เรื่องเพื่อทราบ
๓.๖ รายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. เรื่องเดิม
๑.๑ ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ กรมบั ญ ชี ก ลางได้ ก าหนดเกณฑ์ ชี้ วั ด การประเมิ น ผล
การดาเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนตัวชี้วัดที่ ๔.๑
บทบาทคณะกรรมการทุน หมุ น เวีย น ข้ อที่ ๒ การติดตามระบบการบริ ห ารจั ดการและผลการปฏิบั ติงาน
ตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่สาคัญของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ จานวน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ผลการดาเนินงานด้านการเงิน
๒) ผลการดาเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของทุนหมุนเวียน ๓) ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ๔) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และ ๕) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจะต้องดาเนินการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานครบถ้วน ๕ ด้าน เป็นรายไตรมาส
๑.๒ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ นาเสนอรายงาน
ผลการติดตามระบบการบริ ห ารจั ดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุ นหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. การดาเนินงานที่ผ่านมา
ส านั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ในฐานะฝ่ ายเลขานุ การ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สาคัญ ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ จานวน ๕ ด้าน ดังนี้
๒.๑ ด้านการเงิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มียอดเงินคงเหลือจากไตรมาสที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖1 (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖1) จานวน ๑,8๕๒,๙๓๔,2๙๑.๙1 บาท โดยในไตรมาสที่ ๔
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ กรกฎาคม – ๓0 กันยายน ๒๕๖1) มียอดรับเงินจากดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร รับคืนเงินจากโครงการ รับคืนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารโครงการ รับคืนเงินจ่ายให้กู้ยืม รับคืนดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืม รับคืนเงินจากการให้บริการระบบป้องกันมลพิษ (มาตรา 93) และรับเงินคืนเงินจากรายรับอื่น
รวมทั้งสิ้น 1๒๓,๗๗๑,๖๔๘.1๙ บาท ในส่วนของรายจ่าย ซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายให้แก่โครงการที่ได้รับการ
สนั บสนุนจากกองทุน สิ่งแวดล้อม เป็ นเงินอุดหนุน วงเงินรวม ๑๐,๕๗๓,๘๔๒.๐๐ บาท และเงินกู้ วงเงิน
๙,1๕๐,๐๐๐.๐0 บาท รวมทั้งสิ้น ๑๙,๗๒๓,๘๔๒.๐๐ บาท ดังนั้น ในไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จึงมียอดวงเงินคงเหลือจานวน 1,๙5๖,9๘๒,๐9๘.1๐ บาท
๒.๒ ด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของทุนหมุนเวียน
กองทุนสิ่งแวดล้อมและกรมบัญชีกลางได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และได้ดาเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มีการจัดรายงานผลการดาเนินงานเสนอกรมบัญชีกลาง
เป็นรายไตรมาส โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดทารายงานการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุน
สิ่งแวดล้อม) ไตรมาสที่ ๔ ประจาปีบัญชี ๒๕๖๑ เพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางและบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนต่อไป

-๒๒.๓ ระบบการบริหารความเสี่ยง
สานักงานนโยบายฯ ได้จัดทา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่ งแวดล้ อมและ
แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ และ (ร่าง) คู่มือการบริหารความ
เสี่ยงประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๘ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ และได้ เ ผยแพร่ แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย งกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มและ
แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ และคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
๒.๔ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
สานักงานนโยบายฯ ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในไตรมาสที่ ๔ โดยดาเนิ นการส ารวจครุภัณฑ์ คอมพิ ว เตอร์และอุปกรณ์ เพื่อวางแผนความ
ต้องการใช้งานปี ๒๕๖๒ ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรายงานการติดตามโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (Doc) ให้เป็นปัจจุบัน
๒.๕ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานนโยบายฯ ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๑) ประกอบด้วย (๑) ส่งบุคลากร
ของกองบริหารกองทุน สิ่งแวดล้อมเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (๒) ดาเนินการจัดทา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรตามแผนการจัดกิจกรรม KM จานวน ๓ ครั้ง เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (๓) การทบทวนแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ซึ่งผู้บริหารสานักงาน
นโยบายฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
๓. ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
รับทราบรายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
ทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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