) ที่ผ่านการบาบัดแล้วกลับมาใช้ ประโยชน์
เช่น ปริมาณการนาน้าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้ วกลับมาใช้ประโยชน์ วิธีการและลักษณะการนาน้าเสียนากลับมา
ใช้ประโยชน์
๔. ทบทวนและพิ จารณาการเลื อกใช้ชนิดและขนาดท่อน้าชะขยะที่เชื่ อมต่อระหว่าง
บ่ อพั กน้ าชะขยะ ควรเลื อกใช้ ท่ อ คอนกรี ตเสริมเหล็ ก ขนาด ๓๐ เซนติ เมตรขึ้ นไปหรือตามที่ ผู้ ออกแบบเห็ นว่ า
เหมาะสม และวางตามแนวบ่อพักน้าชะขยะ
๕. เพิ่ ม เติ ม และตรวจสอบรายการค านวณระบบไฟฟ้ า ภายในโครงการ และแสดง
รายละเอียดความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการเพื่อประกอบการพิจารณา หากมีความจาเปนต้องติดตั้งหม้อแปลง
๖. แสดงเอกสารส าเนาใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ วิศ วกรรมควบคุม พร้อมเอกสาร
รับรองการออกแบบ ตามแบบฟอร์มของสภาวิศวกร
๗. เพิ่มเติมรายละเอียดการคานวณขนาดของบ่อฝังกลบขยะแต่ละชั้น รายละเอียดและ
ขนาดของคันดินกั้นบ่อย่อย เพื่อให้เทศบาลฯ สามารถนารายละเอียดการก่อสร้างไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง
๘. ทบทวนและเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดการออกแบบระบบบ าบั ด น้ าเสี ย เช่ น ผลการ
ออกแบบระบบบ าบั ดน้ าเสี ยไม่ สอดคล้ องกั บข้ อมู ลเกณฑ์ การออกแบบ ผลการออกแบบระบบบ าบั ด น้ าเสี ยไม่
สอดคล้องกับแบบรายละเอียดการก่อสร้าง และควรแสดงรายละเอียดการคานวณปริมาณบ่อบาบัดน้าเสีย
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ประสานเทศบาลตาบลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อดาเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ให้เปนไปตามข้อคิดเห็นของ
คณะอนุ ก รรมการฯ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๑ เดื อ น นั บ จากฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ แจ้ ง มติ
คณะอนุกรรมการฯ และให้นาเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ผู้จั ดการกองทุน สิ่ งแวดล้อม) ขออนุมัติวงเงิน กู้จาก
กองทุน สิ่ งแวดล้ อม เพื่ อด าเนิ น โครงการระบบบาบัดน้ าเสี ยเพื่ อผลิตก๊าซชีวภาพ
ระบบ COVERED LAGOON ของบริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จากัด

-

๔-

ความเห็นที่ประชุม
๑. ทบทวนและตรวจสอบระบบการจัดการมูลสุกรทั้งชนิดแห้ งและชนิ ดเปียก ให้เกิด
ความรัดกุมและรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตามมา ทั้งน้าเสีย กลิ่ น และข้อร้องเรียน
จากชุมชน เนื่ องจากหากระบบการเก็บรวบรวมมูลสุกรไม่มีมาตรฐานเพียงพอ อาจเกิดปัญหากับชุมชมตามมา
ภายหลัง ดังนั้น จึงควรนามูลสุกรทั้งชนิดแห้งและชนิดเปียกเข้าสู่ระบบไบโอก๊าซ (biogas) ทั้งหมด เพื่อนาก๊าซที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ และในส่วนของกากตะกอนที่ได้ให้นาไปผลิตเปนปุ๋ยคอก ทาให้ไม่เกิดมลพิษออกสู่ภายนอก เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการดูแลกับมูลสุกรอย่างถูกวิธี และเกิดความสะดวกแก่หน่วยงานท้องถิ่น
ในการกากับ ดูแ ล และคณะอนุ กรรมการฯ แนะนาให้ ติด ตั้งปล่ องไฟ (Flare Stack) เพื่ อเผาก๊าซส่ วนเกินที่ ถูก
ระบายออกมาจากการผลิต ซึ่งจะช่วยลดความดันจากอุปกรณ์ เช่น หอกลั่น ในยามที่เกิดความผิ ดปกติในการ
เดินเครื่องหรือการเดินเครื่องในภาวะฉุกเฉิน
๒. น้าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้ว จะต้องให้เปนไปตามมาตรฐานเพื่อควบคุมการระบายน้า
ทิ้ ง จากฟาร์ ม สุ ก ร (ในฟาร์ ม ขนาดใหญ่ BOD ไม่ เกิ น ๖๐ มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ ลิ ต ร และไนโตรเจนในรู ป TKN ๑๒๐
มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนในฟาร์มขนาดกลางและขนาดเล็ก BOD ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร และไนโตรเจนในรูป
TKN ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั ก การของโครงการระบบบ าบั ด น้ าเสี ย เพื่ อ ผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ ระบบ
COVERED LAGOON ของบริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จากัด ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุน) เสนอ และให้
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ประสานบริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จากัดเพื่อปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการให้เปนไป
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และนาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาตามขั้นตอน
ต่อไป
๔.๒ การประเมิน ความคุ้มค่ าการปฏิ บัติ ภ ารกิจ ของกองทุน สิ่งแวดล้อม ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ (โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม)
ความเห็นที่ประชุม
๑. ให้ตรวจสอบความครอบคลุมในการสุ่มตัวอย่างจานวนพื้นที่ที่ใช้ประเมินความคุ้มค่า
การปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๑
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อโครงการที่จะประเมิน ความคุ้มค่าตามที่ปรากฏ
ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ ระหว่างกระทรวงการคลังกับ
กองทุนสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-

๕-

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบกรอบในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กโครงการที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น เงิน กองทุ น
สิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภ ารกิจ โครงการด้านการจัดการสิ่ งแวดล้ อม และโครงการที่จะ
ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯเสนอ
เพื่ อ จั ด ท าเป น ร่ าง รายงานการประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จโครงการด้ านการจั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม
เสนอตามขั้นตอนต่อไป ได้แก่
๑. โครงการชาววังทองร่วมใจ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตยั่งยืน ดาเนินการโดย เทศบาลตาบล
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๒. โครงการชุมชนนาร่องต้นแบบผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนจากมูลสัตว์และการแก้ไข
ปัญหามลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์ ดาเนินการโดย เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๓. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้กาหนดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

