มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ

ประธานอนุกรรมการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประธานและ
ฝ่ายเลขานุการได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของ
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธ รรมราช ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม จานวน ๒,๓๒๑,๘๕๐ บาท ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๓ ปี ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลได้ขอขยายเวลา
การดาเนินงาน เนื่องจากไม่สามารถดาเนิ นงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดได้ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบบาบัด น้าเสีย ระยะที่ ๔ ของเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งการดาเนินงานของโครงการมีความก้าวหน้าค่อนข้างมาก โดยจะเร่งให้แล้วเสร็จโดยเร็วและให้ทันช่ วงฤดูการ
ท่องเที่ยว
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้าน
การจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ โดยไม่มีอนุกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๖๑ โดยแก้ ไ ขวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา โครงการระบบบาบัดน้าเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง มติที่ประชุม หน้า ๖
บรรทัดที่ ๔ จากคาว่า “ให้แล้วเสร็จ” เป็น “ให้ครบถ้วน โดยให้แล้วเสร็จ”
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบ้านไร่ หมู่ ๗ หมู่ ๑๑ ในการคัดแยกขยะ
ต้นทาง ดาเนินการโดยคณะกรรมหมู่บ้านบ้านไร่หมู่ ๑๑ ตาบลไก่คา อาเภอ
เมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ

ความเห็นที่ประชุม
๑. เนื่องจากชื่อของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบ้านไร่ หมู่ ๗ หมู่ ๑๑ ในการ
คัดแยกขยะต้นทาง มีชื่อคล้ายคลึงกับโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ดังนั้น จึงเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ
ให้มีความเหมาะสม

-

๒-

๒. กิ จ กรรมการด าเนิ น งานเป็ น การอบรมให้ ค วามรู้ ใ นการคั ด แยกขยะ แต่ ยั ง ขาด
กระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ดังนั้น แผนงานและกิจกรรมการดาเนินงาน
จึงควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งหมด
๓. เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้มีความชัดเจน เช่น การประเมิ นปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น วิธีการในการสุ่มเก็บขยะมูลฝอย ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะ การดาเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไร่ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายหลังการคัดแยกขยะ
๔. เนื่องจากงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมบางรายการมีวงเงินที่สูง เช่น การก่อสร้าง
อาคารจุดคัดแยกขยะ จัดซื้อชุดตะกร้อและบ่อล้างพลาสติกพร้อมมอเตอร์ จัดซื้อเครื่องอัดไฮโดลิคพลาสติก ซึ่งหาก
มีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลาสติกตั้งแต่ต้นทางจะทาให้ปริมาณขยะพลาสติกลดน้อยลงได้ ดังนั้น จึงเห็นควร
ทบทวนงบประมาณในการดาเนินงานดังกล่าว
๕. เพิ่มเติมข้อมูลความสอดคล้องกับนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรอบทิศทาง
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตร ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามมาตรา ๒๓ (๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัดอานาจเจริญ แผนพัฒนาเทศบาลตาบลไก่คา เป็นต้น
๖. เพิ่มเติมข้อมูล แหล่งกาเนิดขยะภายในชุมชนทั้ง ๒ ชุมชนมีที่ใดบ้าง องค์ประกอบ
ของขยะ (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป) คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ (อ้างอิงจากข้อมูลของ
เทศบาลตาบลไก่คา) ปริมาณขยะของเทศบาลตาบลไก่คา ณ ปัจจุบันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินกิจกรรม
โครงการ
๗. ปรับปรุงแผนที่ดาเนินโครงการโดยให้ระบุเส้นแสดงขอบเขตของบ้านไร่หมู่ ๗ และ
หมู่ ๑๑ ให้ชัดเจน พร้อมทั้ง แก้ไขชื่อวัดโพธิ์ชัย เป็น วัดศรีโพธิ์ชัย
๘. เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านในการ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดาเนินโครงการหรือพื้นที่อื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
๙. แผนงานที่ ๑.๓ การศึกษาดูงานฯ เห็นควรให้เพิ่มกิจกรรมการขอให้ศึกษาดูงานการ
จัดการขยะที่ต้นทางในชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดอานาจเจริญด้วย เท่านั้น
๑๐. แผนงานที่ ๒ เพิ่มเติมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสานึกในการ
จัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน การคัดแยกประเภทขยะจากต้นทาง การทาปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ในโรงเรียน
การคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล การจัดการขยะอันตราย การจัดการขยะทั่วไป ให้แก่ครู/นักเรียน
๑๑. รูปแบบกิจกรรมในแผนงานที่จะดาเนินการกับชุมชนและโรงเรียนยังไม่มีความ
ชัดเจนว่าจะใช้วิธีการคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทด้วยวิธีใด ดังนั้น จึงควรระบุวิธีการคัดแยกและจัดการ
ขยะแต่ละประเภทให้ชัดเจน อาทิ เช่น การแจกถังคัดแยกแบบมีฝาปิดเพื่อคัดแยกขยะอินทรีย์เป็นรายครัวเรือน
หรือการแจกวงซีเมนท์เพื่อทาปุ๋ยหมัก/เลี้ยงไส้เดือนเพื่อกาจัดขยะอินทรีย์ หรือการจัดทาจุดคัดแยกขยะอันตราย
ภายในชุมชนจานวนกี่จุด เป็นต้น
๑๒. เปลี่ยนชื่อแบบก่อสร้างบริเวณ บ้านไร่หมู่ ๑๑ จากศาลาเก็บของ เป็น ศูนย์การ
คัดแยกขยะบ้านไร่ หมู่ ๑๑
๑๓. ปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่มีลายเซ็นพร้อมชื่อในวงเล็บ ให้ระบุตาแหน่ง
ของผู้ที่ลงนามด้วย เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกับโครงการอย่างไร

-

๓-

๑๔. แสดงวิธี คัดเลื อกกลุ่ ม เป้ าหมายในโครงการจากทั้ ง ๒ ชุ มชน และระบุจานวน
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมให้มีความชัดเจน
๑๕. เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของโครงการเมื่อสิ้นสุ ดโครงการจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมแล้วจะมีการบริหารกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้มีความยั่งยืนอย่างไร
๑๖. เพิ่มเติมข้อมูลกระบวนการมีส่วนร่วมของเทศบาลตาบลไก่คา ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในพื้นที่ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตาบลไก่คา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดอานาจเจริญ สานักงานสิ่ งแวดล้ อมภาคที่ ๑๒ (จังหวัด
อุบลราชธานี ) นายอาเภอเมืองอานาจเจริญ ผู้อานวยการสถานศึกษาทั้ง ๒ แห่ง วัด ๒ แห่ง ร่วมเป็นกรรมการ
บริหารโครงการ และเพิ่มเติมคณะกรรมการดาเนินโครงการ อีก ๑ ชุด เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานในแต่ละ
กิจกรรมโครงการ โดยจะต้องแสดงหนังสือแสดงการตอบรับและยินดีเข้าร่วมโครงการมาประกอบการพิจารณาด้วย
๑๗. ปรับเนื้อหาของข้อเสนอโครงการให้มีความครบถ้วน และตรงตามคู่มือการจัดทา
ข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑๘. ไม่เห็นควรจัดซื้อเครื่องอัดพลาสติก เนื่องจากก่อให้เกิดมลภาวะทางด้านน้าเสียต่อ
ระบบนิเวศ
๑๙. ทบทวนราคาเครื่องชั่งสปริง ขนาด ๖๐ กิโลกรัม ในกิจกรรมธนาคารขยะชุมชน
มติที่ประชุม
ให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารประสานกั บ คณะกรรมการหมู่ บ้ า นบ้ า นไร่ หมู่ ๑๑ ต าบลไก่ ค า
เพื่อรับทราบมติของคณะอนุกรรมการฯ และดาเนินการจัดทาข้อเสนอโครงการ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่
กาหนดไว้ในคู่มือการจัดทาข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่ งแวดล้อม และปรับแก้ไข
รายละเอียดให้เป็นไปตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ โดยจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายใน ๑ เดือน นับจาก
วันที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งมติคณะอนุกรรมการให้ทราบ
๓.๒ โครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้รูปแบบ “I CLEAN Model” ดาเนินการโดย
โรงเรียนวชิรป่าซาง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
ความเห็นที่ประชุม
๑. เนื่องจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้รูปแบบ “I CLEAN Model” ได้รับงบประมาณ
ในการจัดทาโรงเรียนปลอดขยะ (“I CLEAN Model”) ดังนั้น จึงควรตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมมิให้เกิดความ
ซ้าซ้อนกัน
๒. เนื่องจากโรงเรียนวชิรป่าซาง เป็นโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการดาเนินกิจกรรมการ
จัดการขยะในโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น จึงควรแสดงข้อมูลเพิ่มเติมผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
๓. เพิ่มเติมข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการใช้รูปแบบ I CLEAN Model สามารถนามาใช้ใน
การดาเนินกิจกรรม เพื่อให้โครงการโดดเด่นขึ้นมาได้อย่างไร
๔. เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ปริ ม าณขยะในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย จ านวน ๕ โรงเรี ย น และจ านวน
๔ ชุมชน ว่ามีจานวนกี่ตันต่อวัน

-

๔-

๕. เพิ่ ม เติ มข้ อ มู ล องค์ ประกอบของขยะทั้ ง ๔ ประเภท (ขยะอิ น ทรี ย์ ขยะรี ไ ซเคิ ล
ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) เฉพาะในพื้นที่เป้าหมาย โรงเรียนประถมเครือข่าย ทั้ง ๕ โรงเรียน ชุมชนรอบโรงเรียน
ระยะ ๒ กิโลเมตร จานวน ๔ หมู่บ้าน ว่ามีอย่างละเท่าไร (%) จากร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลพิจารณา
กาหนดกิจกรรมการจัดการขยะแต่ละประเภทให้มีความสอดคล้อง
๖. เพิ่มเติมข้อมูลการดาเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายและขยะทั่วไปว่ามีวิธีการ
ดาเนินการอย่างไร
๗. ผู้ประสานงานโครงการ นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ เป็นอาจารย์โรงเรียนวชิรป่าซาง ควรระบุ
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน
๘. ควรให้ มีผู้ ป ระสานงานจากองค์การบริห ารส่ ว นตาบลนครเจดีย์ จานวน ๑ ท่า น
เพื่อทาหน้าที่ประสานการดาเนินงานในส่วนของชุมชนทั้ง ๔ หมู่บ้าน
๙. เนื่องจากโรงเรียนวชิรป่าซางเป็นหน่วยงานราชการที่มีผู้รับผิดชอบด้านการเงินและ
บัญชี ดังนั้น จึงเห็นควรตัดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๐. ตัดค่าเช่าสถานที่ จัดอบรมจานวน ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากโรงเรียนวชิรป่าซาง
สามารถขอใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตาบลนครเจดีย์หรือของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๑๑. เพิ่มเติมแบบรายละเอียดพร้อมรายการประมาณราคาการก่อสร้างโรงเรือนโครงเหล็ก
มุงหลังคาเมทัลชีส และแสดงหนังสืออนุญาตการก่อสร้างโรงเรือนดังกล่าวจากหน่วยงานที่มีสิทธิ์อนุญาตให้ก่อสร้าง
๑๒. ควรเพิ่มเติม บทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลนครเจดีย์ให้เข้ามามีส่ วนร่วม
ในการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุดลง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรมและสามารถ
ขยายผลไปยังหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดาเนินการภายในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลนครเจดีย์ต่อไป
๑๓. เนื่องจากมีผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการอยู่ด้วย
จึ งเห็ นควรให้ มีหนั งสื อแสดงการตอบรั บเข้าร่วมโครงการมาประกอบการพิจารณา และเห็ นควรเชิญผู้ แทนจาก
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน เข้าร่วมในคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการอีกหนึ่งท่าน
๑๔. ควรปรับเนื้อหาของข้อเสนอโครงการให้มีความครบถ้วน และตรงตามคู่มือการ
จัดทาข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑๕. เห็ น ควรตัดพื้นที่เป้าหมายชุมชนทั้ง ๔ แห่ ง ให้ เป็นหน้าที่ของ อบต.นครเจดีย์
เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
๑๖. ดาเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้กับโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้สามารถ
เป็นโรงเรียนเครือข่ายและขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ได้
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้รูปแบบ “I CLEAN Model”
ดาเนินการโดย โรงเรียนวชิรป่าซาง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
๒. ให้ฝ่ายเลขานุการประสานโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลาพูน เพื่อดาเนินการจัดทา
ข้อเสนอโครงการ ให้ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กาหนดไว้ ในคู่มือการจัดทาข้อเสนอโครงการที่จะขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และปรับแก้ไขรายละเอียดตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ และจัดส่งให้
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแจ้งมติให้ทราบ

-

ระเบียบวาระที่ ๔

๕-

เรื่องอื่นๆ
๔.๑ เทศบาลต าบลบ้า นกรวด จังหวัดบุรีรั มย์ ขอขยายระยะเวลาการส่งเอกสาร
โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม

เทศบาลตาบลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ขอขยายระยะเวลาการส่งเอกสารโครงการ
ก่อสร้ างศูน ย์ จั ดการขยะมูล ฝอยรวม ออกไปอีก ๓๐ วัน จากเดิมครบกาหนดส่ งในวันที่ ๑๕ ตุล าคม ๒๕๖๑
เป็น วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เนื่องจากปรับแก้เอกสารยังไม่แล้วเสร็จ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ เ ทศบาลต าบลบ้ า นกรวดขยายระยะเวลาการส่ ง เอกสาร
โครงการดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน จากเดิมครบกาหนดส่งในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็น วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๔.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ประธานคณะอนุกรรมการได้กาหนดการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ

