มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่า ยเลขานุก าร ได้จัด ทารายงานการประชุม คณะอนุก รรมการกลั่น กรองโครงการ
ด้านมลพิษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาเห็นชอบแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยไม่มีอนุกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองโครงการด้านมลพิษ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
โครงการก่อสร้างระบบบาบัดสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
ความเห็นที่ประชุม

๑. การติดตั้งใบกวนภายในถังหมักสิ่งปฏิกูลอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากมีราคาสูง
ประกอบกับการใช้งานจะใช้เฉพาะตอนสูบสิ่งปฏิกูล เพียงเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งจะทาให้เกิดความเสียหายกับปั๊มน้าได้
ดังนั้น จึงเห็นควรให้ใช้ เครื่องสูบน้า (Submersible pump) ในการตีกวนตะกอนของสิ่งปฏิกูลแทนในแต่ละบ่อ
พร้อมทั้งเสนอคู่มือการใช้เครื่องสูบ เพื่อหมุนเวียนสิ่งปฏิกูลภายในบ่อ และตัดงบประมาณในส่วนของใบกวน
๒. บ่ อหมักสิ่งปฏิกูล มีความลึกมาก ซึ่งจะเกิดก๊าซที่อาจเป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน
ดังนั้น ควรมีแนวทางป้องกันหรือมาตราการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และแสดงรายละเอียดการจัดการ
ก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบหมักสิ่งปฏิกูล
๓. ปรั บ รายการค านวณด้ า นโครสร้ า ง ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ รายการค านวณ
การออกแบบระบบและรายละเอียดแบบก่อสร้าง นอกจากนี้ควรพิจารณาความหนาของคอนกรีตที่เลือกใช้ให้
มีความเหมาะสม
๔. ปรับรายละเอียดแบบก่อสร้างให้มีความชัดเจน เช่น เพิ่มเติมรายละเอียดการเสริม
เหล็กของโครงสร้างที่ใช้ผนังร่วม แสดงความชัดเจนของบริเวณที่น้าผ่ านการบาบัดออกจากบ่อคลอลีน ระบุและ

-

๒-

แสดงตาแหน่งการติดตั้งพัดลมระบายอากาศของอาคารบาบัดสิ่งปฎิกูล และควรพิจารณาปรับลดจานวนพัดลม
ระบายอากาศ
๕. ตรวจสอบและทบทวนการคิดราคาท่อเหล็กให้มีความเหมาะสม
๖. ให้เทศบาลเมืองป่าตองปรับตารางแนบท้ายเทศบัญญัติ เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูล ฝอย เนื่ อ งจากในตารางแนบท้ ายเป็ น การระบุ ค่าธรรมเนี ยมการเก็ บ และขนสิ่ งปฏิ กูล หรือ มู ล ฝอย ดั งนั้ น
เทศบาลต้องปรับรายละเอียดในตารางให้ครอบคลุมค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อดาเนินการปรับแก้ไข
รายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ฝ่าย
เลขานุการ แจ้งมติคณะอนุกรรมการฯ และให้นาเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้รับรองมติในที่ประชุมแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓

ความเห็นที่ประชุม
๑. กรณีที่ข้อเสนอโครงการมีรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในส่วนของแผนงาน
กิจ กรรม และงบประมาณ ฝ่ายเลขานุ การ ควรประสานผู้รับ ผิดชอบโครงการที่ผ่ านการพิจารณา ดาเนินการ
ปรับ แก้ไขให้ เป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กาหนดไว้
๒. ทบทวนและตรวจสอบปริมาณขยะเริ่มต้นต่อวันในข้อเสนอโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
๓. เห็นควรให้การสนับสนุนในวงเงินตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอมา
มติที่ประชุม
เห็น ชอบในหลัก การการสนับ สนุน โครงการส่ง เสริม การมีส ่ว นร่ว มของชุม ชน
ในการคัด แยกขยะที ่ต ้น ทาง ชุด ที ่ ๓ ตามผลการพิจ ารณากลั ่น กรองความเหมาะสม และความเห็น ของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ดังนี้
๑) สนับ สนุน องค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ตามหลัก เกณฑ์ในการคัดเลือ กข้อเสนอ
โครงการ จานวน ๖๔๕ โครงการ วงเงินรวม ๒๔๘,๑๒๓,๓๐๕ บาท (สองร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่น
สามพันสามร้อยห้าบาทถ้วน)

-

๓-

๒) กรณีข้อเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดส่งข้อเสนอโครงการ
มาตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ภายใต้
ชุดโครงการส่งเสริม การมีส่ว นร่ว มของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ และโครงการที่ขอยกเลิก
การขอรับการสนับสนุน งบประมาณ เนื่องจากมีข้อจากัดในด้านบุคลากร รวมจานวน ๒ โครงการ วงเงินรวม
๗๙๙,๙๐๐ บาท คือ เทศบาลตาบลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ และเทศบาลตาบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
แต่ห ากประสงค์จ ะด าเนิน โครงการด้า นการจัด การมูล ฝอย และเสนอขอรับ การสนับ สนุน จากกองทุน
สิ่งแวดล้อ มในโอกาสต่อ ไป ให้ดาเนิน การส่งข้อ เสนอโครงการในลัก ษณะโครงการเดี่ย วเข้ามา ตามขั้น ตอน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดต่อไป
ทั้งนี้ กาหนดให้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ชุดที่ ๓ มีระยะเวลาดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการ รวม ๑๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓
ถึง วัน ที่ ๓๐ มิถุน ายน ๒๕๖๔) และมอบให้ฝ่า ยเลขานุก าร นาเสนอต่อ คณะกรรมการกองทุน สิ ่งแวดล้อ ม
เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินตามขั้นตอนต่อไป โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ได้รับรอง
มติในที่ประชุมแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๒ โครงการระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียระยะที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต กรณีปล่อยน้าเสียไหลลงทะเลบริเวณอ่าวบางเทา
ความเห็นที่ประชุม

มอบหมายให้ ผู้ แทนกรมควบคุมมลพิษ ประสานเร่งรัดฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ ให้มีการพิ จารณากาหนดอัตราค่าบริการบาบัดน้าเสียของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมตามที่สานักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้กรมควบคุมมลพิษรับทราบแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๘๘
และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้สานักงานนโยบายฯ ดาเนินการ ดังนี้
๑. ประสานองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล ให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการ
ตามมาตรการแก้ไขปั ญ หาทั้งระยะสั้น และระยะยาว และการเดินระบบบาบัดน้าเสียทั้ง ๒ แห่ ง ให้ สานักงาน
นโยบายฯ ทราบเป็นระยะๆ ทุก ๓ เดือน จนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย รวมถึงให้เสนอแผนการดาเนินงานเพื่อเตรียม
ความพร้อมของประชาชน หน่วยงาน และสถานประกอบการในพื้นที่ เกี่ยวกับการเก็บอัตราค่าบริการบาบัดน้าเสีย
๒. ลงพื้น ที่ ติดตามตรวจสอบการดาเนิน งานขององค์การบริห ารส่ วนตาบลเชิงทะเล
และรายงานความคื บ หน้ า ให้ ค ณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้ า นมลพิ ษ และคณะกรรมการกองทุ น
สิ่งแวดล้อมทราบ

-

๔-

๓. เสนอคณะกรรมการกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ มพิ จ ารณาการเร่ งรัด กรมควบคุ ม มลพิ ษ
ดาเนินการกาหนดอัตราค่าบริการบาบัดน้าเสีย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ได้รับรองมติในที่ประชุมแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้กาหนดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

