
(ร่าง) รายงานการประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2562 

สมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย) 

วันที่ 27 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมทรัพยากรธรณี 

ผู้มาประชุม 

สมาชิกผู้มาประชุมด้วยตนเอง 

1. คุณสุณี   ปิยะพนัธุ์พงศ ์  ภาครัฐ 
2. รศ.ชาติ   เจียมไชยศร ี  ภาคการศึกษา/วิจัย 
3. คุณศุภรัตน์  โชติสกุลรัตน ์  ภาคเอกชน 
4. คุณยุทธพงษ์  วัฒนะลาภา  ภาคเอกชน 
5. คุณเมธ ี  สุคันธมาลย ์  ภาคประชาชน 
6. คุณอดิศักดิ์  ทองไข่มุกต์  ภาคประชาชน 
7. Mr. Raphael Veit   ภาคประชาชน 
8. คุณสิรินทิพย์  บุญล้อม   ภาคประชาชน 
9. Mr. Peram  Rao   ภาคประชาชน 
10. คุณภัทรพล  ตุลารักษ ์  ภาคประชาชน 

 

สมาชิกมอบอ านาจแทน 

1. คุณทัศนีย์  อาจวิชิต   ภาครัฐ 
2. คุณสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง  ภาครัฐ 
3. รศ.วิไล   เจียมไชยศร ี  ภาคการศึกษา/วิจัย 
4. ดร. มนัสกร ราชากรกิจ  ภาคการศึกษา/วิจัย 
5. ดร.พีระ   เจริญพร   ภาคการศึกษา/วิจัย 
6. ดร. สุจิตรา  วาสนาด ารงด ี  ภาคการศึกษา/วิจัย 
7. ดร. ปเนต มโนมัยวบิูลย ์  ภาคการศึกษา/วิจัย 
8. คุณวีระ   อัครพุทธิพร  ภาคเอกชน  
9. ดร. พูนศักดิ์  จันทร์จ าป ี  ภาคเอกชน 
10. คุณบุรินทร์  ตั้งศิลป์โอฬาร  ภาคเอกชน 
11. ดร. อภิพงษ์  ล  าซ า   ภาคเอกชน 
12. คุณนฤมล ทองขาว   ภาคเอกชน 
13. Mr. Taisuke Odera   ภาคเอกชน 
14. Dr. Vincent Aloysius  ภาคประชาชน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณศรีสงกรานต ์ จันทร์ศร  UAE 
2. คุณธนาธร  ตรงสิทธิวิท ู  รับมอบอ านาจจาก (Dr. Vincent Aloysius) 

เริ มประชุมเวลา 10:00 น. 
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นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 24 คน ซึ งเกินหนึ งใน

สามของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมด จ านวน 66 คน ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 22. จึงขอเปิดประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 2562 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 

ประธานแจ้งที ประชุมทราบผลการแต่งตั้งกรรมการในต าแหน่งตา่งๆ จากการเลือกตั้งเมื อปี 2561 และแจ้ง
ว่าการประชุมใหญ่สามัญฯ ปี 2562 จะไม่มีการเลือกตั้งกรรมการบริหาร  

 มติที่ประชุม  ทราบ 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายภัทรพล เลขาธิการฯ เสนอให้ที ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
เมื อวันที  28 เมษายน 2561 ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 โดยให้แก้ไขจากปี 2560 เป็น 2561 
และให้แก้ชื อคุณยุทธพงษ์ให้ถูกต้อง 

วาระที่ 3  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
นายภัทรพล เลขาธิการฯ รายงานว่าคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้มีการประชุมในปี 2561 รวม 5 คร้ัง 

โดยมีการด าเนินงานและมติต่าง ๆ ได้แก่ 

วัตถุประสงค ์ โครงการ/กิจกรรม 
ยกระดับมาตรฐานการ
จัดการของเสียของประเทศ 

• การเป็นผู้อภิปราย (panel discussion) ในงานเสวนาเรื อง “ทิศทางอุตสาหกรรมรีไซเคิล
เศษโลหะไทย ยุค 4.0” เมื อวันที  29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม Sheraton Grande 
Sukhumvit 

• การประชุมระดมสมองภายใต้โครงการ Regional Solutions to Combat Plastic 
Pollution เรื อง Consultation on Packaging Industry Regulations & Standards 
for Design, Labelling, Recovery & Recycling in ASEAN เมื อวันที  11-12 ธันวาคม 
2561 โดย UN Environment 

• การจัดท าข้อเสนอโครงการเบื้องต้น Reducing Marine Litter by addressing the 
management of the Plastic Value Chain in Southeast Asia เพื อขอรับทุน
สนับสนนุจาก UN ESCAP 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาคส่วนตา่ง ๆ ทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

• การประชาสัมพนัธ์สิทธพิิเศษในการลงทะเบียนร่วมงาน ISWA World Congress 2018 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเข้าร่วมงาน ระหวา่งวันที  22-24 ตุลาคม 2561 ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ 

• การตัดสินใจร่วมเป็นเจา้ภาพหลักในการจัดงาน the 5th 3R International Scientific 
Conference on Material Cycles and Waste Management (3RINCs) 

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
จัดการของเสียและสร้าง
จิตส านึกแก่สาธารณชน 

• Facebook page ปัจจุบนัมีจ านวนผูต้ิดตามมากกว่า 450 คน 
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วัตถุประสงค ์ โครงการ/กิจกรรม 
สร้างชื อเสียงให้สมาคม เป็น
ที รู้จัก 

• การน าเสนอและร่วมอบรมในงาน 2018 E-waste Academy – Managers Edition 
(EWAM) ระหว่างวนัที  7-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Avani Riverside Bangkok 

• การน าเสนอในงาน CleanEnviro Summit เมื อวันที  11 กรกฎาคม 2561 ณ สิงคโปร์ 
มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้น าผลสรุปการประชุม 3RINCs เผยแพร่ต่อไป 

วาระที่  4 รายงานรายรับรายจ่ายและงบดุล  
นางศุภรัตน์ เหรัญญิก ได้รายงานและขอให้ที ประชุมให้การรับรองงบรายได้และค่าใช้จ่าย และงบแสดงฐานะ

การเงินของสมาคมฯ ประจ าปี 2561 ที ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้ 
ณ วันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สมาคมฯ มีรายได้รวม 41,065.16 บาท รายจ่ายรวม 18,423.51 บาท 

รายได้สูงกว่ารายจ่าย 22,165.13 บาท และมีเงินทุนสะสมยกไปปี 2562 จ านวน 163,568.34 บาท โดยสมาคมฯ มี
สินทรัพย์รวม 177,044.86 บาท 

มติที่ประชุม รับรองงบรายได้และค่าใช้จา่ย และงบแสดงฐานะการเงินของสมาคมฯ ปี 2561 
 

วาระที่ 5 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบญัชีสมาคมฯ และก าหนดค่าตอบแทน 
นางสุณี นายกสมาคมฯ ได้แจ้งให้ที ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิารณาเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี

ที เหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอ นางสาวโชติมา กิจศิรกร ซึ งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้แก่สมาคมฯ มาอย่างต่อเนื องให้
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีส าหรับปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท และเสนอค่าตอบแทนส าหรับ
คุณศรีสงกรานต์ จันทร์ศร ผู้จัดท าบัญชีเป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท 

มติที่ประชุม อนุมัตติามที เสนอ            
 

วาระที่ 6 รับทราบจ านวนสมาชิกสมาคมฯ 
นายภัทรพล เลขาธิการ รายงานจ านวนสมาชิกสามัญ ณ วันที  31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 63 คน 

แบ่งเป็นกลุ่ม ภาครัฐ 7 คน ภาคการศึกษาวิจัย 19 คน ภาคประชาชน 12 คน ภาคเอกชน 25 คน 
ส าหรับจ านวนสมาชิก ณ วันที  26 เมษายน 2562 มีจ านวน รวมทั้งสิ้น 66 คน แบ่งเป็นกลุ่ม ภาครัฐ 8 

คน ภาคการศึกษาวิจัย 19 คน ภาคประชาชน 12 คน และภาคเอกชน 27 คน 
โดยมีสมาชิกพ้นสภาพ สิ้นปี 2561 จ านวน 2 คน ต่ออาย/ุสมัครใหม่ จ านวน 2 คน 
มติที่ประชุม รับทราบ และสอบถามจ านวนที เป็นสมาชิกตลอดชีพเทียบกับรายปี นายภทัรพล ได้แจ้งวา่

จ านวนสมาชิกตลอดชีพ 64 คน และรายปี 2 คน 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแผนงานและเสนอข้อคิดเห็นให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ น าไปด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของ สมาคมฯ 

นายภัทรพล เสนอแนวทางและแผนงานกิจกรรมของสมาคมฯ ส าหรับปี 2562-2563 ให้ที ประชุมพิจารณา
ดังต่อไปนี ้
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วัตถุประสงค ์ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 
ยกระดับมาตรฐานการ
จัดการของเสียของประเทศ 

• การจัดอบรม สัมมนาวิชาการ 
• ให้ความเห็นและค าแนะน าทาง

วิชาการดา้นของเสีย 

• การจัดอบรม/ศึกษาดูงาน เชน่การจัดการ
กลิ นจากสถานที ก าจัดขยะ การออกแบบ
หลุมฝังกลบ การผลิตไฟฟ้าจากขยะ 

• ความเห็นและค าแนะน าทางวชิาการต่อร่าง
กฎหมายหรือยุทธศาสตร์ 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาคส่วนตา่งๆ ทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

• ร่วมมือกับสมาคม/องค์กรด้านการ
จัดการของเสียระดับภูมิภาค และ
ระดับสากล 

• เข้าร่วมงานที จัดโดยสมาคมด้านการจัดการ
ของเสียในต่างประเทศ หรือร่วมเป็น
สมาชิกเครือข่ายที เกี ยวข้อง 

เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การจัดการของเสียและ
สร้างจิตส านึกแก่
สาธารณชน 

• การเสวนาเวทีสาธารณะ 
• การจัดท าสื อที ทนัสมัยเข้าใจงา่ย 

เช่น animation หรือ infographic 

• จัดหาข่าวสาร/สื อผ่านช่องทาง Facebook 
page 

สร้างชื อเสียงให้สมาคม 
เป็นที รู้จัก 

• ร่วมออกบูธ หรือท าสื อ
ประชาสัมพนัธ์สมาคมฯ 

• การเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดประชุมวชิาการ
นานาชาต ิ

• ท าแผ่นพับ / roll up 
• การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Asia Pacific 

Landfill Symposium ปี 2020 ที 
ประเทศไทย 

 ที ประชุมได้อภิปรายอยา่งกว้างขวางในประเดน็ต่าง ๆ ประกอบด้วย 
1) การศึกษาดูงานควรเพิ มเรื องการดูงานตา่งประเทศ และให้พิจารณาโรงไฟฟา้จากขยะโรงใหม่ๆ ที จะทยอย

เปิดด าเนินการ 
2) การท าข้อเสนอ/หาทางออกในเรื องที เป็นประเด็นส าคัญเชน่ e-waste และขยะพลาสติก โดยพจิารณาจัดท า 

TOR เพื อให้ภาคเอกชนให้การสนับสนุนและร่วมจัดท าข้อเสนอที ปฏิบัตไิด้ 
3) การเพิ มกิจกรรมในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
4) การจัดงาน Landfill Symposium ช่วงวนัลอยกระทงปี 2020 ริเริ มโดยอาจารย์จาก Hokkaido ฝ่ายไทยจะ

มี สวสท. เป็นเจา้ภาพหลัก สมาคมฯ อาจช่วยหาผูส้นบัสนุนหรอืจัดงานดา้นของเสียอื นขนานกนัไป  
5) ควรพิจารณาให้มีสมาชิกประเภทนักเรียน/นักศึกษาดว้ย 
6) การร่วมจัดงาน Recycle and Recovery ในระหว่างวนัที  26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ที  BITEC  

มติที่ประชุม ที ประชุมเห็นชอบในหลักการ โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดต่อไป 
 

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ 
ไม่มี 

ปิดประชุม เวลา 12:00 น. 
 

นายภัทรพล  ตุลารักษ์ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 นางสุณี ปิยะพันธุพ์งศ์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


