มติการประชุม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยไม่มี
ข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ส าหรั บ ปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานของผู้ สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ส าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๓.๒ รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานการรับ – จ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๒ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

๒

๓.๓ รายงานสถานการณ์ด้า นการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ สิ้น ไตรมาสที่ ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานสถานการณ์ด้านการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๔ รายงานผลการติด ตามระบบการบริห ารจัด การและผลการปฏิบัติง าน
ตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ โครงการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย ระยะที่ ๔ ของเทศบาลเมืองป่าตอง
จังหวัดภูเก็ต

ความเห็นของที่ประชุม
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่า การเช่าที่ดินระหว่างเทศบาลเมืองป่าตองกับวัดสุวรรณคีรีวงก์
เพื่อก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย ควรมีความต่อเนื่อง
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้เทศบาลเมืองป่าตองเริ่มดาเนินโครงการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
ระยะที่ ๔ ตามมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ซึ่งอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อดาเนินโครงการ
ก่ อ สร้ า งระบบบ าบั ด น้ าเสี ย วงเงิ น ๑๒๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ สามล้ า นหนึ่ ง แสนบาทถ้ ว น)
โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๑๐,๗๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่น
บาทถ้วน) และเทศบาลเมืองป่าตองสมทบ ๑๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนหนึ่ งหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดาเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน รวม ๒๓ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
๒. ให้ เ ทศบาลเมื องป่ า ตอง จั ด ท าแผนการด าเนิน งานและแผนการใช้ จ่ ายเงิ น
โครงการ และนาเสนอให้สานักงานนโยบายฯ พิจารณารับรองภายในระยะเวลา ๑ เดือน หลังจากสานักงาน
นโยบายฯ ได้แจ้ง มติคณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้ อมให้ ทราบ เพื่อส านักงานนโยบายฯ จะได้นาเสนอ
กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) สาหรับใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายเงินของโครงการ และเพื่อ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของโครงการ ต่อไป
๓. ให้เทศบาลเมืองป่าตอง ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นมาตรการกากับการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. หากเทศบาลเมืองป่าตอง ทาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ เทศบาล
เมืองป่าตองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา

๓

ได้ (ค่า K) แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากมีการปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เทศบาลเมืองป่าตองจะต้องพิจารณา
จัดเตรียมการจัดตั้งงบประมาณสมทบเฉพาะในส่วนของวงเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นด้วย
๕. เทศบาลเมืองป่าตอง ต้องดาเนินการจัดเก็บค่ าบริการบาบัดน้าเสียในอัตราที่
กาหนดไว้ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
และหักส่งเงินค่าบริการคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าบริการบาบัดน้าเสียและค่าปรับที่
จัดเก็บได้ โดยส่งเงินค่าบริการคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมตลอดอายุโครงการ
๔.๒ โครงการพัฒ นากระบวนการและกลไกข้อ ตกลงร่ว ม เพื่อ แก้ไ ขปัญ หา
การบุกรุกพื้นที่ป่า และการจัดการพื้นที่เกษตรในเขตป่าต้นน้า ตาบลปางหินฝน
ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความเห็นของที่ประชุม
๑. เนื่องจากกิจกรรมดาเนินงานโครงการมีความหลากหลายในขณะที่ชื่อโครงการ
ไม่แสดงให้เห็นถึงแผนงานหลักของโครงการ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ปรับชื่อโครงการให้มีความเหมาะสม
๒. ปรับแก้ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการให้มีความชัดเจนและมีความสอดคล้อง
กับ วัตถุป ระสงค์แ ละแผนการดาเนิ น งาน โดยจะต้อ งแสดงได้ว่าจะเกิดผลผลิ ตของโครงการตามตัว ชี้วั ด
ที่กาหนดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และสามารถวัดผลสาเร็จที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลความสาเร็จที่เกิดขึ้นทั้งในระหว่างดาเนิน โครงการ
และเมื่อโครงการสิ้นสุด
มติที่ประชุม
๑. ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการจากโครงการพัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วม
เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และการจัดการพื้นที่เกษตรในเขตป่าต้นน้า ตาบลปางหินฝน เป็นโครงการ
พัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าต้นน้า
ตาบลปางหินฝน
๒. เห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่มูลนิธิเพื่อการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นากระบวนการและกลไกข้ อ ตก ลงร่ ว ม เพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าต้นน้า ตาบลปางหินฝน วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา
ดาเนินโครงการ ๒ ปี ๖ เดือน (วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
๓. ให้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมฯ
พร้อมทั้งจัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการ โดยแบ่งเป็น
รายไตรมาสให้มีความเป็นไปได้ และสามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบระยะเวลาดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ
เพื่อให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณา ก่อนที่จะเสนอกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) ต่อไป ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา
๑ เดือน หลังจากสานักงานนโยบายฯ แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางและเพื่อการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบายฯ ต่อไป

๔

๔. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินผล
การดาเนินงานในปีที่ ๑ ก่อน หากผ่านการประเมินผลสาเร็จแล้ว จึงจะให้ดาเนินโครงการในปีที่ ๒ และปีที่ ๓
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างบูรณาการเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น ดาเนินการโดย
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

ความเห็นของที่ประชุม
๑. ทบทวนความจาเป็นในกิจกรรมการศึกษาดูงานของพระภิกษุสงฆ์
๒. ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่
ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง การแยกประเภทขยะ รวมทั้ง ควรวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ชัดเจน
๓. ภายหลังจากดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ควรคัดเลือกชุมชนต้นแบบ เพื่อใช้เป็น
แบบอย่ า งให้ กั บ ชุ ม ชนอื่ น ๆ ต่ อ ไป และควรวั ด ปริ ม าณขยะในแต่ ล ะประเภทให้ ชั ด เจนเพื่ อ ประเมิ น ผล
การดาเนินโครงการ
๔. ปรับตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการให้ชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรม เช่น ปริมาณ
ขยะลดลงเท่าไร เกิดชุมชนต้นแบบจานวนกี่แห่ง เป็นต้น
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่มูลนิธิชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนาเพื่อดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างบูรณาการเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น วงเงิน ๓,๘๘๖,๐๕๐ บาท ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี
(๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
๒. ให้มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมฯ
และส่ ง ให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มพิจ ารณาก่ อ น แล้ ว จึ ง จั ด ท า
รายละเอียดแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการ โดยแบ่งเป็นรายไตรมาสให้มี
ความเป็นไปได้และสามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบระยะเวลาดาเนินโครงการที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อให้สานักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการกองทุ น
สิ่ ง แวดล้ อ มพิ จ ารณาก่ อ นที่ จ ะเสนอกรมบั ญ ชี ก ลาง (ผู้ จั ด การกองทุ น ) ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ภายในระยะเวลา
๑ เดือน หลังจากสานักงานนโยบายฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางและเพื่ อการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบายฯ
ต่อไป
๓. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินผล
การดาเนินงานในปีที่ ๑ ก่อน หากผ่านการประเมินผลสาเร็จแล้ว จึงจะให้ดาเนินโครงการในปีที่ ๒ และปีที่ ๓
ต่อไป

๕

๕.๒ โครงการเสริ ม สร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การฐาน
ทรัพยากรดิน น้า ป่า อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ของสมาคมเพื่อนภู
ความเห็นของที่ประชุม
๑. เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทาฐานข้อมูล Smart Farmer เพื่อใช้เป็น
ต้นแบบสาหรับชุมชนต่างๆ ดังนั้น ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๒๕ ราย สมาคมเพื่อนภู
ควรนาข้อมูลจากฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการคัดเลือกเกษตรกร
๒. ควรแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของโครงการภายหลังจากที่ได้ดาเนินโครงการ
สิ้นสุดลงแล้ว
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่สมาคมเพื่อนภู
เพื่อดาเนินการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น้า ป่า อาเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น วงเงิน ๔,๙๔๑,๔๘๐ บาท ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๓ ปี (วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๓)
๒. ให้สมาคมเพื่อนภู ดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมฯ พร้อมทั้ง
จัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการ โดยแบ่งเป็นรายไตรมาส
ให้มีความเป็นไปได้และสามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบระยะเวลาดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้สานักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะก รรมการกองทุ น
สิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อนที่จะเสนอกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) ต่อไป ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา ๑ เดือน
หลั งจากสานักงานนโยบายฯ แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้อมให้ทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง และเพื่อการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบายฯ ต่อไป
๓. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินผล
การดาเนินงานในปีที่ ๑ ก่อน หากผ่านการประเมินผลสาเร็จแล้ว จึงจะให้ดาเนินโครงการในปีที่ ๒ และ ๓
ต่อไป
๕.๓ โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน
อย่างมีส่วนร่ วมในพื้นที่อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ของมูลนิ ธิ เพื่ อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ดาเนินการโดย กลุ่มคนฮักอมก๋อย
ความเห็นของที่ประชุม
๑. เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโครงการ โดยควรระบุให้ชัดเจนว่า
คณะกรรมการบริหารโครงการมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
๒. เพิ่มเติมชื่อตาแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการให้ชัดเจน
๓. ปรับแก้ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการให้มีความชัดเจนและมีความสอดคล้อง
กับ วัตถุป ระสงค์แ ละแผนการดาเนิ น งาน โดยจะต้อ งแสดงได้ว่าจะเกิดผลผลิ ตของโครงการตามตัว ชี้วั ด
ที่กาหนดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และสามารถวัดผลสาเร็จที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลความสาเร็จที่เกิดขึ้นทั้งในระหว่างดาเนินโครงการ
และเมื่อโครงการสิ้นสุด

๖

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่ มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการไฟป่า หมอกควันอย่างมี
ส่วนร่วมในพื้นที่อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๒ ปี
๖ เดือน (วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
๒. ให้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมฯ
พร้อมทั้งจัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการ โดยแบ่งเป็นราย
ไตรมาสให้มีความเป็นไปได้และสามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบระยะเวลาดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อนที่จะเสนอกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) ต่อไป ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา ๑ เดือน
หลั งจากสานักงานนโยบายฯ แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้อมให้ทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง และเพื่อการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบายฯ ต่อไป
๓. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ประเมินผล
การดาเนินงานในปีที่ ๑ ก่อน หากผ่านการประเมินผลสาเร็จแล้ว จึงจะให้ดาเนินโครงการในปีที่ ๒ และ ๓
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

