มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๕/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ

ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ
อนุ มั ติ จั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น จากกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ กั บ โครงการที่ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองจาก
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ จานวน ๒ โครงการ คือ
๑. โครงการจั ดการขยะมูล ฝอยในชุมชนตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์
๒. โครงการร้องกวางน่าอยู่ คู่สิ่งแวดล้อมที่สะอาดสดใส เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ยั่งยืน
ของเทศบาลตาบลร้องกวาง จังหวัดแพร่
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการ
จัดการมลพิษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้ จัดท ารายงานการประชุ มคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการ
ด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่
ประชุมฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการ
จัดการมลพิษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

ระเบียบวาระที่ ๓

๒-

เรื่องเพื่อทราบ
ผลการด าเนิ น งานโครงการส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการคั ด แยกขยะ
ที่ต้นทาง ชุดที่ ๑

ความเห็นที่ประชุม
การประเมินผลในภาพรวม ควรเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ ยวกับค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และค่าเฉลี่ย
ของปริมาณขยะที่ต้องนาไปกาจัดหลังดาเนินโครงการ
มติที่ประชุม
รับทราบผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง ชุดที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิ จารณากลั่ นกรองความเหมาะสมของโครงการ โครงการส่ งเสริ มการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒

มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ และข้อคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ดังนี้
๑. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอบรับเข้าร่วมและจัดทาข้อเสนอโครงการฯ
ชุดที่ ๒ จานวน ๖๕ โครงการ ๒๒ จังหวัด วงเงิน ๒๕,๓๗๔,๙๖๕ บาท (ยี่สิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อย
หกสิบห้าบาทถ้วน)
๒. กรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แจ้งตอบไม่เข้าร่วมโครงการฯ ชุดที่ ๒ และ
ยืนยันการพิจารณาตามข้อเสนอโครงการเดิม ให้ สผ. ดาเนินการตามกระบวนการพิจารณาสนับสนุนโครงการแบบ
รายโครงการเช่นเดิม จานวน ๑ โครงการ คือ องค์การบริหารส่วนตาบลสัมปทวน จังหวัดนครปฐม
๓. กรณี ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นที่ ต อบรับยิ นดี เข้าร่วม แต่ไม่จัด ส่ งข้อเสนอ
โครงการฯ ชุดที่ ๒ จานวน ๓ โครงการ และกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตอบรับเข้าร่วม และไม่จัดส่ง
ข้อเสนอโครงการฯ ชุดที่ ๒ จานวน ๘ โครงการ ให้ปรับโครงการตก และสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม หากประสงค์จะเสนอขอรับ การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในโอกาสต่อไป ให้ดาเนินการส่ ง
ข้อเสนอโครงการเข้ามาใหม่ตามขั้นตอนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

-

๓-

๔. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณสาหรับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด และสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลโครงการในระดับจังหวัดและระดับภาค
โครงการละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามจานวนโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ กาหนดให้ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ชุดที่ ๒ มีระยะเวลาดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการ รวม ๑๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) และให้สานักงานนโยบายฯ นาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณา
อนุมัติจัดสรรเงินตามขั้นตอนต่อไป
ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้ า นการจั ด การมลพิ ษ ได้ รั บ รองมติ
ในที่ประชุมแล้ว
๔.๒ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ดาเนินการโดย โรงเรียนบ้านซานกจิบ อาเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย
ความเห็นที่ประชุม
เนื่องจากโรงเรียนบ้านซานกจิบยังขาดละเอียดของข้อเสนอโครงการที่มีความครบถ้วน
สมบูรณ์และชัดเจน จึงไม่เห็นชอบให้การสนับสนุน อย่างไรก็ตาม การให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนและชุมชนรอบๆ โรงเรียน เป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการปลูกฝังและ
สร้างจิตสานึกให้นักเรียนได้รู้จักการคัดแยกขยะเป็นอย่างดี ดังนั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมควรนาเอาแนวคิดดังกล่าว
ไปพัฒนาเป็นชุดโครงการสาหรับสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน เพื่อดาเนินกิจกรรมให้ความรู้ และคัดแยก
ขยะภายในโรงเรียนต่อไป
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบกับการสนับสนุนโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนบ้านซานกจิบ อาเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย ดาเนินการโดย โรงเรียนซานกจิบ วงเงิน ๙๑,๘๕๘ บาท ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดทาข้อเสนอโครงการ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กาหนด
ไว้ ในคู่มือการจัดทาข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

๑. ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้ านการจัดการมลพิษ ได้เรียน
เชิญ คณะอนุ กรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุมหารือและส ารวจพื้ น ที่ โครงการก่อสร้างศู นย์จัด การขยะมูล ฝอยรวม
ของเทศบาลต าบลบ้ า นกรวด อ าเภอบ้ า นกรวด จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ในวั น ที่ ๑๔ กั น ยายน ๒๕๖๐ ซึ่ ง มี
คณะอนุกรรมการฯ ตอบรับเข้าร่วม ดังนี้

-

๔-

๑) นายธเรศ ศรีสถิตย์ ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
๒) นายชาติ เจียมไชยศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) นายจินต์ อโณทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้กาหนดให้มีการ
ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ ครั้ ง ต่ อ ไป (๖/๒๕๖๐) ในวั น พุ ธ ที่ ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม รับทราบ

