มติการประชุม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวียนให้กรรมการพิจารณาให้ความ
เห็ นชอบแล้ ว เมื่อวันจั น ทร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้ ขอแก้ไข ๒ ท่าน คือ ประธานกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้ อม และผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งฝ่ ายเลขานุการฯ ได้ปรับแก้ไขรายงานการประชุมแล้ ว
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ฝ่ายเลขานุการฯ ขอนาเรื่องเพื่อพิจารณามาพิจารณาก่อน
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓

ความเห็นที่ประชุม
เนื่องจากในแต่ละจังหวัดมีจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ซึ่งทาให้
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดาเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จังหวัดละไม่เกิน ๑๐ แห่ง อาจไม่เหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นควรให้พิจารณาการสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วนจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของแต่ละจังหวัด
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อกาหนดชุดโครงการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ภายใต้กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่ ว งปี ง บประมาณ
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓

๒
และหลักเกณฑ์สาหรับการคัดเลือกข้อเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สาหรับสานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมจั ง หวั ด โดยให้ ส านัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม
ดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุม
๒. อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๒.๑) วงเงินจานวน ๓๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสี่ล้านบาทถ้วน) ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๗๖๐ แห่ง เพื่อดาเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง ชุดที่ ๓
๒.๒) วงเงินจานวน ๑๗,๔๘๐,๐๐๐บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ให้แก่สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) วงเงิน ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) และสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
(สสภ.) วงเงิน ๖,๐๘๐,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ในการประสานการดาเนินโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓
๓. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาเสนอโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มดาเนินโครงการ
ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้รับการรับรองแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔.๒ โครงการ 3Rs ภาคีเครือข่ายจัดการขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ตาบลป่าพลู
อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน ดาเนินการโดย มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
ความเห็นที่ประชุม
การจัดการขยะในพื้นที่ควรดาเนินการให้ครบวงจรตั้งแต่การเก็บขนจนถึงการนาไป
กาจัด เพื่อให้การดาเนินโครงการเกิดความยั่งยืน
มติที่ประชุม
๑. อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
เพื่อดาเนินโครงการ 3Rs ภาคีเครือข่ายจัดการขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ตาบลป่าพลู อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
วงเงิน ๔,๐๙๗,๐๔๖ บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบหกบาทถ้วน) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๓ ปี (วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประสานมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุม
๒. ให้มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงาน และแผนการ
ใช้จ่ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการ โดยแบ่งเป็นรายไตรมาสให้มีความเป็นไปได้ และสามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบ
ระยะเวลาดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อ ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้ อมพิจารณาก่อนที่จะเสนอกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการ
กองทุน) ต่อไป ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา ๑ เดือน หลังจากสานักงานนโยบายฯ แจ้งมติคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมให้ทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง และเพื่อการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของสานักงานนโยบายฯ ต่อไป

๓
๓. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินผลการ
ดาเนินงานในปีที่ ๑ ก่อน หากผ่านการประเมินผลสาเร็จแล้ว จึงจะให้ดาเนินโครงการในปีที่ ๒ ต่อไป
๔.๓ การกาหนดเงินสะสมสูงสุดและการนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน
ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ความเห็นที่ประชุม
รองศาสตราจารย์อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า
วงเงินกระแสรายวันของกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบันอยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการบริหารงาน เนื่องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมไปดาเนินงานโครงการ
ด้านระบบบาบัดน้าเสียรวมหรือระบบกาจัดของเสียรวม ไม่จัดส่งรายได้ที่จัดเก็บจากค่าบริการบาบัดน้าเสียรวม
หรื อระบบก าจั ด ของเสี ย รวมคืน เข้ า กองทุ นสิ่ งแวดล้ อ ม ท าให้ กระแสเงิ นที่ มีอ ยู่ต่ ากว่ าแผนการใช้ จ่า ยเงิ น
นอกจากนี้ การที่กระทรวงการคลังได้กาหนดให้มีการนาเงินทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็น
รายได้ แผ่ น ดิ น นั้ น จะมีค วามเหมาะสมกั บ ทุ นหมุ น เวีย นบางประเภทที่ มี ก าไรส่ ว นเกิ น แต่ ส าหรับ กองทุ น
สิ่ ง แวดล้ อ มไม่ ใ ช่ ก องทุ น ที่ มี ก าไรส่ ว นเกิ น แต่ เ ป็ น กองทุ น ที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ประโยชน์ ด้ า นสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบกับกรณีที่กองทุนสิ่งแวดล้อมประสงค์จะขอไม่นาทุนหรือผลกาไรส่วนเกิน
ของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในปีบัญชี ๒๕๖๑
๒. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมนาเสนอเรื่อง การขอยกเว้น
การนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้รับการรับรองแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔.๔ (ร่ า ง) แผนปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานของกองทุ น
สิ่งแวดล้อม (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ความเห็นที่ประชุม
ควรปรับระยะเวลาในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบ (ร่ าง) แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของกองทุน
สิ่งแวดล้อม (๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยให้ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
๒. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
กองทุน สิ่ ง แวดล้ อม (๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กั นยายน ๒๕๖๒) ให้ ก รมบัญชี กลาง พิ จารณาน าเสนอ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน เพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้รับการรับรองแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

๔
๔.๕ (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินการดาเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม)
ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒
ความเห็นที่ประชุม
จากการพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนประจาปีบัญชี
๒๕๖๒ แล้ว เห็นว่า ตัวชี้วัดที่ ๑ ด้านการเงินควรแบ่งเป็น ๒ ตัวชี้วัดย่อย คือ
๑. เรื่องอัตราผลตอบแทนของเงินที่ให้การสนับสนุนโดยอาจพิจารณาจากผลตอบแทน
ที่ได้จากการลงทุนว่ามีการใช้เงินอย่างคุ้มค่าหรือไม่
๒. โครงการที่มีลักษณะการดาเนินงานส่งเสริมสภาพแวดล้อมและชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งไม่
สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ แต่ควรไปวัดในเรื่องของจานวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ
๓. เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนอาจมี
การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างาน เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระชุ ม หารื อ (ร่ า ง) ตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น ผล
การดาเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ดังนั้น จึงเห็นควรมอบหมายให้ศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์
รองศาสตราจารย์ อดิศร์ อิศรางกู ร ณ อยุธ ยา และนางนัยนา กัล ลประวิทย์ เป็นผู้ แทนกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือ (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินการดาเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม)
ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ โดยให้สานักงานนโยบายฯ ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
๒. ให้ ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้ อมไปดาเนินการหารือ (ร่าง)
ตัวชี้วัดการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และที่ปรึกษา
ด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด) ต่อไป
๓. แต่งตั้งผู้แทนในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จานวน ๓ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์
ธเรศ ศรีสถิตย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) รองศาสตราจารย์อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นางนัยนา กัลลประวิทย์
(ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ) ทาหน้าที่ในการประชุมหารือ (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินผล
การดาเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และที่ปรึกษา
ด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด)
ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้รับการรับรองแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ พระราชกฤษฎีกาการกาหนดจานวนเงินสะสมสูงสุดและการนาทุนหรือผลกาไร
ส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม
รับทราบพระราชกฤษฎีกาการกาหนดจานวนเงินสะสมสูงสูดและการนาทุนหรือผล
กาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

๕
๓.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกองทุนหมุนเวียน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนหมุนเวียน ทั้ง ๖ ฉบับ ดังนี้
๑. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. พระราชกฤษฎีกาการกาหนดจานวนเงินสะสมสูงสุด และการนาทุนหรือผลกาไร
ส่วนเกิน ของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
๓. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอจัดตั้ง
ทุนหมุนเวียน
๔. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย นว่ า ด้ ว ยมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน
๕. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานทางการเงิน
การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน
๖. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน และ
การจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างของทุนหมุนเวียนที่ รวมหรือ
ยุบเลิก
๓.๓ ผลการศึก ษาโครงการศึ กษาและพั ฒนาแหล่ง รายได้ จากการจั ด เก็ บภาษี
สิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียม และมาตรการทางการเงิน
มติที่ประชุม
๑. รับทราบผลการศึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งรายได้จากการจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียม และมาตรการทางการเงิน ของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นาผลการศึกษาดังกล่าว มาวิเคราะห์เพื่อกาหนด
แนวทางในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนาเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
พิจารณาในโอกาสต่อไป
๓.๔ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน กองทุนสิ่งแวดล้อม สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60
๓.๕ รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
รั บ ทราบรายงานการรั บ -จ่ ายเงิ น ของกองทุ นสิ่ งแวดล้ อ ม ไตรมาสที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1)

๖
๓.๖ รายงานสถานภาพการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
รั บ ทราบรายงานสถานการณ์ ด้ า นการเงิ น กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ณ ไตรมาสที่ ๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
๓.๗ รายงานผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติการปรับปรุ งและพัฒนากองทุน
สิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน ระยะเวลา ๓ ปี
ทุนหมุนเวียน (ไตรมาสที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ไตรมาสที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
ประจาไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนากองทุน
สิ่ งแวดล้ อม ภายใต้ แผนปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการดาเนินงาน ระยะเวลา ๓ ปี ทุนหมุนเวียน (ไตรมาสที่ ๔
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ไตรมาสที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑) ประจาไตรมาสที่ 2 (๑ มกราคม – 31 มีนาคม ๒๕๖1)
๓.๘ รายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

