มติการประชุม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

ประธานกรรมการกองทุนได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ประธานกรรมการกองทุนฯ ได้เข้ารั บรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐ ประเภทผลการดาเนินงาน
ดีเด่น ซึง่ เป็น ๑ ใน ๑๔ กองทุน จากจานวนทุนหมุนเวียนทังงหมด ๑๑๖ ทุน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครังงที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครังงที่ ๓/๒๕๖๐ โดยไม่มี
ข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น
คาขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มติที่ประชุม
รับทราบการนาประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการยื่นคาขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔
ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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๓.๒ รายงานผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจาปีบัญชี
๒๕๕๙
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจาปี
บัญชี ๒๕๕๙
๓.๓ รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานการรับ – จ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๓ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
๓.๔ รายงานผลการติด ตามระบบการบริห ารจัด การและผลการปฏิบัติง าน
ตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับ ทราบรายงานผลการติดตามระบบการบริห ารจัดการและผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๓.๕ ผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ประจ าปี บั ญชี ๒๕๕๙ (ด าเนิ นการประจ าปี บั ญชี
๒๕๖๐)
มติที่ประชุม
รับทราบผลการดาเนินการตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลการสารวจความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปีบัญชี ๒๕๕๙ (ดาเนินการประจาปีบัญชี ๒๕๖๐)
๓.๖ รายงานการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการภายหลั ง โครงการสิ้ น สุ ด แล้ ว
มติที่ประชุม
รับ ทราบรายงานการประเมินผลสั มฤทธิ์โ ครงการ ภายหลั งโครงการสิง นสุดแล้ ว
(Post-Project Evaluation) ทังง ๑๘ โครงการ
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๓.๗ รายงานการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบการรายงานผลสิงนสุดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เกษตรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพืงนบ้านในระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : พืงนที่นาร่อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓.๘ การจัดงาน ๒๕ ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบการจัดงาน ๒๕ ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “กองทุนสิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่น ตังงใจ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม
๑. อนุ มัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้ อม ให้ แก่องค์การบริห ารส่ ว น
ตาบลบ้านด่านนาขาม เพื่อดาเนินโครงการจัดการขยะมู ลฝอยในชุมชนตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงิน ๔,๐๕๙,๔๐๕ บาท (สี่ ล้ านห้ าหมื่นเก้าพันสี่ ร้อยห้ าบาทถ้ว น) ระยะเวลาดาเนิน
โครงการ ๓ ปี (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
๒. ให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่านนาขาม จัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงาน
และแผนการใช้จ่ ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อนที่จะเสนอ
กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) ต่อไป ทังงนีง ภายในระยะเวลา ๑ เดือน หลังจากสานักงานนโยบายฯ ได้แจ้ง
มติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง และเพื่อ
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบายฯ ต่อไป
๓. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินการ
ดาเนินงานในปีที่ ๑ ก่อน หากผ่านการประเมินผลสาเร็จแล้ว จึงจะพิจารณาให้การสนับสนุนการดาเนินโครงการ
ในปีที่ ๒ และปีที่ ๓ ต่อไป
ทังงนีง มติดังกล่าว ได้รับการรับรองแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครังงที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
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๔.๒ โครงการร้องกวางน่าอยู่ คู่สิ่งแวดล้อมที่สะอาดสดใส เพื่อสุขภาพพลานามัย
ที่ยั่งยืน ของเทศบาลตาบลร้องกวาง จังหวัดแพร่
ความเห็นของที่ประชุม
๑. พิจารณาทบทวนค่า Factor F รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง รวมทังง งบประมาณ
ในการดาเนินโครงการให้ถูกต้อง
๒. เพื่อให้วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน จึงเห็นควร
ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ จากเดิม “เพื่อให้เกิดศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจรและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การจัดการขยะให้กับหมู่บ้านในระดับเทศบาลและท้องถิ่นอื่น” เป็น “เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการ
ขยะแบบครบวงจร”
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่เทศบาลตาบล
ร้องกวาง เพื่อดาเนินโครงการร้องกวางน่าอยู่ คู่สิ่งแวดล้อมที่สะอาดสดใส เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ยั่งยืน วงเงิน
๑,๙๐๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๓ ปี (๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
๒. ให้เทศบาลตาบลร้องกวางดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมฯ
พร้อมทังง จัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
เพื่อให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อนที่จะเสนอกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) ต่อไป ทังงนีง ภายในระยะเวลา ๑ เดือน
หลังจากสานักงานนโยบายฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางและเพื่อการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบายฯ ต่อไป
๓. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินการ
ดาเนินงานในปีที่ ๑ ก่อน หากผ่านการประเมินผลสาเร็จแล้ว จึงจะพิจารณาให้การสนับสนุนการดาเนินโครงการ
ในปีที่ ๒ และปีที่ ๓ ต่อไป
๔.๓ การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สมทบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
๑. อนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๕ โครงการ ๆ ละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินรวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยโครงการดังกล่าวจะต้องได้รับการบรรจุไว้ภายใต้พระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยโครงการ ดังนีง
๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาล
ตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
๑.๒ โครงการจัดซืงอครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบกาจัด
ขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
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๑.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย
๑.๔ โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตาบลโนนสูงเปลือย
จังหวัดหนองบัวลาภู
๑.๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซืงอ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ทดแทน) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๕ ของเทศบาลเมืองวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
ทังงนีง ให้เบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในงวดที่ ๑ ของสัญญาว่าจ้างโครงการ
๒. ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมทุกแห่ง ต้องดาเนินการ ดังนีง
๒.๑ จัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงานและการใช้เงินโครงการ และนาเสนอ
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารับรองแผนการใช้เงินโครงการ
ภายในระยะเวลา ๑ เดือน หลังจากวันลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อสานักงานนโยบายฯ จะได้เสนอกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) สาหรับใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายเงิน
ของโครงการ และเพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบายฯ ต่อไป
๒.๒ ลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
มาตรการกากับการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๓ เสนออัตราค่าบริการที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สานักงานนโยบายฯ เพื่อประสานนาส่งให้กรมควบคุมมลพิษพิจารณานาเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบอัตราค่าบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่ง ตามขังนตอนของมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป
๒.๔ ดาเนินการจัดเก็บค่าบริการ ในอัตราที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
กาหนดไว้ ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
และนาหักส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปนับจากเริ่มเดินระบบ ในอัตราร้อยละ ๓.๕
ของค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ตลอดอายุโครงการ
๒.๕ จัดทารายงานผลการดาเนินงานเป็นรายไตรมาสตามแบบฟอร์มที่กาหนด
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทารายงานผลการดาเนินงานส่งให้หน่วยงานที่กากับ/บริหารงบประมาณ
แผ่นดินอยู่แล้ว ให้สาเนารายงานผลการดาเนินงานดังกล่าวเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อมได้โดยอนุโลม
๔.๔ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ขอชะลอการสนับสนุน
เงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมรายบริษัท เอส. เค. ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้ชะลอการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมของบริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยให้บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ส่งคืนเงินกู้ จานวน
๑๗ ล้านบาท พร้อมดอกเบีงย ตังงแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน ให้แก่กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม)
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๒. เห็นชอบให้บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แจ้งขอเบิกจ่าย
เงิน กู้กองทุน สิ่งแวดล้อมจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่ งแวดล้ อม) เมื่อมีการดาเนินการ
จดจานองเครื่องจักรตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้ว
๓. ให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม แจ้งมติ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) กรมบัญชีกลาง
(ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) และ บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
๔.๕ แนวทางการดาเนินงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ความเห็นของที่ประชุม
๑. นายธเรศ ศรี ส ถิตย์ (ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ) ได้ กล่ า วต่อที่ ประชุมฯ ว่า ในกรณีของ
โครงการก่อสร้างระบบกาจัดขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งมีการใช้งานโครงสร้างพืงนฐานบางส่วนอยู่
เช่น ถนนทางเข้าโครงการ ป้ ายโครงการ อาคารและครุ ภัณฑ์ต่า ง ๆ ดังนังน เทศบาลเมือ งมหาสารคาม
ควรจะต้องส่งเงินคืนค่าบริการกลับเข้าสู่กองทุนฯ ตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้
๒. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่เห็นด้วย ในกรณีของโครงการที่ได้รับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมสมทบจานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะต้องส่งเงิน
ค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้เข้ากองทุนฯ เป็นระยะเวลา ๑๕ ปี
๓. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ได้เพิ่มเติมข้อมูลต่อที่ประชุมฯ ว่า กรณีโครงการที่ได้รับ
เงินกองทุนฯ สมทบ จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ส่งเงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้เข้ากองทุนฯ เป็น
ระยะเวลา ๑๕ ปี นังน โดยหลักการแล้วในกรณีที่ไม่ได้เป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรจะมีอายุการใช้งาน ๑๐ – ๑๕ ปี
ซึ่งเมื่อคิดค่ากลางแล้ว จะเป็น ๑๕ ปี ประกอบกับ ในระยะเวลาที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ส่งเงิน ค่าบริการและค่าปรับ ที่จัดเก็บได้เข้ากองทุนฯ ตลอดอายุของโครงการ เห็นควรปรับลดให้คงเหลื อ
ระยะเวลาเป็น ๑๕ ปี
มติที่ประชุม
๑. มอบหมายให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ติดตามการส่งเงินคืนกรณีที่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ดังนีง
๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แจ้งว่าได้จัดเก็บค่าบริการแล้ว และเตรียมการ
ส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม จานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการนงาเสีย ๑ โครงการ (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)
และโครงการขยะ ๑ โครงการ (เทศบาลเมืองบ้านพรุ)
๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แจ้งว่าอยู่ระหว่างการจัดทาร่างเทศบัญญัติ
จานวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการขยะเทศบาลนครแม่ส อด และองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่แจ้งว่า
มีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาข้อกฎหมาย เป็นผลให้ไม่สามารถออกประกาศเทศบัญญัติจัดเก็บค่าบริการ
ได้แก่ โครงการขยะ ๒ โครงการ (เทศบาลเมืองแสนสุข และเทศบาลเมืองตะกั่วป่า)
๒. มอบหมายให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่ระบบไม่ได้มีการใช้งานแล้ว จานวน ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการขยะ
ทังง ๕ โครงการ (เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาล
เมืองเบตง และเมืองพัทยา) ดังนีง
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๒.๑ กรณีโครงการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลเมือง
เบตง เนื่องจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ประกาศภายหลังจากที่โครงการปิดระบบไปแล้ว
แต่ยังมีการใช้งานโครงสร้างพืงนฐานที่ใช้เงินกองทุนลงทุนก่อสร้างอยู่ เห็นควรให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาทบทวนแนวทางในการส่งเงินคืนกองทุน โดยเทียบเคียงกับโครงการอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันและมีการจัดเก็บค่าบริการส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมต่อไป
๒.๒ กรณีโครงการของเมืองพัทยา และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่ได้
ใช้งานระบบและโครงสร้างพืงนฐานที่ใช้เงินจากกองทุนเลย เห็นควรไม่ต้องให้เมืองพัทยา และเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓. มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษพิจารณาทบทวนประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ทังง ๓ ฉบับให้สอดคล้องกับร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดว่า จัดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุก
ห้าปีที่กฎหมายบังคับใช้
๔. มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษดาเนินการยกร่างอัตราค่าธรรมเนียมการกาจัด
มูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมการบาบัดนงาเสีย สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ทังงนีง ในกรณีอัตราค่าธรรมเนียมการกาจัดมูลฝอย ให้พิจารณาความ
เหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... ประกอบด้วย
๕. มอบหมายให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการเร่งรัดตามมาตรา 93 ภายหลังที่มีการออกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับใหม่
โดยทุกกรณีที่ได้รับเงินกองทุนฯ ให้ส่งเงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้เข้ากองทุนฯ ตลอดอายุโครงการ
๔.๖ เทศบาลตาบลรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี ขอรับคืนเงินเหลือจ่ายของโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
มติที่ประชุม
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานเทศบาล
ตาบลรูสะมิแลดาเนินการให้มีการตรวจสอบและรับรองข้อผิดพลาดจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ปัตตานี ทังงนีง หากตรวจสอบปรากฎว่าถูกต้องตามที่เทศบาลฯ เสนอให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานกรมบัญชีกลางเพื่อดาเนินการต่อไป
๔.๗ แผนการบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ ขอถอนวาระที่ ๔.๗ แผนการบริหารพัฒนา
กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปพิจารณาในการประชุมครังงต่อไป
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๔.๘ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑
ความเห็นของที่ประชุม
เนื่องจากในงบดาเนินงานและงบลงทุนไม่มีรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน
จึงเห็นควรให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาทบทวนและจัดทา
รายละเอียดงบดาเนินงานและงบลงทุนให้ชัดเจนก่อน แล้วนาเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในครังง
ต่อไป
มติที่ประชุม
อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เฉพาะในหมวดงบบุคลากรและเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง วงเงิน ๗,๖๗๘,๐๖๘ บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกสิบแปด
บาทถ้วน) ดังนีง
๑. สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) วงเงิน
๖,๖๑๕,๑๐๘ บาท (หกล้ านหกแสนหนึ่ งหมื่นห้ าพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้ว น) โดยเป็นงบบุคลากร วงเงิน
๖,๔๐๐,๑๔๐ บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง วงเงิน ๒๑๔,๙๖๘ บาท
๒. กรมบัญชีกลาง วงเงิน ๑,๐๖๒,๙๖๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบ
บาทถ้วน) โดยเป็นงบบุคลากร วงเงิน ๑,๐๒๖,๙๖๐ บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง วงเงิน
๓๖,๐๐๐ บาท
ทังงนีง มติดังกล่าว ได้รับการรับรองแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครังงที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

