มติการประชุม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยไม่มี
ข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การลงนามในบันทึกข้ อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจาปีบัญชี ๒๕๖๐

มติที่ประชุม
รับทราบการลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
(กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจาปีบัญชี ๒๕๖๐
๓.๒ รายงานของผู้ส อบบัญ ชีแ ละงบการเงิน กองทุน สิ่ง แวดล้อ ม สาหรับ ปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานของผู้ สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๒

๓.๓ รายงานการรับ -จ่า ยเงินกองทุน สิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานการรับ – จ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๑ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)
๓.๔ รายงานการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รั บ ทราบการรายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รวม ๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดาเนินการสิ้นสุดตามระยะเวลา
ที่ได้รับ อนุมัติ รวม ๑ โครงการ และโครงการที่ได้ดาเนินการระยะ ๑ ปี รวม ๒ โครงการ ซึ่งเห็นควรให้
ดาเนินการในปีที่ ๒ และปีที่ ๓ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
(ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการ
มูลฝอยของกองทุนสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของที่ประชุม
เพื่อให้ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการ
จัดการมูล ฝอยของกองทุน สิ่ งแวดล้ อม มีความชัดเจน ครบถ้ว น เห็ นควรปรับแก้ไขรายละเอียดในหัว ข้อ
หลักเกณฑ์การสนับสนุนเป็น ดังนี้
๑. ข้อที่ ๒ ปรับแก้ไขเป็น “เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มี
ระบบกาจัดมูลฝอยรวมและเป็นศูนย์กาจัดมูลฝอยรวม (Cluster) ที่ให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ
ข้างเคียงด้วย”
๒. ข้อที่ ๓ ปรับแก้ไขเป็น “เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับใช้ในระบบกาจัดมูลฝอยรวม
เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี”
๓. ข้อที่ ๔ ปรั บแก้ไขเป็น “องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมีความสามารถในการ
สมทบงบประมาณในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินโครงการ”
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการ
จัดการมูลฝอยของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับแก้ไขให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมฯ และนาไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และประเมินความ
เหมาะสมโครงการจัดซื้อครุ ภัณฑ์เพื่อการจัดการมูล ฝอย ให้ กับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่เสนอผ่ าน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมทั้ง ใช้เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการ

๓

พิจารณาสนับสนุนโครงการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษและคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ เทศบาลตาบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ขอขยายระยะเวลาการดาเนินงาน
และปรับแผนงานรายกิจกรรมของโครงการชาววังทองร่วมใจ ลดมลพิษ
เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน และปรับแผนงาน
รายกิจกรรมของโครงการชาววังทองร่วมใจ ลดมลพิษเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ของเทศบาลตาบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ขยายระยะเวลา
ดาเนินโครงการ โดยหากเทศบาลฯ ไม่สามารถดาเนินงานโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขอขยาย
คณะกรรมการฯ จะไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาดาเนินการออกไปอีก
๒. ให้ เทศบาลต าบลวังทอง จัด ทารายละเอียดแผนการดาเนิน งานและแผนการ
ใช้จ่ายเงินโครงการในส่วนที่ขอปรับแผนงานและขอขยายระยะเวลาออกไป และนาเสนอให้สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารับรองภายในระยะเวลา ๑ เดือน หลังจากสานักงาน
นโยบายฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนฯ ให้ทราบ เพื่อส านักงานนโยบายฯ จะได้เสนอกรมบัญชีกลาง
(ผู้จัดการกองทุน) สาหรับใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายของโครงการและเพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของสานักงานนโยบายฯ ต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้รับรองมติที่ประชุมฯ ไว้ในที่ประชุมฯ แล้ว
๕.๒ เทศบาลเมือ งชุ มแสง จั ง หวั ดนครสวรรค์ ขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ย ด
โครงการปรั บ ปรุ งซ่ อมแซมระบบรวบรวมและบาบั ดน้ าเสียรวมที่ไ ด้รั บ
ความเสียหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ความเห็นของที่ประชุม
ควรเขียนเหตุผลความจาเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสารอง
ไฟและเครื่องปริ้นเตอร์ให้ชัดเจนว่า มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียอย่างไร
มติที่ประชุม
๑. อนุมัติให้เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ในส่วนของการเพิ่มปริมาณงานและเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแต่ละรายการใหม่ ดังนี้
๑) เครื่องสูบน้าแบบจุ่มขนาด ๙ Kw วงเงิน
๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จานวน ๖ เครื่อง
๒) เครื่องวัดอัตราการไหลของน้าและ วงเงิน
๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เครื่องบันทึกข้อมูล พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จานวน ๓ ชุด

๔

๓) ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้า วงเงิน
๑๔๙,๕๙๔.๔๖ บาท
พร้อมอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง จานวน ๓ ชุด
๔) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนพื้นบ่อบาบัดน้าเสีย วงเงิน ๑,๑๖๐,๙๒๘.๙๑ บาท
พร้อมขนย้ายนาไปฝังกลบ จานวน ๖ บ่อ
๕) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้า วงเงิน
๖๘๓,๒๔๖.๘๗ บาท
PS1 จานวน ๑ แห่ง พร้อมซ่อมแซม
ท่อรวบรวมน้าเสียจาก PS1 ถึง PS2
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร
ยาวประมาณ ๔๐ เมตร
๖) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน
๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
พร้อมเครื่องสารองไฟ
และเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องวัดอัตราการไหลของน้า
๗) ก่อสร้างหลังคาคลุมสถานีสูบ (PS3) วงเงิน
๑๗๔,๔๒๓.๙๔ บาท
รวมวงเงิน ๔,๑๑๓,๑๙๔.๑๘ บาท
โดยให้เทศบาลเมืองชุมแสงใช้จ่ายเงินภายในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม คือ
๔,๑๑๓,๐๐๐ บาท (สี่ ล้ า นหนึ่ ง แสนหนึ่ ง หมื่ น สามพั น บาทถ้ ว น) และมี ร ะยะเวลาด าเนิ น โครงการและ
ระยะเวลาเบิกจ่ายเงินรวม ๑๒ เดือนนับจากวันลงนามในสัญญา
๒. ให้เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานแต่ละรายการภายในวงเงินที่จะได้รับอนุมัติ
และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๒.๒ จัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการและ
นาเสนอให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารับรองภายในระยะเวลา
๑ เดือน หลังจากสานักงานนโยบายฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนฯ ให้ทราบ เพื่อสานักงานนโยบายฯ
จะได้เสนอกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) สาหรับใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายของโครงการและเพื่อติ ดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบายฯ ต่อไป
๒.๓ เสนออัตราค่าบริการที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นให้ สานั กงานนโยบายฯ เพื่อประสานนาส่งให้กรมควบคุมมลพิษ พิจารณานาเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ความเห็น ชอบอัตราค่าบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามขั้นตอนของมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการควบคู่ไปกับการดาเนินโครงการ
๒.๔ ดาเนินการจัดเก็บค่าบริการตามอัตราที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
กาหนดไว้ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
และนาหักส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปนับจากการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
รวบรวมและบาบัดน้าเสียรวมแล้วเสร็จ ในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ตลอดอายุ
โครงการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้รับรองมติที่ประชุมฯ ไว้ในที่ประชุมฯ แล้ว

๕

๕.๓ โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัด
ระนองและจังหวัดพังงา ดาเนินการโดย มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม
ความเห็นของที่ประชุม
๑. เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการบริหาร
โครงการบางท่านได้เกษียณอายุราชการหรือย้ายไปดารงตาแหน่งในพื้นที่อื่น ดังนั้น การกาหนดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว จึงเห็นควรให้ระบุเฉพาะชื่อตาแหน่งเท่านั้น
๒. ให้มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม พิจารณาถึงข้อมูลการศึกษาวิจัยต่างๆ ในพื้นที่ และการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ประกอบในการดาเนินกิจกรรมโครงการด้วย
มติที่ประชุม
๑. อนุ มั ติ จั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น จากกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ อี ส ต์ ฟอรั่ ม
เพื่อดาเนินโครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา
วงเงิน ๔,๙๕๖,๙๒๕ บาท ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๓ ปี (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๓)
๒. ให้มูลนิ ธิอีสต์ ฟอรั่ม จัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงาน และแผนการใช้
จ่ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการ โดยแบ่งเป็นรายไตรมาสให้มีความเป็นไปได้และสามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบ
ระยะเวลาด าเนิ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ เพื่ อ ให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมช าติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อนที่จะเสนอกรมบัญชีกลาง
(ผู้จัดการกองทุน) ต่อไป ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา ๑ เดือน หลังจากสานักงานนโยบายฯ แจ้งมติคณะกรรมการ
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ท ราบ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการเบิ ก จ่ า ยจากกรมบั ญ ชี ก ลาง และเพื่ อ การติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบายฯ ต่อไป
๓. มอบหมายให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเมินผลการดาเนินงานในปีที่ ๑ ก่อน หากผ่านการประเมินผลสาเร็จแล้ว จึงจะให้ดาเนินโครงการในปีที่ ๒
และ ๓ ต่อไป
๕.๔ (ร่าง) รายงานประจาปี ๒๕๕๙ กองทุนสิ่งแวดล้อม
ความเห็นของที่ประชุม
๑. เนื่องจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดทารายงานของผู้สอบบัญชีและ
งบการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควร
เปลี่ยนข้อมูลในส่วนที่ ๒ รายงานสถานะการเงินให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
๒. ในการจั ด ท ารายงานประจ าปี ก องทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มฉบั บ ต่ อ ไป ควรเพิ่ ม เติ ม
บทวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ
ควรแสดงข้อมูลให้เห็นว่า โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมจะมีผลทาให้
สภาพแวดล้อมดีขึ้นอย่างไร เช่น มีน้าเสียลดลง มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์จากกองทุน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยแสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบัน

๖

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบต่อ (ร่าง) รายงานประจาปี ๒๕๕๙ กองทุนสิ่งแวดล้อม และมอบให้
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมลงนามในสารจากประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒. มอบให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการ
จัดพิมพ์รายงานประจาปี ๒๕๕๙ กองทุนสิ่งแวดล้อม และเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อทราบ
ต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมได้รับรองมติที่ประชุมฯ ไว้ในที่ประชุมฯ แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

