มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้าน
การจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ โดยแก้ไขระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อพิจารณา โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบ้านไร่ หมู่ ๗ หมู่ ๑๑ ในการคัดแยกขยะต้นทาง ดาเนินการ
โดยคณะกรรมหมู่บ้านบ้านไร่หมู่ ๑๑ ตาบลไก่คา อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ มติที่ประชุม
หน้า ๕ บรรทัดที่ ๓๖-๓๗ ข้อ ๙ “...การศึกษาดูงาน เห็นควรให้เพิ่มกิจกรรมการศึกษาดูงานการจัดการขยะที่ต้น
ทางในชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดอานาจเจริญด้วย” เป็น “การศึกษาดูงาน ขอให้ศึกษาดูงานการจัดการขยะที่
ต้นทางในชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดอานาจเจริญเท่านั้น” และหน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๖ ข้อที่ ๑๑ “อาทิเช่น” เป็น
“อาทิ”
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ
มติที่ประชุม
รับทราบ มติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

โครงการด้านมลพิษ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
โครงการระบบบ้าบัดน้าเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง

-

๒-

ความเห็นที่ประชุม
๑. ควรปรับลดราคาในส่วนของงานป้องกันดินพัง โดยพิจารณาปรับลดความยาวของ
เหล็กที่เลือกใช้แต่ละความลึก และระยะเวลาการทางานในส่วนของการตอก การขุด การวางท่อ การทดสอบ
การกลบ และการถอน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการคานวณค่าใช้จ่าย
๒. ควรตรวจสอบตัว เลขรายการค านวณราคาให้ มีค วามถู กต้อง ตามปริมาณงานที่
จะต้องดาเนินการจริง
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุก าร ประสานเทศบาลนครตรัง และบริษัทที่ปรึกษาในการปรับแก้ไ ข
รายละเอียดให้เป็นตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ ให้ครบถ้วน โดยให้แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
ภายใน ๑๕ วัน นั บ ถัด จากวัน ประชุ มคณะอนุก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้า นมลพิษ ในการประชุม ครั้ งที่
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ส่งภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
โครงการการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อจัดการขยะและน้าเสียแบบมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน โดยประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในการสื่อสาร โดย มูลนิธินิเวศวิถี

ความเห็นที่ประชุม
เห็นควรให้มูลนิธินิเวศวิถีดาเนินการ ดังนี้
๑. เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดของเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ในการจัดการขยะแต่ละประเภท
รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บขยะ
๒. เพิ่มเติมข้อมูลความสอดคล้องกับกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กรอบการสนับสนุนที่ ๓
๓. เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานภายใต้
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
๔. แสดงให้ เห็ นถึง กระบวนการมีส่ วนร่วมและการแก้ ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมของ
แผนงานการจัดการน้าเสีย
๕. แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในการดาเนินโครงการที่รูปธรรมได้อย่างชัดเจน เช่น กิจกรรม
น้าเสีย และการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะพะงันควรมีต้นแบบของการจัดทาระบบบาบัดเสีย โดยเฉพาะในกลุ่ม
ร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน และชุมชน เป็นต้น
๖. เพิ่มเติมข้อมูลองค์ประกอบของขยะ ๔ ประเภท (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
และขยะทั่วไป) เพื่อให้การกาหนดกิจกรรมการคัดแยกและจัดการขยะทั้ง ๔ ประเภทมีความสอดคล้องกับการจัดการ
ปัญหาขยะในพื้นที่เกาะพะงัน

-

๓-

๗. แสดงความชัดเจนในรายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการลดขยะที่ต้นทางทั้งใน
ชุมชน โรงเรียน และชายหาด รวมทั้ง การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทั้ง ๓ เทศบาล ในทุกกิจกรรมและการกาหนด
ตัวชี้วัดรายกิจกรรมและตัวชี้วัดในภาพรวมของโครงการยังไม่มีความชัดเจน
๘. เพิ่มเติมข้อมูลความยั่งยืนของโครงการว่าจะมีแนวทางการบริหารงานต่อไปอย่างไรหรือ
มีการขยายผลโครงการอย่างไร
๙. ควรเชิญ ผู้แทนโรงเรียนทั้ง ๑๑ โรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการหรือ
คณะกรรมการดาเนินโครงการ โดยจะต้องแสดงหนังสือแสดงการตอบรับและยินดีเข้าร่วมโครงการมาประกอบการ
พิจารณาด้วย
๑๐. ควรปรับเนื้อหาของข้อเสนอโครงการให้มีความครบถ้วน และตรงตามคู่มือการจัดทา
ข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบกับการสนับสนุนโครงการการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อจัดการขยะและน้าเสีย
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในการสื่อสาร วงเงิน ๔,๘๖๓,๕๘๐ บาท
ทั้งนี้ หากมูลนิธินิเวศวิ ถี มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดทา
ข้อเสนอโครงการ ให้ มีความครบถ้วนสมบู รณ์ ตามที่กาหนดไว้ ในคู่มื อการจัดทาข้ อเสนอโครงการที่ จะขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และปรับแก้ไขรายละเอียดตามประเด็นความเห็นของคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ประธานคณะอนุ ก รรมการ ได้ ก าหนดการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ ครั้ ง ต่ อ ไป
(๒/๒๕๖๑) ในวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

