มติการประชุม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

ประธานกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้อมได้กล่ าวแสดงความยินดี และกล่ าวต้อนรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้อม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่
๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวียนให้กรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้แก้ไข ๒ ท่าน คือ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม รับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๓.๒ รายงานการตรวจสอบการดาเนิน งานกองทุ น สิ่ง แวดล้ อ มของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ความเห็นของที่ประชุม
เนื่องจากรายงานผลการตรวจสอบกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้มีการตรวจพบปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมหลากหลายประเด็น ดังนั้น ในการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงควรจัด กลุ่มของปัญหาที่มีลักษณะเดียวกั นให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อจะได้
ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

-๒มติที่ประชุม
รั บ ทราบรายงานการตรวจสอบการด าเนิน งานกองทุ นสิ่ งแวดล้ อมของหน่ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๓ รายงานการติดตามประเมิน ผลโครงการที่ไ ด้รั บการสนับสนุน จากกองทุน
สิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบการรายงานการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะสิ้นสุดโครงการ จานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
ดาเนิ นการโดยเทศบาลตาบลหนองแดง อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โครงการเสริมสร้างพลั งชุมชนเพื่อการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก – ตาลอก อาเภอพยัคฆภูมิพิสั ย
จังหวัดมหาสารคาม ดาเนินการโดย สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระยะสิ้นสุดปีที่ ๑
จานวน ๑ โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น้า ป่า
อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ดาเนินการโดยสมาคมเพื่อนภู ซึ่งเห็นควรให้ดาเนินการในปีที่ ๒ และปีที่ ๓
ต่อไป
๓.๔ รายงานประจาปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบการดาเนินงานจัดทารายงานประจาปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม
๓.๕ ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กองทุนสิ่งแวดล้อม)
มติที่ประชุม
รับทราบผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสีย (กองทุนสิ่ งแวดล้ อม)
ประจาปีบัญชี ๒๕๖๑
๓.๖ รายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

-๓๓.๗ รายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
รั บ ทราบรายงานการรั บ -จ่ า ยเงิน ของกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม ไตรมาสที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ กรกฎาคม – ๓0 กันยายน ๒๕๖1)
๓.๘ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓
ภายใต้กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ในช่ ว งปี ง บประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และการจั ด สรรเงิ น กองทุ น ให้ แ ก่
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประสานงาน
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓
มติที่ประชุม
รั บ ทราบมติคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่ อง โครงการ
ส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ ว มของชุม ชนในการคัด แยกขยะที่ต้น ทาง ชุด ที่ ๓ ภายใต้ กรอบทิ ศทาง การสนับ สนุ น
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และการจัดสรรเงินกองทุนให้แก่สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค ใช้ประสานงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ (ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม
เห็นชอบต่อรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งในส่วนของภาพรวม และรายโครงการ
๔.๒ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนชายโขง จังหวัด
อุบลราชธานี ดาเนินการโดย สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความเห็นของที่ประชุม
๑. การจัดทาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ตามที่ระบุว่าเป็นการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลชนิด พันธุ์พืชนั้น รวมทั้ง ในการจัดทาฐานข้อมูลควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) หรือกรมป่าไม้เพื่อให้การจัดทาฐานข้อมูลเกิดประโยชน์ และไม่เกิด
ความซ้าซ้อนกัน

-๔๒. เนื่องจากปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .....
ดังนั้น ในกาหนดกฎระเบียบและการแต่งตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน ควรดาเนินการให้เป็นไปตาม (ร่าง) พ.ร.บ.
ป่าชุมชน พ.ศ. .....
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่ สมาคมภูมินิเวศ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อดาเนิน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนชายโขง จังหวัด
อุบลราชธานี วงเงิน 4,996,070 บาท (สี่ล้ านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาดาเนิน
โครงการ ๓ ปี (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 256๒ – ๓1 มกราคม 256๕)
2. สมาคมภู มิ นิ เ วศพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น จั ด ท ารายละเอี ย ดแผนการด าเนิ น งาน
และแผนการใช้จ่ายเงินที่เสนอไว้ในโครงการ โดยแบ่งเป็นรายไตรมาสให้มีความเป็นไปได้และสามารถเบิกจ่ายได้
ตามกรอบระยะเวลาดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อนที่จะเสนอกรมบัญชีกลาง
(ผู้จัดการกองทุน) ต่อไป ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากสานักงานนโยบายฯ แจ้งมติคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมให้ทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง และเพื่อการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของสานักงานนโยบายฯ ต่อไป
3. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินผลการ
ดาเนินงานในปีที่ 1 ก่อน หากผ่านการประเมินผลสาเร็จแล้ว จึงจะให้ดาเนินโครงการในปีที่ 2 ต่อไป
๔.๓ ปรั บปรุ งองค์ ประกอบของคณะอนุก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้ า นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านการจัดการมลพิษ
ความเห็นของที่ประชุม
องค์ ป ระกอบของคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
ควรเพิ่มเติมผู้แทนสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
มติที่ประชุม
๑. เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง ชื่ อ และองค์ ป ระกอบของคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรอง
โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอและความเห็นของที่ประชุม
๒. เห็นชอบให้ยกเลิกคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
๓. เห็ นชอบให้ แต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองโครงการด้ านทรั พยากรธรรมชาติ
จานวน ๑๖ ท่าน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) นายสุรพล ดวงแข ประธานอนุกรรมการ
๒) รองเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นรองประธานอนุกรรมการ

-๕๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๙ ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนสานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทน
กรมทรัพยากรน้า ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทน
สานักงบประมาณ
๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๓ ท่าน คือ
๑) นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
๒) นางเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์
๓) นางสาวตรูจิต มหาวิหกานนท์
๔. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ จานวน ๑๗ ท่าน
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) นายธเรศ ศรีสถิตย์ ประธานอนุกรรมการ
๒) รองเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นรองประธานอนุกรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๗ ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนกรมควบคุม
มลพิษ ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๖ ท่าน คือ
๑) นายชาติ เจียมไชยศรี
๒) นายสุธา ขาวเธียร
๓) นายจินต์ อโณทัย
๔) นางสาวนงรัตน์ อิสโร
๕) นายศรัณย์ เตชะเสน
๖) นายบรรพต แย้มกลิ่นพุฒ
๕. ให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม นาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เสนอประธานกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้รับการรับรองแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน สิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔.๔ ขอเปลี่ยนแปลงรายการภายใต้งบบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรายการเกี่ ย วกั บ “การด าเนิ น การระบบ
สารสนเทศ จัดทาเว็บไซต์ และ Mobile Application” จากงบดาเนินงาน
เป็นรายจ่ายอื่น (เอกสารแจกในที่ประชุม)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายการภายใต้ ง บบริ ห ารงานกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เกี่ยวกับ “การดาเนินการระบบสารสนเทศ จัดทาเว็บไซต์ และ Mobile
Application” วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบดาเนินงาน เป็นงบรายจ่ายอื่น ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ
ไว้แล้ว

