มติการประชุม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

เนื่องจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้นายสุรพล ดวงแข (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานในการประชุม
ครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้อม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ โดยไม่มี
ข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย ระยะที่ ๔ ของเทศบาลเมืองป่าตอง
จังหวัดภูเก็ต

ความเห็นของที่ประชุม
เนื่ องจากสั ญ ญาเช่ าที่ ดิ น ธรณี ส งฆ์ ระหว่างวัดสุ ว รรณคี รีว งศ์ กับ เทศบาลเมื อ ง
ป่าตอง มีระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี (๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๙๑) และกาหนดให้สิ่งปลูกสร้าง
ทั้งหมดที่ผู้เช่าปรับปรุงและก่อสร้างตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า ดังนั้น ที่ประชุมฯ เห็นว่า ข้อกาหนดดังกล่าว
อาจส่งผลต่อการใช้เงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม และประกอบกับระยะเวลา ๓๐ ปี โครงสร้างของระบบบาบัด
น้าเสียยังคงอาจใช้งานได้ จึงเห็นควรให้เทศบาลเมืองป่าตองทบทวนสัญญาเช่าที่ดิน และให้สานักงานนโยบายฯ
หาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้มีความชัดเจน

๒
มติที่ประชุม
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานเทศบาล
เมืองป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต ดาเนิ นการตามความเห็ นของที่ประชุมฯ และนาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป
๓.๒ รายงานผลสิ้นสุดการด้าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลสิ้นสุดโครงการ ๓ โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม
๓.๓ รายงานสถานการณ์ด้านการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๙
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานสถานการณ์ด้านการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๔ รายงานการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๓.๕ นายมานิต นิธิประทีป ขอลาออกจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบการขอลาออกจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ของนายมานิต นิธิประทีป

๓
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แนวทางการสนับสนุนโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่เสนอผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ความเห็นของที่ประชุม
กรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เสนอโครงการตามมาตรา ๒๓ (๔) ด้านการ
จัดการมูลฝอยเข้ามา แต่ยังอยู่ระหว่างการดาเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง ชุดที่ ๑ จานวน ๒๕ แห่ง ควรเพิ่มเติมข้อความว่า ต้องเป็นโครงการที่ประเมินผลแล้วประสบผลสาเร็จ
จึงจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อดาเนินโครงการต่อเนื่องได้
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบกับแนวทางการสนับสนุน โครงการตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราช
บัญ ญั ติส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้านการจัดการมูลฝอย ที่เสนอผ่ าน
แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมในระดั บ จั งหวั ด ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และ ๒๕๖๑ จานวนทั้งหมด ๑๐๓ โครงการ ดังนี้
๑.๑ กรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เสนอโครงการตามมาตรา ๒๓ (๔)
ด้านการจัดการมูลฝอยเข้ามา แต่ยังอยู่ระหว่างการดาเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๑ จานวน ๒๕ แห่ง จะไม่ให้การสนับสนุน จนกว่าจะดาเนินโครงการฯ ชุดที่ ๑
แล้ ว เสร็จ และส านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้ดาเนิ น การประเมิน ผล
โครงการแล้วประสบผลสาเร็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะเสนอขอรับการสนับสนุนเข้ามาใหม่อีกครั้ง
๑.๒ กรณี โครงการตามมาตรา ๒๓ (๔) ด้ านการจัด การมูล ฝอย ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อีกจานวน ๗๘ โครงการ ที่ไม่ซ้าซ้อนกับโครงการฯ ชุดที่ ๑ เห็นชอบให้นามาพัฒนาเป็น
ชุดโครงการ ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒”
๒. เห็ น ชอบกั บ หลั กเกณฑ์ การสนั บสนุ นและขั้ นตอนการด าเนิ นงานส าหรับ ชุ ด
โครงการ ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒” ตามที่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเสนอ
๔.๒ รายงานการติดตามผลการด้าเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
ของเทศบาลต้าบลหนองแดง จังหวัดน่าน
มติที่ประชุม
เห็นชอบผลการประเมินโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ของเทศบาลตาบล
หนองแดง จังหวัดน่าน ในปีที่ ๑ และให้เทศบาลตาบลหนองแดง ดาเนินโครงการในปีที่ ๒ และปีที่ ๓ ต่อไป

๔
๔.๓ แนวทางการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณี บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เป็นผู้พิจารณาปล่อยเงินกู้เอง (Lump Sum)
ความเห็นของที่ประชุม
๑. ผู้ แทนกรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง (นายชัย ยา เจิม จุ ติ ธ รรม) ขอสงวนสิ ท ธิ์
ไม่ เห็ น ชอบแนวทางการสนั บ สนุ น เงิ น กู้ จ ากกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม กรณี ธ นาคารกรุ ง ไทยเป็ น ผู้ พิ จ ารณา
ปล่อยเงินกู้ได้เอง (Lump Sum) เนื่องจากเห็นว่ากรณีธนาคารกรุงไทยอนุมัติเงินให้เอกชนกู้ยืมและหากเกิด
ความเสี ยหายไม่ส ามารถเรียกเก็บ เงิน จากผู้ กู้ ได้ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้ อมอาจจะต้องรับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๒. เพิ่มเติมรายละเอียดความรับผิดชอบของธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้จัดการกองทุน
สิ่ งแวดล้ อ ม ในกรณี ต รวจสอบพบว่าโครงการที่ ได้รับ การสนั บ สนุ น ไม่เป็ น ไปตามหลั กการการพิ จารณา
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบแนวทางการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณี บมจ.ธนาคาร
กรุงไทย เป็นผู้พิจารณาปล่อยเงินกู้ได้เอง (Lump Sum) ตามที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในลักษณะเงินก้อน (Lump Sum) ให้กับ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริหารจัดการและอนุมัติเงินกู้ให้ กับลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ ภายใต้
แนวทางที่กาหนด วงเงินจานวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ใน ๓ ลักษณะโครงการ ดังนี้
(๑) โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นใด ในระบบบาบัดอากาศเสี ย
หรือระบบบาบั ดน้าเสีย หรือระบบกาจัดของเสีย เพื่อการทดแทนระบบฯ เดิมที่มีอยู่ที่ห มดอายุการใช้งาน
โดยงบประมาณโครงการไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
(๒) โครงการติดตั้งระบบสาหรับหมักมูลสัตว์ จากฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อให้สามารถ
นากลับมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ย หรือเป็นสารบารุงดินที่มีกาลังการผลิตต่อเครื่อง ไม่เกิน ๒๐ ตัน/วัน และระบบฯ
ดังกล่าวต้องมีใบรับประกันผลงานอย่างน้อย ๑ ปี
(๓) โครงการก่อสร้างเฉพาะระบบบาบัดน้าเสียของสถานประกอบการที่มีความสามารถ
ในการบาบัด ไม่เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน
๓. ให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม แจ้งมติ
คณะกรรมการกองทุน สิ่งแวดล้อม ให้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาการให้การสนับ สนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณี บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้
พิจารณาปล่อยเงินกู้ได้เองต่อไป
๔. ให้บมจ.ธนาคารกรุงไทย รายงานผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่ภาคเอกชนเป็น
รายโครงการ พร้ อมทั้ ง จัดส่ งส าเนาเอกสารโครงการ และส าเนาสั ญญาเงินกู้ให้ ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามขั้นตอน ต่อไป

๕
๕. ให้บมจ.ธนาคารกรุงไทย รายงานผลการดาเนินงานพิจารณาอนุมัติเงินกู้ตามแนวทาง
การสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณี บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้พิจารณาปล่อยเงินกู้ ได้เอง
ให้คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมรับทราบทุกไตรมาส
๖. ให้ ส านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ประสาน
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุม
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เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ยื่นค้าขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา
๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕

มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการยื่นคาขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ ม และรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมอบหมายให้ ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เสนอประธาน
กรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๕.๒ องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีสุข ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามโครงการฟื้นฟู
และอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติในล้าห้วยทับทัน โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และชุมชนท้องถิ่นต้าบลศรีสุข
ความเห็นของที่ประชุม
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข ได้ดาเนินการจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว
จึงเห็ น ควรให้ มีการปรับ เปลี่ ย นกิจ กรรม จากกิจกรรมการออกข้ อบัญ ญั ติท้ องถิ่น และกาหนดการใช้จ่าย
งบประมาณ จากค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างในการจัดประชุมประชาคม มาเป็นกิจกรรมการตรวจสอบ
ดูแลเฝ้าระวัง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมตามวงเงินเดิม คือ
๑๔,๐๐๐ บาท เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการฟื้ นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างครบวงจรและเป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ได้ดาเนินการจัดทาร่างแล้วเสร็จ ซึ่งยังเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการ
มติที่ประชุม
๑. อนุ มั ติ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลศรี สุ ข อ าเภอศรี ณ รงค์ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ จากการจัดทาข้อบัญญั ติท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบ ดูแล

๖
เฝ้าระวัง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ภายในวงเงินกิจกรรมเดิม ๑๔,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้เปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ จากวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๒. อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข ดาเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติในลาห้วยทับทันโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นตาบลศรีสุข วงเงิน
๑,๙๒๕,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๒ ปี ตามที่ได้รับ
ความเห็ นชอบในหลักการจากคณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้อมแล้ว ในคราวการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
๓. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ประสาน
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุขดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุม ต่อไป
๕.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีส่วนร่วม ของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
มติที่ประชุม
๑. อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่ มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
เพื่ อดาเนิ นโครงการส่ งเสริ มศั กยภาพป่ าแห่ งการเรียนรู้เพื่ อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีส่ วนร่วม
วงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๒ ปี (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
๒. ให้มู ล นิ ธิ เพื่ อ เยาวชนชนบท จัด ท ารายละเอีย ดแผนการด าเนิน งาน และ
แผนการใช้จ่ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการ โดยแบ่งเป็นรายไตรมาสให้มีความเป็นไปได้และสามารถเบิกจ่าย
ได้ตามกรอบระยะเวลาดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่ง แวดล้อ ม ในฐานะฝ่า ยเลขานุก ารคณะกรรมการกองทุน สิ ่ง แวดล้อ มพิจ ารณาก่อ นที ่ จะเสนอ
กรมบั ญ ชี ก ลาง (ผู้ จั ด การกองทุ น ) ต่ อไป ทั้ งนี้ ภายในระยะเวลา ๑ เดื อน หลั งจากส านั ก งานนโยบายฯ
แจ้งมติค ณะกรรมการกองทุน สิ ่งแวดล้อ มให้ท ราบ เพื่อ ใช้เป็น กรอบในการเบิก จ่า ยจากกรมบัญ ชีก ลาง
และเพื่อการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบายฯ ต่อไป
๓. มอบหมายให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเมินผลการดาเนินงานในปีที่ ๑ ก่อน หากผ่านการประเมินผลสาเร็จแล้ว จึงจะให้ดาเนินโครงการในปีที่ ๒
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

