มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมฯ

ประธานอนุกรรมการฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อวัน ที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
ได้ลงพื้นที่เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ จานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการร้องกวางน่าอยู่ คู่สิ่งแวดล้ อมที่สะอาดสดใส เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ยั่งยืน
ของเทศบาลต าบลร้ อ งกวาง เมื่ อวั น อั งคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ วงเงิ น งบประมาณ ๑,๙๐๗,๐๐๐ บาท
เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. โครงการส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการคั ด แยกขยะที่ ต้ น ทาง ชุ ด ที่ ๒
ของเทศบาลตาบลบ้ านเหล่ า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓. โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ขององค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลบ้ านด่ านนาขาม เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ วงเงิ น งบประมาณ
๔,๐๕๙,๔๐๕ บาท เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ซึ่ ง ทั้ ง ๓ โครงการ มี ผ ลการด าเนิ น งานเป็ น ไปตามแผนการด าเนิ น งานที่ ก าหนดไว้
พร้อมกันนี้ ยังได้จัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก โดยการแจกถุงผ้าให้กับประชาชน ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากเทศบาลตาบลบ้านเหล่า ประชาชน และผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่
๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ และแจ้งเวียนให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้ขอแก้ไขจานวน ๑ ท่าน
คือ ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ โดยขอแก้ไข ดังนี้

-

๒-

๑. แก้ ไ ขหน้ า ที่ ๒ ผู้ ไม่ ม าประชุ ม เนื่ อ งจากติ ด ราชการ โดยเพิ่ ม เติ ม “ล าดั บ ที่ ๔
นางสาวนงรัตน์ อิสโร (ผู้ทรงคุณวุฒิ)”
๒. แก้ไขวาระที่ ๓.๑ โครงการระบบบาบัดน้าเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง หน้าที่ ๕
ความเห็นที่ประชุม ข้อที่ ๒ เป็น ดังนี้ “ควรเลือกใช้ Flap Gate แบบเหล็กตามที่เคยเสนอมาตั้งแต่ต้น นอกจากนั้น
Flap Gate แบบพลาสติกมีราคาสูงกว่า Flap Gate แบบเหล็ก และมีปัญหาในการใช้งานเช่นกันหากบารุงรักษา
ไม่ดี ดังนั้น จึงไม่มีความจาเป็น ต้องใช้ Flap Gate แบบพลาสติก นอกจากนี้ให้พิจารณาเพิ่มจานวน Flap Gate
ให้มีจานวนครบถ้วนและเหมาะสมตามความจาเป็น”
๓. แก้ไขวาระที่ ๓.๒ โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ของเทศบาลตาบล
บ้านกรวด อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หน้าที่ ๘ ความเห็นที่ประชุม ข้อที่ ๔ บรรทัดที่ ๒๘ เป็น “บ่อพักน้าชะขยะ
ควรเลื อ กใช้ ท่ อ คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ขนาด ๓๐ เซนติ เมตรขึ้ น ไปหรื อ ตามที่ ผู้ อ อกแบบเห็ น ว่ า เหมาะสม
และวางตามแนวบ่อพักน้าชะขยะ”
จึงเสนอทีป่ ระชุมฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวัน อังคารที่ ๒๕ ธัน วาคม ๒๕๖๑ โดยเพิ่มเติมวาระที่ ๓.๑ โครงการระบบบาบัดน้าเสี ย
ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรั ง หน้ า ที่ ๕ ความเห็ น ที่ ป ระชุ ม ข้ อ ที่ ๒ ดั ง นี้ “๒. ควรเลื อ กใช้ Flap Gate
แบบเหล็กตามที่เคยเสนอมาตั้งแต่ตน้ นอกจากนั้น Flap Gate แบบพลาสติกมีราคาสูงกว่า Flap Gate แบบเหล็ก
และมีปัญหาในการใช้งานเช่นกันหากบารุงรักษาไม่ดี ดังนั้ นจึงไม่มีความจาเป็นต้องใช้ Flap Gate แบบพลาสติก
นอกจากนี้ ให้ พิจ ารณาเพิ่มจานวน Flap Gate ให้มีจานวนครบถ้วนและเหมาะสมตามความจาเป็น เนื่องจาก
เทศบาลนครตรัง คานวณจานวน Flap Gate ไม่ครบถ้วน”
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
โครงการก่อสร้างระบบบาบัดสิ่งปฏิกูลและระบบกาจัดกากตะกอนจุลินทรีย์ ของเทศบาล
เมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ความเห็นที่ประชุม
๑. ตรวจสอบและแก้ไขสารบัญของแบบรายละเอียดการก่อสร้างให้ถูกต้องและครบถ้วน
๒. ตรวจสอบแก้ ไขและเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล แบบรายละเอี ย ดก่ อ สร้ า งให้ มี ค วามชั ด เจน
และครบถ้วน เช่น แสดงตาแหน่งที่ตั้งบ่อรับสิ่งปฏิกูล ระดับพื้นบ่อต่างๆ รายละเอี ยดความลาดเอียง (slope)
ของก้นบ่ อหมักสิ่ งปฏิกูล รายละเอียดการใช้ผนังคอนกรีตร่วมของบ่อหมักสิ่งปฏิกูล รายละเอี ยดรูปตัด Cross
Section องค์ประกอบต่างๆ เป็นต้น

-

๓-

๓. เพิ่มเติมรายละเอียดการเดินระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลและระบบบาบัดน้าเสีย หรือจัดทา
คู่มื อ การเดิ น ระบบก าจั ด สิ่ งปฏิ กู ล และระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ส าหรับ เจ้าหน้ าที่ เทศบาลเมื อ งป่ าตอง นอกจากนี้
ควรอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาการหมักของสิ่งปฏิกูลเพื่อให้ครบระยะเวลาการหมักที่ออกแบบ
๔. เมื่อมีตะกอนสิ่งปฏิกูลที่ตกตะกอนอยู่ในถังหมักเป็นเวลานานอาจจะทาให้ไม่สามารถ
ดูดได้ จะมีวิธีการจัดการอย่างไร
๕. พิ จ ารณาปรั บ ลดขนาดบ่ อรับ สิ่ งปฏิ กู ล ขนาดของเครื่อ งสู บ สิ่ งปฏิ กูล และขนาด
ตะแกรงดักแยกขยะ นอกจากนี้ ควรพิจารณาเพิ่มเครื่องเติมอากาศในระบบบาบัดน้าเสียเป็น ๒ เครื่อง พร้อมทั้ง
แสดงรายละเอียดขนาดตะแกรงดักแยกขยะ เครื่องสูบ และเครื่องเติมอากาศ เป็นต้น
๖. แสดงรายละเอี ย ดระบบบ าบั ด น้ าเสี ย แบบเติ ม อากาศ เช่ น รายการค านวณ
แบบรายละเอียดการก่อสร้าง และรายการประมาณราคา ให้ครบถ้วน
๗. ควรพิจารณายกเลิกถังเก็บตะกอน เนื่องจากสามารถส่งตะกอนไปยังถังพักตะกอนได้
โดยตรง
๘. ควรเพิ่มเติมระบบการจัดการกลิ่น หรือมีการจัดการเรื่องกลิ่นอย่างไร
๙. เพิ่มเติมรายละเอียดการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน เช่น ผสมคลอรีนอย่างไร เพิ่มรายการ
คานวณคลอรีน
๑๐. เพิม่ เติมรายละเอียดขนาดท่อทีป่ ล่อยน้าเสียลงสู่คลองปากบาง
๑๑. แสดงรายละเอียดราคาของครุภัณฑ์และเครื่องจักร เช่น ใบเสนอราคา และควรมี
การเปรียบเทียบราคาตามระเบียบราชการ
๑๒. ทบทวนและตรวจสอบการรายงานการตรวจวิ เคราะห์ น้ าเสี ย และสิ่ ง ปฏิ กู ล
เนื่องจากผลการรายงานมีความผิดปกติ
๑๓. เทศบาลเมืองป่าตอง ต้องปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนด
ปริ ม าณไข่ ห นอนพยาธิ แ ละแบคที เรี ย อี โ คไล (Escherichia Coli) และวิ ธี ก ารเก็ บ ตั ว อย่ า งและตรวจหา
ไข่หนอนพยาธิ และแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia Coli) ในน้าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๔. อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม และข้ อมู ล อ้ างอิง การค านวณปริม าณสลั ด จ์ที่ ย่อ ยแล้ ว ซึ่ งมี ผ ล
ต่อปริมาณน้าเสียทีอ่ อกจากระบบบาบัดสิ่งปฏิกูล และการออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย
๑๕. ทบทวนและตรวจสอบขนาดถังเติมอากาศ ในเอกสารรายการคานวณออกแบบ
ระบบบาบัดน้าเสียให้เกิดความชัดเจน
๑๖. รายการประมาณราคาส่วนของระบบบาบัดน้าเสีย ควรเพิ่มเติมรายละเอียดถังเติม
อากาศ ถังตกตะกอน ถังสัมผัสคลอรีน และถังเก็บตะกอน

-

๔-

๑๗. เนื่องจากส่วนการจัดการกากตะกอนจุลินทรีย์ เป็นงบประมาณของเทศบาลเมืองป่า
ตอง ฝ่ายเลขานุการฯ เห็ นควรแก้ไขชื่อโครงการจาก “โครงการก่อสร้างระบบบาบัดสิ่งปฏิกูลและระบบกาจัด
กากตะกอนจุลินทรีย์” เป็น “โครงการก่อสร้างระบบบาบัดสิ่งปฏิกูล”
มติที่ประชุม
ให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ ประสานเทศบาลเมื อ งป่ าตอง จั งหวั ด ภู เก็ ต
เพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ แก้ ไขรายละเอี ย ดโครงการให้ เป็ น ไปตามความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองฯ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่ฝ่ายเลขานุ การฯ แจ้งมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และให้นาเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ โครงการส่ งเสริ มการมี ส่ว นร่ วมของคณะครู นั กเรี ยนและบุ ค ลากรโรงเรี ย น
ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ดาเนินการโดยโรงเรียน
ศรีสวัสดิ์วทิ ยาคารจังหวัดน่าน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน

ความเห็นที่ประชุม
๑. ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของการต่ อ ยอดและการสร้า งความยั่ งยื น ของ
โครงการส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมของคณะครู นั กเรี ยนและบุ คลากรโรงเรียนศรี สวั สดิ์ วิทยาคาร จั งหวั ดน่ าน
เมื่ อสิ้ น สุ ด การด าเนิ น โครงการ ควรมี การประสานงานร่ วมกั น ในการด าเนิ นโครงการเพื่ อให้ เกิ ดความยั่ งยื น
ทั้ งภาครั ฐ โรงเรี ยน วัด องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น และประชาชน ซึ่ งคณะอนุ กรรมการฯ แนะน าให้ บรรจุ
โครงการดั งกล่ าวลงในแผนบริ ห ารจั ด การสิ่ งแวดล้ อมของท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ กิ จ กรรมมี ก ารต่ อ ยอดและเกิ ด
ความต่อเนื่องในการดาเนินการต่อไป
๒. ควรมีการต่อยอดโครงการโดยประยุกต์เป็นหลักสูตรในการจัดการขยะมูลฝอยเข้ากับ
การเรีย นการสอนของโรงเรี ย นในวิช าอื่ น ๆ เช่น คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิล ปะ และสั งคมศึก ษา เป็ นต้ น
ซึ่งอาจจะแฝงอยู่ในรูปแบบของการทากิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้
๓. ทบทวนและปรับ เพิ่มร้อยละของปริมาณขยะที่ลดลงภายในโรงเรียน โดยวิธีการคัด
แยกขยะ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป เมื่อเทียบกับปริมาณขยะก่อนเริ่มดาเนินโครงการ
ในวัตถุประสงค์ของโครงการในข้อที่ ๒ จากเดิมที่กาหนดไว้ ร้อยละ ๓๕ เป็นอย่างน้อย ร้อยละ ๖๐ เนื่องจากขยะ
ทีเ่ กิดขึ้นภายในโรงเรียนสามารถนาไปจัดการได้มากกว่าร้อยละ ๓๕
๔. ปรับแก้วัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อที่ ๓ เพื่อจัดตั้งฐานการเรียนรู้การคัดแยกขยะใน
โรงเรียน เป็ น “เพื่อจัดตั้งฐานการเรียนรู้การคัดแยกขยะในโรงเรียนและบูรณาการไว้ในหลักสูตรการเรียนการ
สอน” เพือ่ ให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินโครงการและเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ

-

๕-

๕. ทบทวนและปรับแก้กิจกรรมของโรงเรียนให้เกิดความชัดเจน ในการดาเนินการบาบัด
หรือกาจัดขยะมูลฝอย ซึ่งควรเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ โดยภารกิจหน้าที่
ของโรงเรียนควรเน้นกิจกรรมที่สร้างจิตสานึก ความตระหนัก และการให้ความรู้แก่เยาวชนในการจัดการขยะ
๖. จุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะติดเชื้อภายในโรงเรียน ควรมี เพียงจุดเดียวเพื่อให้
ง่ายต่อการจัดการและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
๗. แผนงานที่ ๒ กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป
ในโรงเรียน ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดในการคัดแยกขยะให้ชัดเจน เช่น มีขยะอินทรีย์เกิดขึ้น ร้อยละ ๔๕ และสามารถ
นาไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ ร้อยละ ๑๐๐ เป็นต้น
๘. ปรับ กิจกรรมการจัด ทาแอปพลิเคชัน สาหรับการรณรงค์โรงเรียนปลอดขยะให้ แก่
นักเรียนที่สนใจ เป็นการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น คลิปวีดีโอ แผ่นพับ และเอกสารเผยแพร่ เป็นต้น
๙. แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท ควรเพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ เพิ่มรายละเอียดแผนงานให้ชัดเจน เมื่อดาเนินการ
แล้วมีการต่อยอดอย่างไร เช่น การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่าง ๆ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไก่พื้นเมือง และพันธุ์ปลาพร้อม
วัสดุกระชังปลา เพื่อมาเลี้ยงในแปลงสาธิต
- กิจกรรมการจัดการขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ การจัดเก็บรวบรวมเพื่อบันทึกข้อมูล
เสนอรายงานทุก ๆ ๓ เดือนแล้ว จะดาเนินการต่อไปอย่างไร
๑๐. ทบทวนค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
๑๐.๑ ตัดงบประมาณ การจัดหาทีวีดิจิตอล ขนาด ๕๕ นิ้ว ราคา ๓๕,๐๐๐ บาท
พร้อมอุปกรณ์ ในแผนงานที่ ๑
๑๐.๒ ตัดงบประมาณ การจัดหากระบอกน้าดื่มให้แก่นั กเรียน เพื่อสาหรับใช้บรรจุ
น้าดื่ม จานวน ๒,๒๐๗ คน จานวนเงิน ๘๘,๒๘๐ บาท ในแผนงานที่ ๒
๑๐.๓ ตัดงบประมาณเครื่องอัดถุงพลาสติก จานวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท
ในแผนงานที่ ๓ เนื่องจากโครงการต้องการรณรงค์ให้คัดแยกขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งไม่จาเป็นที่จะต้องมี
เครื่องอัดถุงพลาสติก
๑๐.๔ ตั ดงบการจั ดซื้ อกระสอบถุ งปุ๋ ย จ านวน ๕๐๐ ใบ ส าหรั บใส่ ขยะรีไซเคิ ล
วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๑๐.๕ แจกแจงงบประมาณ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโรงเรียน
ปลอดขยะทีจ่ ัดปีละ ๑ ครั้ง ให้เกิดความชัดเจน
๑๐.๖ ปรับงบประมาณค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานจั ดเก็บ
ขยะของเทศบาลต าบลดู่ ใต้ และเจ้ าหน้ าที่ ของโรงเรี ยนศรี ส วั ส ดิ์ วิ ท ยาคารจั งหวั ดน่ าน เดื อนละ ๒,๐๐๐ บาท
เป็นงบประมาณที่ซ้าซ้อนกับงบประมาณที่ขอให้โรงเรียนและเทศบาลตาบลดู่ใต้

-

๖-

๑๐.๗ เพิ่มเติมเหตุผลและความจาเป็นการจัดหาเครื่องย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ชนิ ดไฟฟ้า
ขนาด ๕-๑๐ ตัน จานวน ๑ เครื่อง ราคา ๕๘,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ หากโครงการพิจารณาแล้ว เห็นว่ายังมีความจาเป็น
เห็นควรปรับลดขนาดให้เหมาะสมและจะต้องเปรียบเทียบราคาตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อครุภัณฑ์ ๓ ราย
๑๐.๘ ตัดงบประมาณในการจัดซื้อถังขยะแบบแยกสี ในแต่ละแผนงาน
๑๑. ควรเพิ่มความถี่ ในการจัดกิจกรรมสั ปดาห์ โรงเรียนปลอดขยะ เพื่ อฝึ กให้ นักเรี ยน
มี ส่ วนร่ วมในการท ากิ จ กรรมคั ดแยก และให้ นั กเรี ยนตั วแทนในแต่ ล ะห้ องเรี ยน เป็ น ผู้ น าในการท ากิ จกรรม
คัดแยกขยะ และเป็นตัวแทนประจาฐานเรียนรู้ต่าง ๆ เมื่อมีการจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์
๑๒. การควบคุ มปริมาณขยะอิ นทรีย์ ที่ เกิ ดในโรงอาหาร ควรเพิ่ ม แรงจู งใจในการลด
ปริมาณขยะอินทรีย์ของร้านค้า เช่น มีการจัดประกวดผู้ประกอบการในโรงเรียน หรือมอบประกาศนียบัตรแก่ร้านค้า
๑๓. การท ากิ จ กรรมการคั ด แยก ควรให้ นั ก เรี ย นผู้ แ ทนห้ อ งเรี ย น มี ส่ ว นร่ ว มใน
การจัดทาการบันทึกข้อมูลสถิตปิ ริมาณขยะแต่ละประเภท
มติที่ประชุม
เห็นชอบในรายละเอียดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครูนักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจั งหวัดน่ าน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ดาเนินการโดยโรงเรียนศรีส วัสดิ์วิท ยาคาร
จั งหวั ดน่ าน และมอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองโครงการด้ านการมลพิ ษ ประสาน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เพื่อดาเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดข้อเสนอโครงการตามความเห็นของ
คณะอนุ ก รรมการฯ และจั ด ส่ ง ข้ อเสนอโครงการที่ ป รั บแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ วมายั ง ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่แจ้งมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามขั้นตอนต่อไป
๔.๒ โครงการจัดการขยะจากต้นทางชุมชนตาบลบางไทร ดาเนินการโดยเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความเห็นที่ประชุม
๑. เพิ่มเติมแผนงานติดตามและประเมินผล เพื่อให้แผนงานมีความชัดเจนและครบถ้วน
ตามองค์ประกอบ
๒. เนื่องจากกิจกรรมในการดาเนินงานส่วนใหญ่เป็นการจัดอบรม ซึ่งเป็นกิจกรรมทีย่ ังไม่
แสดงถึงความยั่งยืนต่อเนื่องของโครงการ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ทบทวนกิจกรรมการดาเนินงานให้มีความเหมาะสม

-

๗-

มติที่ประชุม
ให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ ประสานกั บ เครื อ ข่ ายอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดาเนินการจัดทาข้อเสนอ
โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วน และปรับแก้ไขรายละเอียดตามประเด็น
ความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ และฝ่ายเลขานุการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน
๑ เดือน ภายหลังจากวันที่ได้รับแจ้งมติจากสานักงานนโยบายฯ และให้นาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา
อีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้กาหนดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

