มติการประชุม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ รวม ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการกองทุน
สิ่ ง แวดล้ อมติ ดภารกิ จ จึ ง มอบหมายให้ ร องปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม (นายสุ พ จน์
โตวิจักษณ์ชัยกุล) ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒. ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรี ดังนั้น โครงการต่าง ๆ ที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนงบประมาณ ควรพิจารณา
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง ให้เกิดประโยชน์ทั้ง output และ outcome โดยควร
เน้น outcome เป็นหลัก เช่น เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างไร
๓. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดการใช้กระดาษ (Paperless) วาระการประชุมจะใช้ QR
Code ในการสแกนเรียกดูเอกสาร เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่
๖/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ พิจารณารับรอง
รายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยแก้ไขตาแหน่งผู้มาประชุมลาดับที่ ๕ จากเดิม “ผู้อานวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีน้า
และสิ่งแวดล้อมโรงงาน” แก้ไขเป็น “ผู้อานวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงงาน”
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การลงนามในบัน ทึก ข้อ ตกลงการประเมิน ผลการดาเนิน งานทุน หมุน เวีย น
ประจาปีบัญชี ๒๕๖๑

มติที่ประชุม
รั บ ทราบการลงนามในบั นทึ กข้ อตกลงการประเมิน ผลการดาเนิน งานทุ นหมุ นเวีย น
(กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจาปีบัญชี ๒๕๖๑

๒
๓.๒ รายงานการรั บ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานการรับ – จ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๓.๓ รายงานการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการที่ไ ด้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รั บ ทราบการรายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการที่ ด าเนิ น การสิ้ น สุ ด โครงการ
ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ รวม ๑ โครงการ และรับทราบโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ (สิ้นสุดปีที่ ๑)
รวม ๓ โครงการ ซึ่งเห็นควรให้ดาเนินการในปีที่ ๒ และ ปีที่ ๓ ต่อไป
๓.๔ รายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
รั บ ทราบรายงานผลการติด ตามระบบการบริห ารจัดการและผลการปฏิ บัติงานตาม
ภารกิจของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เทศบาลเมืองตราดขอขยายเวลาการดาเนินงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการ
กาจัดขยะมูลฝอย
ความเห็นที่ประชุม
เทศบาลเมืองตราด ควรดาเนินการประเมินความเสี่ยง เพื่อประกอบการดาเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง
มติที่ประชุม
๑. อนุมัติให้เทศบาลเมืองตราดขยายเวลาการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินของโครงการ
จั ด หาครุ ภัณ ฑ์ ในการจั ดการขยะมูล ฝอย จากเดิ ม วัน สิ้ น สุ ด โครงการวัน ที่ ๒๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ เป็ นวั น ที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และให้เทศบาลเมืองตราดจัดทาแผนการดาเนินงานของโครงการ นาเสนอสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารับรองภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับจากสานักงานนโยบายฯ
ได้แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ทราบ เพื่อสานักงานนโยบายฯ ใช้ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของโครงการ ต่อไป

๓
๒. เทศบาลเมืองตราด ต้องดาเนินการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า
๑๕๐ แรงม้า จานวน ๑ คัน ภายในวงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๓. เทศบาลเมืองตราดนาส่งเงินค่าปรับผิดสัญญา หลักประกัน และเงินส่วนต่างอื่นใด
ที่เกิดจากการดาเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการกาจัดขยะมูลฝอย ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมในอัตราร้อยละ ๘๕
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการ
๔. เทศบาลเมื องตราดน าส่ งเงิ นคงเหลื อและดอกเบี้ ยจากบั ญชี โ ครงการ ให้ กองทุ น
สิ่งแวดล้อมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการ
ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้รับการรับรองแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่
๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๔.๒ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร “ดินและป่า” เพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของมูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว
(กศข.)
ความเห็นที่ประชุม
๑. เพิ่มเติมรายละเอียดตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการให้มีความชัดเจน สามารถวัดได้
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ตัวชี้วัดที่ ๑ ป่าสาธารณะโคกตาบูรณ์ได้รับการจัดการเป็นป่าชุมชนโคกตาบูรณ์จานวนกี่ไร่
ตัวชี้วัดที่ ๒ ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะพันธุ์กล้าไม้ร้อยละเท่าไร เป็นต้น
๒. เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ จึงเห็นควรให้มูลนิธิการศึกษา
เพื่อโลกสีเขียว (กศข.) ดาเนินการจัดทาการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา (Timeline)
การติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ (S-Curve) และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ในแต่ละโครงการเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์
๓. เนื่ องจากป่ าโคกตาบูรณ์เป็นพื้นที่ส าธารณประโยชน์ อยู่ในความดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การเข้าไปดาเนินการใด ๆ ในพื้นที่จะต้องขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองลีง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มดาเนินการ นอกจากนี้ การออกระเบียบป่าชุมชน กฎกติกาต่าง ๆ มูลนิธิ
การศึกษาเพื่อโลกสีเขียว ควรดาเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีง เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองลีง อาจออกข้อบัญญัติในการดูแลรักษาป่าแล้ว
๔. เพิ่มผู้แทนจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และสานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
มติที่ประชุม
1. อนุ มัติจั ดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่ งแวดล้ อม ให้แก่มูล นิธิการศึกษาเพื่อโลก
สีเขียว เพื่อดาเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร “ดินและป่า” เพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วงเงิน 4,281,880 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๓ ปี (วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 3๐ มิถุนายน 256๔)
2. ให้มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว จัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงาน และแผนการ
ใช้จ่ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการ โดยแบ่งเป็นรายไตรมาสให้มีความเป็นไปได้และสามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบ
ระยะเวลาดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อนที่จะเสนอกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน)
ต่อไป ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากสานักงานนโยบายฯ แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

๔
ให้ทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง และเพื่อการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
สานักงานนโยบายฯ ต่อไป
3. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินผลการ
ดาเนินงานในปีที่ 1 ก่อน หากผ่านการประเมินผลสาเร็จแล้ว จึงจะให้ดาเนินโครงการในปีที่ 2 ต่อไป
๔. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานมูลนิธิ
การศึกษาเพื่อโลกสีเขียว ดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุม
๔.๓ โครงการนวัตกรรมการรักษาฟื้นฟูร ะบบราก และสร้างการมีส่วนร่วมในการ
อนุ รั ก ษ์ ต้ น ยางนาถนนสายเชี ย งใหม่ - ล าพู น ให้ อ ยู่ คู่ ชุ ม ชนอย่ า งปลอดภั ย
สวยงาม และยั่ ง ยืน ของมู ลนิ ธิ พัฒ นาภาคเหนื อ ดาเนิน การโดย เครื อข่ า ย
เชียงใหม่ เขียว สวย หอม
ความเห็นที่ประชุม
๑. เพิ่มเติมผู้แทนสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
โครงการ และเพิ่ม เติมข้อมูล อายุขัยเฉลี่ยของต้นยางนา จานวนต้นยางนาที่ได้รับการฟื้นฟู รวมทั้ง หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบดูแลต้นยางนา ภายหลังจากที่โครงการได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒. เพิ่มเติมรายละเอียดผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการให้สามารถเห็นได้
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ลดความเสี่ยงตัวการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนและผู้ใช้เส้นทาง
ริมถนนสายเชียงใหม่-ลาพูน ได้จานวนเท่าไร เป็นต้น
๓. เปลี่ ย นชื่อโครงการนวัตกรรมการรักษาฟื้นฟูระบบราก และสร้างการมีส่ ว นร่ว ม
ในการอนุรักษ์ต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่ -ลาพูนให้อยู่คู่ชุมชนอย่างปลอดภัย สวยงาม และยั่งยืน เป็นโครงการ
การรักษาฟื้นฟูระบบรากและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่ -ลาพูนให้อยู่คู่ชุมชน
อย่างปลอดภัย สวยงาม และยั่งยืน
๔. เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ จึงเห็นควรให้มูลนิธิพัฒนา
ภาคเหนือ ดาเนินการจัดทาการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา (Timeline) การติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ (S-Curve) และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในแต่ละ
โครงการเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์
๕. ให้มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ เสนอแนวทางในการปลูกต้นยางนาเสริมต้นยางที่มีอายุมาก
ประกอบด้วย
มติที่ประชุม
๑. อนุ มัติจั ดสรรเงิ นอุดหนุ นจากกองทุน สิ่ งแวดล้ อม ให้ แก่ มูล นิธิพั ฒ นาภาคเหนื อ
โดยเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม เพื่อดาเนินโครงการการรักษาฟื้นฟูระบบราก และสร้างการมีส่วนร่วม
ในการอนุ รั ก ษ์ต้ น ยางนาถนนสายเชี ย งใหม่ - ล าพู น ให้ อยู่ คู่ ชุ ม ชนอย่ างปลอดภั ย สวยงาม และยั่ ง ยื น วงเงิ น
๔,๙๗๔,๑๓๐ บาท ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๒ ปี (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

๕
๒. ให้มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ โดยเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม จัดทารายละเอียด
แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการ โดยแบ่งเป็นรายไตรมาสให้มีความเป็นไปได้และ
สามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบระยะเวลาดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้ อมพิจารณาก่อนที่จะเสนอ
กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) ต่อไป ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา ๑ เดือน หลังจากสานักงานนโยบายฯ แจ้งมติ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง และเพื่อการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบายฯ ต่อไป
๓. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินผลการ
ดาเนินงานในปีที่ ๑ ก่อน หากผ่านการประเมินผลสาเร็จแล้ว จึงจะให้ดาเนินโครงการในปีที่ ๒ ต่อไป
๔. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานมูลนิธิ
พัฒนาภาคเหนือ ดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๑. ความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะให้การ
สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น โครงการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น ในลั ก ษณะ Block Grant
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประธานคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานความร่วมมือ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สานักงานนโยบายฯ ได้ประสานกองทุน ส่ งเสริมการอนุรักษ์พลั งงานแล้ว ปรากฏว่า
กองทุนสิ่งแวดล้อมจะต้องจัดทาข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีผู้ดาเนินโครงการเป็นผู้ที่มีเครือข่ายอยู่ในพื้นที่ โดยกองทุน
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะโอนเงินให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยไม่ผ่านกองทุนสิ่งแวดล้อม แต่กองทุน
สิ่งแวดล้อมจะทาหน้าที่ติดตามการทางานของโครงการ ซึ่งทาให้กองทุนไม่ได้รับประโยชน์ในการดาเนินการ ดังนั้น
จึงไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ประธานกรรมการกองทุน สิ่ ง แวดล้ อม ได้ก ล่ า วต่ อที่ ประชุ มว่ า กองทุ น ส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์พลังงานจะให้การสนับสนุนงบประมาณกับผู้เสนอโครงการโดยตรง จะไม่นางบประมาณส่งมาที่กองทุน
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น มีแนวทางที่สามารถนามาใช้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอีกแนวทางหนึ่งคือ การใช้
แนวประชารัฐโครงการร่วมมือกับเอกชน เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) หรือ Siam Cement Group
(SCG) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) เป็นต้น ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุน
สิ่งแวดล้อมได้
มติที่ประชุม รับทราบ

