มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ

ประธานอนุ ก รรมการฯ ได้ ก ล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒๗ มี น าคม ๒๕๖๒
คณะเจ้ า หน้ า ที่ ก องทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ร่ ว มกั บ ส านั ก งานสิ่ งแวดล้ อมภาคที่ ๑๒ (อุ บ ลราชธานี ) และส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการรณรงค์สร้าง
จิตสานึกการบริหารจัดการขยะ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล ของเทศบาลตาบลกันทรารมย์ ซึ่งเป็น
โครงการที่ได้รับการสนั บสนุ นงบประมาณจากกองทุนสิ่ งแวดล้ อม วงเงิน ๒,๗๔๓,๓๗๕ บาท ระยะเวลาดาเนิน
โครงการ ๓ ปี ต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของบ้านไร่ หมู่ ๗ หมู่ ๑๑ ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านไร่ ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านไร่ หมู่ ๑๑ ได้ปรับแก้ไขรายละเอียดข้อเสนอโครงการตามประเด็นความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ (อุบลราชธานี) และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอานาจเจริญ พร้อมกัน
นี้ ยังได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลาสติก โดยการแจกถุงผ้าให้กับประชาชน
บริเวณตลาดเจริญศรี อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตาบลแสนสุข
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ (อุบลราชธานี)
และประชาชนเป็นอย่างดี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่า ยเลขานุก าร ได้จัด ทารายงานการประชุม คณะอนุก รรมการกลั่น กรองโครงการ
ด้านมลพิษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

ระเบียบวาระที่ ๓

๒-

เรื่องเพื่อทราบ
ความก้าวหน้า โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรู ปกองทุน สิ่งแวดล้อม เพื่ อรองรั บ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑
ความเห็นที่ประชุม

๑. พระราชบั ญ ญั ติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๒ ได้ ก าหนดว่ า ในกรณี
ผู้ประกอบการโรงงานไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๓๗ ถ้ามีเหตุให้ทางราชการเข้าไป
จัดการแก้ไขปั ญ หามลพิ ษหรือผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมที่เกิด จากโรงงาน ให้ ขอรับเงิน ช่วยเหลื อจากกองทุ น
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใช้จ่ายในการ
ดาเนิ น การได้ และเมื่ อได้รับ เงิน จากผู้ ป ระกอบการโรงงานแล้ ว ให้ ช ดเชยเงินช่ว ยเหลื อที่ ได้รับ คืน แก่กองทุ น
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนเรื่องดังกล่าวตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพือ่ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในวงกว้างและเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
๒. พิจารณาความเป็นไปได้ของการเพิ่มเติมแหล่งรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยการ
เก็บ ภาษีสิ่ งแวดล้ อมจากกิจ กรรมที่ก่อ ให้ เกิดมลพิ ษ ต่อสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่อ เป็น แหล่ งเงิน ทุ นส าหรับ แก้ไขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วน
๓. ศึ ก ษา และพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ข องการจั ด เก็ บ รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มจาก
ภาคเอกชนที่ต้องมีการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (Monitoring
Report) เข้ากองทุน สิ่ งแวดล้ อม เพื่ อน าไปใช้ในการเยียวยา ฟื้น ฟู และประกันความเสี่ ยงจากผลกระทบของ
โครงการที่จะเกิดขึ้น
๔. ควรให้ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เคยทางานร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะ
เวลานาน เพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่ อรองรับ แผนการปฏิรู ป ประเทศด้านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ครั้งที่ ๑ และให้ ฝ่ ายเลขานุ การ
พิจารณานาประเด็นข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อคณะผู้วิจัยต่อไป

-

ระเบียบวาระที่ ๔

๓-

เรื่องเพื่อพิจารณา
การค านวณค่า Factor F และอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง สาหรั บ
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้าเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง

มติที่ประชุม
๑. เห็น ชอบให้เทศบาลนครตรังใช้ค่า Factor F ของงานก่อสร้างอาคารตามตาราง
เงินล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ เงินประกันผลงานร้อยละ ๕ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๖ และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗
และอัตราค่าจ้างที่ป รึก ษาควบคุม งานร้อ ยละ ๓.๕ ของมูล ค่างานโครงการ และให้ฝ่ายเลขานุก ารประสาน
เทศบาลนครตรังปรับ วงเงิน โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้าเสีย ระยะที่ ๓ ให้แล้ว เสร็จและจัดส่งให้ฝ่าย
เลขานุการ ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งมติ
๒. เห็นชอบหลักการ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้าเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาล
นครตรัง ภายในกรอบวงเงิน ๓๐๗,๕๒๘,๒๗๗ บาท (สามร้อยเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบ
เจ็ดบาทถ้วน) แบ่งเป็นเงินกองทุนฯ ร้อยละ ๙๐ ของวงเงินโครงการ และเทศบาลนครตรัง สมทบ ร้อยละ ๑๐
ของวงเงิน โครงการ และเมื ่อ เทศบาลนครตรัง ปรับ แก้ไ ขตามมติข ้อ ๑ แล้ว ให้ฝ ่า ยเลขานุก ารน าเสนอ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
๕.๑ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามมาตรา ๒๓(๔)
ฝ่ายเลขานุการได้นาเรียนต่อที่ประชุมว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่
เสนอโครงการส่ งเสริ มการจั ด การขยะที่ ต้น ทาง เพื่ อขอรับ การสนั บ สนุ นงบประมาณจากกองทุ นสิ่ งแวดล้ อ ม
ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผ่านแผนปฏิบัติการ
เพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานเดิม
ที่ยังอยู่ระหว่างการดาเนินงานชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒
ซึ่งทาให้เกิดความซ้าซ้อนของการขอรับการสนับสนุน ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงเห็นควรยุติการพิจารณาโครงการที่มี
ความซ้าซ้อนกัน
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการกรณีองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นที่ยังอยู่ระหว่าง
ดาเนิ น โครงการส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ ๒ และมีการเสนอโครงการ
ส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เข้ามาใหม่ ซึ่งเป็นความซ้าซ้อน
ของการขอรั บ การสั บ สนุ น งบประมาณ จึ งเห็ น ควรให้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารยุ ติ ก ารพิ จ ารณาโครงการดั งกล่ าวและ
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวมีความสนใจที่จะดาเนินโครงการต่อ เห็นควรให้เสนอโครงการเข้ามาใหม่
ภายหลังจากที่กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ประเมินผลสาเร็จของโครงการเรียบร้อยแล้วก่อน

-

๔-

๕.๒ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓
ฝ่ายเลขานุการได้หารือต่อที่ประชุมว่า โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ในบางพื้นที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าจานวนที่กาหนดไว้ ทาให้ในภาพรวมมีวงเงินของโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนฯ เหลืออยู่ ดังนั้ น เพื่อให้ การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมถึงเป็น
การสร้างเครือข่ายให้กับกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงควรนาโครงการที่ถูกคัดออกมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
ที่ป ระชุ มเห็ น ว่า การคั ดเลื อ กโครงการส่ งเสริมการมี ส่ ว นร่ว มของชุ มชนในการคั ดแยกขยะที่ ต้ น ทาง ชุด ที่ ๓
ได้กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ชัดเจนอยู่แล้ว จึงไม่ควรนาโครงการที่เหลือนามาพิจารณาใหม่ ดังนั้น จึงควร
ดาเนินการตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตั้งแต่ต้น
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการให้ ฝ่ายเลขานุการพิจารณาโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยพิจารณาจานวนโครงการในพื้นที่แต่ละจังหวัด
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้

