มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๖/๒๕60
วันที่ 11 ตุลาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ

ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัด การมลพิษ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณา
โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสีย ของบริษัท
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค จ้ากัด ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า รายละเอียดบางรายการไม่เกี่ยวข้องกับระบบบ้าบัด
น้้าเสีย คือ อาคารที่มีส้านักงานและห้องปฏิบัติการ รวมอยู่ในรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุน
สิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรให้ บริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค จ้ากัด แยกรายการเฉพาะส่วนที่จะขอรับการ
สนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน และได้มีมติ ให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประสานบริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค จ้ากัด ด้าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่
ประชุมต่อไป
๒. รายงานการประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
กรณีโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งที่ประชุม
เห็นว่า น้้าเสียก่อนเข้าระบบบ้าบัดมีความสกปรกค่อนข้างต่้า ซึ่งอาจเกิดจากการเจือจางและการบ้าบัดทางชีวภาพ
ในแนวท่อของระบบรวบรวม อย่างไรก็ตาม ยังมีความจ้าเป็นต้องมีการบ้าบัดน้้าเสีย เพื่อไม่ให้น้าเสียจากชุมชน
ระบายลงสู่ล้าตะคองโดยตรง นอกจากนี้ มีความเห็นว่า ในการพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ควรค้านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณด้วย
ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้ มีข้อแนะน้าว่า
ในการพิจารณาโครงการที่เสนอเข้าสู่การประชุม ขอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในรายละเอียดของโครงการ
อย่างรอบคอบ
ที่ประชุมฯ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้ จัดท้ ารายงานการประชุ มคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการ
ด้านการจั ดการมลพิ ษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ ว และแจ้งเวียนให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยไม่มีอนุกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมฯ
เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

ระเบียบวาระที่ ๓

๒-

เรื่องเพื่อทราบ
หลักเกณฑ์ การพิ จารณาสนับสนุน โครงการจัดซื้อครุภัณ ฑ์เพื่ อการจัดการมูลฝอย
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม

ความเห็นที่ประชุม
ประธานอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้ า นการจั ด การมลพิ ษ ได้ ให้ ข้ อ สั ง เกตว่ า
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ ควรมี วิ ธี ก ารในการตรวจสอบว่ า โครงการที่ เสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมจะไม่ซ้าซ้อนกับแหล่งงบประมาณอื่น
มติที่ประชุม
รั บ ทราบหลั ก เกณฑ์ การพิ จ ารณาสนั บ สนุ น โครงการจั ด ซื อครุภั ณ ฑ์ เพื่ อ การจั ด การ
มูลฝอยของกองทุน สิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็ นชอบ และน้าไปใช้เป็นหลักเกณฑ์
ประกอบการพิจารณาสนับสนุนโครงการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ โครงการสัมปทวนร่วมใจลดขยะชุมชน ดาเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตาบล
สัมปทวน อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ความเห็นที่ประชุม
โครงการสั ม ปทวนร่ ว มใจลดขยะชุ ม ชน ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลสั ม ปทวน
ยังมีรายละเอียดของโครงการที่ไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสมหลายประเด็น ดังนี
๑. ควรมีการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์ประกอบของขยะในแต่ละประเภทที่เกิดขึน
ในพืนที่ให้ชัดเจน เพื่อน้ามาใช้ในการวางแผนจัดการขยะในพืนที่
๒. กิจกรรมศูนย์ เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนแบบพึ่งตนเอง โดยงบประมาณส่วนใหญ่
เน้นเรื่องค่าปรับพืนที่ในการจัดตังศูนย์การเรียนรู้และการก่อสร้างโรงเรือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงเกินจ้าเป็น ประกอบกับ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และการ
น้าไปปฏิบัติหลังจากผ่านการเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ รวมทัง ความไม่ชัดเจนของแนวทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้
ในอนาคต นอกจากนี ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะและประสบผลส้าเร็จแล้ว ก็สามารถเป็นต้นแบบให้กับ
ชุมชนอื่นๆ ได้เรียนรู้ จึงไม่จ้าเป็นที่จะต้องมีการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชน
๓. ไม่มคี วามชัดเจนของแนวคิดการอบรมหลักสูตร CBM ที่น้าไปสู่การปฏิบัติ

-

๓-

๔. งบประมาณในการด้าเนินกิจกรรมบางรายการสูงเกินความจ้าเป็น เช่น ค่าใช้จ่ าย
ในการฝึกอบรม และค่าจ้างปฏิบัติงานของผู้ช่วยคณะท้างานโครงการ เป็นต้น
๕. องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวนยังไม่แสดงให้ เห็ นถึงความพร้อมในการด้าเนิน
โครงการดังกล่าว ซึง่ ส่วนใหญ่เน้นให้ผู้แทนชุมชนเป็นผู้ด้าเนินกิจกรรมเป็นหลัก
มติที่ประชุม
ไม่เห็ น ชอบกับ การสนับสนุนโครงการสั มปทวนร่ว มใจลดขยะชุมชน ด้าเนิน การโดย
องค์การบริห ารส่ วนต้าบลสั มปทวน อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทังนี หากมีความประสงค์จะขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดท้าข้อเสนอโครงการ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ก้าหนด
ไว้ในคู่มือการจัดท้าข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๔.๒ โครงการแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ดาเนินการโดย โรงเรียนวัดบ้าน
เสม็ด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ความเห็นที่ประชุม
เนื่ อ งจากโรงเรี ย นวัด บ้ านเสม็ ด ยัง ขาดรายละเอีย ดของข้ อ เสนอโครงการที่ มีค วาม
ครบถ้วนสมบูรณ์ และชัดเจนตามคู่มือการจัดท้าข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ประกอบกับ ยังไม่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการบริหารโครงการให้ประสบผลส้าเร็จได้ ดังนัน จึงไม่เห็นชอบให้
การสนับสนุนโครงการ
มติที่ประชุม
ไม่ เห็ นชอบกั บการสนับสนุ นโครงการแยกขยะเพื่ อสิ่ งแวดล้ อมในโรงเรียน ของโรงเรียน
วัดบ้ านเสม็ ด อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้าเนินการโดย โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ทังนี
หากมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดท้าข้อเสนอโครงการให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ก้าหนดไว้ในคู่มือการจัดท้าข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๔.3 โครงการโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ ดาเนิน การโดย โรงเรียนบ้านสังเม็ก
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความเห็นที่ประชุม
๑. เนื่ องจากโรงเรียนบ้านสั งเม็ก ยังขาดรายละเอียดของข้อเสนอโครงการที่ มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และชัดเจนตามคู่มือการจัดท้าข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ประกอบกับ ยังไม่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการบริหารโครงการให้ประสบผลส้า เร็จได้ ดังนัน จึงไม่เห็นชอบให้
การสนับสนุนโครงการ

-

๔-

๒. กองทุ น สิ่ งแวดล้ อ มไม่ ส นั บ สนุ น งบประมาณส้ าหรับ การจั ด ซื อเตาเผาขยะ ทั งนี
โรงเรียนบ้านสังเม็กควรเน้นกิจกรรมการคัดแยกและจัดการขยะภายในโรงเรียน และการน้าขยะไปใช้ประโยชน์
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบกับการสนับสนุนโครงการโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ ของโรงเรียนบ้านสังเม็ก
อ้าเภอกันทรลักษ์ จั งหวัดศรี สะเกษ ด้าเนิ นการโดยโรงเรียนบ้านสังเม็ก วงเงิน ๑๕๑,๖๐๐ บาท ทังนี หากมีความ
ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดท้าข้อเสนอโครงการ ให้มีความครบถ้ วน
สมบู รณ์ ตามที่ ก้ าหนดไว้ ในคู่ มื อการจั ดท้ าข้ อเสนอโครงการที่ จะขอรั บการสนั บสนุ นจากกองทุ นสิ่ งแวดล้ อม
เพื่อพิจารณาตามขันตอนต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

๑. ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้ า นการจั ด การมลพิ ษ
ได้น้าเสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างการยกร่างชุดโครงการ ส้าหรับสนับสนุน
งบประมาณให้กับโรงเรียน เพื่อด้าเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะที่ต้นทางภายในโรงเรียน โดยมีกิจกรรมการคัดแยก
ขยะที่ครอบคลุมขยะทั้ง ๔ ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป รวมทั้ง การด้าเนิน
กิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบโรงเรียน และร้านค้าภายในโรงเรียน ซึ่งจะน้าเสนอให้ คณะอนุกรรมการกลั่ นกรอง
โครงการด้านการจัดการมลพิษเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบกับ แนวคิดการยกร่างชุดโครงการส้าหรับสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียน เพื่อด้าเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะที่ต้นทางภายในโรงเรียน
๒. ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้ก้าหนดให้มีการ
ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ ครั งต่ อ ไป (๗/๒๕๖๐) ในวั น พุ ธ ที่ ๖ ธั น วาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๓. ประธานอนุ กรรมการกลั่ นกรองโครงการด้านการจั ดการมลพิ ษ ได้ เสนอแนวคิ ด
การการรณรงค์คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ให้เป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกทิ้งและก้าจัดไม่ถูกวิธี โดยเสนอให้กองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาและหารือร่วมกับกรมควบคุม
มลพิ ษ เพื่ อ หาแนวทางส้ า หรั บ การด้ าเนิ น กิ จ กรรมการคั ด แยกขยะอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายในมหาวิท ยาลั ย เช่ น
โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่มือถือ หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และการรวบรวมน้าส่งให้หน่วยงานหรือบริษัทที่รับ
ก้าจัดต่อไป ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายชาติ เจียมไชยศรี) ได้เสนอว่า หากมีการก้าหนดแนวทางการรณรงค์คัดแยก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว อาจจะน้าเสนอประเด็นดั งกล่าวและขอความร่วมมือไปยัง
การประชุมของอธิการบดี ซึ่งเป็นการประชุมร่วมของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งน่าจะเห็นด้วยและ

-

๕-

รับ แนวคิดดังกล่าวไปปฏิบั ติ เนื่ องจากเป็ น เรื่องด่วนของประเทศ และอาจไม่จ้าเป็นต้องใช้งบประมาณในการ
ด้าเนิ นกิจกรรม เนื่ องจากปั จ จุบั นมหาวิทยาลัยต่างให้ ความส้าคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพร้อมจะเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวอยู่แล้ว
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๔. ประธานอนุ กรรมการกลั่ น กรองโครงการด้านการจัด การมลพิ ษ ได้ ให้ ผู้ แทนกรม
อนามัย ให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการก้าจัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้แทนกรม
อนามัยได้ให้ข้อมูล ว่า การจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง
ระบบก้าจัดสิ่ งปฏิกูล แต่ปั ญ หาในปั จจุ บั น คือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณส้าหรับการลงทุน
ก่อสร้างระบบก้าจัดสิ่งปฏิกูล จึงท้าให้สิ่งปฏิกูลถูกไปน้าทิ้งเรี่ยราดตามแหล่งน้้าสาธารณะหรือที่รกร้างว่างเปล่า
โดยไม่ผ่านการก้าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ผลกระทบที่ตามมาคือ เกิดปัญหามลพิษและมีไข่พยาธิตามแหล่งน้้า
และแพร่กระจายเข้าสู่สัตว์น้า เมื่อคนน้าไปบริโภคก็ท้าให้เกิดเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ หรือโรคมะเร็งในตับ และมี
ผลต่อการเสียชีวิตของประชาชนมากขึ้น ซึ่งพบได้มากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้
ผู้แทนกรมอนามัยได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้กับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อ ด้าเนิ น การก่อสร้างระบบก้าจัดสิ่ งปฏิ กูล ในพื้ นที่ น้าร่อง ๒๙ จังหวัด ในลั กษณะชุด
โครงการหรือผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยใช้แบบถังหมักก้าจัดสิ่งปฏิกูลของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ออกแบบการหมักไว้ ๒๘ วัน ซึ่งเป็นการแยกเอากากและน้้า โดยกากจะถูกน้าไปท้าเป็นปุ๋ย
หรื อพลั งงาน ขนาดของถั งหมัก อาทิ ขนาด ๕, 10, 15, ๒๐, ๔๐ ลู กบาศก์เมตร งบประมาณการก่ อสร้าง
ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันถึงผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และ
ผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม ประธานอนุกรรมการฯ จึง เห็ นควรให้ กรมอนามัยหารือร่วมกับฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในการก่อสร้างระบบก้าจัดสิ่ งปฏิกูล ในพื้นที่น้าร่อง ๕ - ๑๐ แห่ง ก่อน เนื่องจากประเด็นนี้เป็นปัญหาส้าคัญ ที่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างถูกต้องในปัจจุบัน
มติที่ประชุม รับทราบ

