มติการประชุม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เริ่มประชุมเวลา
ระเบียบวาระที่ ๑

๑๓.๓๐ น.
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยไม่มี
ข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานการตรวจสอบการดาเนินงานกองทุน สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

มติที่ประชุม
รับทราบรายงานการตรวจสอบการดาเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐
๓.๒ การจัดงาน ๒๕ ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบผลการจัดงาน ๒๕ ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “กองทุนสิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร
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๓.๓ รายงานผลสิ้น สุด การดาเนิน โครงการที่ไ ด้รับการสนับสนุน จากกองทุน
สิ่งแวดล้อม โครงการชุมชนน าร่ องต้น แบบผลิตก๊า ซชีวภาพจากมูลสัตว์
และแก้ไขปัญหามลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์ ของเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลสิ้นสุดโครงการชุมชนนาร่องต้นแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
และแก้ ไ ขปั ญหามลภาวะจากการเลี้ ย งสั ต ว์ ของเทศบาลเมื อ งตาคลี ที่ ไ ด้ รับ การสนั บ สนุน จากกองทุ น
สิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑

ความเห็นที่ประชุม
๑. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผั งเมือง (นายชัยยา เจิมจุติธ รรม) ขอสงวนสิทธิ์ไม่
เห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร เนื่องจากเห็นว่า สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรที่มีความรู้ระดับปริญญาเอกอยู่เป็นจานวนมาก
จึงไม่ควรว่าจ้างบุคคลภายนอกมาแปลเอกสาร
๒. ควรพิจารณาการปรับปรุงการคานวณรายละเอียดในส่ วนค่าจัดประชุมสัมมนา/
ฝึกอบรม/ดูงาน/ค่าปฏิบัติราชการต่างจังหวัด และค่าอาหารทาการนอกเวลา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการดาเนินงานจริง
มติทปี่ ระชุม
อนุ มัติ จั ดสรรเงิน จากกองทุน สิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ เป็ น ค่า ใช้ จ่ ายในการบริห ารงาน
กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ภายใต้แผนแม่บทกองทุน
สิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิ บั ติ ง านกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดงบ
ดาเนินงาน (ยกเว้นเงินสมทบประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง) และงบลงทุน ภายในกรอบวงเงิน ๙,๑๗๒,๓๐๕ บาท
(เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน ๘,๘๔๒,๓๐๕ บาท (แปดล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยห้าบาทถ้วน)
และกรมบัญชีกลาง วงเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเหตุผลและ
ความจ าเป็ น และให้ ดาเนิ น การตามระเบีย บที่ เกี่ ยวข้ องโดยเคร่ ง ครั ด โดยให้ เบิ กจ่ ายรายการต่ างๆ ใน
งบประมาณเดียวกันและระหว่างงบประมาณได้
ทั้งนี้ มติดังกล่าว ได้รับการรับรองแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

-๓๔.๒ ทบทวนแนวทางการดาเนินงานตามมาตรา ๘๘ และ มาตรา ๙๓ แห่งพระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ความเห็นที่ประชุม
เนื่องจากกรณีโครงการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองชุมพร และ
เทศบาลเมืองเบตง ยังมีการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมอยู่
ดังนั้น ในการคิดคานวณวงเงินที่จะต้องส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมเฉลี่ยต่อปีควรคิดคานวณโครงการละ
๖๖,๒๕๒ บาท คูณด้วยจานวนปีของแต่ละเทศบาลที่ยังมีการใช้งานโครงการอยู่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดย
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองชุมพร และเทศบาลเมืองเบตง ใช้งานโครงการ จานวน ๖,๗ และ ๑๒
ปี ตามลาดับ ดังนั้น เทศบาลทั้ง ๓ แห่ง จะต้องคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อ มดังนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
จานวน ๓๙๗,๕๑๒ บาท เทศบาลเมืองชุมพร จานวน ๔๖๓,๗๖๔ บาท และเทศบาลเมืองเบตง จานวน
๗๙๕,๐๒๔ บาท
มติที่ประชุม
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งเทศบาล
เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองชุมพร และเทศบาลเมืองเบตง ว่าเนื่องจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ได้ประกาศภายหลังจากที่โครงการปิดระบบไปแล้ว แต่โครงการยังมีการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมลงทุนก่อสร้างอยู่ จึงเห็นควรให้เทศบาลทั้ง ๓ แห่ง ส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังนี้
เทศบาลเมืองมหาสารคาม จานวน ๓๙๗,๕๑๒ บาท เทศบาลเมืองชุมพร จานวน ๔๖๓,๗๖๔ บาท และ
เทศบาลเมืองเบตง จานวน ๗๙๕,๐๒๔ บาท
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ขออนุมัติวงเงินกู้จาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการ
พร้อมติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย ของบริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค
จากัด

ความเห็นที่ประชุม
๑. เนื่องจากตารางเปรียบเทียบระบบบาบัดน้าเสียรวมปัจจุบันกับอนาคตมีรายละเอียด
ข้อมูลในการเปรียบเทียบบางรายการเหมือนกัน ดังนั้น จึงเห็นควรให้ทบทวนรายละเอียดข้อมูลในตาราง
เปรียบเทียบให้ถูกต้อง
๒. จากการพิจารณาปริมาณน้าเสียที่เข้าระบบบาบัดน้าเสียมีจานวน ๙,๕๐๐ ลบ.ม/วัน
ในขณะเดียวกันมีปริ มาณการผลิ ตเป็นน้ า RO ขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้ จานวน ๙๐๐ ลบ.ม/วัน
ซึ่งค่อนข้างน้อยเมื่อเปรีย บเทีย บกับปริ มาณน้าเสี ยที่เข้าระบบฯ ดังนั้น ในอนาคตเพื่อให้ มีการนาน้าเสี ย
ที่เกิดขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเป็นการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ อาจ
พิจารณาเพิ่มกาลังการผลิตน้า RO เพือ่ ให้สอดคล้องกับปริมาณน้าเสียที่เข้าระบบก็ได้
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๓. เนื่องจากกองทุนสิ่งแวดล้อมจะให้การสนับสนุนเงินกู้สาหรับการก่อสร้างระบบ
บาบัดน้าเสียเท่านั้น แต่จากการพิจารณารายละเอียดของโครงการฯ แล้ว เห็นว่ามีบางรายการไม่เกี่ยวข้องกับ
ระบบบาบัดน้าเสีย เช่น ถนน ที่จอดรถ อาคารต่างๆ เป็นต้น รวมอยู่ด้วย จึงเห็นควรให้ บริษัท สยามอีสเทิร์น
อินดัสเตรียลพาร์ค จากัด และธนาคารกรุงไทย พิจารณาแยกรายการเฉพาะส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสาน บริษัท
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค จากัด และธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุน) ดาเนินการให้เป็นไปตาม
ความเห็นของที่ประชุม และนาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๕.๒ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ขออนุมัติวงเงินกู้จาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างบ่อบาบัดน้าเสีย และบ่อผลิต
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากฟาร์ มเลี้ยงเป็ดและฟาร์ มเลี้ยงสุกร ของบริ ษัท
ไทยรุ่งกิจ ไวท์ดั๊ก จากัด
ความเห็นที่ประชุม
ตามที่คณะกรรมการกองทุนในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยโครงการที่มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ต้อง
ยังไม่เริ่มดาเนินการโครงการหรือความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการเป็นศูนย์ ณ วันที่มีหนังสือยื่น คาขอกู้ต่อ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดังนั้น ในกรณีของโครงการก่อสร้างบ่อบาบัดน้าเสีย และบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas)
จากฟาร์มเลี้ยงเป็ดและฟาร์มเลี้ยงสุกร ของบริษัท ไทยรุ่งกิจ ไวท์ดั๊ก จากัด ได้ยื่นเอกสารการของกู้เงินจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมีมติของคณะกรรมการกองทุนฯ ดังกล่าว จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องดาเนินการตาม
มติคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
อนุมัติเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างบ่อบาบัดน้าเสีย
และบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากฟาร์มเลี้ยงเป็ดและฟาร์มสุกร ของบริษัท ไทยรุ่งกิจ ไวท์ดั๊ก จากัด วงเงิน
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้ านบาทถ้วน) ระยะเวลาโครงการเงินกู้ ๗ ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี
โดยให้
๑. ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อม แจ้ งมติ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่ บริษัท ไทยรุ่งกิจ ไวท์ดั๊ก จากัด บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการ
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อม) และกรมบั ญชี กลาง (ผู้ จัดการกองทุนสิ่ งแวดล้ อ ม) ทราบ เพื่อ ดาเนินการในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง ต่อไป
๒. บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ประสาน บริษัท ไทยรุ่งกิจ
ไวท์ดั๊ก จากัด เพื่อดาเนินการจัดทาสัญญาเงินกู้ให้เป็นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม และจัดส่งสาเนาให้แก่ กรมบัญชีกลางและสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามลาดับ
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๕.๓ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน ๖๕ แห่ง จาก ๒๒ จังหวัด เพื่อดาเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ วงเงินรวม ๒๕,๓๗๔,๙๖๕ บาท (ยี่สิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
โดยกาหนดให้มีระยะเวลาดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการ รวม ๑๘ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. เห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้กับสานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
จานวน ๒๒ จังหวัด ในการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวมของจังหวัด ภายใต้ชื่อ โครงการสนับสนุน
ทสจ. เพื่อติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒
วงเงินรวม ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยกาหนดให้มีระยะเวลาดาเนินงานและการเบิกจ่าย
เงินโครงการ รวม ๒๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓. เห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้กับสานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค จานวน ๑๓ แห่ง ในการติดตาม
ประเมิน ผลโครงการในภาพรวมของพื้ น ที่รั บ ผิ ด ชอบ ภายใต้ ชื่อ โครงการสนั บ สนุน สสภ. เพื่ อติ ด ตาม
ประเมิ น ผลโครงการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการคั ด แยกขยะที่ ต้ น ทาง ชุ ด ที่ ๒ วงเงิ น รวม
๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้ าหมื่น บาทถ้ว น) โดยกาหนดให้ มีระยะเวลาดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน
โครงการ รวม ๒๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
๔. มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๖๕ แห่ง จัดทารายละเอียด
แผนการดาเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการ โดยแบ่งเป็นรายไตรมาสให้มีความเป็นไปได้
และสามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบระยะเวลาดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณา ก่อนที่
จะเสนอกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ต่อไป ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา ๓ เดือน หลังจากสานักงาน
นโยบายฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนฯ ให้ทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางและ
เพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบายฯ ต่อไป
๕. มอบหมายให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัด ประเมิน
ผลสาเร็จการดาเนินงานโครงการในภาพรวมของจังหวัด
๖. มอบหมายให้สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ในภาพรวมของพื้นที่รับผิดชอบ
๗. มอบหมายให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเมินผลสาเร็จการดาเนินงานโครงการในภาพรวมของประเทศ
ทั้งนี้ มติดังกล่าว ได้รับการรับรองแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
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๕.๔ โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นตาบลนาดี ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
จังหวัดสุรินทร์
ความเห็นของที่ประชุม
๑. ผู้ แทนกรมการปกครองได้มีข้อสั งเกตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการประสานงาน
โครงการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง เป็นต้น ควรพิจารณาให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ โดยยึด
หลักประหยัด ตามความจาเป็นและเหมาะสมในแต่สภาพพื้นที่
๒. ให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาดี จังหวัดสุรินทร์ ปรับแก้ไขชื่อโครงการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นตาบลนาดี
เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓ (๔)
มติที่ประชุม
๑. ให้ปรับชื่อโครงการจากโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นตาบลนาดี เป็น โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
ในท้องถิ่นตาบลนาดี
๒. อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
เพื่อดาเนินโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นตาบลนาดี วงเงิน 1,932,500บาท ระยะเวลาดาเนิน
โครงการ ๒ ปี (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม 2562) โดยให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี ดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของ
ที่ประชุม
๓. มอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนตาบลนาดี จัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการ โดยแบ่งเป็นรายไตรมาสให้มีความเป็นไปได้และสามารถเบิกจ่าย
ได้ตามกรอบระยะเวลาดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มพิ จ ารณา ก่ อ นที่ จ ะเสนอ
กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) ต่อไป ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากสานักงานนโยบายฯ แจ้งมติ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง และเพื่อการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบายฯ ต่อไป
๔. มอบหมายให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเมินผลการดาเนินงานในปีที่ 1 ก่อน หากผ่านการประเมินผลสาเร็จแล้ว จึงจะให้ดาเนินโครงการในปีที่ 2
ต่อไป
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๕.๕ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ในการ
จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ของสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
(องค์การมหาชน) ดาเนินการโดย สภาองค์กรชุมชนตาบล จังหวัดกาญจนบุรี
ความเห็นที่ประชุม
๑. ผู้แทนกรมการปกครองได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการประสานงานโครงการ
เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง เป็นต้น ควรพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ โดยยึดหลัก
ประหยัด ตามความจาเป็นและเหมาะสมในแต่สภาพพื้นที่
๒. ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ปรับแก้ไขชื่อโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับ
กรอบการให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓ (๔)
มติที่ประชุม
๑. ให้ปรับชื่อโครงการจาก โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือ ข่ายป่าชุมชนจังหวัด
กาญจนบุรีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน เป็น โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๒. อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อดาเนิน โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วงเงิน ๔,๙๗๒,๙๐๐ บาท
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๓ ปี (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยให้สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดาเนินการให้เป็นไปตาม
ความเห็นของที่ประชุม
๓. มอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดทารายละเอียด
แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการ โดยแบ่งเป็นรายไตรมาสให้มีความเป็นไปได้
และสามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบระยะเวลาดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อนที่
จะเสนอกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) ต่อไป ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา ๑ เดือน หลังจากสานักงานนโยบายฯ
แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง และเพื่อการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบายฯ ต่อไป
๔. มอบหมายให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเมินผลการดาเนินงานในปีที่ ๑ ก่อน หากผ่านการประเมินผลสาเร็จแล้ว จึงจะให้ดาเนินโครงการในปีที่ ๒
และ ๓ ต่อไป

-๘–
๕.๖ (ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในภาพรวมและการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจโครงการด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ๑ โครงการ และโครงการด้านการจัดการทรั พยากร
ธรรมชาติ ๑ โครงการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ความห็นที่ประชุม
จากการพิจารณาในรายงานการประเมินความคุ้มค่าในกรณีของโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบ าบั ด น้ าเสี ย ของเทศบาลตาบลกุดจิก แล้ ว ศ.ดร.ธเรศ ศรีส ถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
ข้อสังเกตว่า ข้อมูลน้าเสียก่อนเข้าระบบบาบัดมีค่าความสกปรก (BOD) ค่อนข้างต่า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
อยู่แล้ว โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการบาบัดก็ได้ สาหรับในกรณีนี้อาจเกิดจากการเจือจางและการบาบัดทาง
ชีวภาพในแนวท่อของระบบรวบรวม และน้าที่ได้รับการบาบัดแล้วออกจากระบบมีค่า BOD ประมาณ ๑๐.๘
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งได้ตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน จึงทาให้แหล่งน้าธรรมชาติมีคุณภาพ
น้าดี สามารถที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความจาเป็นต้องมีการบาบัดน้าเสีย เพื่อรวบรวม
น้าเสียจากชุมชนผ่านเข้าระบบก่อน ป้องกันไม่ให้น้าเสียจากชุมชนระบายลงสู่ลาตะคองโดยตรง ซึ่งเป็นแหล่ง
น้าสาธารณะที่มีความสาคัญ นอกจากนี้ที่ประชุมมีความเห็นว่าในการพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ควรให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพของระบบ และความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณด้วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบต่อ (ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุน
สิ่ งแวดล้ อมในภาพรวม และประเมิน ความคุ้มค่าการปฏิบัติภ ารกิจโครงการด้านการจัดการสิ่ งแวดล้ อ ม
๑ โครงการ และโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๑ โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๗ แผนการบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ความห็นที่ประชุม
จากการพิจารณาแผนการบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ แล้วเห็นว่า การจัดทาแผนการบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่ได้ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุน
หมุนเวียน กองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๐ ด้านที่ ๑ การเงิน และด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุน
หมุนเวียน และการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้แผนแม่บทกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีกรอบทิศทางในการบริหารและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของกองทุนฯ และเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการดาเนินงานของกองทุนฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม
เห็นชอบแผนการบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. การทบทวนแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑

-๙–
๒. (ร่าง) แผนจัดหารายได้กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๓. (ร่าง) แนวทางการจัดหารายได้จากองค์กรระหว่างประเทศ ตามมาตรา ๒๒ (๕)
๔. (ร่าง) แผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง
ประจาปีบัญชี ๒๕๖๑
๖. (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๑
๗. การทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
และจัดทาแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุน
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
๙. (ร่าง) โครงสร้างการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
๕.๘ กฎบัตรการตรวจสอบภายในกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
เห็นชอบกับการใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในของสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการตรวจสอบกองทุนสิ่งแวดล้อม
๕.๙ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) แจ้งเรื่อง การขอชาระ
คืนเงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม ของบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จากัด
มติการประชุม
๑. เห็นชอบให้ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จากัด คืนเงินต้นคงเหลือ จานวน
๔๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบแปดล้านสามแสนบาทถ้วน) และดอกเบี้ยคงค้าง ตามสัญญากู้เงิน
๒. ให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม แจ้งมติ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) กรมบัญชีกลาง
(ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) และบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จากัด ทราบเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
ทั้งนี้ มติดังกล่าว ได้รับการรับรองแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

