มติการประชุม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่
๕/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อ
วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อ
แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากองทุ น
สิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปรั บปรุงและพัฒนาการดาเนิน งาน ระยะเวลา ๓ ปี
ทุนหมุนเวียน (ไตรมาสที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ไตรมาสที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
ประจาไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๐ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

มติที่ประชุม
รั บ ทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติก ารปรั บปรุง และพั ฒ นากองทุ น
สิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้ แผนปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาการด าเนิ นงาน ระยะเวลา ๓ ปี ทุ นหมุ นเวี ยน (ไตรมาสที่ ๔ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ไตรมาสที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑) ประจาไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๐ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
๓.๒ รายงานการรั บ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
มติที่ประชุม
รั บ ทราบรายงานการรั บ – จ่ ายเงิน ของกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ไตรมาสที่ ๔ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
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๓.๓ รายงานสถานการณ์ด้านการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รั บ ทราบรายงานสถานการณ์ ด้ า นการเงิ น กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ณ สิ้ น ไตรมาสที่ ๔
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๔ โครงการติ ดตามประเมิ นผลการด าเนิ นงานของผู้ จั ดการกองทุ นสิ่ งแวดล้ อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับ ทราบรายงานผลโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของผู้จัดการกองทุน
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๕ รายงานการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการที่ไ ด้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบการรายงานการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม รวม ๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดาเนินการสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ได้รับ อนุมัติ รวม
๒ โครงการ และโครงการที่ดาเนินการในระยะเวลา ๑ ปี รวม ๑ โครงการ ซึ่งเห็นควรให้ดาเนินการในปีที่ ๒ และปีที่ ๓
ต่อไป
๓.๖ การปรับปรุงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การปรับปรุงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓.๗ การดาเนินการรับทรัพย์ตามคาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
มติที่ประชุม
รั บ ทราบผลการด าเนิ น การรั บ ทรั พ ย์ ต ามค าพิ พ ากษาของศาลอาญาคดี ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิ ช อบกลาง เข้ า กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น ๔๔๖,๐๗๙.๕๐ บาท (สี่ แ สนสี่ ห มื่ น หกพั น
เจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เทศบาลเมืองตราดขอขยายเวลาการดาเนินงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการ
กาจัดขยะมูลฝอย
ความเห็นที่ประชุม
เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ

มติที่ประชุม
๑. เห็น ชอบให้ เทศบาลเมืองตราดขยายเวลาการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการกาจัดขยะมูลฝอย โดยให้วันสิ้นสุดการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินของโครงการ
ดังกล่าว เป็นวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒. ให้ เ ทศบาลเมือ งตราด ส่ ง เงิ นค่ าปรับ ผิ ด สั ญ ญาที่ไ ด้รั บจาก บริษั ท พงษ์รุ่ งโรจน์
เทคโนโลยี จากัด ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมในอัตราร้อยละ ๘๕ ของค่าปรับผิดสัญญา ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่
สิ้นสุดโครงการ โดยส่งเงินค่าปรับพร้อมกับการคืนเงินคงเหลือและดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีโครงการ
ทั้งนี้ มติดังกล่าว ได้รับการรับรองแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔.๒ (ร่ าง) ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการคัดแยกขยะ
ภายในโรงเรียน
ความเห็นที่ประชุม
๑. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน เป็น
สิ่งที่ดีที่จะส่งเสริมการสร้างวินัยและสร้างจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน แต่การดาเนินการอาจยัง
ไม่ส่งผลต่อการลดปริมาณขยะเท่าที่ควร เนื่องจากขยะส่วนใหญ่เกิดจากชุมชน และชุมชนต้องมีการจัดการขยะ
ในพื้นที่ของตนเอง ดังนั้น ควรมีการบูรณาการการดาเนิ นโครงการให้ครบวงจร โดยให้ชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ จึงจะทาให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
๒. การส่ งเสริ มการจัดการขยะภายในโรงเรียน มีหลายหน่วยงานได้ดาเนินการอยู่แล้ ว
ดังนั้น ในการจัดทาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน ควรแสดงให้
เห็นถึงความแตกต่างกับโครงการอื่น ๆ ที่ดาเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยควรเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้ ชัดเจน เช่น
การจัดการขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) การนานวัตกรรมมาใช้ รวมทั้ง การต่อยอด ขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ
ต่อไป
๓. เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้โรงเรียนทุก แห่งมีการคัดแยกและ
จัดการขยะในโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการ
คัดแยกขยะภายในโรงเรียนไม่ซ้าซ้อนกับการดาเนินกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นควรให้สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานกระทรวงศึกษาธิการก่อน

-๔–
๔. เนื่องจากในแต่ละจังหวัดมีพื้นที่เขตการปกครองแตกต่างกัน ซึ่งการให้การสนับสนุน
ในการดาเนิ นโครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน จังหวัดละ ๑๐
โรงเรียน อาจไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น จึงเห็นควรให้การสนับสนุนอาเภอละ ๑ โรงเรียน ซึ่งจะทาให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละอาเภอ จะใช้เป็นต้นแบบ สาหรับ โรงเรียน
อื่น ๆ ในพื้นที่ต่อไป
๕. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เห็นว่า บุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ
ในส่วนภูมิภาค ยังขาดความเข้าใจในกระบวนการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินโครงการ จึงเห็นควรให้มีหน่วยงานกลาง
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานโครงการ
มติที่ประชุม
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทบทวนและปรับ
แก้ไขรายละเอียดของ (ร่าง) ข้อกาหนดชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการคัดแยกขยะภายใน
โรงเรียน และให้นาเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
๑. การลดการใช้กระดาษในการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการลดการใช้
กระดาษ ดังนั้น ในการประชุมครั้งต่อไป ฝ่ายเลขานุการฯ จะดาเนินการจัดประชุมแบบ E-Meeting โดยจะส่ง
ข้อมูลเอกสารในส่วนของเรื่องเพื่อทราบในรูปแบบ QR Code เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถเรียกดู ข้อมูลผ่าน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
๒. การสัมมนาระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า สานักงานนโยบายฯ จะจัดสัมมนาระดม
ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
ศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานกองทุนฯ ในอนาคต
การจัดหาแหล่งรายได้ และการจัดสรรเงินกองทุน รวมทั้ง จะเข้าศึกษาดูงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้ นบ้านในระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดาเนินการโดย
มูลนิธิข้าวขวัญ จึงขอเชิญคณะกรรมการกองทุนฯ ทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ

