มติการประชุม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่
๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวียนให้กรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว เมื่อวัน อังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้ขอแก้ไข ๒ ท่าน คือ ประธานกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม และผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ไขรายงานการ
ประชุมแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่
๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามที่ได้แก้ไขแล้ว
ฝ่ายเลขานุการขอนาเรื่องเพื่อพิจารณามาพิจารณาก่อน
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ขอปรั บลดวงเงินแผนจัดสรรเงิน กองทุน สิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และปรับสัดส่วนเงินอุดหนุนและเงินกู้ตามแผนจัดสรรเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ให้ ป รั บ ลดแผนจั ด สรรเงิ น กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากเดิม วงเงินรวม ๕๐๐.๐๐ ล้านบาท เป็นวงเงินรวม ๔๐๐.๐๐ ล้านบาท และปรับ
สัดส่วนเงินอุดหนุนและเงินกู้ตามแผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จากเดิมเงินอุดหนุน วงเงิน ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท
เป็นเงินอุดหนุน วงเงิน ๓๐๐.๐๐ ล้านบาท เงินกู้ วงเงิน ๓๐๐.๐๐ ล้านบาท เป็นเงินกู้ วงเงิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท
ในลักษณะถัวจ่าย

-๒–
๔.๒ แผนการบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ความเห็นของที่ประชุม
๑. เนื่องจากคาว่าแผนยุทธศาสตร์จะนามาใช้ส าหรับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ช าติ
เท่านั้น ดังนั้น จึงเห็นควรให้แก้ไขชื่อ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
จัดทาแผนปฏิบัติการ” เป็น “การทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทาแผนปฏิบัติการ”
๒. เห็นชอบการทบทวนแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยให้
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และอาจปรับเปลี่ยนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต
๓. ให้ เพิ่มเติมบทวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กองทุนสิ่งแวดล้อมกับ ความ
สอดคล้องหรือสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องใดบ้าง โดยอาจจัดทาเป็นแผนภูมิสรุปให้เห็นชัดเจน
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบแผนการบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๑.๑ (ร่ าง) การทบทวนแผนแม่บทกองทุนสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) และแผนปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒ (ร่าง) การทบทวนแผนจัดหารายได้กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)
๑.๓ (ร่าง) แผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๔ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ
แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๕ (ร่าง) การทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุนสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๖ (ร่าง) โครงสร้างการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการให้
เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุม
๔.๓ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ความเห็นของที่ประชุม
การจัดทารายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรมี
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ทราบถึงความ
แตกต่างของวงเงินงบประมาณในแต่ละปีได้อย่างชัดเจน
มติที่ประชุม
อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ภายใต้แผนแม่บทกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๒๒,๗๔๗,๑๒๕ บาท
(ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้สานักงานนโยบายและแผน

-๓–
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน ๒๑,๓๖๒,๐๐๕ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสองพันห้ า
บาทถ้ว น) และกรมบัญชีกลาง วงเงิน ๑,๓๘๕,๑๒๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้ าพันหนึ่งร้อยยี่สิ บ
บาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายรายการต่างๆ ในงบเดียวกันและระหว่างงบได้
๔.๔ เมืองพัทยาขอยกเว้นค่าปรับการส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียในเขตควบคุมมลพิษ เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี
มติที่ประชุม
๑. เห็ น ชอบให้ เมืองพัทยาดาเนินการชาระเบี้ยปรับจากการผิ ดนัดช าระเงินตามที่
กาหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งคืนเงินโครงการระบบระบายน้า ระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียใน
เขตควบคุมมลพิษ เมืองพัทยา เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงการคลัง (กองทุนสิ่งแวดล้อม) และเมือง
พัทยา ฉบับวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๐ และฉบับวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เป็นวงเงินจานวน ๑๗๗,๐๔๙.๑๘ บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์)
๒. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานแจ้ง
กรมบัญชีกลางและเมืองพัทยาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
๔.๕ การจั ด สรรเงิน กองทุน สิ่งแวดล้อม สมทบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจั ด การคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ประชุม
๑. อนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๒ โครงการ ๆ ละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินรวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยโครงการดังกล่าวจะต้องได้รับการบรรจุไว้ภายใต้พระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้าเสียในพื้นที่บ้านสวนหอม หมู่ ๓
บ้านดอนสววรค์ หมู่ ๘ และบ้านฟ้าใหม่ หมู่ ๙ เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
๑.๒ โครงการก่ อสร้ างระบบรวบรวมและบ าบั ดน้ าเสี ยเทศบาลต าบลวาปี ปทุ ม
จังหวัดมหาสารคาม
ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในงวดที่ ๑ ของสัญญาว่าจ้างโครงการ
๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมทุกแห่ง ต้องดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ จัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงานและการใช้เงินโครงการ และนาเสนอ
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารับรองแผนการใช้เงินโครงการ
ภายในระยะเวลา ๑ เดือน หลังจากวัน ลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อสานักงานนโยบาย จะได้เสนอกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) สาหรับใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายเงินของ
โครงการ และเพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบาย ต่อไป
๒.๒ ลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
มาตรการกากับการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-๔๒.๓ เสนออัตราค่าบริการที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สานักงานนโยบาย เพื่อประสานนาส่งให้กรมควบคุมมลพิษพิจารณานาเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบอัตราค่าบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
ตามขั้นตอนของมาตรา 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
๔.๖ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในลักษณะเงินก้อน
(Lump Sum) เพิ่มเติม
ความเห็นของที่ประชุม
๑. ผู้ แ ทนกรมบั ญ ชี ก ลาง เห็ น ว่ า วงเงิ น ที่ ข อเพิ่ ม เติ ม ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๑
ควรกาหนดกรอบการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งการ
ใช้จ่ายเงินควรใช้จ่ายให้เป็นไปตามปีงบประมาณนั้นๆ ส่วนโครงการที่จะดาเนินการเหลื่อมปีงบประมาณให้ปรับ
ไปใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ยกเว้นโครงการระยะยาวที่ดาเนินงานมากกว่า ๑ ปี จึงจะถือว่าเป็นโครงการที่มี
ภาระผู กพันที่ส ามารถใช้ เงิน เหลื่ อมปี งบประมาณได้ แต่สาหรับโครงการในลั กษณะเงินก้อน (Lump Sum)
ที่ธนาคารกรุงไทยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมนั้น ยังไม่มีการนาเสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน จึงไม่สามารถเป็นข้อผูกพันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่จะดาเนินการได้
สานักงานนโยบายฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การขออนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในลักษณะเงินก้อน (Lump Sum) เพิ่มเติม จานวน ๑๐๐ ล้านบาทนี้ เป็นการคาดการณ์จากการหารือกับ บมจ.ธนาคาร
กรุงไทย ว่าในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คาดว่าจะมีภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจฟาร์ม ปศุสัตว์
ขอรับการสนับสนุนหลายแห่ง ดังนั้นเพื่อให้การสนับสนุนเงินกู้ตามแนวทางดังกล่าวเกิดการต่อเนื่อง จึงเห็นควร
เสนอขออนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในลักษณะเงินก้อน (Lump Sum) เพิ่มเติมเพื่อใช้ในปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานกับ
ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุน) ในการกาหนดกรอบการดาเนินงานสาหรับโครงการที่จะขอรับการสนับสนุ น
งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในลักษณเงินก้อน (Lump Sum) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ให้
ชัดเจนต่อไป
มติที่ประชุม
๑. อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในลักษณะเงินก้อน (Lump Sum) เพิ่มเติม
ให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้บริหารจัดการและอนุมัติเงินกู้ให้กับลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ สาหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ใน ๓ ลักษณะโครงการ ดังนี้

-๕๑.๑ โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นใด ในระบบบาบัดอากาศเสีย
หรื อระบบบ าบั ดน้ าเสี ย หรื อระบบก าจั ดของเสี ย เพื่อการทดแทน ระบบเดิมที่มีอยู่ ที่ห มดอายุการใช้งาน
โดยงบประมาณโครงการไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
๑.๒ โครงการติดตั้งระบบสาหรับหมักมูลสัตว์ จากฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อให้สามารถนา
กลับมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ย หรือเป็นสารบารุงดิน ที่มีกาลังการผลิตต่อเครื่อง ไม่เกิน ๒๐ ตัน/วัน และระบบ
ดังกล่าวต้องมีใบรับประกันผลงานอย่างน้อย ๑ ปี
๑.๓ โครงการก่อสร้างเฉพาะระบบบ าบั ดน้ าเสี ยของสถานประกอบการที่ มีความ
สามารถในการบาบัด ไม่เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน
๒. ให้ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งมติคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
การให้การสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณี บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้พิจารณาปล่อยเงินกู้ได้เอง
ต่อไป
๓. ให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย รายงานผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่ภาคเอกชนเป็น
รายโครงการ พร้อมทั้ง จัดส่งสาเนาเอกสารโครงการ และสาเนาสัญญาเงินกู้ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามขั้นตอน ต่อไป
๔. ให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย รายงานผลการดาเนินงานพิจารณาอนุมัติเงินกู้ตามแนวทาง
การสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณี บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้พิจารณาปล่อยเงินกู้ได้เองให้คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมรับทราบทุกไตรมาส
๕. ให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ประสาน
ธนาคารกรุงไทย(ผู้จัดการกองทุน) ดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุม
๔.๗ (ร่ า ง) คู่มื อบริ หารโครงการที่ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม
ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ความเห็นของที่ประชุม
จากการพิจารณา (ร่าง) คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่ง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว
เห็นควรปรับแก้ไขขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและการรายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ขั้นตอนที่ ๘ การเบิกจ่ายเงิน : ปรับแก้ไขข้อที่ ๘.๓ จากเดิม “ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินอุดหนุนใช้จ่ายเงิน....” แก้ไขเป็น “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเงินอุดหนุนใช้
จ่ายเงิน....”
๒. ขั้นตอนที่ ๑๑ การดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ : ปรับแก้ไขข้อ ๑๑.๒ วรรคหนึ่ง
เป็นดังนี้ “โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี
กองทุน สิ่งแวดล้อม(ผู้ จัดการกองทุน ) เลขที่บัญชี ๐๘๖-๐๑๕๙๖๑-๔ โดยองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเป็น
ผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอนและแจ้งการโอนเงินให้กรมบัญชีกลางทราบ พร้อมแนบสาเนาใบโอนเงิน และ
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการทุกหน้า พร้อมสรุปค่าใช้จ่ายและสรุปยอดสะสมรายได้ของ
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

-๖มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบ (ร่าง) “คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕” และให้
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่คู่มือดังกล่าว เพื่อการประสานงาน
ให้กับหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
๒. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการให้
เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการรับ -จ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
๓.๒ รายงานผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจาปีบัญชี
๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม)
ประจาปีบัญชี ๒๕๖๐
๓.๓ รายงานผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ไตรมาสที่ ๓
ประจาปีบัญชี ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม)
ไตรมาสที่ ๓ ประจาปีบัญชี ๒๕๖๑
๓.๔ รายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

-๗๓.๕ รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนากองทุน
สิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน ระยะเวลา ๓ ปี
ทุนหมุนเวียน (ไตรมาสที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ไตรมาสที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนา
กองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน ระยะเวลา ๓ ปี ทุนหมุนเวียน (ไตรมาสที่ ๔
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ไตรมาสที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑) ประจาไตรมาสที่ ๑ – ๓/๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๑) และสรุปรายงานผลการดาเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน
๓.๖ รายงานการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม รับทราบการรายงานการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จานวน ๓ โครงการ โดยให้ดาเนินการในปีที่ ๒ และ ๓ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
การนาเสนอประเด็นเสนอเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ควรเสนอให้คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาเฉพาะประเด็นสาคัญที่เป็นอานาจของคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ส่วนประเด็นปลีกย่อยที่เป็นการดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมแล้ว ไม่ต้องนาเสนอให้กรรมการให้ความเห็นชอบอีก เนื่องจากฝ่ายเลขานุการสามารถดาเนินการ
ติดตามการดาเนินงานตามระเบียบได้

