มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

ประธานอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้ านการจั ด การมลพิ ษ ได้ แ จ้ งต่ อ ที่
ประชุ ม ฯ ว่ า คณะกรรมการกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบโครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตราด
วงเงิน ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยเป็นเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม วงเงิน
๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๕ ของวงเงิ น โครงการและเทศบาลเมื อ งตราดสมทบวงเงิ น
๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๕ ของวงเงิ น โครงการ ส าหรั บ จั ด ซื้ อ รถแทรกเตอร์ ตี น ตะขาบ
ขนาด ๑๖๕ แรงม้า วงเงิน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้ านเก้าแสนบาทถ้ว น) และจั ดซื้อรถขุดไฮดรอลิ ค
ตีน ตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า วงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ ล้ านห้ าแสนบาทถ้ว น) ระยะเวลาดาเนิ น
โครงการและระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน รวม ๖ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้ า น
การจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ แนวทางการสนับสนุนโครงการด้านการจัดการมูลฝอย ตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เสนอผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบในหลักการของแนวทางการสนับสนุน โครงการตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้านการจัดการมูลฝอย

๒

ที่เสนอผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และ ๒๕๖๑ ดังนี้
๑.๑ กรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เสนอโครงการตามมาตรา ๒๓ (๔)
ด้านการจัดการมูลฝอยเข้ามา แต่ยังอยู่ระหว่างการดาเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ต้น ทาง ชุดที่ ๑ จานวน ๒๕ แห่ง เห็นควรไม่ให้การสนับสนุน จนกว่าจะดาเนินโครงการฯ
ชุดที่ ๑ แล้วเสร็จ
๑.๒ กรณีโครงการตามมาตรา ๒๓ (๔) ด้านการจัดการมูลฝอย ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อีกจานวน ๗๘ โครงการ ที่ไม่ซ้าซ้อนกับโครงการฯ ชุดที่ ๑ เห็นควรให้นามาพัฒนา
เป็นชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒
๒. เห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑ์การสนับสนุนและขั้นตอนการดาเนินงาน
สาหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ
๓. มอบหมายให้ส านักงานนโยบายฯ นาเสนอแนวทางการสนับสนุนโครงการ
ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ด้านการจั ดการมู ล ฝอยที่ เสนอผ่ านแผนปฏิบั ติก ารเพื่ อการจัดการคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมในระดับ จังหวัด
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ต่ อ คณะกรรมการกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ พิ จ ารณา
ตามขัน้ ตอนต่อไป
๓.๒ รายงานการติดตามผลการดาเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
ของเทศบาลตาบลหนองแดง
มติที่ประชุม
เห็นชอบผลการประเมินโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนของเทศบาลตาบล
หนองแดง จังหวัดน่าน และให้เทศบาลตาบลหนองแดงดาเนินโครงการในปีที่ ๒ และปีที่ ๓ ต่อไป ตามที่ได้มี
การปรับปรุงแผนงาน/กิจกรรมแล้ว และให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการ
จัดการมลพิษ นาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ของเทศบาลตาบลบ้านกรวด
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ความเห็นของที่ประชุม
๑. เทศบาลตาบลบ้านกรวด ต้องทบทวนข้อความและเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญา
อนุญาตใช้ที่ดินของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เช่น ข้อ ๒ ข้อ ๔ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๘ และข้อ ๒๒ เป็นต้น
เนื่ องจากรายละเอียดในสั ญ ญาอาจส่ งผลกระทบต่อการก่อสร้างและดาเนินการจัดการขยะ นอกจากนี้

๓

ต้องพิจารณาระยะเวลาอนุญาตให้ใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับระยะเวลาดาเนินโครงการและอายุการใช้งาน
ระบบกาจัดขยะด้วย
๒. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๑๐ แห่ง จะนา
ขยะมากาจัดร่วมกับเทศบาลตาบลบ้านกรวด ตามที่ได้ตกลงไว้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน ๑๐ แห่ง นาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนาเสนอต่อที่ประชุมสภาของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง การทาความตกลงร่วมมือกันจัดทาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านกรวด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ควรแยกอัตราค่ากาจัดและค่าเก็บขนขยะมูลฝอย และควรกาหนดแยกอัตราค่ากาจัดขยะมูลฝอย
ที่จะจัดเก็บจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและที่จะจัดเก็บจากประชาชนให้ชัดเจน
๔. ควรจัดทาแผนแม่บท (Master Plan) ของโครงการให้ครอบคลุม การจัดการ
ขยะในอนาคต ซึ่งอาจแบ่งการดาเนินงานตามช่วงระยะเวลา (Phase) โดยแสดงรายละเอียดของแผนงาน
ที่จะดาเนินงานในแต่ละระยะ (Phase) ให้ชัดเจน
๕. จากการพิจารณาในรายละเอียดโครงการด้านเทคนิคแล้ว ยังมีประเด็นที่เทศบาลฯ
จะต้องดาเนินการปรับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลให้เกิดความชัดเจน ดังนี้
๕.๑ ทบทวนและเพิ่มเติมรายการคานวณบ่อฝังกลบขยะ ระบบรวบรวมน้าชะขยะ
ระบบบาบัดน้าเสีย โดยแสดงรายละเอียดรายการคานวณและแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกันและชัดเจน
๕.๒ เพิ่มเติมอัตราค่าบริการจัดเก็บขยะที่จัดเก็บจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
๕.๓ เพิ่มเติมรายการคานวณค่าปริมาณน้าฝนที่เกิดขึ้น ค่าระยะเวลาที่เหตุการณ์นั้น
จะกลับมาเกิดขึ้นอีก (Return Period) หรือการวิเคราะห์ความถี่ของฝน สูตรในการคานวณต่าง ๆ รวมทั้ง
การคานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร
๕.๔ ทบทวนการสุ่มตัวอย่างและวิธีการคานวณเพื่อหาปริมาณขยะในปัจจุบัน
และอนาคต พร้อมทั้งแสดงรายการคานวณให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพิ่มเติมข้อมูลการจัดการขยะเก่าและจัดการขยะ
ระหว่างก่อสร้างโครงการ
๕.๕ เพิ่มเติมรายการคานวณโครงสร้างของอาคาร คานคอดิน ฐานราก งานระบบ
ระบายน้ารอบพื้นที่โครงการ ปริมาณไฟฟ้า รวมทั้ง ลายเซ็นการรับรองจากวิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรโยธา
๕.๖ การออกแบบบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบ
และคานึงถึงความปลอดภัยในการก่อสร้างและการใช้งาน เช่น ออกแบบให้มีความลึกของบ่อไม่เกิน ๓ เมตร
และให้ขยายพื้นที่โดยรอบบ่อกาจัดขยะออกไปจาก ๘ ไร่ เป็น ๑๐ ไร่ เนื่องจากหากขุดบ่อลึกเกินไปอาจทาให้
เกิดการสะสมของก๊าซมีเทน รวมทั้ง การดูแลรักษายาก
๕.๗ ทบทวนราคาค่าก่อสร้างบ่อพักน้า บ่อสังเกตการณ์น้าใต้ดิน ทั้งนี้ การขุด
บ่อสังเกตการณ์น้าใต้ดิน ควรขุดให้มีความลึกอยู่ในระดับเดียวกับพื้นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย หรือไม่ควรเกิน
๕ เมตร
๖. การคานวณรายการราคาค่าก่อสร้างและค่าวัสดุ ควรคานวณให้เป็นไปตามราคา
มาตรฐานของสานักงบประมาณ

๔

มติที่ประชุม
มอบหมายให้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ประสานเทศบาลตาบลบ้านกรวดดาเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม
ของเทศบาลตาบลบ้ านกรวด อาเภอบ้ านกรวด จังหวัดบุ รีรัมย์ ให้ เป็นไปตามความเห็ นของที่ ประชุมฯ
ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๕ เดือน นับจากฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการ
จัดการมลพิษ และให้นาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๔.๒ โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การขยะมูล ฝอยโดยการมี ส่ว นร่ว ม
ของชุมชนอย่างบูรณาการเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น ดาเนินการโดย
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
ความเห็นของที่ประชุม
๑. เนื่องจากมูลนิธิฯ ได้ดาเนินการจัดซื้อตู้สาหรับเก็บขยะอันตรายและขยะมีพิษ
ดังนั้น จึงเห็นควรให้ปรับข้อความในแผนงานที่ ๒ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน ๒๘ หมู่บ้าน
กิจกรรมที่ ๒.๓ จากเดิม “การจัดทาสถานที่พักขยะอันตรายและขยะมีพิษก่อนรวบรวมไปกาจัด ” เป็น
“การจัดหาตู้เก็บขยะอันตราย”
๒. ทบทวนค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละกิจกรรมให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงบประมาณ
๓. ควรปรับแก้ไขกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลและทบทวนรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในกิจ กรรมการทอดผ้ าป่ าขยะรีไซเคิล เช่น ค่าทาห้ องเก็บขยะ การจัดซื้อถังอุปกรณ์ ทาปุ๋ย หมักชีว ภาพ
หลุมเพาะไส้เดือนดิน เป็นต้น ให้สอดคล้องกับกิจกรรม
๔. ทบทวนความเหมาะสมของกิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนและการทาปุ๋ยหมัก โดย
พระสงฆ์
๕. ควรมีการกาหนดตัวชี้วัดรายปีเพื่อประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เนื่องจากการลดปริมาณขยะของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง คือลดปริมาณขยะลงร้อยละ ๓๕ ดังนั้น โครงการนี้ จึงควรปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้อง
กับโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม
มอบหมายให้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ประสานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ดาเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างบูรณาการเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น ดาเนินการโดย
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒ เดือน นับจากที่แจ้ง
มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ และให้นาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านการจัดการมลพิษเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

๕

๔.๓ การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาเรียนต่อที่ประชุมฯ ว่า สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการประสานจากกรมบัญชีกลาง ส่งร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างสานักงาน
นโยบายฯ กั บ กรมบั ญ ชี ก ลาง ในการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวีย น ประจ าปี บั ญ ชี ๒๕๖๐
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์วัดการดาเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ กาหนดให้มีการวัดระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีการกาหนดเกณฑ์
การประเมินผลให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ประกอบด้วย การคัดเลือกโครงการ เพื่อจัดทาการประเมิน
ความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การกาหนดผลผลิตและตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน การจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
เพื่อจัดทาร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยโครงการด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่จะนามาประเมินความคุ้มค่า
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการมลพิษ จึงจะสามารถดาเนินการได้ และเมื่อดาเนินการจัดทารายงานการ
ประเมินความคุ้มค่าฯ ทั้ง ๓ ส่วน แล้วเสร็จ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
สานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุม
คณะทางานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมฯ ได้พิจารณากรอบการคัดเลือกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภ ารกิจของโครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และมีมติ
เห็นชอบกรอบการคัดเลือกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุ นสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินความคุ้มค่า
การปฏิบัติภารกิจโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
๑. เป็นโครงการตามมาตรา ๒๓ (๑) ที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนในปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ และดาเนินการเสร็จสิ้นในระยะเวลา ๒ – ๕ ปี ที่ผ่านมา
๒. วงเงินที่ให้การสนับสนุน
๓. ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ
๔. เป็นการดาเนินการ ที่เป็นการก่อสร้าง (ไม่ใช่การติดตั้ง)
๕. พื้นที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้ชุมชน
๖. โครงการมีผลกระทบทางบวกต่อสภาพแวดล้อม
๗. ความพร้อมของข้อมูล
ทั้งนี้ โครงการตามมาตรา ๒๓ (๑) ที่ กองทุ นสิ่ งแวดล้ อมให้ การสนั บสนุ นในปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ และดาเนินการเสร็จสิ้นในระยะเวลา ๒ – ๕ ปี ที่ผ่านมา ได้ถูกนามาคัดเลือก เพื่อประเมิน
ความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน
๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย ดาเนินการโดย เทศบาลตาบลกุดจิก
จังหวัดนครราชสีมา และ ๒) โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้าชะขยะ พร้อมสถานีสูบบริเวณหลุมฝังกลบขยะ

๖

บ้านคาบอน ดาเนินการโดย เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ คณะทางานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรคัดเลือก
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย ดาเนินการโดย เทศบาลตาบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
๑. กรอบการคัดเลือกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
มีความเหมาะสม
๒. โครงการที่นาเสนอนั้น มีความเหมาะสมที่จะนาไปประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ
ภารกิจโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นโครงการตามมาตรา ๒๓ (๑) ที่กองทุนสิ่งแวดล้อม
ให้การสนับสนุนในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และดาเนินการเสร็จสิ้นในระยะเวลา ๒ – ๕ ปี ที่ผ่านมา เป็นการดาเนินการ
ที่เป็นการก่อสร้าง มีพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้ชุมชน และโครงการมีผลกระทบทางบวกต่อสภาพแวดล้อม
รวมทั้ง มีความพร้อมของข้อมูล ที่จะไปใช้ในการประเมินความคุ้มค่า
มติที่ประชุม
เห็นชอบกรอบในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจโครงการด้านการจัดการมลพิษ และเห็นชอบกับการ
เลื อ กโครงการก่ อ สร้ า งระบบรวบรวมและบ าบั ด น้ าเสี ย ด าเนิ น การโดย เทศบาลต าบลกุ ดจิ ก จั งหวั ด
นครราชสีมา มาจัดทาเป็นร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่า การปฏิบัติภารกิจโครงการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เสนอตามขั้นตอนต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

