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สารจากประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ ๑ ภาพรวมกองทุนสิ่งแวดล้อม
ï ความเป็นมา
ï วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ï องค์กรและกลไกการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ï ยุทธศาสตร์การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ï กฎหมาย/ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ï ขอบข่ายของกิจกรรมที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน
ï จ�ำนวนโครงการ และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๕๙
ï วงเงินที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนแก่กลุ่มเป้าหมาย
ï ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในแต่ละเงื่อนไข
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ส่วนที่ ๒ รายงานสถานะการเงิน
ï รายงานงบสถานะการเงินของกองทุน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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ส่วนที่ ๓ ผลการด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ï ภารกิจของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ï การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ï การติดตามและประเมินผลโครงการ
ï การจัดท�ำแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ï การสร้างเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการในการขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ï โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ï การด�ำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม
ï กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ï โครงการที่โดดเด่น ประสบผลส�ำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นตัวอย่างที่ดี
หลังจากได้รับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
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สารบัญ
ส่วนที่ ๔ ทิศทางการขับเคลื่อนกองทุนฯ
ï การปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม
ï การเพิ่มศักยภาพของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ï เครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ

๖๙
๗๐
๗๐
๗๒

ส่วนที่ ๕ เอกสารเผยแพร่ และวีดิทัศน์
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การติดต่อกองทุนสิ่งแวดล้อม

๘๑

ภาคผนวก ๑ ค�ำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ๒ ค�ำสั่งคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
โครงการด้านการจัดการมลพิษ
ภาคผนวก ๓ ค�ำสั่งคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑ การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจ�ำแนกตามประเภทโครงการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๕๙
ตารางที่ ๒   สถานะการยื่นข้อเสนอโครงการ
ตารางที่ ๓ โครงการเงินกู้สำ� หรับภาคเอกชนที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
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แผนผังองค์กรและกลไกการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
แผนผังโครงสร้างส�ำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
(ฉบับทบทวน ปี ๒๕๕๙)
แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
(ฉบับทบทวน ปี ๒๕๕๙)
กราฟแสดงจ�ำนวนโครงการและวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๕๙
กราฟแสดงสัดส่วนตามประเภทของการให้การสนับสนุนกองทุนสิง่ แวดล้อม
แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
แผนผังแสดงขัน้ ตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
เครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการในการขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙)
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สารจากประธานกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
นายวิจารย์  สิมาฉายา

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  

นับตัง้ แต่กองทุนสิง่ แวดล้อมจัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา กองทุนสิ่งแวดล้อมได้เข้ามามีบทบาทในการให้การสนับสนุนทางการเงิน ทั้งในลักษณะ
ของเงินอุดหนุน และเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินโครงการ และกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนมีภาคีเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุม
ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชน ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพิ่มเติมในปี ๒๕๕๙ ได้แก่ เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชนต�ำบล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กองทุนสิ่งแวดล้อมมียอดรวมของสินทรัพย์สุทธิ (เงินกองทุน)
ทั้งสิ้น ๒,๓๘๔.๖๔ ล้านบาท และคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้าน
นโยบาย รวม ๑๕ เรื่อง และด้านการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม รวม ๕๘๓ โครงการ แบ่งเป็นการ
ให้การสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนด้านการจัดการมลพิษ ตามมาตรา ๒๓(๑) ๕ โครงการ การสนับสนุน
โครงการเงินกู้ภาคเอกชน ตามมาตรา ๒๓(๓) ๕ โครงการ และการสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนด้านการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) ๕๗๓ โครงการ โดยส่วนใหญ่ของการสนับสนุนตาม
มาตรา ๒๓(๔) นั้น เป็นการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในด้านการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนให้แก่โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลที่ก�ำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ และ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ซึ่งในปัจจุบันมีโครงการที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนุมัติจัดสรรเงินให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๕๖๖ แห่ง ในวงเงินที่อนุมัติจัดสรรรวมทั้งสิ้น ๑๗๙.๕๓ ล้านบาท จากการให้
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การสนับสนุนดังกล่าวเป็นแนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนในเชิงรุก มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่ส�ำคัญและต้องเร่งด�ำเนินการในปัจจุบัน และมุ่งเน้นผลการ
ด�ำเนินการที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ตาม กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้มีการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น การประชุมชี้แจง
โครงการ เพื่อท�ำความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารโครงการ การติดตามผลการด�ำเนินงานระหว่างด�ำเนิน
โครงการ ๒๑ โครงการ การประเมินสิ้นสุดโครงการ ๕ โครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ๑๑
โครงการ นอกจากนี้ กองทุนสิ่งแวดล้อม ยังได้ด�ำเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนอื่น ๆ เพื่อพัฒนากองทุน
สิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม และจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด�ำเนินงานรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การขั บ เคลื่ อ นกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มในระยะต่ อ ไป จะเป็ น การด� ำ เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ภ ายใต้
แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีแนวทางที่
สอดรั บ กั บ นโยบายและแผนในระดั บ ชาติ ได้ แ ก่ นโยบายรั ฐ บาล กรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ทั้งนี้ ในการเชื่อมโยงนโยบายและแผนระดับชาติไปสู่การปฏิบัติ กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงมุ่งเน้นที่การจัดสรรเงิน
กองทุนที่ตอบสนองปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน การเข้าถึงแหล่งที่มา
ทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่มีเสถียรภาพและมั่นคง และการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุน
สิ่งแวดล้อม ให้มีความคล่องตัว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นในการวางรากฐานเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปกับการมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของประเทศ ให้บรรลุเป้าหมาย

(นายวิจารย์ สิมาฉายา)
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม   
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ส่วนที่ ๑
ภาพรวมกองทุนสิ่งแวดล้อม
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ความเป็นมา
“กองทุนสิ่งแวดล้อม” จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลัง ตามพระราช
บัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเป็น
กลไกทางการเงินที่สร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้ อ งกั น และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ ข อง
ประเทศ ตามหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ายโดยให้การสนับสนุนเงิน
ทัง้ ในลักษณะเงินอุดหนุนและเงินกู้
กองทุนสิ่ง แวดล้อม ได้เริ่มด�ำเนิน การมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยในระยะเริ่ ม แรกรั ฐ บาลได้ อ นุ มั ติ เ งิ น จากกองทุ น น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง
๔,๕๐๐ ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิต อีก ๕๐๐ ล้านบาท งบประมาณแผ่นดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖–๒๕๓๘
จ�ำนวน ๑,๒๕๐ ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
(Japan Bank for International Cooperation: JBIC) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จ�ำนวน ๒,๗๑๘ ล้านบาท นอกจากนี้
ในแต่ละปีกองทุนสิ่งแวดล้อม มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และเงินที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหักส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม จากการเก็บค่าบริการหรือค่าปรับที่จัดเก็บได้จากการด�ำเนินการระบบ
น�ำ้ เสียรวม หรือระบบก�ำจัดของเสียรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น มาตรการทางการเงิ น ส� ำ หรั บ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ว นราชการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยให้การสนับสนุนเงิน
ทั้งในรูปของเงินอุดหนุน และเงินกู้
วิสัยทัศน์
กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกองทุนที่ยั่งยืน สนองตอบต่อทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
พันธกิจ
สนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อจูงใจให้ทุกภาคส่วนร่วมด�ำเนินงานรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม ตามกรอบนโยบายและแผนการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ

ที่มา : แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
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องค์กรและกลไกการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑) คณะกรรมการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก�ำหนด
องค์กรและกลไกการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
จ�ำนวน ๒ ชุด ดังนี้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เป็นกรรมการในระดับนโยบายที่มีหน้าที่ก�ำกับการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมของ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป็นกรรมการระดับการบริหารและจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๔
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบด้ ว ย
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ อธิบดี
กรมการปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งเป็น
กรรมการ และเลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังนี้
(๑) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามกิจการที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๒๓
(๒) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกู้ยืมเงินกองทุน
(๓) ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่และวิธีด�ำเนินงานของผู้จัดการกองทุนตาม
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ตลอดจนวิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน กรมบัญชีกลาง
และผู้จัดการกองทุนตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
(๔) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน
(๕) ก�ำหนดระยะเวลาช�ำระเงินที่กู้ยืมจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) รวมทั้ง
อัตราดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
(๖) ก�ำหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์สำ� หรับการหักเงินค่าบริการและค่าปรับ ส่งเข้ากองทุน
ตามมาตรา ๙๓
(๗) จัดท�ำรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก�ำหนด
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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การก�ำหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ (๔) และการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานเพือ่ ปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ าม (๑) หรือ (๕) ของคณะกรรมการกองทุนจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ
คณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อมอาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ เพือ่ พิจารณาและปฏิบตั กิ าร
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมจะมอบหมายก็ได้
ปัจจุบันคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อท�ำหน้าที่
กลั่ น กรองโครงการที่ เ สนอขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น จากกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม รวม ๒ คณะ คื อ
๑) คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
๒) องค์กรและกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งท�ำหน้าที่โดยส�ำนักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท�ำหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้จัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ท�ำหน้าที่โดย
- กรมบั ญ ชี ก ลาง โดยกองก� ำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ อยู่ภายใต้
การด�ำเนินงานของกรมบัญชีกลาง ท�ำหน้าที่ในการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อม
และเป็นผู้จัดการเงินให้แก่โครงการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กร
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผูจ้ ดั การกองทุนสิง่ แวดล้อม มีหน้าทีอ่ นุมตั สิ นิ เชือ่ ท�ำสัญญากู้
จ่ายเงินกองทุนให้กับผู้กู้ รับช�ำระหนี้คืนให้กับกองทุนและรับผิดชอบในหนี้สูญ และมีหน้าที่จัดสรรเงินกู้
ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จัดท�ำระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย อากาศเสีย ระบบ
ก�ำจัดของเสียหรือติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการป้องกันมลพิษในสถานประกอบการตนเอง  
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องคกรกํากับดูแล

อํานาจหนาที่
๑. พิจารณาความเหมาะสมดานวิชาการ การเงิน การมีสวนรวมและความเปนไปไดของโครงการดานการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเสนอขอคิดเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
๒. จัดทําขอเสนอแนะ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๓. แตงตั้งคณะทํางานไดตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
๔. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม

องคประกอบ
๑. นายสุรพล ดวงแข - ประธาน
๒. รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - อนุกรรมการ
๓. ผูแทนกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม - อนุกรรมการ
๔. ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ - อนุกรรมการ
๕. ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช - อนุกรรมการ
๖. ผูแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง - อนุกรรมการ
๗. ผูแทนสํานักงบประมาณ - อนุกรรมการ
๘. ผูแทนกรมทรัพยากรน้ำ - อนุกรรมการ
๙. ผูแทนกรมปาไม - อนุกรรมการ
๑๐. นายวีระชัย นาควิบูลยวงศ- อนุกรรมการ
๑๑. นางเสาวคนธ สุดสวาสดิ์ - อนุกรรมการ
๑๒. นางสาวกัณฑรีย บุญประกอบ - อนุกรรมการ
๑๓. เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๔. เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม –อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ภาพที่ ๑   แผนผังองค์กรและกลไกการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

อํานาจหนาที่
๑. พิจารณาความเหมาะสมดานเทคนิควิชาการ การเงิน การคุมทุน และการบริหารจัดการโครงการดานการจัดการ
มลพิษ รวมทั้งเสนอขอคิดเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
๒. จัดทําขอเสนอแนะ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการดานการจัดการมลพิษ
๓. แตงตั้งคณะทํางานไดตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
๔. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม

(๑) ใหสวนราชการ หรือ อปท. สําหรับลงทุนและ
ดําเนินงานระบบบําบัดนําเสียรวมหรือกําจัดของเสียรวม
(๒) ให อปท. หรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพื่อจัดหาระบบบําบัด
อากาศเสีย น้ำเสีย ของเสีย
(๓) ใหเอกชนกูยืม
(๔) เปนเงินชวยเหลืออุดหนุนเพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
(๕) เปนคาใชจายบริหารกองทุน

• มาตรา ๒๓ (๑-๓) ไมจํากัดวงเงิน
• มาตรา ๒๓ (๔) ไมเกิน ๕ ลานบาท/โครงการ
หากเกิน ๕ ลานบาท ใหนําเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาเห็นชอบ

• สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
• คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง

 องคกรตรวจสอบกองทุนสิ่งแวดลอม

มาตรา ๒๓ แหง พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

อํานาจอนุมัติวงเงินของ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม

อํอําานาจหน
นาจหนาาทีที ่
๑. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามกิจการที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓
๒. กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกูยืมเงินกองทุน
๓. กําหนดระเบียบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และวิธีดําเนินงานของผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
ตลอดจนวิธีการประสานงานระหวางคณะกรรมการกองทุน กรมบัญชีกลาง และผูจัดการกองทุน
ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
๔. วางระเบียบการรับเงินและเบิกจายเงินกองทุน
๕. กําหนดระยะเวลาชําระเงินที่กูยืมจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย
และหลักประกันตามความจําเปนและเหมาะสม
๖. กําหนดอัตราสวนและหลักเกณฑสําหรับการหักเงินคาบริการและคาปรับสงเขากองทุน ตามมาตรา ๙๓
๗. จัดทํารายงานการรับจายเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด
๘. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
การกําหนดระเบียบตาม ขอ ๒. ขอ ๓. หรือ ขอ ๔. และการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตาม ขอ ๑. หรือ ขอ ๕. ของคณะกรรมการกองทุนจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งงแวดล
แห
ชาติ อมแหงชาติ

 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 ผูจัดการกองทุนในสวนเงินกู

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดลอม

องคกรบริหาร

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม

นายกรัฐมนตรี – ประธาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - เลขานุการ

กรมบัญชีกลาง
 ผูจัดการกองทุนในภาพรวม
 ผูจัดการกองทุนในสวนเงินอุดหนุน

•
•

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

(ภายใต พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕)

องคประกอบ
๑. นายธเรศ ศรีสถิตย - ประธาน
๒. รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - อนุกรรมการ
๓. ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ –อนุกรรมการ
๔. ผูแทนกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๕. ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น - อนุกรรมการ
๖. ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง - อนุกรรมการ
๗. ผูแทนกรมอนามัย - อนุกรรมการ
๘. ผูแทนสํานักงบประมาณ - อนุกรรมการ
๙. ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม - อนุกรรมการ
๑๐. นายสุธา ขาวเธียร - อนุกรรมการ
๑๑. นายชาติ เจียมไชยศรี - อนุกรรมการ
๑๒. นายจินต อโณทัย –อนุกรรมการ
๑๓. นางสาวนวรัตน อิสโร –อนุกรรมการ
๑๔. เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๕. เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม –อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดานการจัดการมลพิษ

*กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไมเกิน ๕ คน ตองเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พิจารณาแตงตั้ง

องคประกอบ
๑. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - ประธานกรรมการ
๒. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ - กรรมการ
๓. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ - กรรมการ
๔. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ - กรรมการ
๕. อธิบดีกรมการปกครอง - กรรมการ
๖. อธิบดีกรมบัญชีกลาง - กรรมการ
๗. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง - กรรมการ
๘. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม –กรรมการ
๙. อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร –กรรมการ
๑๐. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ - กรรมการ
๑๑. อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม - กรรมการ
๑๒. นายธเรศ ศรีสถิตย - กรรมการผูทรงคุณวุฒิ*
๑๓. นายสุรพล ดวงแข - กรรมการผูทรงคุณวุฒิ *
๑๔. นางประกายรัตน สุขุมาลชาติ - กรรมการผูทรงคุณวุฒิ *
๑๕. นายมานิต นิธิประทีป - กรรมการผูทรงคุณวุฒิ *
๑๖. นายโยธิน มูลกําบิล - กรรมการผูทรงคุณวุฒิ *
๑๗. เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ส�ำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สังกัดส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีโครงสร้างภายในปัจจุบัน ประกอบด้วย ๖ กลุ่มงาน โดยมีแผนผังโครงสร้างส�ำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ ๒
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม

กลุมงาน
นโยบายและ
แผนการ
บริหาร
กองทุน

กลุมงาน
วิเคราะห
โครงการ
ดานทรัพยากร
ธรรมชาติ

กลุมงาน
วิเคราะห
โครงการดาน
สิ่งแวดลอม

กลุมงาน
ติดตามและ
ประเมินผล

กลุมงาน
อํานวยการ
และประสาน
เครือขาย

กลุมงาน
บริหารทั่วไป

ภาพที่ ๒  แผนผังโครงสร้างส�ำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓) องค์กรตรวจสอบกองทุนสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม ว่าด้วยอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทุนสิง่ แวดล้อม การรับเงิน
และเบิกจ่ายเงินกองทุนสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๔ การจ่ายเงินกองทุนโดยกรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑ ให้กรมบัญชีกลาง
จัดท�ำงบแสดงฐานะการเงินของกองทุน เพื่อให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ และให้ส�ำเนาส่งส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเมื่อส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมทราบ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ด�ำเนิน
งานตามระเบียบดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง
(๑) คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเงินนอก
งบประมาณถือปฏิบัติตามมาตรการก�ำกับดูแลเงินนอกงบประมาณ ตามที่กระทรวงการคลังเสนออย่างเคร่งครัดโดย
การน�ำระบบประเมินผลการด�ำเนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานสากล และมีการก�ำหนดตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน
(Key Performance Indicator : KPI) มาใช้ เพื่อวัดด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด�ำเนินงานของทุนหมุนเวียน
เป็นประจ�ำทุกปี
(๒) กรมบัญชีกลาง ในฐานะผู้ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลเงินนอกงบประมาณ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาในการ
ด�ำเนินการประเมินผลทุนหมุนเวียน และหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียน จะร่วมกันพิจารณาก�ำหนดเกณฑ์วดั ผลการ
ด�ำเนินงาน ตัวชีว้ ดั และเป้าหมายการประเมินผลการด�ำเนินงานทุนหมุนเวียน หลังจากนัน้ จะด�ำเนินการจัดท�ำบันทึกข้อ
ตกลงระหว่างกระทรวงการคลัง กับหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนนั้นเพื่อด�ำเนินการตามระบบประเมินผลต่อไป
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบ
แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ และท�ำให้องค์กรบริหารและหน่วยปฏิบัติได้มีกรอบทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการบริหาร
จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและเป็น
กลไกทางการเงินในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กรและการบริหารภายใน
มุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้เป็นองค์กรทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม ทีม่ มี าตรฐาน เป็นที่
เชือ่ มัน่ และยอมรับจากสาธารณะ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุงการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงาน มีความรวดเร็ว คล่องตัว และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการก�ำหนดนโยบายและการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ และความจ�ำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งจะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนสิ่งแวดล้อมควบคู่
กันไป โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพฤติกรรมองค์กรที่
มุ่งเน้นการท�ำงานเพื่อสังคม และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจแก่บุคลากร
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารเงินกองทุน
มุ่งเน้นการพัฒนา กระบวนการบริหารเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยก�ำหนด
แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญกับแหล่งเงินของกองทุนทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ที่สมทบเข้าสู่กองทุนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งการศึกษาและพัฒนามาตรการ
ทางการเงิ น และการคลั ง ที่ เ หมาะสม เพื่ อ จั ด เก็ บ รายได้ เข้ า กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง จากผู ้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) หรือผู้ที่ก่อปัญหา
มลพิษ ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle: PPP) ตลอดจน หลักการ ความเป็นหุ้นส่วนของ
รัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership) เพือ่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วม ในการจัดการสิง่ แวดล้อมมากขึน้
ส�ำหรับด้านการใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จะมุ่งเน้นการใช้จ่ายเงินเชิงรุก เพื่อให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมด�ำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญกับการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดวิกฤติ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความตระหนัก การสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทัง้ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
การจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิง่ แวดล้อม
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของประเทศ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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วิสัยทัศน
เปาประสงค

ประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

แผนแมบทกองทุนสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙(ฉบับทบทวน ป ๒๕๕๙)
กองทุนสิ่งแวดลอมเปนกองทุนที่ยั่งยืน สนองตอบตอทุกภาคสวนอยางเปนธรรม
เพื่อใหเกิดความรวมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
กองทุนสิ่งแวดลอม ยึดมั่นหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

กองทุนสิ่งแวดลอมเปนกองทุนหมุนเวียน
ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตรท่ี ๑ :
การบริหารองคกรและการบริหารภายใน
เปาประสงค
กองทุนสิง่ แวดลอม เปนองคกรทางการเงิน
เพือ่ สิง่ แวดลอม ทีม่ มี าตรฐานเปนทีเ่ ชือ่ มัน่
และยอมรับจากทุกภาคสวน
ตัวชีว้ ดั
๑. กองทุนสิง่ แวดลอม มีระบบบริหารจัดการ
ทีเ่ ปนมาตรฐาน
๒. กองทุนสิง่ แวดลอมเปนองคกรทีย่ ดึ มัน่
หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ ๒ :
ดานการบริหารเงินกองทุน
เปาประสงค
กองทุนสิ่งแวดลอมเปนกองทุนหมุนเวียน
ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
๑. แผนพัฒนาทุนหมุนเวียนกองทุน
สิ่งแวดลอม
๒. รายงานผลการประเมินทุนหมุนเวียน
กองทุนสิ่งแวดลอมในภาพรวมอยูใน
ระดับไมต่ำกวา ๔ จากระดับสูงสุด ๕

ยุทธศาสตรที่ ๓ :
การสงเสริมเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และทรัพยากร
เปาประสงค
จัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อจูงใจใหทุกภาคสวนเขามา
รวมดําเนินงานดานการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน
ตัวชี้วัด
จัดสรรเงินเงินกองทุนสิ่งแวดลอมอยางนอยรอยละ ๙๘
ของแผนการใชจายเงินประจําป และเพิ่มขึ้นอยางนอย
รอยละ ๑๐ ตอป ตลอดระยะเวลาของแผนแมบทกองทุนฯ
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวน
รวมดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศภายใตยุทธศาสตรของแผน
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

๑. การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและ
ธรรมาภิบาล
๒. การสรางกระบวนการบริหารจัดการและ
การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
๓. การสรางและพัฒนาองคความรูและทักษะ
ที่จําเปนใหแกองคกรและบุคลากร
๔. การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ

๑. การใชจายเงินกองทุนเพื่อตอบสนอง
การดําเนินงานแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
๒. การแสวงหาแหลงเงินเขากองทุน
เพื่อตอบสนองการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม

๑. สงเสริมและสนับสนุนการสรางและพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือขายกองทุนสิ่งแวดลอม รวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
๒. สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรประชาสัมพันธเพือ่ เสริมสราง
ความตระหนักของประชาชนในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
๓. สงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพผูผ ลิตเกษตรอินทรีย
และพัฒนาการผลิต และการใชพลังงานทดแทน ทีเ่ ปนมิตร
ตอสิง่ แวดลอม
๔. สงเสริมและสนับสนุนงานอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕. สงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพกลไกการจัดการ
สิ่งแวดลอมระดับพื้นที่
๖. สงเสริมและสนับสนุนการสรางภูมิคุมกันตอความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
๗. การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนทุกระดับ
๘. สงเสริมการวิจยั ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของประเทศ

๑. สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม
๒. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
๓. คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน
ทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
โดยกรมบัญชีกลาง

๑. สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม
๒. กรมบัญชีกลาง ในฐานะผูจัดการกองทุน
๓. บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะ
ผูจัดการกองทุน
๔. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
๕. คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน
ทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
โดยกรมบัญชีกลาง

ภาพที่ ๓ แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
(ฉบับทบทวน ปี ๒๕๕๙)
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สงเสริมและสนับสนุนทางการเงินแกทุกภาคสวน
เพื่อใหมีการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ตามนโยบายและแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม

๑. สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม
๒. กรมบัญชีกลาง ในฐานะผูจัดการกองทุน
๓. บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผูจัดการกองทุน
๔. กลุมเปาหมายตามมาตรา ๒๓(๑) และ (๒) ไดแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ
๕. กลุมเปาหมายตามมาตรา ๒๓(๓) ภาคเอกชน
๖. กลุมเปาหมายตามมาตรา ๒๓(๔) ไดแก สวนราชการ/
องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม/
เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมูบาน (ทสม.) / สภาองคกรชุมชน/ องคการมหาชน/
สถาบันการศึกษา/ คณะกรรมการหมูบาน

กฎหมาย/ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งมือในการก�ำกับ ควบคุม และบริหารงานกองทุนสิง่ แวดล้อม
ซึง่ ได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงมาเป็นระยะ ๆ และทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั มีดงั นี้
๑) พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๒ และมาตราอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๒) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประกาศ
ณ วันที่ ๑๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๓) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารขอจัดสรร และขอกูย้ มื เงิน
กองทุนสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๔) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม ว่าด้วยอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทุน การรับเงิน และเบิกจ่าย
เงินกองทุนสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๕) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง อัตราดอกเบีย้ และระยะเวลาการปลอดการช�ำระคืนเงินต้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๖) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง อัตราดอกเบีย้ และระยะเวลาการปลอดการชาํ ระคืนเงินต้น
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ประกาศ ณ วันที  ่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๗) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารยืน่ ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและ
เงินอุดหนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕  ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ขอบข่ายของกิจกรรมที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน
๑) เงินอุดหนุนส�ำหรับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส�ำหรับการลงทุนและด�ำเนินงานระบบบ�ำบัด
น�ำ้ เสียรวมหรือระบบก�ำจัดของเสียรวม รวมทัง้ การจัดหาจัดซือ้ ทีด่ นิ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือและเครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็นส�ำหรับ
การด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒) เงินกูส้ ำ� หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ เพือ่ จัดให้มรี ะบบบ�ำบัดอากาศเสียหรือน�ำ้ เสีย ระบบ
ก�ำจัดของเสียหรืออุปกรณ์อนื่ ใด ส�ำหรับใช้เฉพาะในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจนัน้ ตามมาตรา
๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๓๕
๓) เงินกู้ส�ำหรับภาคเอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบ�ำบัดอากาศเสีย หรือน�้ำเสีย
ระบบก�ำจัดของเสียหรืออุปกรณ์อนื่ ใด เพือ่ การควบคุมบ�ำบัดหรือขจัดมลพิษทีเ่ กิดจากกิจกรรมหรือการด�ำเนินกิจการของ
ตนเอง ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๔) เงินกู้ส�ำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียหรือก�ำจัดของเสียตาม
มาตรา ๗๓ และตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๕) เงิ น ช่ ว ยเหลื อ และอุ ด หนุ น กิ จ การใด ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มตามที่
คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๖) ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการกองทุนสิง่ แวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
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จ�ำนวนโครงการ และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ที่เป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิง่ แวดล้อม ในการจัดให้มรี ะบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย/อากาศเสีย ระบบก�ำจัดของเสีย
รวมทั้งสนับสนุนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๙๕๗ โครงการ
รวมวงเงินที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น ๑๕,๐๕๓.๓๕ ล้านบาท ดังปรากฏในภาพที่ ๔

จํานวนโครงการ
๕๘๓ โครงการ
๙๖ โครงการ
๗ โครงการ
๑๕ โครงการ
๑๒ โครงการ
๗ โครงการ
๕ โครงการ
๑๓ โครงการ
๑๔ โครงการ
๑ โครงการ
๗ โครงการ
๑ โครงการ
๑๐ โครงการ
๕ โครงการ
๗ โครงการ
๒๑ โครงการ
๙ โครงการ
๑๙ โครงการ
๑๒ โครงการ
๑๙ โครงการ
๔๒ โครงการ
๑๒ โครงการ
๒ โครงการ
๖ โครงการ
๓๒ โครงการ

ปี พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๕
๒๕๕๔
๒๕๕๓
๒๕๕๒
๒๕๕๑
๒๕๕๐
๒๕๔๙
๒๕๔๘
๒๕๔๗
๒๕๔๖
๒๕๔๕
๒๕๔๔
๒๕๔๓
๒๕๔๒
๒๕๔๑
๒๕๔๐
๒๕๓๙
๒๕๓๘
๒๕๓๗
๒๕๓๖
๒๕๓๕

วงเงิน
๕๕๘.๖๒ ลานบาท
๓๐๗.๘๓ ลานบาท
๖๖๕.๔๙ ลานบาท
๖๔๗.๓๒ ลานบาท
๑๗๗.๓๒ ลานบาท
๓๓๖.๗๖ ลานบาท
๔๑.๑๖ ลานบาท
๒,๓๐๔.๔๖ ลานบาท
๗๖.๐๖ ลานบาท
๐.๖๘ ลานบาท
๑๖๔.๔๐ ลานบาท
๑๐.๐๐ ลานบาท
๑๙๕.๔๘ ลานบาท
๖๗.๓๖ ลานบาท
๙๖.๙๗ ลานบาท
๓๑๓.๕๘ ลานบาท
๘๓.๒๗ ลานบาท
๗๓๔.๑๕ ลานบาท
๔๔๙.๔๖ ลานบาท
๓๖๕.๙๘ ลานบาท
๒,๙๒๙.๔๒ ลานบาท
๑๐๒.๗๘ ลานบาท
๑๑.๐๕ ลานบาท
๑,๖๘๗.๑๑ ลานบาท
๒,๗๒๖.๖๔ ลานบาท

ภาพที่ ๔  กราฟแสดงจ�ำนวนโครงการและวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๕๙
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม

วงเงินที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนแก่กลุ่มเป้าหมาย
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซึ่งได้ให้การสนับสนุนโครงการประเภทต่าง ๆ มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสัดส่วนการให้การสนับสนุน
แก่ ก ลุ ่ ม เป้ า หมาย ดั ง นี้ เงิ น อุ ด หนุ น ส� ำ หรั บ ส่ ว นราชการหรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการด� ำ เนิ น งาน
ตามมาตรา ๒๓ (๑) วงเงิน ๙,๕๖๕.๘๐ ล้านบาท เงินกูส้ ำ� หรับภาคเอกชน ตามมาตรา ๒๓ (๓) วงเงิน ๒,๑๔๙.๘๔ ล้านบาท
และเงินอุดหนุนส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔)
วงเงิน ๓,๓๓๗.๗๑ ล้านบาท ดังปรากฏในตารางที่ ๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
ปีงบ
ประมาณ
๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๕
๒๕๕๔
๒๕๕๓
๒๕๕๒
๒๕๕๑
๒๕๕๐
๒๕๔๙
๒๕๔๘
๒๕๔๗
๒๕๔๖
๒๕๔๕
๒๕๔๔
๒๕๔๓
๒๕๔๒
๒๕๔๑
๒๕๔๐
๒๕๓๙
๒๕๓๘
๒๕๓๗
๒๕๓๖
๒๕๓๕

เงินอุดหนุนสําหรับสวนราชการ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามมาตรา ๒๓ (๑)
๑๑๑.๓๑
๗๓.๔๔
-

เงินกูสําหรับภาคเอกชน
ตามมาตรา ๒๓ (๓)

๖๒.๐๔
๒๔๙.๑๓
๘๗.๔๙
๑๖๓.๙๖
๖.๖๓
๒๗.๘๖
๒๒๗.๘๗
๖๕๒.๕๑
๓๕๖.๕๖
๒๖๖.๒๔
๒,๘๑๐.๔๖
๖๑.๐๑
๑,๖๘๕.๖๑
๒,๗๒๓.๖๗
๙,๕๖๕.๘๐

๑๐๑.๔๑
๗๒.๐๐
๕๓.๘๑
๖๐.๐๐
๒๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๖.๗๐
๒,๑๔๙.๘๔

๒๔๒.๘๕
๒๐๘.๙๔
๖๕๕.๕๒
๖๑๘.๖๑

เงินอุดหนุนสําหรับดําเนิน
กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๒๓ (๔)

๒๐๔.๔๕
๒๕.๔๔
๙.๙๗
๒๘.๗๑

๑๓.๘๗
๑๕.๖๓
๔๑.๑๖
๒,๓๐๔.๔๖
๗๖.๐๖
๐.๖๘
๗๖.๙๑
๑๐.๐๐
๓๑.๕๒
๖.๙๒
๙.๑๑
๘๕.๗๑
๖๓.๒๗
๒๑.๖๔
๓๖.๒๐
๙๙.๗๔
๑๑๘.๙๖
๔๑.๗๗
๑๑.๐๕
๑.๕๐
๒.๙๗
๓,๓๓๗.๗๑

ตารางที่ ๑   การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจ�ำแนกตามประเภทโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๕๙
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ประเภทของวงเงินงบประมาณทีก่ องทุนสิง่ แวดล้อมให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทีย่ นื่ ข้อเสนอโครงการ
เข้ามายังกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานโครงการในการป้ อ งกั น และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ สามารถแบ่งประเภทของวงเงินได้ ๓ ประเภท ดังนี้ เงินอุดหนุนส�ำหรับส่วนราชการ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๓ (๑) เงินกู้ส�ำหรับภาคเอกชน ตามมาตรา ๒๓ (๓) และเงินอุดหนุน
ส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) ซึ่งจากการ
ด�ำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๙  มีสัดส่วนของการให้การ
สนับสนุนดังปรากฏในภาพที่ ๕

เงินอุดหนุน ตามมาตรา ๒๓(๑)
๖๔%

เงินกู้ ตามมาตรา ๒๓(๓)
๑๔%
เงินอุดหนุน ตามมาตรา ๒๓(๔)
๒๒%

ภาพที่ ๕  กราฟแสดงสัดส่วนตามประเภทการให้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม

ขั้ น ตอนการขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในแต่ละเงื่อนไข
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดของขั้นตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละแนวทางการให้การสนับสนุน ได้แก่ กรณีการอุดหนุนส�ำหรับระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียรวมหรือระบบก�ำจัดของเสียรวม ตามมาตรา ๒๓ (๑) กรณีเงินกู้ภาคเอกชน ตามมาตรา ๒๓ (๓) และกรณีการ
อุดหนุนด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ แสดงรายละเอียดตามผังของแต่ละกรณี ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม

กรณีเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๒๓(๑)
ขอเสนอโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น* ผานแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด
ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน ภายใน ๓ วันทําการ นับจากไดรับมอบหมาย
ขั้นตอนที่ ๒ วิเ คราะหความเหมาะสมของโครงการดานเทคนิควิชาการ ภายใน ๒๐ วันทําการ
นับจากไดรับมอบหมาย
จัดทําวาระเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ พิจารณาเห็นชอบในหลักการภายใน ๑๐ วันทําการ
นับจากวันทีว่ เิ คราะหดา นเทคนิคแลวเสร็จ
แจงผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ใหผูเสนอโครงการทราบ
ภายใน ๓ วันทําการ นับแตไดรับทราบมติ
หลักเกณฑ์ผ่าน

โครงการไมอยูในเกณฑการสนับสนุน
(สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของฝายเลขาฯ)

ไม่ผ่าน

องคกรปกครองสวนทองถิน่ ปรับแกไขโครงการตามความเห็นและ
มติคณะอนุกรรมการฯ ภายใน ๙๐ วันทําการ (หากพนกําหนดถือวาโครงการตกไป)

เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา

จัดทําวาระเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในรายละเอียด และศึกษาพื้นที่ดําเนินโครงการ

ขั้นตอนที่ ๓ ศึกษาพืน้ ที่ดําเนินโครงการ/แจงขอคิดเห็นเพื่อปรับแก/ประชุม หารือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ กรณีโครงการไดรบั ความเห็นชอบในหลักการ ภายใน ๓๐ วันทําการ นับจากรับรองมติ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรับแกไขโครงการตามความเห็น (เพิ่มเติม)
และมติคณะอนุกรรมการฯ ภายใน ๙๐ วันทําการ (หากพนกําหนดถือวาโครงการตกไป)

จัดทําวาระเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ พิจารณาในรายละเอียด
ภายใน ๑๐ วันทําการ นับจากไดรบั ขอเสนอโครงการที่สมบูร ณ

สิ้นสุดกระบวนการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการฯ

ไม่ ผ่าน

ผ่ าน

ขั้นตอนที่ ๔ จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
ภายใน ๓๐ วันทําการ นับจากวันทําการรับรองมติคณะอนุกรรมการฯ

ไม่ ผ่าน

สิ้นสุดกระบวนการพิจารณา
ของคณะกรรมการกองทุนฯ

ผ่ าน

แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดลอ ม
ใหผูเสนอโครงการทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตไดรับทราบมติ
หมายเหตุ : คณะกรรมการกองทุนฯ หมายถึง คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
คณะอนุกรรมการฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ดานการจัดการมลพิษ
* เนื่องจาก มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดวา ในการพิจารณาจัดสรร
เงินกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๑) ใหคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาคําขอจัดสรรในแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอมในระดับ
จังหวัด ตามมาตรา ๓๙ เพื่อทําการกอสรางหรือดําเนินการใหมีระบบบําบัดนําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณ
แผนดิน ตามมาตรา ๓๙ ใหแลวสวนหนึ่ง หรือราชการสวนทองถิ่นไดจัดสรรเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่นสมทบดวยแลวเปนลําดับแรก

ภาพที่ ๖ แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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กรณีเงินกู ตามมาตรา ๒๓(๓)
ผูเสนอโครงการสงขอเสนอโครงการ ตอ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และทําการวิเคราะหความเปนไปไดในดานการลงทุน
และดานวิชาการ โดยแจงผลการพิจารณาเบื้องตนมายัง สผ. ภายใน ๖๐ วันทําการ
ขั้นตอนที่ ๒ สผ.ตรวจสอบเอกสารผลการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ประชุมและ
สํารวจพื้นที่โครงการ รวมกับ เจาของโครงการและ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ภายใน ๑๕ วันทําการ
ขั้นตอนที่ ๓ จัดทําวาระเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ดานการจัดการมลพิษ
แจงผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ใหผูเสนอโครงการทราบ
ภายใน ๓ วันทําการ นับแตไดรับทราบมติ ของคณะอนุกรรมการฯ
ผูเสนอโครงการปรับแกไขโครงการตามความเห็นและมติคณะอนุกรรมการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ใหผูกูรบั ทราบ มติ
กรณีโครงการไมไดรับการอนุมัติ ภายใน ๓ วันทําการ
แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมใหผูกูรับทราบมติ
กรณีโครงการไดรับอนุมัติและใหผูกไู ปทําสัญญากูยืมเงินกับ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแจงมติ
หมายเหตุ : คณะกรรมการกองทุนฯ หมายถึง คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
คณะอนุกรรมการฯ หมายถึงคณะอนุกรรมกลั่นกรองโครงการ ดานการจัดการมลพิษ

ภาพที่ ๗ แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
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กองทุนสิ่งแวดล้อม

กรณีเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๒๓(๔)
ผูเสนอโครงการสงขอเสนอโครงการ ตอ สผ. *
ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน ภายใน ๓ วันทําการ นับจากไดรับมอบหมาย
ขั้นตอนที่ ๒ วิเ คราะหความเหมาะสมของโครงการเบื้องตน
จัดทําวาระเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ พิจารณาเห็นชอบในหลักการภายใน ๑๕ วันทําการ
นับจากวันทีว่ เิ คราะหดา นเทคนิคแลวเสร็จ
แจงผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ใหผูเสนอโครงการทราบ
ภายใน ๓ วันทําการ นับแตไดรับทราบมติ ของคณะอนุกรรมการฯ

ไม่ ผ่าน

ผูเสนอโครงการปรับแกไขโครงการตามความเห็นและมติคณะอนุกรรมการฯ
ภายใน ๖๐ วันทําการ (หากพนกําหนดถือวาโครงการตกไป)

โครงการไมอยูในเกณฑการสนับสนุน
(สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของฝายเลขาฯ)
เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา

ขั้นตอนที่ ๓ ศึกษาพื้นที่ดําเนินโครงการ/ประชุมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน ๓๐ วันทําการ
นับจากรับรองมติ
แจงขอคิดเห็นในการปรับแกขอเสนอโครงการ ภายใน ๑๕ วันทําการ
ผูเสนอโครงการปรับแกไขขอเสนอโครงการ ตามความเห็น
ไม่ ผ่าน

จัดทําวาระเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ พิจารณาภายใน ๑๕ วันทําการ
นับจากไดรับขอเสนอโครงการที่สมบูรณ
สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ

ขั้นตอนที่๔ จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาภายใน
๑๕ วันทําการ นับจากวันทําการรับรองมติคณะอนุกรรมการฯ
ผ่ าน

**

ไม่ ผ่าน

สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ

แจงความเห็นและผลการพิจารณาตอผูเสนอโครงการ
หมายเหตุ : คณะกรรมการกองทุนฯ หมายถึง คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
คณะอนุกรรมการฯ หมายถึง คณะอนุกรรมกลั่นกรองโครงการ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ
คณะอนุกรรมกลั่นกรองโครงการ ดานการจัดการมลพิษ
* ในกรณี อปท. เปนผูเสนอโครงการ โครงการนั้นจะตองบรรจุไวในแผนจังหวัดกอน
** ในกรณีวงเงินเกิน ๕ ลานบาท จะตองนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อพิจารณา ตอไป

ภาพที่ ๘ แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ ๒
รายงานสถานะการเงิน
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รายงานงบแสดงฐานะการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ�ำนาจหน้าที่ของผู้จัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวดที่ ๔ การจ่ายเงินกองทุน โดยกรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดท�ำงบแสดงฐานะ
การเงินของกองทุน เพื่อให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้ส�ำเนาส่งส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมทราบตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ�ำนาจหน้าที่
ของผู้จัดการกองทุน การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้จัดท�ำ
งบการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ เป็นประจ�ำทุกปี
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลางในฐานะผู้จัดการกองทุนตามมาตรา ๒๙
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ด�ำเนินการ
จัดท�ำรายงานงบแสดงฐานะการเงินของกองทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และ
๒๕๕๘ แล้ ว เสร็ จ และส� ำ เนาส่ ง ให้ ส� ำ นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมแล้ว โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
ที่มา : กรมบัญชีกลาง
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
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27

28

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ ๓
ผลการด�ำเนินงานปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙

36

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๗ ครั้ง โดยมีวาระ
น�ำสูก่ ารพิจารณา แบ่งออกเป็น ด้านนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน ๑๖ เรือ่ ง ด้านการพิจารณา
ให้การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑)   ๒๓ (๓) และ ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวม ๕๘๓ โครงการ รวมทั้งได้ด�ำเนินการติดตาม และประเมินผลการ
ด�ำเนินการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินโครงการจน
สิ้นสุดโครงการ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่างด�ำเนินโครงการ และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจน
แนวทางในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแก่หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
โดยแบ่งขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลโครงการตั้งแต่ การประชุมชี้แจงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๓ โครงการ การติดตามผลการด�ำเนินงานระหว่างด�ำเนินโครงการ จ�ำนวน ๒๕ โครงการ
การประเมินสิ้นสุดโครงการ จ�ำนวน ๔ โครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๑๑ โครงการ นอกจากนั้น ยังได้จัดท�ำแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อให้
องค์กรบริหารและหน่วยปฏิบัติ ได้มีกรอบทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและเป็นกลไกทางการเงินในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และกรอบทิศทางที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการในการขอรับการสนับสนุนเงิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง รวมถึงโครงการที่โดดเด่น
ประสบผลส�ำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นตัวอย่างที่ดีจากการได้รับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

ภารกิจของคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๗ ครั้ง โดยมีวาระ
น�ำสู่การพิจารณา แบ่งออกเป็น ด้านนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๑๖ เรื่อง ด้านการ
พิจารณาให้การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) ๒๓ (๓) และ ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวม ๕๘๓ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ด้านนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๑๕ เรื่อง
๑.๑ การปรับขึ้นค่าตอบแทนพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) และ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
๑.๓ การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ�ำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน
การรับ และเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๔ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ การให้เงินช่วยเหลือและ
อุดหนุนการด�ำเนินกิจการ ตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
๑.๕ (ร่าง) รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘ กองทุนสิ่งแวดล้อม
๑.๖ การขอโอนเงินกองทุนน�ำ้ มันเชื้อเพลิงสมทบเข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม
๑.๗ การขออนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยในการบริหารงานกองทุนสิง่ แวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิม่ เติม
๑.๘ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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๑.๙ แผนการบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๑๐ การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๑๑ (ร่าง) กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑.๑๒ ปรับเพิ่ม – ลด ปริมาณงานก่อสร้าง และขอขยายระยะเวลาโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บ�ำบัดน�ำ้ เสีย ระยะที่ ๑ องค์การบริหารส่วนต�ำบลเชิงทะเล
๑.๑๓ แนวทางการสนับสนุนโครงการด้านการจัดการมูลฝอย ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เสนอผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
๑.๑๔ (ร่าง) รายงานประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม และการ
ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ๑ โครงการ และโครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ๑ โครงการ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑.๑๕ (ร่าง) คูม่ อื ประสานการด�ำเนินโครงการ ตามมาตรา ๒๓ (๔) ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม
๒. ด้านการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๕๘๓ โครงการ
๒.๑ การสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนด้านการจัดการมลพิษ ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จ�ำนวน ๕ โครงการ
(๑) เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อด�ำเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ระยะที่ ๔ ของเทศบาลเมืองป่าตอง วงเงิน ๑๒๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม วงเงิน ๑๑๐,๗๙๐,๐๐๐ บาท และเทศบาลเมืองป่าตองสมทบ ๑๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) การจั ด สรรเงิ น กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มสมทบโครงการภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๔ โครงการ โครงการละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสีย ของเทศบาลต�ำบลบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน�ำ้ เสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลต�ำบลศรีพนา จังหวัดบึงกาฬ
๒.๒ การสนับสนุนโครงการเงินกู้ภาคเอกชน ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จ�ำนวน ๕ โครงการ
(๑) โครงการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ของบริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ�ำกัด วงเงิน
๑๖๕,๘๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาโครงการเงินกู้ ๗ ปี ปลอดการช�ำระคืนเงินต้น ๗ เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๓ ต่อปี
(๒) โครงการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ ของฟาร์มสวนเกษตร ๙๙ โดยนายปรีชา
สุขบุญพันธ์ และนางเพ็ญจิตร สุขบุญพันธ์ วงเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาโครงการเงินกู้ ๘๔ เดือน (๗ ปี)
ปลอดช�ำระเงินต้น ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี
(๓) โครงการจัดการมูลไก่ด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ของบริษัท ฟาร์มระพีพัฒน์ (๑๙๙๙) จ�ำกัด
วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาโครงการเงินกู้ ๗ ปี ปลอดการช�ำระคืนเงินต้น ๑ ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๓ ต่อปี
(๔) โครงการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียชีวภาพใช้อากาศแบบ SBR ของบริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) วงเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาโครงการเงินกู้ ๖ ปี ๔ เดือน ปลอดการช�ำระเงินต้น
๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี
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(๕) โครงการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจากการเลี้ยงสุกรที่มีประสิทธิภาพทั้งผลิตพลังงานทดแทน
ใช้ภายในฟาร์ม ของบริษัท เหลี่ยงฮะหลี จ�ำกัด วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาโครงการเงินกู้ ๗ ปี อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ ๓ ต่อปี
๒.๓ การสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จ�ำนวน ๕๗๓ โครงการ
(๑) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ�ำนวน ๕๕๗ แห่ง จาก ๗๔ จังหวัด วงเงินรวม ๑๗๗,๖๒๖,๔๘๕ บาท ระยะเวลาด�ำเนินงาน รวม ๑๘ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
(๒) โครงการสนับสนุนส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง ๑๖ แห่ง เพื่อสนับสนุนการติดตามประเมินผล
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง วงเงินรวม ๔,๔๕๖,๐๐๐ บาท
(๓) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ จ�ำนวน ๙ แห่ง จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดเชียงใหม่ วงเงินรวม ๑,๙๐๖,๑๕๐ บาท รวม ๑๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
(๔) โครงการสนับสนุนส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง ๒ แห่ง เพื่อสนับสนุนการติดตามประเมินผล
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง วงเงินรวม ๗๒,๐๐๐ บาท
(๕) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่างยัง่ ยืน ของมูลนิธกิ ารจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน (มูลนิธิ 3R) วงเงิน ๓,๘๙๗,๗๑๐ บาท
ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๒ ปี ๖ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)
(๖) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ โดยหลัก 3Rs เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเมืองวังสะพุงอย่างยั่งยืน ของสมาคมผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ วงเงิน ๔,๙๙๗,๘๔๐ บาท
ระยะเวลาด�ำเนินการ ๓ ปี (๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
(๗) โครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ของเทศบาลต�ำบลชะมาย อ�ำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน ๒,๓๒๑,๘๕๐ บาท ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๓ ปี (๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๒)
(๘) โครงการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกการบริหารจัดการขยะ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในเขต
เทศบาลต�ำบลกันทรารมย์ ของเทศบาลต�ำบลกันทรารมย์ อ�ำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงิน ๒,๗๔๓,๓๗๕ บาท
ระยะเวลาด�ำเนินการ ๓ ปี (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
(๙) โครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ ของสมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม วงเงิน ๔,๕๑๔,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�ำเนิน
โครงการ ๓ ปี (๑ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)
			 (๑๐) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติในล�ำห้วยทับทัน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นต�ำบลศรีสุข ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ วงเงิน
๑,๙๒๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๒ ปี (๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
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การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนและเงินกู้แก่โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนภายใต้กรอบ
ทิศทางการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่โครงการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
เอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลการด�ำเนินงาน ดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ สถานะการยื่นข้อเสนอโครงการ
ประเภทการสนับสนุนเงิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
๑. เงินอุดหนุนส�ำหรับส่วนราชการ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านการจัดการ
มลพิษ ตามมาตรา ๒๓ (๑)
๒. เงิ น กู ้ ส�ำ หรับ ภาคเอกชน ตามมาตรา
๒๓(๓)
๓. เงินอุดหนุนส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ
ที่เกีย่ วข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔)
รวม

สถานะการยื่นข้อเสนอโครงการ
อยู่ในขั้นตอนการ ไม่ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการอนุมัติ
จากกองทุน
พิจารณา
(โครงการ)
(โครงการ)
(โครงการ)
๕

๑๑๗

-

๕

๒

๒

๕๗๓

๔๗

-

๕๘๓

๑๖๖

๒

โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
๑. โครงการเงินอุดหนุน ส�ำหรับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๓ (๑)
จ�ำนวน ๕ โครงการ
๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ระยะที่ ๔ ของเทศบาลเมืองป่าตอง (เงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ๑๑๐,๗๙๐,๐๐๐ บาท และเทศบาลสมทบ ๑๒๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท )
๑.๒ สมทบโครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด โครงการละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ เทศบาลต�ำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา เทศบาลต�ำบลศรีพนา จังหวัดบึงกาฬ
๒. โครงการเงินกู้สำ� หรับภาคเอกชน ตามมาตรา ๒๓ (๓) จ�ำนวน ๕ โครงการ ดังตารางที่ ๓
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ตารางที่ ๓ โครงการเงินกู้สำ� หรับภาคเอกชนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
โครงการ
วงเงิน
ระยะเวลา
ที่ตั้งโครงการ
การด�ำเนินโครงการ
๒.๑ โครงการก่อสร้าง ๑๖๕.๘๕ ล้านบาท
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
อัตราดอกเบีย้ :
ของ บริษัท เอสเอสดีซี ร้อยละ ๓ ต่อปี
(ไทเกอร์เท็กซ์) จ�ำกัด

ระยะเวลาช�ำระคืน
เงินกู้ : ๗ ปี
ระยะปลอดการช�ำระ
คืนเงินต้น : ๗ เดือน

สวนอุตสาหกรรมเครือ
สหพัฒน์ (กบินทร์บุรี)
เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕
ถนนสุวรรณศร
ต�ำบลนนทรี
อ�ำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทกิ จ การ : ประกอบกิ จ การโรงฟอก
ย้อม ถัก ทอผ้า ปั่นด้าย และตกแต่งส�ำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าถัก ผ้าทอ และผ้าไม่ทอ
การด�ำเนินโครงการ : ก่อสร้างระบบบ�ำบัด
น�้ำเสีย ขนาด ๓,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดย
ใช้พนื้ ทีก่ อ่ สร้าง จ�ำนวน ๑๐ ไร่ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ที่ ก ่ อ สร้ า งนี้ เป็ น การออกแบบโดยใช้ ร ะบบ
ชี ว ภาพแบบไม่ ใช้ อ ากาศและใช้ อ ากาศผสม
ผสานกัน เพื่อลดการใช้พลังงานในระบบน�้ำเสีย
จากโรงงาน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ น�้ำเสียที่ผ่าน
กระบวนการบ� ำ บั ด ขั้ น ต้ น และน�้ ำ เสี ย จาก
กระบวนการฟอกย้อมของโรงงาน โดยมีหลักการ
คือ บ�ำบัดน�้ำเสียโดยใช้ระบบชีวภาพแบบไม่ใช้
อากาศ เพื่ อ ลดค่ า ความสกปรกในเบื้ อ งต้ น
ก่อนระบายเข้าสู่ถังปรับสภาพน�้ำ  ระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียแบบใช้อากาศ ซึ่งเป็นระบบตะกอนเร่ง
โดยใช้แบคทีเรีย เพื่อช่วยลดค่าความสกปรกที่
ยั ง เหลื อ อยู ่ ใ นน�้ ำ เสี ย ลง โดยใช้ ร ะบบโอโซน
และกรองด้วยทรายและคาร์บอนในการบ�ำบัด
ความสกปรกที่เหลือเพื่อให้คุณภาพน�้ำทิ้งผ่าน
มาตรฐาน ก่อนระบายลงสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
กบินทร์บุรีต่อไป

๒.๒ โครงการก่อสร้าง ๓๕ ล้านบาท
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
อัตราดอกเบี้ย :
เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ร้อยละ ๓ ต่อปี
ของบริษัท ฟาร์มสวน
เกษตร ๙๙

ระยะเวลาช�ำระคืน
เงินกู้ : ๗ ปี
ระยะปลอดการช�ำระ
คืนเงินต้น : ๑๒ เดือน

ฟาร์มสวนเกษตร ๙๙
เลขที่ ๒๗๒ หมู่ ๘
ต�ำบลมะขามหวาน
อ�ำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทกิจการ : ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ ในนามของ
“สวนฟาร์มเกษตร ๙๙” เดิมเลี้ยงไก่ไข่ จ�ำนวน
๓๐๔,๐๐๐ ตัว และขยายกิจการเลีย้ งไก่ไข่เพิม่ ขึน้
เป็นจ�ำนวน ๕๖๔,๐๐๐ ตัว
การด� ำ เนิ น โครงการ : ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า ง
ระบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย แบบกวนสมบู ร ณ์ โดย
รวบรวมมู ล ไก่ เข้ า สู ่ ร ะบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย แบบ
ไม่ใช้ออกซิเจน หรือระบบผลิตก๊าซชีวภาพซึ่ง
จะได้รับผลพลอยได้เป็นก๊าซชีวภาพเพื่อน�ำไป
ผลิตกระแสไฟฟ้ากลับมาใช้ ภายในฟาร์ม

๒.๓ โครงการจัดการ ๒๐ ล้านบาท
มูลไก่ด้วยระบบผลิต อัตราดอกเบี้ย :
ก๊าซชีวภาพ ของบริษัท ร้อยละ ๓ ต่อปี
ฟาร์มระพีพัฒน์
(๑๙๙๙) จ�ำกัด

ระยะเวลาช�ำระคืน
เงินกู้ : ๗ ปี
ระยะปลอดการช�ำระ
คืนเงินต้น : ๑๒ เดือน

๓๕๗/๑ หมู่ที่ ๑๕
ต�ำบลเกาะขนุน
อ�ำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทกิจการ : จ�ำหน่ายไข่ไก่ เลี้ยงไก่ไข่ โดย
เริ่มจากฟาร์มเลี้ยงไก่ขนาดเล็กและขยายตัวมา
จนถึงปัจจุบัน มีประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ตัว
การด� ำ เนิ น โครงการ : ก่ อ สร้ า งระบบก๊ า ซ
ชี ว ภาพแบบกวนสมบู ร ณ์ (Continuous
Stirrer Tank Reactor) เพื่อก�ำจัดมูลไก่

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
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โครงการ

วงเงิน

ระยะเวลา

ที่ตั้งโครงการ

การด�ำเนินโครงการ
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตด้วยระบบผลิตก๊าซ
ชี ว ภาพซึ่ ง ออกแบบและพั ฒ นาโดยกลุ ่ ม วิ จั ย
วิ ศ วกรรมฟาร์ ม และการควบคุ ม อั ต โนมั ติ
(Farm Engineering and Automatic
Technology Research Group, FEAT) ร่วม
กับบริษัท กรีนไลฟ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด ซึ่งได้
ท�ำการออกแบบส�ำหรับฟาร์มไก่ โดยใช้รูปแบบ
กวนสมบูรณ์ผนัง ๒ ชั้น มีความเหมาะสมกั บ
น�้ำเสียที่มีของแข็งแขวนลอยสูง

๒.๔ โครงการก่อสร้าง ๕ ล้านบาท
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
อัตราดอกเบี้ย :
ชีวภาพใช้อากาศแบบ ร้อยละ ๓ ต่อปี
SBR ของบริษัท เอส.
เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาช�ำระคืน
เงินกู้ : ๖ ปี ๔ เดือน
ระยะปลอดการช�ำระ
คืนเงินต้น : ๑๒ เดือน

๙๕ หมู่ที่ ๓
ถนนริมคลองดี ๗
ฝั่งตะวันตก
ต�ำบลชัยมงคล
อ�ำเภอเมือง
สมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

ประเภทกิจการ : ผลิตอาหารในบรรจุภาชนะ
ที่ ผ นึ ก และห้ อ งเย็ น ก� ำ ลั ง เครื่ อ งจั ก ร
๑๘,๕๘๖.๑๒ แรงม้า
การด�ำเนินโครงการ : ก่อสร้างระบบบ�ำบัด
น�้ ำ เสี ย แบบ SBR (Sequencing Batch
Reactor) ขนาด ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เพื่ อ รองรั บ การขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต โดยการ
สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่มีขนาดพื้นที่ที่สามารถ
รองรับระดับการผลิตได้ถึง ๑๕๐ ตันต่อวัน โดย
ระยะแรกสามารถรองรับระดับการผลิตได้ที่
๘๐ ตันต่อวัน

๒.๕ โครงการก่อสร้าง ๕ ล้านบาท
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
อัตราดอกเบี้ย :
จากการเลี้ยงสุกรที่มี ร้อยละ ๓ ต่อปี
ประสิทธิภาพที่ผลิต
พลังงานทดแทนใช้
ภายในฟาร์มสุกร ของ
บริษัท เหลียงฮะหลี
จ�ำกัด

ระยะเวลาช�ำระคืน
เงินกู้ : ๖ ปี ๔ เดือน
ระยะปลอดการช�ำระ
คืนเงินต้น : ๑๒ เดือน

๑๖๒/๒ หมู่ที่ ๓
ต�ำบลพังลา
อ�ำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา

ประเภทกิจการ : ฟาร์มเลี้ยงสุกร
การด�ำเนินโครงการ : ก่อสร้างระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียจากฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ โดยใช้ระบบก๊าซ
ชีวภาพบ่อหมักราง (CMU-CD) ขนาด ๑,๒๕๐
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ณ ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ของ
บริษัท โดยการท�ำงานของระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ภายในฟาร์ม ประกอบด้วย ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ขั้นต้น เพื่อการรวบรวมมูลสุกรที่เกิดขึ้นน�ำไป
บ�ำบัดด้วยระบบ CMU-CD มีบอ่ รวบรวมน�ำ้ เสีย
ผ่านตะแกรง และบ่อดักทราย ระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพด้วยบ่อหมักแบบไร้อากาศ CMU-CD โดย
บ่อหมักจะท�ำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่
ในน�้ำเสีย เมื่อน�้ำเสียถูกย่อยสลายจะได้ก๊าซ
ชี ว ภาพจากการย่ อ ยสลาย ซึ่ ง บ่ อ หมั ก ได้
ออกแบบให้เป็นที่เก็บกักก๊าซชีวภาพไปในตัว
ซึ่ ง จะมี ร ะบบท่ อ ให้ ส ามารถน� ำ ก๊ า ซชี ว ภาพ
ดังกล่าวมาใช้ในการผลิตความร้อนและไฟฟ้า
เพื่อเป็นพลังงานทดแทนใช้ภายในฟาร์ม
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๓. โครงการเงินอุดหนุน ส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) ดังตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ โครงการเงิ น อุ ด หนุ น ส� ำ หรั บ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม
โครงการ
วงเงิน (ลบ.)
ระยะเวลา
ที่ตั้งโครงการ
การด�ำเนินโครงการ
๓.๑ โครงการอันเนื่อง ๓.๙๐ ล้านบาท
มาจากพระราชด�ำริ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีในการ
จัดการขยะเกาะหลีเป๊ะ
อย่างยั่งยืน ของมูลนิธิ
การจัดการทรัพยากร
อย่างยั่งยืน
(มูลนิธิ 3R)

๓ ปี ๖ เดือน
เกาะหลีเป๊ะ ในพื้นที่
(๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ หมู่ที่ ๗ ต�ำบลเกาะ
- ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) สาหร่าย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสตูล

วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดรูปแบบให้เป็น
เกาะสี เขี ย ว (Green Island) แห่ ง แรกของ
ภาคใต้ ภายใต้ความร่วมมือจากภาครัฐ ภาค
เอกชน และประชาชนบนเกาะ เพื่ อ สร้ า ง
จิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
และผู้ประกอบการในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความ
เข้าใจแก่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดการขยะ การใช้ประโยชน์
จากขยะ และการสร้างมูลค่าจากขยะให้แก่กลุ่ม
เป้าหมาย
การด� ำ เนิ น โครงการ : โครงการมี แ ผนการ
ด�ำเนินงาน ประกอบด้วยการเตรียมการด�ำเนิน
งานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ การอบรมให้
ความรู้ภาคส่วนต่าง ๆ ในด้านการจัดการขยะ
การส่งเสริมการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์
จากขยะต้นทาง การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
และการติดตามประเมินผล

๓.๒ โครงการเสริม ๕ ล้านบาท
สร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการ
จัดการขยะโดยหลัก
3Rs เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
เมืองวังสะพุง
อย่างยั่งยืน ของ
สมาคมผู้บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะ

๓ ปี
ต�ำบลวังสะพุง
(๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อ�ำเภอวังสะพุง
- ๑ พฤษภาคม
จังหวัดเลย
๒๕๖๒)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
การมี ส ่ ว นร่ ว มขององค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ภาคเมือง โดยใช้หลัก 3Rs และสรรหาทางเลือก
การจัดการขยะ ที่สอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่และการเพิ่มมูลค่าทางด้าน
เศรษฐกิจและรายได้จากการจัดการขยะ
แบบมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า ง
กระบวนการการเรี ย นรู ้ แ ละการปลู ก ฝั ง
จิตส�ำนึกของการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
การด� ำ เนิ น โครงการ : โครงการมี พื้ น ที่
เป้าหมายหลักใน ๒ พื้นที่ จ�ำนวน ๑๔ หมู่บ้าน
ในเขตต� ำ บลวั ง สะพุ ง ได้ แ ก่ เทศบาลเมื อ ง
วังสะพุง จ�ำนวน ๗ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลวังสะพุง จ�ำนวน ๗ หมูบ่ า้ น โรงเรียนเป้าหมาย
จ�ำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้าน
วั ง สะพุ ง และโรงเรี ย นบ้ า นน�้ ำ อ้ อ ม ทั้ ง นี้
มีแผนการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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โครงการ

วงเงิน (ลบ.)

ระยะเวลา

ที่ตั้งโครงการ

การด�ำเนินโครงการ
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในการด� ำ เนิ น นโยบายสาธารณะ ของการ
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภาคเมือง โดยใช้
หลัก 3Rs การสรรหาทางเลือกการจัดการขยะที่
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และการ
เพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ และรายได้จาก
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน การ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการปลูกฝัง
จิตส�ำนึกของการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคเมือง
โดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา การติดตาม
และนิเทศโครงการ

๓.๓ โครงการชุมชน ๔.๕ ล้านบาท
ปกาเกอะญอ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้ อ�ำเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ ของสมาคม
ปกาเกอะญอเพื่อการ
พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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๓ ปี
อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา
(๑ กันยายน ๒๕๕๙ จังหวัดเชียงใหม่
-๓๑ สิงหาคม
๒๕๖๒)

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กร
ชุมชนท้องถิ่น ในการป้องกันดูแลรักษา ฟื้นฟู
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ใน
ท้ อ งถิ่ น ให้ ชุ ม ชนรู ้ จั ก กฎระเบี ย บในการดู แ ล
รั ก ษาป่ า เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ ป ่ า ไม้ ร ่ ว มกั น อย่ า งยั่ ง ยื น และเพื่ อ
พั ฒ นากลไกความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ
องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน ภาคประชาชนในการ
จัดการธรรมชาติป่าไม้ให้สมดุลยั่งยืน
การด�ำเนินโครงการ : โครงการมีพนื้ ทีเ่ ป้าหมาย
๑๓ หย่อมบ้าน ใน ๗ หมูบ่ า้ น ต�ำบลบ้านจันทร์
และต� ำ บลแจ่ ม หลวง อ� ำ เภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้วย
คณะกรรมการหมู่บ้านด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่ม
แกนน� ำ สตรี คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยลุ ่ ม น�้ ำ
ต้ น น�้ ำ อ� ำ เภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา กลุ ่ ม เยาวชน
นักเรียนในโรงเรียน ๔ โรงเรียน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ต�ำบล ผู้ประกอบการ
ธุรกิจรีสอร์ท ผู้น�ำศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์
และก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้พื้นที่โครงการอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม โดยมีแผนการ
ด�ำเนินงาน ๕ แผนงาน ประกอบด้วย ๑) แผนงาน
การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาองค์ความรู้
ให้ กั บ องค์ ก รชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ป ่ า ไม้ ๒) แผนงานสร้ า ง
กลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนและส่งเสริมการ
มีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
๓) แผนงานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ๔) แผนงานการรณรงค์
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการเชิ ง รุ ก และ
๕) แผนงานการติดตามนิเทศโครงการ  

โครงการ

วงเงิน (ลบ.)

ระยะเวลา

ที่ตั้งโครงการ

การด�ำเนินโครงการ

๓.๔ โครงการส่งเสริม ๑๗๙.๕๓ ล้านบาท
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง

๓ ปี
ทั่วประเทศ ๗๖
(๑ พฤศจิกายน
จังหวัด
๒๕๕๘ - ๓๐ เมษายน
๒๕๖๐)

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชน
ในการคัดแยกขยะทีต่ น้ ทาง เพือ่ ให้สามารถน�ำไปสู่
การจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ
การด� ำ เนิ น โครงการ : ด� ำ เนิ น การด้ า นการ
จั ด การเพื่ อ ลดปริ ม าณขยะจากต้ น ทางของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ
๗๖ จังหวัด โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มในการด� ำ เนิ น โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่ ว ประเทศ จ� ำ นวน ๕๖๖ แห่ ง เพื่ อ ก� ำ จั ด
มูลฝอยตกค้าง สร้างรูปแบบการก�ำจัดขยะที่
เหมาะสม วางระเบี ย บมาตรการการบริ ห าร
จัดการขยะมูลฝอย โดยมุ่งเรื่องการคัดแยกขยะ
เพื่ อ น� ำ กลั บ มาใช้ ใ หม่ ทั้ ง การรี ไซเคิ ล และ
การแปรรูปเป็นพลังงาน

๓.๕ โครงการบรูณาการ ๒.๓๒ ล้านบาท
เพื่อการจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน ของ
เทศบาลต�ำบลชะมาย

๓ ปี
เทศบาลต�ำบลชะมาย
(๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จังหวัด
- ๓๑ พฤษภาคม
นครศรีธรรมราช
๒๕๖๒)

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณ
ขยะ และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากขยะให้
กับประชาชน
การด�ำเนินโครงการ : โครงการมีพนื้ ทีเ่ ป้าหมาย
จ�ำนวน ๕ หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมูท่ ี่ ๒ บ้านด่านบาป
หมูท่ ี่ ๓ บ้านเขากลาย หมูท่ ี่ ๔ บ้านห้วยขัน หมูท่ ี่ ๕
บ้านวังหีบ หมู่ที่ ๘ บ้านนาแฝด ทั้งนี้มีแผน
การด�ำเนินงาน ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์
โครงการการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การสร้าง
จิตส�ำนึก และกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะ/จัดการขยะ การสร้างอาชีพและ
รายได้

๓.๕ โครงการรณรงค์ ๒.๗๔๐ ล้านบาท
สร้างจิตส�ำนึกการ
บริหารจัดการขยะ
การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในเขต
เทศบาล ของเทศบาล
ต�ำบลกันทรารมย์
อ�ำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ

๓ ปี
เทศบาลต�ำบล
(๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กันทรารมย์ จังหวัด
- ๓๐ มิถุนายน
ศรีสะเกษ
๒๕๖๒)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้ในการคัดแยก
ประเภทขยะกับชุมชน สถานศึกษา ตลาดสด ให้
มี ก ารคั ด แยกขยะอิ น ทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิ ล ขยะ
อันตราย เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่ และมี
การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ใ นการคั ด แยกขยะ
มู ล ฝอย รวมทั้ ง เพื่ อ สร้ า งแนวคิ ด การจั ด ตั้ ง
ธนาคารขยะในชุมชน/โรงเรียน
การด�ำเนินโครงการ : โครงการมีพื้นที่
ด� ำ เนิ น งานในเขตเทศบาลต� ำ บลกั น ทรารมย์
จ�ำนวน ๑๗ ชุมชน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
โรงเรี ย นกั น ทรารมย์ ตลาดสดเทศบาล
โรงพยาบาลกั น ทรารมย์ และส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุขกันทรารมย์
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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โครงการ

วงเงิน (ลบ.)

ระยะเวลา

ที่ตั้งโครงการ

การด�ำเนินโครงการ
ทั้งนี้ มีแผนการด�ำเนินงานประกอบด้วย
๑) การจัดอบรมให้ความรู้ปลูกจิตส�ำนึกและ
สร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี กั บ สถานการณ์ ข ยะ
มูลฝอย ๒) การน�ำกลุ่มเป้าหมายไปทัศนศึกษา
ดูงาน ๓) การจัดสัปดาห์รณรงค์เชิญชวน เผยแพร่
ความรู้ และการสร้างความตระหนักถึงพิษภัย
อันเกิดจากขยะมูลฝอย ๔) จัดตั้งกลุ่มประดิษฐ์
จากของเหลือใช้ ๕) การคัดแยกขยะและการ
ก�ำจัดขยะอินทรีย์ ๖) จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
ในชุมชน/โรงเรียน ๗) การติดตามประเมินผล
โครงการ

๓.๖ โครงการฟื้นฟู ๑.๙๒๕ ล้านบาท
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในห้วยทับทัน
โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชน
ท้องถิ่นต�ำบลศรีสุข
ขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลศรีสุข
อ�ำเภอศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม

๒ ปี
(๑ เมษายน ๒๕๖๐
– ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลศรีสุข อ�ำภอ
ศรีณรงค์ จังหวัด
สุรินทร์

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีการ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกัน
และอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ ซึ่ ง ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มในล� ำ ห้ ว ยทั บ ทั น และพื้ น ที่
ป่ากุดหวาย
การด�ำเนินโครงการ : เป็นโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในท้องถิน่
ต�ำบลศรีสุข ในการป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์
ไว้ซึ่งฐานทรัพยากรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อน�ำไปสู่การจัดการฐานทรัพยากร
ส�ำคัญในพื้นที่ภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน มีพื้นที่เป้าหมายหลักคือสองฝั่งล�ำห้วย
ทับทัน ระยะทาง ๕ กิโลเมตร และพืน้ ทีป่ า่ กุดหวาย
จ� ำ นวน ๑๘ ไร่ ทั้ ง นี้ มี แ ผนการด� ำ เนิ น งาน
ประกอบด้วย ๑) การสร้างจิตส�ำนึกและเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนและประชาชนในการ
ฟื้นฟู สงวน อนุรักษ์ รักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่
๒) การฟื ้ น ฟู อ นุ รั ก ษ์ แ ละคุ ้ ม ครองความ
หลากหลายทางชี ว ภาพโดยการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของประชาชน ภายใต้ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
๓) การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจและ
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔) การ
ติดตามนิเทศโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด�ำเนินการติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินโครงการจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคในระหว่างด�ำเนินโครงการ และให้ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแก่
หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิง่ แวดล้อม โดยสามารถแบ่งขัน้ ตอนในการติดตามและประเมินผล
โครงการได้ ดังนี้
๑. การประชุมชี้แจงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยหลังจากที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณด�ำเนินโครงการจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมแล้ว ส�ำนักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อมจะมีการลงพื้นที่ด�ำเนินงานโครงการ เพื่อประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารงานโครงการแก่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการประชุมชี้แจงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม จ�ำนวนรวม ๔ โครงการ ได้แก่
๑.๑ โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ในระบบ
เกษตรอินทรีย์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : พื้นที่นำ� ร่อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด�ำเนินการโดยมูลนิธิข้าวขวัญ
๑.๒ โครงการก่อสร้างบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียและบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) ของฟาร์มเลี้ยงเป็ด ของบริษัท
ไทยรุ่งกิจ ไวท์ดั๊ก จ�ำกัด
๑.๓ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เมืองวังสะพุงอย่างยั่งยืน ด�ำเนินงานโดยสมาคมผู้บำ� เพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
๑.๔ โครงการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจากกิจการเลี้ยงสุกรรวมทั้งการผลิตพลังงานทดแทนใช้ในฟาร์ม
ของบริษัท เหลี่ยงฮะหลี จ�ำกัด
ด�ำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมรวม
๗๔ จังหวัด ในการด�ำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม ๔ ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ จ�ำนวน ๑๕ จังหวัด ณ โรงแรมดวงตะวัน
จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม ๒๗๔ คน
- ครั้งที่ ๒ ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน ๒๐ จังหวัด
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วม ๔๐๙ คน
- ครั้งที่ ๓ ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ จ�ำนวน ๑๔ จังหวัด ณ โรงแรมแก้วสมุย
รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม ๒๗๖ คน
- ครั้งที่ ๔ ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จ�ำนวน ๒๕ จังหวัด
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม ๔๖๑ คน
๒. การติดตามผลการด�ำเนินงานระหว่างด�ำเนินโครงการ
เป็นการติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เริ่มต้นด�ำเนินโครงการไปจนกระทั่งด�ำเนินโครงการเสร็จสิ้น และสิ้นสุดระยะเวลาด�ำเนินโครงการ โดยการติดตาม
ผลการด�ำเนินงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินโครงการ ซึ่งช่วยก�ำกับให้โครงการสามารถ
ด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และยังสามารถให้ข้อคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานได้อย่างทันท่วงที เพื่อช่วยสนับสนุนและ
แก้ไขปัญหาในการด�ำเนินโครงการได้ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการติดตามผลการด�ำเนินงานระหว่างด�ำเนินโครงการ
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ซึ่งประกอบด้วย โครงการเงินอุดหนุน ส�ำหรับส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๓ (๑)
โครงการเงินกู้สำ� หรับภาคเอกชน ตามมาตรา ๒๓ (๓) และโครงการเงินอุดหนุน ส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของการด�ำเนินโครงการ
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างด�ำเนินโครงการพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการประสานและบริหาร
จัดการให้การด�ำเนินโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลโครงการได้ ดังนี้
• ด้านการสนับสนุนส่วนราชการ ตามมาตรา ๒๓ (๑) จ�ำนวน ๑ โครงการ
โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน�้ำชะขยะพร้อมสถานีสูบบริเวณหลุมฝังกลบขยะบ้านค�ำบอนของเทศบาล
นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
• ด้านการสนับสนุนเงินกู้ ตามมาตรา ๒๓ (๓) จ�ำนวน ๓ โครงการ
๑. โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ของโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวบุญญะศานต์ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
๒. โครงการก่อสร้างโรงกรองฝุ่นใหม่ ของบริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
๓. โครงการก�ำจัดของเสียที่เกิดจากมูลไก่ไข่เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  ของบริษัท ฟาร์ม ชูสิน เตือนใจ
๙๙ จ�ำกัด จังหวัดสตูล
• ด้านการสนับสนุน เงินอุดหนุน ตามมาตรา ๒๓ (๔) จ�ำนวน ๑๗ โครงการ
๑. โครงการ “ชาววังทองร่วมใจ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” ของเทศบาลต�ำบลวังทอง อ�ำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
๒. โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ของเทศบาลต�ำบลหนองแดง อ�ำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๓. โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า  เพื่อแก้ไขปัญหา
หมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในต�ำบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ อ�ำเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔. โครงการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การจั ด การพื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ ล� ำ เซบาย
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ของสมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�้ำแม่แตงตอนบน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ต้นน�้ำแม่แตงตอนบน อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
๖. โครงการการสร้างเสริมพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ป่าใหญ่โคกจิก - ตาลอก อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๗. โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้ำ  ป่า
ต้นน�้ำพุง ของสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ (สอพ.)
๘. โครงการชุมชนน�ำร่องต้นแบบผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนจากมูลสัตว์ และการแก้ไขปัญหามลภาวะ
จากการเลี้ยงสัตว์ ของเทศบาลเมืองตาคลี
๙. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
คูเมือง อ�ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
๑๐. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลตาลเนิ้ง อ�ำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
๑๑. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลกันตังใต้ อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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๑๒. โครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ของเทศบาลต�ำบลชะมาย อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
๑๓. โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการคั ด แยกขยะที่ ต ้ น ทาง ของเทศบาลต� ำ บล
มาบอ�ำมฤต อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
๑๔. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลบางแค อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๕. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลต�ำบลบ้านใหม่
อ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปาง
๑๖. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลต�ำบลสันทราย
อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
๑๗. โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะทีต่ น้ ทาง ของเทศบาลต�ำบลทะเมนชัย
อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ จากการติดตามผลการด�ำเนินการระหว่างด�ำเนินโครงการ พบว่า โครงการสามารถด�ำเนินงานตาม
แผนการด�ำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับอนุมัติไว้เป็นที่เรียบร้อย
๓. การประเมินสิ้นสุดโครงการ
เป็นระยะของการติดตามและประเมินผลโครงการในช่วงเวลาที่สิ้นสุดระยะเวลาด�ำเนินโครงการ และ
โครงการมีการด�ำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว โดยการลงพื้นที่ด�ำเนินโครงการ เพื่อประชุมรับฟังสรุปผลความส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินโครงการร่วมกับเจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการด�ำเนินโครงการ
ทัง้ หมด ผลลัพธ์และผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินโครงการ ตลอดจนการประเมินผลส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการในภาพรวม
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานโครงการที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการอื่น ๆ ที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
กองทุนสิ่งแวดล้อมมีแผนการที่จะประเมินร่วมกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
ประเมินสิ้นสุดโครงการ จ�ำนวน ๕ โครงการ โดยเป็นโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ�ำนวน ๔ โครงการ
และโครงการด้านการจัดการมลพิษ จ�ำนวน ๑ โครงการ ดังนี้
๓.๑ โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในต�ำบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ อ�ำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔,๙๙๕,๐๐๐ บาท  ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๒ ปี ๘ เดือน
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถอดบทเรียนและองค์ความรู้จากการบูรณาการการจัดการไฟป่าแบบ
มีส่วนร่วมที่สามารถน�ำไปขยายผล และเผยแพร่ให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ป่าผลัดใบ และน�ำเสนอเป็นนโยบาย
สาธารณะต่อการจัดการไฟป่าในเขตป่าผลัดใบ โครงการดังกล่าวให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการลดปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้เนื่องจากไฟป่า ด้วยการปฏิบัติงานร่วมกันในทุกขั้นตอน
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการลดปริมาณเชื้อเพลิง การจัดการควบคุมไฟป่าในเขตป่าผลัดใบ
ในพื้ น ที่ ป ่ า เต็ งรัง แคระ ป่าเต็ง รัง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ โดยได้ด� ำเนินการในพื้น ที่
อุทยานแห่งชาติออบหลวง ซึ่งมีพื้นที่ด�ำเนินโครงการประมาณ ๓๖,๐๐๐ ไร่ ในช่วงเวลาวิกฤติหมอกควัน  โดยภาคีวิจัย
ที่ร่วมกันด�ำเนินโครงการ ประกอบด้วย ชุมชนท้องถิ่นจ�ำนวน ๒๑ หมู่บ้าน ใน ๓ ต�ำบล คือ ต�ำบลสบเตี๊ยะ ต�ำบลแม่สอย
และต�ำบลบ้านแปะ อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบในการควบคุม
และป้องกันไฟป่าในพื้นที่ดำ� เนินโครงการ  
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โครงการมีผลส�ำเร็จส�ำคัญ คือ ผู้น�ำชุมชนและประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน
ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน�้ำสาขาแม่ปิง สถานีควบคุมไฟป่าดอยบ่อหลวง อุทยานแห่งชาติออบหลวง ผู้น�ำท้องถิ่น
อ�ำเภอจอมทอง และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด�ำเนินการปฏิบัติจริงในการชิงเผาเพื่อลดเชื้อเพลิงก่อนถึง
ช่วงแล้งจัดของปี ซึ่งจะเกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างรุนแรง โดยในการปฏิบัติการจริงเริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนการประเมินความพร้อมของเชื้อเพลิง การวางแผนการชิงเผา การประสานส่วนราชการ และการท�ำป้ายแจ้ง
ผู้สัญจรไป – มา ตามทางหลวง การท�ำแนวกันไฟ ซึ่งผู้น�ำชุมชน และชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานในพื้นที่
ซึง่ เป็นก�ำลังหลักในการลดปริมาณเชือ้ เพลิง ได้รว่ มกันด�ำเนินการส�ำเร็จทัง้ ๒๑ หมูบ่ า้ น โดยได้ทำ� การเก็บรวบรวมข้อมูล
การลุกลามของไฟในแปลงป่า การสังเกตการณ์ และการร่วมกันถอดบทเรียนถึงการปฏิบัติการ รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูล
การเกิดหมอกควันไฟป่าในพื้นที่หลังจากการชิงเผา พบว่า จ�ำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ด�ำเนินโครงการลดลงในช่วงฤดู
การเกิดหมอกควัน ในปีที่ด�ำเนินโครงการ ตั้งแต่ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลักการชิงเผาได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึน้ ส่งผลต่อการก�ำหนดนโยบายสาธารณะในเรือ่ งการก�ำหนดวันห้ามเผามีความเหมาะสม
และเกิดประโยชน์ต่อการลดหมอกควันได้ชัดเจนมากขึ้น  
๓.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่
ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม ของมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ด�ำเนินการโดยเครือข่ายเชียงใหม่
เขียว สวย หอม  
วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๒ ปี  
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคี ในการ
ฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ๕ ชุมชนน�ำร่อง ได้แก่ ชุมชนพันอ้น ชุมชนบ้านปิง ชุมชนเชียงมั่น
ชุมชนพวกแต้ม และชุมชนนันทาราม เขตเมืองเก่าเชียงใหม่ และถนนสายต้นยางนา เขตเทศบาลต�ำบลยางเนิ้ง และเพิ่ม
ศั ก ยภาพของหมอต้ น ไม้ ใ นการอนุ รั ก ษ์ ฟื ้ น ฟู ดู แ ลต้ น ไม้ ใ หญ่ และต้ น ยางนา ในเขตเมื อ งเก่ า เชี ย งใหม่ ได้ แ ก่
พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง และประตูเมืองชั้นนอก ต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่-ล� ำพูน ในเขตเทศบาลต� ำบลยางเนิ้ง
ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร โครงการดังกล่าวให้ความส�ำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่
และการจัดการพื้นที่สีเขียวตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าเชียงใหม่ โดยการบูรณาการให้เกิดความรู้ และ
ปฏิบัติการ ระหว่างชุมชน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งรณรงค์สร้างส�ำนึกร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
โครงการมีผลส�ำเร็จส�ำคัญ คือ เกิดคณะท�ำงานอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และต้นยางนารวม ๙๐ คน และ
อาสาสมัครหมอต้นไม้จาก ๕ ชุมชน ๑ เทศบาลต�ำบล และกลุ่มต่าง ๆ ในเขตเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งกลุ่มเยาวชน และ
นักเรียนกว่า ๑๐๐ คน และเกิดความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาล
ต�ำบลยางเนิ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มองค์กรภาคีร่วมงาน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ
ได้แก่ คณะท�ำงานอนุรักษ์เมืองเก่า มูลนิธิรักษ์ต้นยาง กลุ่มรักษ์ยางนา เครือข่ายเยาวชน องค์การโทรศัพท์จังหวัด
เชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะท�ำงานฯ และ
กลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมกันดูแลรักษาสุขภาพของต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ด�ำเนินโครงการได้เป็นอย่างดีมากกว่า
๒๔๐ ต้น และคลีนิกหมอต้นไม้เคลื่อนที่ได้ออกหน่วยดูแลต้นไม้ใหญ่ปีละ ๓๐ ครั้ง โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ได้แก่
การตรวจสอบสุขภาพของต้นไม้ การวางแผนเตรียมการ การฟื้นฟูรักษาต้นไม้ใหญ่ และการเก็บข้อมูลต้นไม้ใหญ่ ด้วยวิธี
Radio Frequency Identification (RFID) ทั้งนี้ ภายหลังสิ้นสุดโครงการ ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้ขยายผล และสานต่อการด�ำเนินงานโครงการในหลายด้านโดยเฉพาะการดูแลต้นไม้ใหญ่ รวมทั้งสามารถน�ำเสนอ
ประเด็นสาธารณะในระดับจังหวัด เรื่องการดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง
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๓.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�ำ้ แม่แตงตอนบน เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่า
ต้นน�้ำแม่แตงตอนบน อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔,๙๘๒,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๒ ปี ๖ เดือน  
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับองค์ความรู้เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�้ำ  
แม่แตงตอนบนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าต้นน�้ำแม่แตงตอนบน รวมทั้งพัฒนากลไก
ความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรชาวบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีในพื้นที่ ผลักดันข้อเสนอนโยบายสาธารณะ
ท้องถิ่น โครงการดังกล่าวให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายองค์กรชาวบ้านและท้องถิ่นให้เกิดความ
เข้มแข็ง เสริมสร้างการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นโดยผ่านกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน พัฒนาแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ท้องถิ่นน�ำไปสู่การพัฒนากลไกความ
ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น และเครือข่ายชุมชน ๑๗ หมู่บ้าน ๒ หย่อมบ้าน ในต�ำบลเปียงหลวง ต�ำบลเมืองแหง
และต�ำบลแสนไห ให้เกิดข้อเสนอนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ผืนป่าต้นน�้ำ
แม่แตงตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ ๑๐ ป่า รวมพื้นที่ป่าชุมชน ๖,๕๐๐ ไร่ ให้เกิดการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน  
โครงการมีความส�ำเร็จส�ำคัญ คือ คณะกรรมการเครือข่ายทรัพยากรลุม่ น�ำ้ แม่แตงตอนบน มีศกั ยภาพ
ในการจัดการทรัพยากรลุม่ น�ำ้ แม่แตงตอนบน โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายฯ ทัง้ รุน่ ๑ และรุน่ ๒ ทีไ่ ด้ทำ� งานและสานต่อ
การจัดการทรัพยากรลุ่มน�ำ้ แม่แตงตอนบนร่วมกันรวม ๓๙ คน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้น�ำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือส�ำคัญที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถ
ประสานการท�ำงานร่วมกัน โดยได้ร่วมกันสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการเป็นวิทยากรเผยแพร่ การจัดท�ำคู่มือ
องค์ความรู้ต่าง ๆ การผลิตเอกสารข้อมูลชุดความรู้การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
การจัดการระบบเหมืองฝาย และบทเรียนการพัฒนาการเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�้ำแม่แตงตอนบน รวมทั้งการจัดท�ำ
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีรายละเอียดชัดเจนเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรลุ่มน�้ำแม่แตงตอนบน และ
ขยายผลสู่ชุมชนกลางน�ำ 
้ ปลายน�ำ 
้ และพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป  
๓.๔ โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่
ต้นน�้ำแม่ฮาว อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ของมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน ด�ำเนินการโดยสถาบันชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืน
วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔,๙๔๒,๓๕๐ บาท ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๓ ปี   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ต้นน�้ำแม่ฮาว
จังหวัดเชียงใหม่ ในการท�ำเกษตรกรรมยั่งยืน ที่มีความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญมุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ต้นน�้ำแม่ฮาว ในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่ท�ำเกษตรอินทรีย์
จ�ำนวน ๑๕๓ ราย ในชุมชนต�ำบลสบเปิง ๑๓ หมู่บ้าน และต�ำบลสันป่ายาง ๖ หมู่บ้าน อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ผลส�ำเร็จส�ำคัญของโครงการ คือ เกิดความร่วมมือของเกษตรกรและน�ำไปสู่การจัดตั้งเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับกลุ่มและระดับต�ำบล เกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการ จ�ำนวน ๑๕๓ คน ได้ลดการ
ใช้สารเคมีเกษตรที่เป็นอันตรายต่อทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค รวมไปถึงการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่จะส่ง
ผลกระทบต่อดิน จากการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๓ ปี พบว่า เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายจาก
การใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๗ โดยมีการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ๓๖๘,๔๘๗ บาท (ร้อยละ ๖๑) การใช้สาร
ก�ำจัดแมลงลดลง ๓๐๕,๘๑๙ บาท (ร้อยละ ๖๕) การใช้สารก�ำจัดวัชพืชลดลง ๑๐๑,๗๐๔ บาท (ร้อยละ ๔๗) คิดเป็น
ค่าใช้จ่ายรวมที่ลดลงทั้งสิ้น ๗๗๖,๐๑๐ บาท นอกจากนี้ ผลผลิตที่กลุ่มเป้าหมายร่วมกันผลิตยังสามารถผ่านการรับรอง
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มาตรฐานจากสมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น ๘๐ ราย ซึ่งสูงเกินกว่าตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ภายใต้
โครงการจ�ำนวน ๕๐ ราย นอกจากนี้เมื่อกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันผลิตสินค้าในรูปแบบของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่มี
คุณภาพ และได้วางแผนการจ�ำหน่ายร่วมกัน ท�ำให้มีตลาดรองรับผลผลิตในระดับต่าง ๆ รวมทั้งมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม โดยได้รับการยอมรับทั้งตลาดในบ้าน ตลาดในชุมชน ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งยังมีตลาด
ล่วงหน้า และตลาดค้าส่งที่เป็นตลาดเขียวทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
๓.๕ โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน�้ำชะขยะ พร้อมสถานีสูบบริเวณหลุมฝังกลบขยะบ้านค� ำบอน
ของเทศบาลนครขอนแก่น
วงเงิ น โครงการ ๗๓,๓๔๐,๐๐๐ บาท โดยเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น จากกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม จ� ำ นวน
๕๑,๓๓๘,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๗๐ ของวงเงินโครงการ) และเทศบาลนครขอนแก่นสมทบ ๒๒,๐๐๒,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๐
ของวงเงินโครงการ) ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๑๕ เดือน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก�ำจัดขยะ พร้อมทั้งปรับปรุงสถานที่ฝังกลบขยะ
ลดปัญหามลภาวะด้านน�้ำเสีย กลิ่น และทัศนียภาพอุจาดในบริเวณสถานีก�ำจัดขยะ และลดความขัดแย้งและทัศนคติ
ด้านลบของชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่สถานีกำ� จัดขยะมูลฝอย
ผลส�ำเร็จส�ำคัญของโครงการ คือ เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำ� เนินการก่อสร้างบ่อรวบรวมน�ำ้ ชะขยะ
และจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดการขยะในสถานีก�ำจัดขยะบ้านค�ำบอน มีขยะเก่าสะสมอยู่พื้นที่ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ตัน
และมีประมาณขยะเข้ามาใหม่ประมาณ ๓๐๐ ตันต่อวัน จากการก่อสร้างบ่อรวบรวมน�้ำชะขยะส่งผลให้น�้ำชะขยะถูก
รวบรวบกักเก็บไว้ภายในบ่อรวบรวบเป็นการป้องกันการปนเปือ้ นน�ำ้ ชะขยะสูแ่ หล่งน�ำ้ ธรรมชาติ และลดปัญหาน�ำ้ ชะขยะ
ไหลล้นออกนอกพื้นที่ไปก่อปัญหาให้กับพื้นที่การเกษตรโดยรอบ นอกจากนี้ จากการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างบ่อรวบรวม
น�้ำชะขยะมีการปรับปรุงถนนทางเข้าบ่อขยะท�ำให้เพิ่มประสิทธิภาพการล�ำเลียงขยะเข้าสู่บ่อฝังกลบ อีกทั้งการจัดซือ้
ครุภัณฑ์ ได้แก่ รถขุดไฮดรอลิกส์ตีนตะขาบและรถบรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการฝังกลบขยะ
การก่อสร้างบ่อรวบรวมน�้ำชะขยะและปรับปรุงพื้นที่ฝังกลบขยะท�ำให้พื้นที่ฝังกลบขยะมีทัศนียภาพที่ดี ไม่อุจาด และ
ประชาชนมีทัศนคติที่ดีกับสถานที่กำ� จัดขยะมูลฝอย    
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๔. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ท�ำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยประเมินผลภายหลังจากที่โครงการด�ำเนินงานแล้วเสร็จมาระยะหนึ่ง เพื่อให้ทราบ
ถึงผลกระทบ และความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ เพื่อน�ำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการพิจารณาและปรับปรุง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการพิจารณาโครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จ�ำนวน ๑๑ โครงการ ประกอบด้วย
• โครงการเงินกู้ภาคเอกชน ตามมาตรา ๒๓ (๓) จ�ำนวน ๖ โครงการ
๔.๑ โครงการปรับปรุงระบบการบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยการเพิ่ม
หน่วยบ�ำบัดน�้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ ของ บริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จ�ำกัด
โครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การปรั บ ปรุ ง ระบบการ
บ�ำบัดน�้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ ของ บริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จ�ำกัด และ
เป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดกากของเสียที่เกิดขึ้นของระบบบ�ำบัดแบบ
ใช้อากาศระบบเดิม อีกทั้งยังได้ก๊าชชีวภาพสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทน
การใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ พบว่า ผลการด�ำเนิน
โครงการเป็นไปตามข้อเสนอโครงการฯ ที่ได้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้จาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งการด�ำเนินการปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียดังกล่าว
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการจ่ายอากาศให้แก่ระบบบ� ำบัด
แบบใช้อากาศ และลดปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นรวมถึงสามารถใช้เป็น
พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต
๔.๒ โครงการติดตั้งระบบควบคุมปริมาณไฮโดรคาร์บอน
ออกสู่บรรยากาศ ของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ�ำกัด
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งระบบ Volatile
Recovery Unit (VRU) ในการลดและควบคุมปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่
ระเหยออกมาสู่บรรยากาศ เป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท
มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ�ำกัด จากการให้บริการท่าเทียบเรือและคลัง
กักเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และการด�ำเนินกิจกรรมตามปกติของการบริการ
ท่าเทียบเรือและคลังกักเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งผลจากการประเมินผล
สัมฤทธิ์ พบว่า เป็นไปตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำให้แก่
ภาคเอกชนทีม่ คี วามต้องการ ก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ของเสีย
หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อควบคุม บ�ำบัด ขจัดมลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิต ของกิจการ หรือสถานประกอบการ โดยด�ำเนินการติดตั้ง
ระบบควบคุมปริมาณไฮโดรคาร์บอนออกสูบ่ รรยากาศ ตามข้อเสนอโครงการ
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๔.๓ โครงการติดตั้งหอเผาภายใน (Enclosure
Ground Flare) ของ บริษทั มาบตาพุด โอเลฟินส์ จ�ำกัด
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อ
ชุมชนในเรื่องของควันด�ำ  แสงรบกวนจากการเผาไหม้ เสียงรบกวน
จากการฉี ด ไอน�้ ำ ป้ อ งกั น ควั น ด� ำ  จากระบบหอเผา (Elevated
Flare) จากกระบวนการผลิตของบริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จ�ำกัด
ซึ่งด�ำเนินการธุรกิจผลิตเอททีลีนและโพรพิลีน โดยมีก�ำลังการผลิต
เอททีลีน ๙๐๐,๐๐๐ ตันต่อปี และโพรพิลีน ๘๐๐,๐๐๐ ตันต่อปี
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเคมี กระบวนการผลิตของโรงงานมีการ
ระบายไฮโดรคาร์บอน ซึ่งผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ พบว่า
โครงการได้ด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และประสบ
ผลส�ำเร็จในด้านการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบ
ต่อชุมชนในเรื่องของควันด�ำ  แสงรบกวนจากการเผาไหม้ เสียง
รบกวนจากฉีดไอน�ำ้ ป้องกันควันด�ำ  นับได้วา่ โครงการนีป้ ระสบผลส�ำเร็จ
ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

๔.๔ โครงการปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
และระบบดูดฝุน่ ภายในโรงงาน ของบริษทั มาร์เบล็กซ์ จ�ำกัด
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
ระบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย เพื่ อ ให้ ส ามารถบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ได้ ต าม
มาตรฐานน�ำ้ ทิง้ และปรับปรุงระบบดูดฝุน่ เดิมให้มปี ระสิทธิภาพ
ในการดูดฝุ่นได้ดี และเพื่อใช้ประกอบการขอรับรองมาตรฐาน
CSR DIW for beginner และ ISO ๑๔๐๐๐ ซึ่งผลจากการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ พบว่า การด�ำเนินโครงการของ บริษัท
มาร์เบล็กซ์ จ�ำกัด สามารถควบคุม บ�ำบัด ขจัดมลพิษต่าง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิต ของกิจการ หรือสถานประกอบการ
ได้ ด� ำ เนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย และระบบ
ดูดฝุ่นในโรงงาน สามารถบ�ำบัดน�้ำเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานน�้ำทิ้ง และการติดตั้งระบบดูดฝุ่นแบบ Bag filter
with jet pulse สามารถควบคุมปริมาณฝุ่นละอองที่ปล่อย
ออกจากปล่องให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่น
ละออง จากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน นอกจากนี้ การติดตั้ง
ระบบดูดฝุ่นแบบ Bag filter with jet pulse สามารถควบคุม
ปริมาณฝุ่นละอองในสภาวะการท�ำงาน เป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการ และท�ำให้เกิดความคุ้มค่าในแง่ของการป้องกัน
และลดมลพิษจากต้นทาง
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๔.๕ โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไบโอแก๊ส ของ บริษัท นทีโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำระบบ Covered Lagoon มาใช้ในการบ�ำบัดน�้ำเสีย และน�ำก๊าซ
ชีวภาพกลับมาใช้ประโยชน์ในฟาร์มสุกรของบริษัท นทีโภคภัณฑ์ จ�ำกัด ซึ่งผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ พบว่า บริษัท
นทีโภคภัณฑ์ จ�ำกัด สามารถบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ของโครงการท�ำให้เกิดความคุ้มค่า
ในแง่ของการป้องกันและลดมลพิษจากต้นทาง ซึ่งโครงการได้ด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและประสบ
ผลส�ำเร็จในด้านการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อชุมชนจากของเสียและกลิ่นรบกวนจาก
ฟาร์มเลี้ยงสุกร นับได้ว่าโครงการนี้ประสบผลส�ำเร็จในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
๔.๖ โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ส่ ว นกลางของเขตประกอบการอุ ต สาหกรรมสยามอี ส เทิ ร ์ น
อินดัสเตรียล พาร์ค ของบริษทั สยามอีสเทิรน์ อินดัสเตรียล พาร์ค
จ�ำกัด
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น�้ำทิ้งที่ผ่าน
ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียแล้ว มีคณ
ุ ภาพดีพอส�ำหรับน�ำกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ได้ (Recycle) เพื่อจัดเตรียมบ่อส�ำหรับรองรับน�้ำที่ผ่านการ
บ� ำ บั ด ด้ ว ยระบบบ� ำ บั ด ขั้ น ที่ ๓ ซึ่ ง มี ค วามสกปรกน้ อ ยลงกว่ า ที่ ผ ่ า นมาและเพื่ อ ลดปั ญ หากลิ่ น เหม็ น ของก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดจากการหมักของตะกอนในบ่อพักน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัด (Polishing Pond) ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกปีในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ พบว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บ�ำบัดน�ำ้ เสียส่วนกลางของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค และในส่วนของการปรับปรุง
บ่อพักน�ำ้ เสียทีผ่ า่ นการบ�ำบัดแล้ว (Polishing Pond) สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีเ่ กิดขึน้
ในพื้นที่ดำ� เนินโครงการ และชุมชนรอบโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
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โครงการ

• โครงการเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) จ�ำนวน ๕

๔.๗ โครงการพัฒนาแบบจ�ำลองเชิงพืน้ ทีแ่ บบพลวัตเพือ่ ติดตามและประเมินสถานการณ์คณ
ุ ภาพน�ำ 
้
กรณีศึกษาแม่นำ�้ เพชรบุรี ของ ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ราชบุรี
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจ�ำลองเชิงพื้นที่
แบบพลวัต (Dynamic Spatial Model) เพื่อศึกษา พัฒนาติดตาม และ
ประเมินสถานการณ์คุณภาพน�้ำ  จากแหล่งก�ำเนิดมลพิษทางน�้ำทั้งที่ทราบ
(Point sources) และไม่ทราบแหล่งที่มา (Non point sources) ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่ อ คุ ณ ภาพน�้ ำ แม่ น�้ ำ เพชรบุ รี โดยจะเน้ น พิ จ ารณาตามแนวทาง
Activity-based Approach เป็นหลัก ซึ่ง ผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์
พบว่ า การด� ำ เนิ น โครงการท� ำ ให้ เ กิ ด ความคุ ้ ม ค่ า ในแง่ ข องการดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบการติดตามคุณภาพน�้ำอย่าง
บูรณาการที่เชื่อมต่อระบบเข้ากับหน่วยงานในพื้นที่และใช้ประโยชน์จากชุด
ข้อมูลดังกล่าวร่วมกัน เพื่อติดตามสถานการณ์ของแม่น�้ำเพชรบุรีอย่างใกล้ชิด
เมื่อมีเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแม่น�้ำเพชรบุรีขึ้น และท�ำให้เกิดความพร้อมใน
การตั้งรับ และพัฒนากลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการให้
ความรู้ ปลูกฝังจิตส�ำนึก และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ
ต่อเยาวชนตามโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ อีกทั้งเมื่อสิ้นสุดโครงการยังมีการ
พัฒนาต่อยอด และขยายผลจากความส�ำเร็จโดยการพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์
และขอรับการสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อน�ำเงินเข้ามาดูแลรักษา ซ่อมแซม
อุปกรณ์ ภายในสถานีตรวจวัด นับว่าเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมในโครงการทีม่ คี วามยัง่ ยืน และสามารถเชือ่ มโยงให้เข้ากับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
๔.๘ โครงการส่งเสริมบทบาทองค์กรชุมชนและเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่
ชุ่มน�้ำแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น ของมูลนิธิรักษ์อีสาน
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรมในการจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้ำ  ป่า และการส่งเสริมให้เกิดการ
บูรณาการจากภาคีทุกภาคส่วนในกระบวนการวางแผน และ
การด�ำเนินกิจกรรมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการเสือ่ มโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น ซึ่งผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ พบว่า การด�ำเนิน
โครงการก่อให้เกิดความคุ้มค่าในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น จนส่งผลให้เกิดการต่อยอด
ขยายผลในด้านต่าง ๆ เช่น การให้เครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์
และฟืน้ ฟูแก่งละว้า ขึน้ ทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิน่ เพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถดูแลพืน้ ทีแ่ ก่งละว้าได้อย่างถูกต้องและ
มีกฎหมายรองรับในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่
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๔.๙ โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรดิน น�้ำ  ป่า
ต�ำบลแวงน้อย อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ของสมาคมเพื่อนภู
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรมใน
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้ำ  ป่า และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการจากภาคีทุกภาคส่วนในกระบวนการ
วางแผน และการด�ำเนินกิจกรรมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเสื่อมโทรมของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ พบว่า ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้รับการฟื้นฟูจนมี
ความสมบูรณ์เอื้อต่อการใช้ชีวิตของเกษตรกร ซึ่งส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ทั้งนี้ โครงการสามารถด�ำเนินการให้
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีการ
เรียนรู้ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และยังไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการมี
ผู้ประสานงานเป็นคนในพื้นที่ ท�ำให้การด�ำเนินงานมีความต่อเนื่องไม่ขาดตอน อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และวัยแรงงาน ส่วนกลุ่มวัยรุ่นจะเข้าไปท�ำงานในเมือง ซึ่งหากไม่มีการถ่ายทอดหรือปลูกฝัง
กับคนรุน่ ต่อ ๆ ไป อาจเกิดปัญหากับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังนัน้ จึงควรให้ความส�ำคัญ และเริม่ ปลูกฝัง
เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบที่เหมาะสม

๔.๑๐ โครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละเทคนิควิธกี ารในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ในระบบนิเวศเกษตรกรรมยั่งยืนในลุ่มน�ำ้ สายบุรี ของมูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้
โครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้
เทคนิค วิธีการ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบ
นิเวศเกษตรกรรมยั่งยืน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ แนวคิด และเทคนิค
วิธีการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนแก่กลุ่มเยาวชน และเพื่อเป็นการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมลุม่ น�ำ้ สายบุรอี ย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน โดยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน ซึง่ ผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ พบว่า โครงการยังสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั เนื่องจาก
ชุมชนเห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง จึงเกิดความเข้าใจและตระหนักที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาใช้วิธีการแบบอินทรีย์
และสามารถพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากภาคการศึกษา และหน่วยงานราชการมาให้การสนับสนุน
ท�ำให้องค์ประกอบการด�ำเนินงานมีความมั่นคง ชัดเจน ซึ่งจะสามารถสานต่อให้เกิดความยั่งยืนได้ในอนาคต
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๔.๑๑ โครงการการวางแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจั ด การเชื้ อ เพลิ ง ป่ า เต็ ง รั ง โดยใช้ แ บบจ� ำ ลองไฟป่ า ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน
การใช้แบบจ�ำลองไฟป่าเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในการท�ำนาย
พฤติกรรมไฟป่า เพื่อวางแผนควบคุมเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถใช้ประโยชน์จากไฟป่าที่มีความรุนแรงต�่ำ  หมอกควันน้อย ในการลด
การสะสมของเชื้อเพลิงและรักษาระบบนิเวศน์ของป่าเต็งรัง และสร้างชุมชน
ต้นแบบที่มีส่วนร่วมในการควบคุมเชื้อเพลิง และสามารถถ่ายทอดรูปแบบ
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในการจัดการไฟป่าสู่ชุมชนอื่นได้ ซึ่งผล
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ พบว่า การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม จนเกิด
องค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งท�ำให้ปัญหาไฟป่า และหมอกควันที่เกิดจากไฟ
ป่าลดลง ลดการสูญเสียต่าง ๆ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความอุดมสมบูรณ์ และชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนส่ง
ผลให้เกิดการต่อยอด ขยายผลในด้านต่างๆ ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านการจัดการไฟป่าให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยสรุป จาการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตั้ ง แต่ ก ารปประชุ ม ชี้ แจงโครงการที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น การติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานระหว่ า งด� ำ เนิ น โครงการ
การประเมินสิน้ สุดโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการ สรุปได้วา่ โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินการตามแผนการด�ำเนินงานแล้วเสร็จ ระยะหนึ่งยังคงมีความต่อเนื่องของโครงการ และเกิด
ความยั่งยืนในการด�ำเนินโครงการ

การจัดท�ำแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินการจัดท�ำแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อให้องค์กรบริหารและหน่วยปฏิบัติ ได้มีกรอบทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการ
บริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และเป็นกลไกทางการเงินในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้ค�ำนึงถึงการจัดท�ำแนวทาง และตัวชี้วัด ที่สามารถ
สะท้อนการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถตอบสนองการด�ำเนินงาน
ของกองทุนได้ดีขึ้นภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากการขาดแหล่งรายได้ที่ไม่มีศักยภาพ เนื่องจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
มีกระแสรายรับเข้าสูก่ องทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน โดยให้ความส�ำคัญกับการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการเพิ่มรายได้จากแหล่งเงินทุน ตามมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ตลอดจนมุ่งเน้นการด�ำเนินการตามหลักการของกองทุน
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยให้ความส�ำคัญกับการจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำเป็นอันดับแรก เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียน
อยู่ในระบบการบริหารเงินกองทุน ทั้งนี้ เพื่อชะลอปัญหาการลดลงของเงินกองทุนอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การสนับสนุน
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เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมทั้งในรูปของเงินกู้และเงินอุดหนุน จะเน้นการก�ำหนดสัดส่วนเงินสนับสนุนของเงินกู้ และเงิน
อุดหนุนอย่างเหมาะสม สามารถบรรลุเป้าหมายการจัดสรรเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ โดยเฉพาะการสนับสนุน
เงินอุดหนุนจะเน้นให้การสนับสนุนแก่โครงการที่สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ มีผลลัพท์ที่ชัดเจนและเกิดประโยชน์จากการด�ำเนินการเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ การด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยังครอบคลุมถึงการปรับข้อบังคับหรือเพิ่มเติมที่จ�ำเป็นเพื่อให้มีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้อง
ในการเพิ่มกระแสรายรับเข้าสู่กองทุนและการใช้จ่ายในกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกลุ่ม
เป้าหมายในการจัดสรรเงินที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รอย่ า งมี ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล และมี
ประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กรและการบริหารภายในกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จะมุ่งเน้นผลลัพท์ที่สามารถสนองตอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนโมเดล Thailand ๔.๐ มาช่วยในการบริหารกองทุน
ให้มีความคล่องตัว และลดระยะเวลา ขั้นตอน และกฎระเบียบที่ไม่จ�ำเป็น ยกระดับนวัตกรรมการริเริ่มเชิงสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดกระบวนการท�ำงานแบบมีคุณค่า โดยการปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ การพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลของกองทุนสิง่ แวดล้อมในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนากลไกและมาตรการต่าง ๆ ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดอุปสรรคในการด�ำเนินงานของกองทุน และเพื่อรองรับสถานการณ์และความเสี่ยงที่กองทุน
สิ่งแวดล้อมต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้เป็นทุนหมุนเวียนที่มีความมั่นคง และเกิด
ความคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารงานกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของภาคีเครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มจ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ แนวทางการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร
จั ด การคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศได้ทันต่อสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นประเด็นด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีล�ำดับความส�ำคัญสูงและเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการให้การ
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมตามล�ำดับความส�ำคัญ นอกจากนี้ ยังเป็นการด�ำเนินการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ ๕
การเพิ่ ม ประสิท ธิภาพการจัดการองค์ก รและการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ ในด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในการให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน
ในสภาวะที่กองทุนสิ่งแวดล้อมมีวงเงินที่จำ� กัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนที่จ�ำเป็นต้องให้ความ
ส�ำคัญกับโครงการ/กิจกรรมที่สามารถแสดงผลงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
สาธารณะ อีกทั้งสามารถส่งผลลัพท์ไปสู่เป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
สนองตอบนโยบายของรัฐที่ชัดเจน และเห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งกลยุทธ์ต่าง ๆ จะเป็นประเด็นที่อยู่ในระดับความส�ำคัญ
ทีต่ อ้ งด�ำเนินการให้การสนับสนุนระยะ ๕ ปีขา้ งหน้า และสามารถเลือกประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญสูงหรือเป็นวาระแห่งชาติ
เป็นหลักการในการให้สนับสนุนเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ
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การสร้างเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ
ในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
จากการตรวจสอบโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พบว่า ร้อยละ ๖๐ ของ
หน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการ ไม่สามารถเขียนข้อเสนอโครงการให้มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอที่
จะผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองโครงการเบื้องต้น ประกอบกับจากผลส�ำรวจความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อเสนอให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุมัติ
โครงการ รวมถึงการจัดให้มีการประชุมสัมมนาที่มีการแนะน�ำเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ ส�ำนักงาน
กองทุนสิ่งแวดล้อม จึงได้ด�ำเนินการสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อให้เครือข่ายพี่เลี้ยง
ช่วยในการจัดท�ำข้อเสนอโครงการ และเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการสามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้ถูกต้อง
สมบูรณ์ ช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองโครงการและการพิจารณาอนุมัติโครงการได้ รวมทั้งสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้มากยิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ำนักงานกองทุนสิง่ แวดล้อม ได้ดำ� เนินโครงการ “การสร้างเครือข่าย
พี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ” โดยได้ก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงาน/องค์กรที่มีศักยภาพ
เพียงพอที่จะเป็นเครือข่ายพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม โดยต้องเป็นหน่วยงาน/องค์กรที่เคยได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ มีสถานที่ตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเขียนข้อเสนอโครงการ
ที่ชัดเจน สามารถติดต่อประสานงานได้สะดวก โดยพบว่าในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ มีหน่วยงาน
ที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็น
เครือข่ายพี่เลี้ยงฯ ตามเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด ๒๘ หน่วยงาน/องค์กร โดยได้มีหนังสือเชิญหน่วยงาน
ดังกล่าวเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพี่เลี้ยงฯ ทั้งนี้ มีหน่วยงาน/องค์กรตอบรับเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพี่เลี้ยงฯ
ในพื้นที่ด�ำเนินโครงการ ๔ ภาค รวม ๑๗ หน่วยงาน/องค์กรกระจายอยู่ในภาคต่าง ๆ ดังปรากฏใน
ภาพที่ ๙
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ภาพที่ ๙ เครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙)
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เครือข่ายพี่เลี้ยงฯ ดังกล่าว จะเป็นกลไกส�ำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดั บ พื้ น ที่ โดยมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการร่ ว มพั ฒ นาข้ อ เสนอโครงการด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความประสงค์ที่จะเข้ามามีบทบาทในการปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟู
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการปัญหามลพิษ จากการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ส�ำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ติดตามผลการด�ำเนินงานเครือข่ายพี่เลี้ยงฯ
ในช่วง ๖ เดือนแรก (เดือนเมษายน – กันยายน) พบว่า เครือข่าย พี่เลี้ยงฯ ร้อยละ ๘๐ (๑๔ ราย) ได้ด�ำเนินการให้
ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ขอรับบริการในการเขียนข้อเสนอโครงการ  โดยให้ค�ำปรึกษาหารือถึงขั้นตอน วิธีการ ในการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณและการจัดท�ำข้อเสนอโครงการ การให้เอกสารประกอบการเขียนโครงการ ตลอดจนร่วม
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและพัฒนาข้อเสนอโครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ จากการสอบถามระดับความพึงพอใจของ
เครือข่ายพีเ่ ลีย้ งฯ ต่อการด�ำเนินงานดังกล่าว พบว่า เครือข่ายพีเ่ ลีย้ งฯ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๖๕) มีความพึงพอใจในระดับมาก
รวมทั้งได้เล็งเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพี่เลี้ยงฯ โดยเฉพาะการได้มีโอกาสในการขยายเครือข่าย
ความร่วมมือให้เพิม่ มากขึน้ ได้เรียนรูถ้ งึ สถานการณ์ปญ
ั หาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ
และมีบทบาทในการส่งเสริมให้มีโครงการสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น และที่ส�ำคัญคือการสร้างกลไกความร่วมมือในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
จากสภาพปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นในทุกปี ประกอบกับการหาพื้นที่ส�ำหรับเป็น
ที่ตั้งของระบบก�ำจัดขยะมีปัญหาถูกต่อต้านจากชุมชน การเข้าไปใช้พื้นที่ป่า หรือพื้นที่สาธารณะ มักก่อให้เกิดปัญหา
การท�ำลายระบบนิเวศและเกิดปัญหามลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบันในการ
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นล�ำดับแรก โดยให้ด�ำเนินการตาม Road
map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อก�ำจัดมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก�ำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้าง
รูปแบบการก�ำจัดขยะและของเสียอันตรายที่เหมาะสม วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย และสร้างวินัยของคนในชาติ โดยมุ่งเรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ทั้งการรีไซเคิล และการ
แปรรูปเป็นพลังงาน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ส�ำนักงาน
กองทุนสิง่ แวดล้อม ได้มแี นวทางในการจัดการเพือ่ ลดปริมาณขยะจาก
ต้นทาง โดยจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบ
ทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ
เพื่อด�ำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง โดยมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และครั้งที่
๒/๒๕๕๙ เมื่ อ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้อนุมัติจัดสรรเงินให้แ ก่ อปท. จ�ำนวนรวม ๕๖๖ แห่ง วงเงินรวม
๑๗๙,๕๓๒,๖๓๕ บาท ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินโครงการตามแผนการด�ำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการรับรองแล้ว
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การด�ำเนินโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอยกับกลุ่มเป้าหมาย ให้มีการคัดแยกและกระบวนการ
จัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะ
ในพื้นที่เป้าหมาย ให้เกิดเป็นชุมชนน�ำร่องในการคัดแยกขยะจากต้นทาง
ส�ำหรับเป็นต้นแบบในการขยายผลสูช่ มุ ชนอืน่ ๆ ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมาย
ให้ชมุ ชนสามารถลดปริมาณขยะทีต่ อ้ งน�ำไปก�ำจัดลงได้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๓๕
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มด�ำเนินโครงการ ซึ่งภายใต้การด�ำเนินโครงการ ประกอบด้วย ๔ แผนหลัก ได้แก่
๑) แผนงานการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย ๒) การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะ
ทั่วไป ๓) การจัดการขยะแต่ละประเภท และ ๔) การติดตามประเมินผล และการถอดบทเรียน

การด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ กฎหมาย และประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กองทุ น
สิ่งแวดล้อม
๑. การปรับแก้ไขพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในระยะทีผ่ า่ นมา
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบต่อ
(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
สิ่งแวดล้อมแล้ว โดยในส่วนของกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อเสนอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ ปรั บ ปรุ ง แหล่ ง ที่ ม าของเงิ น กองทุ น ให้ ก ว้ า งขึ้ น คื อ เพิ่ ม ให้ ก องทุ น มี ร ายได้ จ ากค่ า บริ ก าร
ค่าธรรมเนียม เงินเพิ่ม เงินบ�ำรุงกองทุน เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือภาษีอากรที่มี
กฎหมายก�ำหนดให้เป็นของกองทุน รวมทั้งเงินที่ได้จากการจัดเก็บค่าใช้น�้ำบาดาลตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในพระราช
บัญญัติน�้ำบาดาล เพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีแหล่งรายได้เข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กองทุนมี
ความมั่นคง เป็นไปตามหลักการทุนหมุนเวียน
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๑.๒ ปรั บ ปรุ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ก ว้ า งขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ เ งิ น กองทุ น
สิ่งแวดล้อมไปด�ำเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้กลไกการใช้เงินของกองทุน
สิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๓ ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกองทุนโดยตรง รวมทั้งการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการบริหาร ด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
๑.๔ ก�ำหนดให้การพิจารณาอนุมตั เิ งินอุดหนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม เพือ่ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามล�ำดับ
๑.๕ ก�ำหนดให้กองทุนต้องจัดท�ำงบการเงินของกองทุนส่งให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบ และน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
เพื่อทราบต่อไป
๒. ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือ
และเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โดยเป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา
๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๘
– ๒๕๕๙ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘
ตุลาคม ๒๕๕๘ เพือ่ ทีผ่ ยู้ นื่ ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจะได้ใช้เป็นเอกสารประกอบการยืน่ ขออนุมตั โิ ครงการต่อไป
ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับเงินช่วยเหลือและสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชนต�ำบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน
๓. การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๓
กองทุนสิง่ แวดล้อม ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๘
และมาตรา ๙๓ ซึ่งก�ำหนดไว้ว่า เขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ใดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างและด�ำเนินการระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมหรือระบบก�ำจัดของเสียรวม จะต้องมีการก�ำหนดอัตรา
ค่าบริการส�ำหรับการบ�ำบัดน�้ำเสียรวมหรือก�ำจัดของเสียรวมดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าบริการและค่าปรับที่เกิดขึ้น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหักส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมตามอัตราส่วนที่ก�ำหนด ส�ำหรับส่วนที่เหลือให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
การด�ำเนินการและบ�ำรุงรักษาระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมหรือระบบก�ำจัดของเสียรวมของราชการส่วนท้องถิ่นหรือของ
ส่วนราชการที่จัดเก็บค่าบริการและค่าปรับนั้น ด้วยข้อก�ำหนดตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงได้
ผลักดันให้มีการด�ำเนินงานตามกฎหมาย โดยมีการติดตามและประสานงาน รวมทั้งชี้แจงท�ำความเข้าใจกับผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ในการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและก�ำจัดขยะมูลฝอย
ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด�ำเนินการจัดเก็บ
ค่าบริการบ�ำบัดน�้ำเสียและก�ำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  มีองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การจั ด เก็ บ ค่ า บริ ก ารในการบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย /ก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอยและส่ ง เงิ น คื น กองทุ น
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๙๓ จ�ำนวน ๒๐ พื้นที่ วงเงินรวมทั้งสิ้น  ๕,๗๙๐,๓๑๕.๗๖ บาท
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กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
จะสิน้ สุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ำนักงานกองทุนสิง่ แวดล้อมจึงได้จดั ท�ำกรอบทิศทางการสนับสนุนเงิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอีก ๕ ปี ข้างหน้า และ
สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมทั้ง ได้จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ
(ร่าง) กรอบทิศทางฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้พิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
การสัมมนาฯ และน�ำมาปรับแก้ไขร่างกรอบทิศทางฯ ดังกล่าว โดยกรอบทิศทางฯ ประกอบด้วย
กรอบที่ ๑ การปกป้อง คุ้มครอง และฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน�้ำ  ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (น�้ำหนักการจัดสรรร้อยละ ๓๐) มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ จิตส�ำนึก และ
ความตระหนัก ถึงคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ป่าต้นน�้ำ  พื้นที่ป่าและบริเวณ
โดยรอบ โดยเฉพาะบริเวณทีถ่ กู แปรสภาพเป็นเขาหัวโล้น รวมทัง้ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการปกป้องและฟืน้ ฟู
พื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะในบริเวณที่ถูกแปรสภาพเป็นเขาหัวโล้น และพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษอื่น ๆ เช่น การรวมกลุ่มเพื่อน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อลดการเผา
ในที่โล่ง การน�ำเศษวัสดุทางการเกษตรมาท�ำปุ๋ยอินทรีย์ หรือการใช้เตาเผาชีวมวลไร้ควัน เป็นต้น การส่งเสริม
การลดการใช้สารเคมีในพืน้ ทีส่ งู และพืน้ ทีต่ น้ น�ำ 
้ รวมทัง้ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ต่อการเกิดไฟป่า/ดินโคลนถล่ม/การพังทลายของดิน/การกัดเซาะชายฝั่ง/ริมตลิ่งแม่นำ�้ ล�ำคลอง เป็นต้น
กรอบที่ ๒ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความยั่งยืน (น�้ำหนักการจัดสรรร้อยละ ๒๐)
มุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการจัดการ อนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากลายทางชีวภาพ
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และรักษาไว้สอู่ นาคต โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนในท้องถิน่ เช่น การอนุรกั ษ์ระบบนิเวศ
ที่ส�ำคัญ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลนที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยการ
จัดการระบบนิเวศร่วมกันในเชิงบูรณาการ การรวบรวมองค์ความรู้การจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ จากปราชญ์ชาวบ้าน และถ่ายทอดสูช่ นรุน่ หลัง เป็นต้น รวมทัง้ การเสริมสร้างศักยภาพและการมีสว่ นร่วม
ขององค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และส่วนราชการ ในการพัฒนาชุมชนโดยรอบ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นชุมชนเชิงนิเวศ การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น และการติดตาม
เฝ้าระวัง ป้องกันการคุกคาม และลักลอบใช้ประโยชน์ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
นอกจากนี้ ยังมุง่ เน้นการส่งเสริม การสร้างความตระหนัก และการสร้างจิตส�ำนึก การจัดการความรู้ รณรงค์เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ
กรอบที่ ๓ การจัดการขยะและน�้ำเสียที่แหล่งก�ำเนิด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (น�้ำหนัก
การจัดสรรร้อยละ ๓๐) มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ และน�้ำเสียที่แหล่ง
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ก�ำเนิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อน�ำกลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริมการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การจัดการขยะและน�้ำเสีย
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือของประชาชนและองค์กรชุมชน ในการจัดการขยะและน�ำ้ เสียที่ต้นทาง รวม
ทั้งการส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึก โดยยึดหลักเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ของเสียเหลือศูนย์ (Zero
Waste) กิจกรรม 3Rs และกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กรอบที่ ๔ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (น�้ำหนัก
การจัดสรรร้อยละ ๑๐) มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการสร้างจิตส�ำนึก รวมทั้ง
การสร้างศักยภาพของชุมชนและสร้างเครือข่าย ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว และการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
กรอบที่ ๕ การสนับสนุนการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (น�้ำหนักการจัดสรรร้อยละ ๕) มุ่งเน้นการส่งเสริมการท�ำเกษตรกรรมยั่งยืน การน�ำของเสีย
เหลือใช้จากภาคการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดิน และลดการใช้สารเคมีหรือเป็น
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในระดับครัวเรือน การสนับสนุนการสร้าง/ พัฒนา/ เผยแพร่
องค์ความรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักให้กับ
ชุมชนท้องถิ่นในการปรับพฤติกรรมเพื่อการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กรอบที่ ๖ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการใช้
เทคโนโลยีที่สะอาด (น�้ำหนักการจัดสรรร้อยละ ๕) มุ่งเน้นการส่งเสริมงานวิจัย และการน�ำผลงานวิจัยด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งต้องเป็นงานวิจัยที่ไม่ขอรับการ
สนับสนุนซ�้ำซ้อนกับแหล่งทุนอื่น เช่น งานวิจัยเชิงปฏิบัติการหรืองานวิจัยไทบ้านที่สนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วม
กั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ วั ด และโรงเรี ย น เป็ น ต้ น งานวิ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น นโยบาย มาตรการ ด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีปัญหาเร่งด่วน งานวิจัยและพัฒนาที่เป็นนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการใช้
เทคโนโลยี ที่ ส ะอาดภายในประเทศ งานวิ จั ย พั ฒ นา และจั ด ท� ำ พื้ น ที่ ต ้ น แบบเพื่ อ สาธิ ต การปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิชาการเพื่อการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา ในเชิงบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน
การด�ำเนินงานตามกรอบทิศทางฯ ดังกล่าวมีพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีสิทธิยื่น
ขอรับการสนับสนุนตามกรอบทิศทางฯ ได้แก่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สถาบันการศึกษา
คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชนต�ำบล และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
(เฉพาะกรอบที่ ๒)
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โครงการที่โดดเด่น ประสบผลส�ำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นตัวอย่างที่ดีหลัง
จากได้รับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
โครงการยกระดับการเรียนรู้การจัดการพื้นที่อ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส�ำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้
แก่มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต เพื่อด�ำเนินโครงการยกระดับการเรียนรูก้ ารจัดการพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ อ่าวบ้านดอนอย่างยัง่ ยืน วงเงิน
๔,๙๙๘,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�ำเนินการ ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กรอบ
ทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นโครงการที่มุ่งแก้ไขประเด็นปัญหาการขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและสถานศึกษาในการด�ำเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและความ
หลากหลายทางชีวภาพอ่าวบ้านดอนเพื่อน�ำไปสู่ความยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยมุ่งสร้างศักยภาพให้กับองค์กรชุมชน
ภาครั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก รเอกชน และสถานศึ ก ษาให้ เข้ า มามี บ ทบาทในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความส�ำคัญระดับนานาชาติแบบบูรณาการ พัฒนารูปแบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเป็นต้นแบบการจัดการสูค่ วามยัง่ ยืน รวมทัง้ พัฒนาพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
อ่าวบ้านดอนเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม โดยมีกลุม่ เป้าหมายประกอบด้วย สถาบันการศึกษาโดยรอบพืน้ ทีอ่ า่ วบ้านดอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน เป็นต้น กิจกรรมที่ส�ำคัญภายใต้โครงการประกอบด้วย การศึกษาและเก็บ
รวบรวมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอ่าวบ้านดอน การเสริมสร้างขีดความสามารถให้องค์กรชุมชนและเครือข่ายใน
การอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวบ้านดอน การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น และแกนน� ำชุ ม ชนในการบริ ห ารจัดการทรัพ ยากรในท้องถิ่น การจัดท� ำหลักสูตรสิ่งแวดล้อม และ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับการเรียนรู้การจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำอ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน
ที่สามารถน�ำใช้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ เช่น ดังนี้
๑. การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นต้นแบบการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน เช่น การจัดตั้งกองทุนปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือประมงรอบอ่าวบ้านดอน
๑๐ กลุ่ม เพื่อเป็นกองทุนให้ชาวประมงพื้นบ้านน�ำไปปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงที่ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรของ
ชุมชนเป็นเครื่องมืออนุรักษ์ โดยทุกกลุ่มที่เข้าร่วมการด�ำเนินงานสามารถใช้เป็นบทเรียนทั้งทางด้านความส�ำเร็จที่เกิด
ขึ้นและปัญหาอุปสรรคในเรื่องดังกล่าว การศึกษาและเก็บรวบรวมมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงจากทรัพยากรในพื้นที่
อ่าวบ้านดอน เช่น กุ้ง หอย ปู และปลา โดยเน้นที่กลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากภาค
ประมงพื้นบ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมทั้งการจัดท�ำแนวเขต/
แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหายาก เช่น การกันแนวเขตเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกปูม้าและแหล่งหญ้า
ทะเล การกันเขตแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน โลมา
๒. การออกกฎ ระเบียบ กติกา รวมทั้งการจัดท�ำและพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นในการฟื้นฟู รักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ร่วมกันโดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญและสามารถใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้
และต่อยอดการด�ำเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น คือ การจัดท�ำ (ร่าง) ข้อบัญญัติด้านคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมอ่าวบ้านดอนรายต�ำบลและภาคีความร่วมมือในการพัฒนาข้อบัญญัติร่วมกันในพื้นที่ ๙ ต�ำบล ๒ เทศบาล
รอบอ่าวบ้านดอน
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๓. การพัฒนาและจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อน�ำไปสู่การเรียน การสอนในห้องเรียน โดยเน้นหลักสูตรระบบ
นิเวศอ่าวบ้านดอน กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอ่าวบ้านดอน รวมทั้งการการยกระดับให้พื้นที่อ่าวบ้านดอน
เป็นห้องเรียนธรรมชาติสำ� หรับเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ในหัวข้อหลักสูตรท้องถิ่นอ่าวบ้านดอน จัดท�ำใน ๓
รูปแบบ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา โดยการบูรณาการสู่สาระวิชาอีก ๘ สาขา ระดับมัธยมศึกษา ๑ สาขาวิชา และ ระดับ
ประถมศึกษากับมัธยมศึกษาที่มีศักยภาพโดยการจัดตั้งชมรมที่เน้นการอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน อ่าวพุมเรียง
๕.การจัดตั้งองค์กรชุมชนในพื้นที่เพื่อมีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่
ชุ่มน�้ำอ่าวบ้านดอนแบบบูรณาการ ที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มองค์กรชุมชน จ�ำนวน
๒๓ องค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาการความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งทะเลทั้งจากการบุกรุกพื้นที่ ปัญหามลพิษจาก
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ  รวมทั้งการใช้เครื่องมือจับสัตว์น�้ำที่ท�ำลายล้างทรัพยากร นอกจากนี้ องค์กรชุมชนยังมี
บทบาทส�ำคัญในการหนุนเสริมให้กลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่รอบอ่าวบ้านดอนเกิดความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเกินศักยภาพ โดยเน้นการสร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตั้งแต่ร่วมสืบค้นปัญหา ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผล
ประโยชน์ ร่วมติดตามประเมินผลและที่สำ� คัญ คือ ร่วมเฝ้าระวังฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสถานการณ์
ที่มีผลกระทบในท้องถิ่น
๗. การบูรณาการงานพัฒนาระหว่างองค์กรชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านกิจกรรมการอนุรักษ์
เน้นการเชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ กับกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การ
ออกกฎ ระเบียบ กติกา รวมทั้งการแนวทางทางการจัดท�ำและพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นในการดูแล รักษา และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่อ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน รวมทั้งการยกประเด็นปัญหาในระดับพื้นที่ไปสู่การขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ เช่น การเสนอวาระจังหวัดสุราษฎร์ธานีสีเขียวผ่านสภาองค์กรชุมชนเข้าสู่จังหวัดเพื่อขอรับการ
สนับสนุนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อ่าวบ้านดอน เช่น การน�ำกล้าไม้เพื่อน�ำไปปลูกในที่สาธารณะ ในพื้นที่ชุมชน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมประมง เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งของชุมชน เช่น การท�ำธนาคารปู การขยายพันธุ์ปูแสม การท�ำบ้านปลา เพื่อน�ำไปสู่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๘. การพัฒนาพื้นที่ชุ่มน�ำ้ อ่าวบ้านดอนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การท�ำบ้านปลาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การตั้งธนาคารปู เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและ
สร้างความตระหนักของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรในท้องถิ่น การจัดท�ำแปลงขยายพันธุ์ปูเปรี้ยวในพื้นที่
ป่าชายเลนและการก�ำหนดกฎกติกาในการบริหารจัดการ เป็นต้น
นอกจากนี้ โครงการยกระดับการเรียนรู้การจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำอ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน ยังมีการค้นพบ
ที่ส�ำคัญ (Key finding) ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ชุมชนต้องด�ำเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหรือผลประโยชน์อื่นที่สามารถเห็นถึงความส�ำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม การขับเคลื่อนการเรียนรู้ของชุมชน
ต้องใช้กระบวนการที่เหมาะสมกับธรรมชาติของกลุ่ม การบริหารโครงการต้องเน้นผลลัพธ์เป็นล�ำดับแรกซึ่งต้องด�ำเนิน
การควบคูไ่ ปกับการติดตามแผนการด�ำเนินงานของโครงการ การเรียนรูแ้ ละการด�ำเนินงานต้องต่อเนือ่ ง การเสริมก�ำลังใจ
ให้แก่แกนน�ำในลักษณะต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อความส�ำเร็จของโครงการ  รวมทั้งการยกระดับและขยายผลจากการ
จัดเก็บข้อมูลมูลค่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางตรงของอ่าวบ้านดอนไปสู่การวางแผนและสร้างรูปธรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนในอนาคต
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จากการด�ำเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะเห็นได้ว่า
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีการพัฒนาและปรับระบบสนับสนุนการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อความต้องการในการ
พัฒนาประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ด�ำเนินการทบทวน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาบริบทและการเปลี่ยนแปลงทิศทางการปฏิรูปสังคมไทย
ในอนาคต พร้อมทั้งได้พัฒนาองค์กรด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
ดังนัน้ การด�ำเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยใช้กองทุนสิง่ แวดล้อม เป็นกลไกทางการเงิน
ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระยะต่อไป โดยมีปัจจัย
การขับเคลื่อนกระบวนงานต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผลที่ส�ำคัญ คือ

การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายหลักในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั และมีการบังคับใช้มาเป็นเวลานาน ซึง่ บทบัญญัตใิ นส่วนทีว่ า่
ด้วยกองทุนสิ่งแวดล้อม ในหมวด ๒ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ทิศทางการขับเคลื่อนกองทุน
สิ่งแวดล้อมภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
สิ่งแวดล้อมให้กว้างขึ้น  ได้แก่ การเพิ่มรายได้จากเงินค่าบริการ ค่าธรรมเนียม เงินเพิ่ม เงินบ�ำรุงกองทุน เงินค่าปรับที่ได้
จากการเปรียบเทียบ รวมทั้ง ค่าธรรมเนียม หรือภาษีอากรที่มีกฎหมายก�ำหนดให้เป็นของกองทุนสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้
กองทุนสิง่ แวดล้อมมีแหล่งรายได้เข้าสูก่ องทุนอย่างต่อเนือ่ ง และกรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้เน้นท�ำงาน
เชิงรุก และสามารถใช้เงินกองทุนไปด�ำเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นการบ�ำรุงรักษาระบบทีม่ อี ยู่ มากกว่าการก่อสร้างระบบเพิม่ ขึน้ หรือในกรณีฉกุ เฉิน เพือ่ เป็นการสนับสนุนให้หน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถน�ำกองทุนไปแก้ไข เยียวยา ขจัดมลพิษและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตลอดจน
จะได้มีการศึกษามาตรการและแนวทางการก�ำหนดและปรับปรุงระเบียบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และเสนอ
อัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมในอัตราที่เหมาะสมและสม�ำ่ เสมอ เพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีความยืดหยุ่น และ
คล่องตัวในการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มศักยภาพของกองทุนสิ่งแวดล้อม  

การเพิ่มศักยภาพของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ด้านการเงิน  
กองทุนสิ่งแวดล้อมจะมุ่งเน้นการแสวงหาแหล่งเงินที่มีศักยภาพส�ำหรับกองทุนสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพื่อให้
กองทุนสิ่งแวดล้อมมีเงินทุนหมุนเวียนที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้เพียงพอต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้น ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ด�ำเนินการศึกษาและทบทวนแนวทางการระดมทุนเข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อมตามที่กำ� หนดตามมาตรา ๒๒
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัตฯิ ดังกล่าว โดยเฉพาะการก�ำหนดอัตราการเก็บภาษีสรรพสามิตในหมวดสินค้าและบริการที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม เงินช่วยเหลือด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กรระหว่าง

70

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม

ประเทศ ดังเช่น Green Climate Fund   รวมทั้งการศึกษาและพัฒนามาตรการทางเงินและการคลังที่เหมาะสม
เพื่อจัดเก็บรายได้เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม  อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม จะเน้นการก�ำหนดสัดส่วนเงินอุดหนุนและเงินกู้อย่างเหมาะสม โดยในระยะต่อไป จะให้ความส�ำคัญกับการ
จัดสรรเงินที่สามารถมีเงินหมุนเวียนคืนกลับ โดยมุ่งเน้นเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ  เป็นอันดับแรก รวมถึงได้มีการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญของการใช้จ่ายเงินภายใต้กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
การปรับปรุงกระบวนการและลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ การขยายช่องทางในการให้
เงินกู้เอกชน และการปล่อยเงินกู้ในลักษณะเงินก้อน (lumsum) โดยให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้บริหารจัดการในส่วนของเงินกู้
ด้านบุคลากร
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานของกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ที่ตั้งไว้ กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงได้กำ� หนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ความช�ำนาญ ทักษะ ทัศนคติ
และมีสมรรถนะ ที่สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม คือ ยุทธศาสตร์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนสิ่งแวดล้อมในอนาคต ได้มีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ได้ก�ำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารอัตราก�ำลังเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ทบทวน/จัดท�ำโครงสร้างและบริหารอัตราก�ำลังคน
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราก�ำลังคนกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีศักยภาพในการ
ท�ำงานงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สร้างแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถ
สืบทอดต�ำแหน่ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวัดและการประเมินผลการด�ำเนินงานของทุนหมุนเวียน
กลุยทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือในการวัดและติดตามประเมินผลบุคลากรให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และท�ำงานอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�ำงานอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้แนวคิดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เสริมสร้างบรรยากาศในการท�ำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�ำงานและความสุข
ของบุคลากร
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มได้ พั ฒ นาระบบสารสนเทศ เพื่ อ ช่ ว ยในการขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานของกองทุ น
สิ่งแวดล้อม โดยได้มีการจัดท�ำแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาใน ๓ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นสารสนเทศกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ไ ด้ ตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนือ่ ง และสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนสิง่ แวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้าน
ความเพียงพอของระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒ นาบุคลากรของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีค วามรู้ค วามสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

เครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส� ำ นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยส�ำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด�ำเนินการจัดให้มีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอ
โครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้กับหน่วยงาน/องค์กรที่มีความ
ประสงค์จะจัดท�ำข้อเสนอโครงการ โดยเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการและได้
รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมจะท�ำหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการต่อผู้ยื่นข้อเสนอโครงการรายใหม่ซึ่งจะช่วยให้การจัดท�ำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ และการอนุมัติโครงการ
ของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ รวมทั้งสร้างความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้ให้บริการได้มากยิ่งขึ้น
โดยมีผู้ตอบรับเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงฯ ทั้งสิ้น ๔ เครือข่าย ๑๗ องค์กร
จากการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน “เครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการจัดท�ำข้อเสนอโครงการ” เพื่อ
ติดตามผลการด�ำเนินงาน รวบรวมปัญหา-อุปสรรคในการด�ำเนินงานและข้อเสนอแนะต่อการด�ำเนินงานเครือข่ายการเป็น
พีเ่ ลีย้ งฯ ความพึงพอใจและประโยชน์ที่เครือข่ายพี่เลี้ยงได้รับจากการเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยง รวมทั้งสิ่งที่เครือข่ายพี่เลี้ยง
ต้องการให้ส�ำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนบทบาทการเป็น “เครือข่าย
การเป็นพี่เลี้ยงในการจัดท�ำข้อเสนอโครงการ”เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ให้ดียิ่งขึ้น พบว่า ถึงแม้ว่า เครือข่ายพี่เลี้ยงฯ จะมีความพึงพอในในการเข้าร่วมสนับสนุนการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
กองทุนสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ำกัดในการให้ค�ำแนะน�ำสามารถจ�ำแนกได้เป็น ๒ ประเด็น ได้แก่ ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากผู้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายพี่เลี้ยงในการจัดท�ำข้อเสนอโครงการ
โดยผู้ที่ขอรับค�ำแนะน�ำในการเขียนโครงการยังมีแนวคิดว่าการขอรับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องยาก
รวมทั้งเงื่อนไขการเข้าถึงแหล่งงบประมาณมีรายละเอียดมากท�ำให้ขาดความพยายามในการเขียนข้อเสนอโครงการ
รวมทั้งผู้ขอรับค�ำแนะน�ำยังมีพื้นฐานในการเขียนข้อเสนอโครงการค่อนข้างน้อย ประกอบกับข้อก�ำหนดของกองทุนฯ
มีรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเคร่งครัด แต่ผู้สนใจในการเขียนข้อเสนอโครงการซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกัน
เพื่อท�ำงานในระดับพื้นที่ จึงประสบกับปัญหาในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม
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ในส่วนของเครือข่ายพี่เลี้ยงในการจัดท�ำข้อเสนอโครงการประสบกับปัญหาที่สำ� คัญ คือ การที่เครือข่ายพี่เลี้ยง
ไม่ได้ลงพื้นที่เป้าหมายจริง ท�ำให้ขาดข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ รวมทั้งแนวทางใน
การแก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ด้ า นสถานการณ์ ป ั ญ หาด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ไม่สามารถร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับเวลาในการร่วมพัฒนาข้อเสนอ
โครงการของเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงและผู้ขอรับค�ำแนะน�ำไม่ตรงกันท�ำให้เกิดความยากล�ำบากในการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการ รวมทั้งไม่สามารถติดตามหรือให้คำ� แนะน�ำได้ทุกกิจกรรม
ดังนั้น เพื่อให้การจัดท�ำข้อเสนอโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตรงประเด็น และสอดคล้องกับกรอบการด�ำเนิน
งานของกองทุนสิง่ แวดล้อม จึงมีแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน/ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย/ผู้ให้บริการ ในอนาคต ดังนี้
๑. ด้านเครื่องมือ
๑) พัฒนาเครื่องมือในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายให้
มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การน�ำเสนอในรูปแบบของวิดิทัศน์ หรือแอปพลิเคชันในการจัดท�ำข้อเสนอโครงการ
ที่ครอบคลุมในทุกขั้นตอน
๒) จัดท�ำทะเบียนพี่เลี้ยงที่มีความรู้ ประสบการณ์และความช�ำนาญในการพัฒนาข้อเสนอโครงการใน
แต่ละสาขา พร้อมแสดงรายชื่อโครงการที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
๓) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และถอดบทเรี ย นการเป็ น เครื อ ข่ า ยพี่ เ ลี้ ย งในการเขี ย นข้ อ เสนอโครงการ
ในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดท�ำชุดบทเรียนในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
๒. ด้านการพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพในการสร้างความส�ำเร็จของการจัดท�ำ
ข้อเสนอโครงการให้กับเครือข่ายพี่เลี้ยงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการให้ค�ำแนะน�ำตั้งแต่ ขั้นตอน กระบวนการจัดท�ำ
ข้อเสนอโครงการ และการเชื่อมต่อจากขั้นตอนการพัฒนาข้อเสนอโครงการสู่การได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการประชุมหารือและระดมสมองของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๑) พัฒนารูปแบบและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงาน “เครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงฯ”
สู่สาธารณชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การด�ำเนินงานโครงการเครือข่ายพี่เลี้ยงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
๒) ประชาสัมพันธ์ อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุ น
งบประมาณจากกองทุนสิง่ แวดล้อมแก่เครือข่ายพีเ่ ลีย้ งและผูม้ คี วามประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
๔. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยการสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงระหว่างพื้นที่ เพื่อเป็นคลังสมองในการ
ตรวจสอบข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดผลงานของเครือข่ายพี่เลี้ยง
สู่สาธารณชน
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เอกสารเผยแพร่ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
“กองทุนสิ่งแวดล้อม”
มีเนื้อหาประกอบด้วย
๑. ความเป็นมา
๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓. การยื่นขอรับการสนับสนุน
๔. องค์กรและกลไกการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ

“ The Environmental Fund”
กองทุนสิ่งแวดล้อม (ฉบับภาษาอังกฤษ) มีเนื้อหาประกอบด้วย
๑. ความเป็นมา
๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓. การยื่นขอรับการสนับสนุน
๔. องค์กรและกลไกการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ

“กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔”
ส�ำหรับใช้เป็นกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อด�ำเนินโครงการด้าน
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งได้ก�ำหนดขอบเขต/กิจกรรม พื้นที่
เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ที่กองทุนสิ่งแวดล้อมจะให้การสนับสนุนเงินอุดหนุน
ต่อโครงการ
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“การจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอโครงการที่ จ ะขอรั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น
สิ่ ง แวดล้ อ มตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และ
รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ .ศ. ๒๕๓๕ (ด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการมลพิษ)”
เป็นเอกสารคู่มือให้กับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ใช้ประกอบในการจัด
เตรียมโครงการให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสอดคล้องกับกรอบทิศทางที่
ก�ำหนด รวมทั้งช่วยให้การพิจารณาโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็วภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่กำ� หนด
“การขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมส�ำหรับภาคเอกชน”
เป็นเอกสารที่จัดท�ำขึ้นเพื่อให้ภาคเอกชน เช่น อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ
หรือสถานประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยว
กับการจัดท�ำเอกสาร เพื่อยื่นขอกู้เงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง และ
สอดคล้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมก�ำหนด

“การด�ำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และ ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕”
เป็นเอกสารส�ำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิง่ แวดล้อม ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
หรือระบบก�ำจัดของเสียรวม ซึ่งต้องด�ำเนินการจัดเก็บค่าบริการและค่าปรับ
ในการบ�ำบัดน�้ำเสีย/ก�ำจัดขยะตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ได้ใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินงานตามมาตรา ๙๓ ได้อย่างถูกต้องตามพระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
“จากต้นสายสู่ปลายน�ำ้ ”
เป็นเอกสารที่ได้รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากโครงการเด่น ที่ได้ประสบ
ความส�ำเร็จในการฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศ น�ำมาร้อยเรียงเป็นหนังสือที่น่า
สนใจเล่มนี้
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“คู่มือบริหารโครงการ ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม”
ส� ำ หรั บ ใช้ เ ป็ น กรอบในการปฏิ บั ติ ง านของส� ำ นั ก งานกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
กรมบั ญ ชี ก ลาง รวมทั้ ง หน่ ว ยงาน ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น
สิง่ แวดล้อม ให้เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับวิธกี าร แนวทางการด�ำเนินงาน
และสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับระเบียบของ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
“คู่มือการใช้งานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานการติดตามผล
การด�ำเนินงานโครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม”
ส�ำหรับใช้เป็นคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลและรายงานการติดตามผลการ
ดําเนินงาน โครงการภายใตกองทุนสิ่งแวดลอม สําหรับผูรายงานผลงานการ
ดําเนินงานโครงการภายใตกองทุนสิ่งแวดลอมในการบันทึกการรายงานการ
ดําเนินงาน / ความกาวหนาโครงการ ผาน Web Application และ Mobile
Application
“คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปีบัญชี ๒๕๖๐”
ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางให้องค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อ
เป็ น การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ กองทุ น
สิ่งแวดล้อมและเป็น กรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการด�ำเนิน
งานบริหารความเสี่ยง

“คู ่ มื อ ประสานการดํ า เนิ น งาน โครงการภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก าร
เพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จั ง หวั ด กรณี เ งิ น สมทบ
๑๐๐,๐๐๐ บาท”
ส� ำ หรั บ ใช้ เ ป็ น กรอบในการปฏิ บั ติ ง านของสํา นั ก งานกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
กรมบัญชีกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยว
กับวิธีการแนวทางการดําเนินงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
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“รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ กองทุนสิ่งแวดล้อม”
น�ำเสนอรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลการ
ด�ำเนินงานโครงการ กิจกรรมที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ส�ำหรับใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจได้รับทราบ เข้าใจถึงการบริหารจัดการกองทุน
สิ่งแวดล้อม

“รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕ กองทุนสิ่งแวดล้อม”
น�ำเสนอรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลการ
ด�ำเนินงานโครงการ กิจกรรมที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�ำหรับใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจได้รับทราบ เข้าใจถึงการบริหารจัดการกองทุน
สิ่งแวดล้อม
“รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๖ กองทุนสิ่งแวดล้อม”
น�ำเสนอรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลการ
ด�ำเนินงานโครงการ กิจกรรมที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ส�ำหรับใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจได้รับทราบ เข้าใจถึงการบริหารจัดการกองทุน
สิ่งแวดล้อม
“รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗ กองทุนสิ่งแวดล้อม”
น�ำเสนอรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลการ
ด�ำเนินงานโครงการ กิจกรรมที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ส�ำหรับใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจได้รับทราบ เข้าใจถึงการบริหารจัดการกองทุน
สิ่งแวดล้อม
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“รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘ กองทุนสิ่งแวดล้อม”
น�ำเสนอรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลการ
ด�ำเนินงานโครงการ กิจกรรมที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ส�ำหรับใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจได้รับทราบ เข้าใจถึงการบริหารจัดการกองทุน
สิ่งแวดล้อม
“การขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมส�ำหรับภาคเอกชน”
เป็นเอกสารแผ่นพับส�ำหรับให้ภาคเอกชนที่ต้องการติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
อากาศเสีย ของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด ซึ่งต้องมีการควบคุม บ�ำบัด หรือขจัด
มลพิษต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณสมบัติ เงื่อนไขการกู้เงิน
และจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

“เงินกู้ดอกเบี้ยต�ำ่ เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
เป็นเอกสารแผ่นพับส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะ
ด�ำเนินการโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยาย ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ระบบบ�ำบัด
อากาศเสีย หรือระบบก�ำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ให้สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมได้

“กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�ำ่ เพื่อภาคเอกชน”
เป็นเอกสารแผ่นพับ ที่น�ำเสนอในรูปแบบการ์ตูน แสดงขั้นตอนการขอกู้เงิน
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มส� ำ หรั บ ภาคเอกชนที่ มี ค วามประสงค์ จ ะด� ำ เนิ น การ
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยาย ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ระบบบ�ำบัดอากาศเสีย
หรือระบบก�ำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบให้สามารถ
กู้ยืมเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมได้
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วีดิทัศน์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�ำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลส�ำเร็จของโครงการที่ได้
รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจ โดยสามารถเข้า
รับชมวีดีทัศน์ของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ทาง http://envfund.onep.go.th
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การติดต่อกองทุนสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
• สถานที่ ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
		
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
• โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๖		
• โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘
• เว็บไซต์ http://envfund.onep.go.th
บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุน)
• สถานที่ ธนาคารกรุงไทย ส�ำนักงานใหญ่ ฝ่ายราชการสัมพันธ์ ๑
		
สายงานธุรกิจภาครัฐอาคาร ๒ (สุขุมวิท) ชั้น ๑๕
		
เลขที่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
• โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๘ ๘๔๖๔-๕ และ ๐ ๒๒๐๘ ๘๓๗๒
• โทรสาร ๐ ๒๒๕๖ ๘๑๙๒
• เว็บไซต์ www.ktb.co.th
กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน)
• สถานที่ กองก�ำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กระทรวงการคลัง
		
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
		
กลุ่มงานวิเคราะห์เงินนอกงบประมาณ ด้านเศรษฐกิจ
• โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๔๕ ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๔๒
• โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๕
• เว็บไซต์ www.cgd.go.th

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ภาคผนวก

๑
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๒

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
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ภาคผนวก

๓

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
http://envfund.onep.go.th
facebook: https://www.facebook.com/กองทุนสิ่งแวดลอม

