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ตารางที่ ๕ แสดงมูลค่าในรูปแบบของป่าที่มีการใช้ประโยชน์จากป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก
ตารางที่ ๖ แสดงจ�ำนวนหน่วยงาน/องค์กรเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพี่เลี้ยง

6

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม

๓๐
๕๑
๕๔
๑๑๒
๑๑๕
๑๒๒

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ ๑
ภาพที่ ๒
ภาพที่ ๓
ภาพที่ ๔
ภาพที่ ๕
ภาพที่ ๖
ภาพที่ ๗
ภาพที่ ๘
ภาพที่ ๙
ภาพที่ ๑๐
ภาพที่ ๑๑
ภาพที่ ๑๒
ภาพที่ ๑๓-๒๑
ภาพที่ ๒๒-๒๓
ภาพที่ ๒๔-๒๕
ภาพที่ ๒๖-๒๗
ภาพที่ ๒๘-๒๙
ภาพที่ ๓๐-๓๑
ภาพที่ ๓๒-๓๓
ภาพที่ ๓๔-๓๗

แสดงความเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์กองทุนสิง่ แวดล้อมกับยุทธศาสตร์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๑๖
แสดงลัพธ์กองทุนสิง่ แวดล้อม ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๖๐
๑๗
โครงสร้างกองทุนสิง่ แวดล้อม
๒๒
แผนผังองค์กรและกลไกการบริหารงานกองทุนสิง่ แวดล้อม
๒๓
แผนผังแผนแม่บทกองทุนสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๒๖
จ�ำนวนโครงการและวงเงินทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม
๒๙
พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๖๐
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และพืน้ ทีป่ า่ กุดหวาย
การฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ปา่ ชุมชนความหลากหลายทางชีวภาพ และการรักษาสิง่ แวดล้อมในชุมชน ๗๘
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การประสานความร่วมมือในต�ำบลปางหินฝนในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ	
้
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ในพืน้ ทีต่ ำ� บลปางหินฝน ของมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
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สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ ๓๘-๓๙ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน�ำ้ ของอ�ำเภอแวงน้อย ๘๑
ภาพที่ ๔๐-๔๑ การสนับสนุนกระบวนการจัดการไฟป่าของชุมชนในพืน้ ที่ อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ๘๒
ของมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ภาพที่ ๔๒-๔๓ การเสริมสร้างศักยภาพและการมีสว่ นร่วมของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ๘๒
ภาพที่ ๔๔-๔๕ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานราชการ ประชาชนและเยาวชนในพืน้ ทีเ่ กิดความรัก ๘๓
และหวงแหนทรัพยากรชุมชนท้องถิน่ ต�ำบลนาดี
ภาพที่ ๔๖-๔๗ การส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมในการปกป้องพันธุกรรมข้าว และพัฒนาระบบเกษตร ๘๔
ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดปัญหามลภาวะ ในระบบเกษตรอินทรียท์ เี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ภาพที่ ๔๘
การประชุมรับฟังผลการด�ำเนินโครงการของบริษทั สมุทรสาครพิมพ์ผา้ จ�ำกัด
๙๕
๙๖
ภาพที่ ๔๙-๕๐ การประชุมรับฟังผลการด�ำเนินโครงการของบริษทั เกษตรลุม่ น�ำ้ จ�ำกัด
ภาพที่ ๕๑-๕๒ การประชุมรับฟังผลการด�ำเนินโครงการของบริษทั ปาล์มดีศรีนคร จ�ำกัด
๙๖
ภาพที่ ๕๓-๕๔ ระบบหม้อไอน�ำ้ จากน�ำ้ มันเตาเป็นเชือ้ เพลิงชีวมวล (BIOMASS) ในการลดการปล่อยก๊าซมลพิษ
ออกสูส่ งิ่ แวดล้อม ของบริษทั โรงแป้งพรกมล จ�ำกัด
๙๗
ภาพที่ ๕๕-๕๖ การลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจพืน้ ที่ และรับฟังผลการด�ำเนินโครงการของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ๙๘
ภาพที่ ๕๗-๕๘ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากมูลสุกรภายในฟาร์ม ของณิชาและภาวิณห์ฟาร์ม ๙๘
ภาพที่ ๕๙-๖๐ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากมูลสุกรภายในฟาร์ม ของ บริษทั แม่ทา วี.พี. จ�ำกัด ๙๙
ภาพที่ ๖๑– ๖๒ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากมูลสุกรภายในฟาร์ม
๑๐๐
ของบริษทั เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จ�ำกัด
ภาพที่ ๖๓-๖๔ ระบบก�ำจัดของเสียทีเ่ กิดจากมูลไก่ไข่เพือ่ ลดปัญหาสิง่ แวดล้อม
๑๐๐
ของบริษทั ฟาร์ม ชูสนิ เตือนใจ ๙๙ จ�ำกัด
ภาพที่ ๖๕-๖๖ ระบบการจัดการมูลไก่จากฟาร์มไก่ไข่ สุนทรฟาร์ม เพือ่ ลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม
๑๐๑
ภาพที่ ๖๗-๖๘ การลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจพืน้ ที่ และรับฟังผลการด�ำเนินงาน
๑๐๒
ของ บริษทั ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จ�ำกัด
ภาพที่ ๖๙-๗๐ การลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจพืน้ ที่ และรับฟังผลการด�ำเนินงาน ของ บริษทั ทวีผลผลิตภัณฑ์ จ�ำกัด ๑๐๒
ภาพที่ ๗๑-๗๒ การลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจพืน้ ที่ และรับฟังผลการด�ำเนินงานโรงกรองฝุน่ ใหม่
๑๐๓
ของ บริษทั เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ภาพที่ ๗๓-๗๔ การลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจพืน้ ที่ และรับฟังผลการด�ำเนินงานระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียเพือ่ ผลิตก๊าซชีวภาพ ๑๐๔
ของบริษทั กาญจนดิษฐ์นำ�้ มันปาล์ม จ�ำกัด
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สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ ๗๕-๗๖ การลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจพืน้ ที่ และรับฟังผลการด�ำเนินงานระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียเพือ่ ผลิตก๊าซชีวภาพ
ของบริษทั ประจงกิจ ปาล์มออยล์ จ�ำกัด
ภาพที่ ๗๗-๗๘ การลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจพืน้ ที่ และรับฟังผลการด�ำเนินงานระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียเพือ่ ผลิตก๊าซชีวภาพ
ของบริษทั เอ แอล ปาล์ม จ�ำกัด
ภาพที่ ๗๙-๘๐ การลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจพืน้ ที่ และรับฟังผลการด�ำเนินงานระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ของโรงงานเส้นก๋วยเตีย๋ วบุญญะศานต์
การประชุมรับฟังผลการด�ำเนินโครงการเร่งด่วนเพือ่ แก้ไขปัญหาการบุกรุกท�ำลาย
ภาพที่ ๘๑
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ณ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ภาพที่ ๘๒
เส้นทางการด�ำเนินงานของกองทุนสิง่ แวดล้อม
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ภาพที่ ๘๓
เป็นประธาน เปิดงาน ๒๕ ปี กองทุนสิง่ แวดล้อม มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ เพือ่ อนุรกั ษ์และพัฒนา
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เมือ่ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ภาพที่ ๘๔-๘๕ บรรยากาศการมอบโล่รางวัล บุคคล และหน่วยงานทีด่ ำ� เนินโครงการด้านสิง่ แวดล้อม
ภาพที่ ๘๖
การเสวนาเรือ่ ง “ก้าวต่อไปของกองทุนสิง่ แวดล้อมสูก่ ารจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน”
ภาพที่ ๘๗-๘๘ บรรยากาศและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ๒๕ ปี กองทุนสิง่ แวดล้อม มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
เพือ่ อนุรกั ษ์และพัฒนา
ภาพที่ ๘๙
นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ขึน้ รับรางวัล
บริหารกองทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ประเภททุนทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานดีเด่น
ภาพที่ ๙๐-๙๑ บรรยากาศงานรับรางวัลบริหารกองทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๐
ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
ภาพที่ ๙๒-๙๕ ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลด้านการจัดการขยะโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ภาพที่ ๙๖-๙๙ ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีก่ องทุนสิง่ แวดล้อมร่วมกิจกรรมอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ณ สถานีพฒ
ั นาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ เพชรบุรี
ภาพที่ ๑๐๐-๑๐๓ ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีก่ องทุนสิง่ แวดล้อมร่วมกิจกรรมท�ำแนวกันไฟ
ณ บ้านเมืองอาง ต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพที่ ๑๐๔
แผนผังแนวทางการสนับสนุนเงินกูจ้ ากกองทุนสิง่ แวดล้อม Lump Sum
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๑๐๕
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๘
๑๐๙
๑๐๙
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๓
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
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สาร

จากประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี ที่ผ่านมา กองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้มีบทบาทส� ำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นกลไกการ
ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน อย่ า งไรก็ ต าม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ท�ำให้กองทุนสิง่ แวดล้อมต้องเร่งปรับปรุง
ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน ให้สามารถขับเคลือ่ นได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่มุ่งมั่น
ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐
การให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้อง และความเชื่อมโยง
ทั้งในทางตรงและทางอ้อม กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals
(SDGs) ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่ม Planet หรือกลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อันประกอบด้วย เป้าหมาย (๖) สร้างหลักประกันให้มีน�้ำใช้ และมีการบริหารจัดการน�้ำและการสุขาภิบาล
อย่างยัง่ ยืนส�ำหรับทุกคน (๑๒) สร้างหลักประกันให้มรี ปู แบบการผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืน (๑๓) ด�ำเนินการ
อย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (๑๔) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (๑๕) ปกป้อง ฟื้นฟู
และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดิน ฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น การด�ำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสว่ นร่วม
โครงการฟื ้ น ฟู พ ลั บ พลึ ง ธาร พื ช อาศั ย ถิ่ น เดี ย วในโลกที่ ใ กล้ สู ญ พั น ธุ ์ ใ นจั ง หวั ด ระนองและพั ง งา
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และโครงการเสริ ม สร้ า งกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การฐานทรั พ ยากรดิ น น�้ ำ ป่ า
อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม
ยังมีการด�ำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรมเด่นชัดในภาพรวมของประเทศ ตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาล คือ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จ� ำนวน
๖๔ โครงการ ด�ำเนินการในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
ลดปริมาณขยะที่ต้องน�ำไปก�ำจัดได้สูงกว่าเป้าหมายที่โครงการก�ำหนด คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐-๖๐
ของปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้ ก่อนเริม่ ด�ำเนินโครงการ (จากเป้าหมาย ร้อยละ ๓๕) อีกทัง้ ยังสร้างครือข่ายพีเ่ ลี้ยง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้ ๑๖ เครือข่ายทั่วประเทศไทย ตั้งแต่พื้นที่ต้นน�้ำสู่พื้นที่ทะเลและชายฝั่ง
ทีจ่ ะช่วยสนับสนุนให้คำ� แนะน�ำแก่กลุม่ เป้าหมายเพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิง่ แวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อมมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงาน
เพือ่ ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายในและภายนอกในมิตติ า่ งๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำไปสู่
การเปลี่ยนแปลง และสร้างประโยชน์สูงสุดในด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ประโยชน์ทางอ้อม อาทิ การอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) เพื่อช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงอนุวัติการตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
(Convention on Biological Diversity: CBD) ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศ ทั้งนี้ ในก้าวต่อไปกองทุนสิ่งแวดล้อมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทางการเงิน เพื่อให้สอดรับกับ
นโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพือ่ ให้กองทุนสิง่ แวดล้อม
สามารถเป็นกลไกด้านการเงินทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน และสามารถส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป

(ดร.วิจารย์ สิมาฉายา)
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
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บทสรุ ปผู ้บริหาร
(Executive Summary)

กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และด�ำเนินงานภายใต้ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ทกี่ ำ� หนดไว้ในแผนแม่บทกองทุนสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๗ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินโครงการ
และกิ จ กรรมให้ แ ก่ ส ่ ว นราชการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภาคเอกชน และองค์ ก รเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๘๔ โครงการ ทั้งนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อมมีสินทรัพย์สุทธิ
๒,๔๗๔.๔๕ ล้านบาท มีรายได้รวม ๑๘๑.๓๙ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวม ๙๑.๕๕ ล้านบาท
ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปีที่ผ่านมา กองทุนสิ่งแวดล้อมยังคงท�ำหน้าที่อย่างต่อเนื่องในการเป็นกลไกทางด้าน
การเงินทีส่ ร้างแรงจูงใจให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการดูแล ปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ โดยน้อมน�ำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด โดยได้ให้การ
สนับสนุนงบประมาณจ�ำนวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินโครงการ ๑,๐๔๒ โครงการ โดยผลจากการ
ด�ำเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการที่ช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดขยะ
ต้นทางประมาณ ๕๐๐ ล้านตัน การบ�ำบัดน�ำ้ เสียประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร การอนุรักษ์ป่าไม้ประมาณ
๒.๕ ล้านไร่ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ประมาณ ๔,๔๐๐ ตัน ซึ่งช่วยลดการใช้หรือลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมี นอกจากนี้
กองทุนสิง่ แวดล้อมได้ดำ� เนินงานตามกระบวนสร้างการมีสว่ นร่วม จนก่อให้เกิดเครือข่ายพีเ่ ลีย้ งทัว่ ประเทศขึน้ ๑๖ เครือข่าย
ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานที่มีความสนใจในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด�ำเนินงานโครงการจาก
กองทุนสิง่ แวดล้อม โดยผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ ตลอด ๒๕ ปีทผี่ า่ นมาดังกล่าว ยังเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นให้การด�ำเนินงาน
บรรลุเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ที่จะสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
แก่ประชาชนคนไทย และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ต่อไป
ขัน้ ตอนการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิง่ แวดล้อม ทัง้ ภาครัฐ ทีเ่ ป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมนั้น
ด�ำเนินการโดยการเสนอเอกสารโครงการต่อกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองจากคณะ
อนุกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในด้านมลพิษ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม
ทั้งนี้เมื่อผ่านการพิจารณา และได้รับงบประมาณเพื่อน�ำไปก่อสร้าง หรือด�ำเนินงานตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
กองทุนสิ่งแวดล้อมจะมีกระบวนการติดตามตรวจสอบทั้งประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของโครงการอย่างใกล้ชิด
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจ ความโปร่ ง ใส ของเงิ น งบประมาณที่ จั ด สรรไปนั้ น เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กองทุนสิ่งแวดล้อมได้เปิดช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือประชาชน
ที่สนใจได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผลการด�ำเนินงาน สถานภาพของโครงการ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกองทุนสิง่ แวดล้อม เว็บไซต์ทใี่ ห้บริการเครือค่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook มีการพัฒนา
ระบบ Mobile Application ส�ำหรับรองรับการติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการภายใต้กองทุนสิง่ แวดล้อมบนมือถือ
(e-fund db) ให้กบั กลุม่ เป้าหมายได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการเผยแพร่ขอ้ มูลในวารสาร
และคู่มือต่างๆ อาทิ คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม และคู่มือการบริหารความเสี่ยง
กองทุนสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิง่ แวดล้อมได้รบั รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ในประเภททุนทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานดีเด่น
และยังคงมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยมีทิศทางการขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นที่จะลดข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงานให้มี
ความคล่องตัวขึ้น ด้วยการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
เครือ่ งมือเพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน เช่น การสร้างเครือข่ายพีเ่ ลีย้ งในการเขียนข้อเสนอโครงการ หรือ
ชุดโครงการการเพิม่ ศักยภาพกองทุนตามแนวทางการสนับสนุนเงินกูจ้ ากกองทุนสิง่ แวดล้อม กรณี บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เป็นผูพ้ จิ ารณาปล่อยเงินกูไ้ ด้เอง (Lump Sum) และการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมโดยการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ดังนี้
๑. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
ในนโยบายที่ ๙ (๔) “เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน�้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค
ในพืน้ ทีใ่ ดทีส่ ามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดำ� เนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนัน้
จะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก�ำหนดให้ทงิ้ ในบ่อขยะอุตสาหกรรมทีส่ ร้างขึน้ แบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบ
ตรวจสอบไม่ให้มกี ารลักลอบทิง้ ขยะติดเชือ้ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับในกฎหมายอย่างเด็ดขาด”
ซึ่งกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ควบคุมขยะตั้งแต่ต้นทางได้ประสบผลส�ำเร็จ สามารถลดขยะต้นทางได้อย่างเป็นรูปธรรม
สอดรับตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายของรัฐบาล ดังนั้น หากในปีต่อๆ ไป
รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้กองทุนสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วย
สนับสนุนการก�ำจัดขยะให้ลดน้อยลงมากที่สุด เพื่อให้มีปริมาณขยะตกค้าง หรือกระจายตามแหล่งต่างๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนในชุมชนให้น้อยที่สุด
๒. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ที่มีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม อาทิ ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นการจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท�ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมลดปัญหาโลกร้อน และปรับตัว
ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีจ�ำนวน ๘๔ โครงการ ที่สร้างผลผลิตสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป้าหมายดังกล่าว
ก�ำเนิดจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ๑๙๓ ประเทศ ได้ลงมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๗ เป้าหมาย ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ปี ๒๕๕๘- ๒๕๗๓ ผลผลิตของกองทุนสิ่งแวดล้อมในปี ๒๕๖๐
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ทัง้ ๑๗ เป้าหมาย
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โดยเฉพาะกลุม่ Planet หรือกลุม่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อันประกอบด้วย เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลัก
ประกันให้มีน�้ำใช้ และมีการบริหารจัดการน�้ำและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส�ำหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๑๒ สร้าง
หลักประกัน ให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยังยืน เป้าหมายที่ ๑๓ ด� ำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบ เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๕ ต้องการฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยังยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการ
เสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
“การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” และ “คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นา” โดยก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาประเทศไว้
คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการ
ก�ำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก�ำหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน มุง่ เน้นการรักษาและฟืน้ ฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมัน่ คงด้านน�ำ้
และการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความ
สามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย
๕. ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ เป็นทิศทางการ
ด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และยึดถือแผนและนโยบายของชาติในทุกระดับ
รวมทัง้ บริบทการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของประเทศและของโลก มาเป็น
กรอบการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานเพื่อให้การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตินและสิ่งแวดล้อม ของประเทศ
ให้เกิดการบูรณาการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์
ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหาร
จัดการน�ำ้ ผิวดินและน�ำ้ ใต้ดนิ อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รักษาและฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ฉบับที่ ๒)
ส�ำหรับนโยบายและแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ได้นำ� ๓ แนวคิด มาใช้เป็นกรอบในการก�ำหนดนโยบายและแผนฯ
ได้แก่ ๑) การน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มุ่งเน้นการวางรากฐานของสังคมให้พึ่งตนเองได้และเกิดความมั่นคง สามารถต่อยอด
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศอย่างมั่งคั่ง ๒) การปรับกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๓) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
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ประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย มุ่งเน้นให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมั่นคง และยั่งยืน
๗. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึง่ ผลผลิตจากกองทุนสิง่ แวดล้อม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สอดรับทัง้ ๓ ยุทธศาสตร์ ของแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
คือ ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ�ำบัด ฟื้นฟู โดยกองทุนสิ่งแวดล้อม
ให้การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำโครงการขยะต้นทาง ๗๖ โครงการ วงเงิน ๒๒๗ ล้านบาท และ
สร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ๑ แห่ง วงเงิน ๕๐ ล้านบาท ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน โดยกองทุนสิง่ แวดล้อมให้การสนับสนุนชุมชนในการดูแลป่าชุมชน ซึง่ มีการใช้
ประโยชน์ในแง่การเป็นแหล่งอาหารอินทรีย์ปลอดสารเคมี และ ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างศักยภาพเพื่อรองรับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยธรรมชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยกองทุนสิง่ แวดล้อม
ประเทศไทยขอรับการสนับสนุนจาก กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) และ German
International Cooperation : GIZ)
๘. ยุทธศาสตร์สำ� นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔
มุ่งเน้นการก�ำหนดนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สร้างความยั่งยืนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานน�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อภารกิจ
ตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) สร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ๒) พัฒนา
องค์ความรู้และระบบบริหารจัดการ ๓) เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ๔) พัฒนากระบวนการสร้างคุณค่า
๕) พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยการด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม มีความสอคคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายเพือ่ ให้มกี ารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ มีการด�ำเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุน
และเงินกู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตามมาตรา ๒๓ (๑)-(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๙. ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนทางการเงิน และเพื่อให้มีการด�ำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการด�ำเนินงานมุ่งเน้น
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และกิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษ
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นโยบายรัฐบาล

SDGs
(ป ๕๘ - ๗๓)

ยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป
(ป ๖๐ - ๗๙)

นโยบายและแผน
การสงเสริม
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
(ป ๖๐ - ๗๙)
แผนจัดการ
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
(ป ๖๐ - ๖๔)
ยุทธศาสตร ทส.
(ป ๕๙ - ๖๔)

ยุทธศาสตร สผ.
(ป ๕๙ - ๖๔)

ยุทธศาสตร กบก.
(ป ๖๐ - ๖๔)

๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
๓. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสรางโอกาสการ
เขาถึงบริการของรัฐ
๕. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชน
๗. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคม
อาเซียน
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสราง
สมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
๔. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๘. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม
๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และ
การปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

เปาหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และสงเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ ๑๒ สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ ๑๓ ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เปาหมายที่ ๑๕ ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางยั่งยืน ตอสูการ กลาย
สภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
"ประเทศไทยมีค วามมั่น คง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืน เปน ประเทศพัฒ นาแลว ดว ยการพัฒ นาตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”
๑. ดานความมั่นคง
๒. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
๔. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
๓. ดานการพัฒนาและการเสริมสรางศักยภาพคน
๕. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร ๖. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กับสิ่งแวดลอม
๑) การนอ มนํา หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งมาใชใ นการวางแนวทางการจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่ง แวดลอ มอยา งสมดุล
๒) การปรับกระบวนทัศนใหมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๓) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ไดแก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทตางๆ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู
ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และสงเสริมความรวมมือ
กับตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๑ สงวน อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย ทางชีวภาพ อยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๒ บริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำใตดินอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๓ รักษาและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม
ยุทธศาสตรที่ ๔ การปองกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองคกรและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาองคความรูและระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางภาพลักษณขององคกร
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนากระบวนการสรางคุณคา
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การสงเสริมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ

ภาพที่ ๑ แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กองทุนสิ่งแวดล้อมกับยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ภาพที่ ๒ แสดงลัพธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๖๐

ส่วนที่

๑

สรุ ปภาพรวมกองทุนสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ ๑

สรุปภาพรวมกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑.๑ ความเป็นมา

“กองทุนสิ่งแวดล้อม” จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพือ่ เป็นกลไกทางการเงินทีส่ ร้างแรงจูงใจให้สว่ นราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมเข้ามามีสว่ นร่วมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ายโดยให้การสนับสนุนเงินทั้งใน
ลักษณะเงินอุดหนุนและเงินกู้
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในระยะเริ่มแรกรัฐบาลได้อนุมัติเงินจาก
กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ๔,๕๐๐ ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
อีก ๕๐๐ ล้านบาท งบประมาณแผ่นดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖–๒๕๓๘ จ�ำนวน ๑,๒๕๐ ล้านบาท และได้รับการ
สนับสนุนเงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International
Cooperation: JBIC) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จ�ำนวน ๒,๗๑๘ ล้านบาท นอกจากนี้ ในแต่ละปีกองทุนสิง่ แวดล้อม มีรายได้
จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม
จากการเก็บค่าบริการหรือค่าปรับที่จัดเก็บได้จากการด�ำเนินการระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวม หรือระบบก�ำจัดของเสีย
รวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

๑.๒.๑ วัตถุประสงค์
		
เพื่ อ เป็ น กลไกทางการเงิ น ส� ำ หรั บ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ว นราชการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิง่ แวดล้อม ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามหลักการผูก้ อ่ ให้เกิดมลพิษเป็นผูจ้ า่ ย โดยให้การสนับสนุนเงินทัง้ ในรูปของ
เงินอุดหนุน และเงินกู้
๑.๒.๒ วิสัยทัศน์
		
กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกองทุนที่ยั่งยืน สนองตอบต่อทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
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๑.๒.๓ พันธกิจ
		
สนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อจูงใจให้ทุกภาคส่วนร่วมด�ำเนินงานรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิง่ แวดล้อม ตามกรอบนโยบายและแผนการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ

๑.๓ องค์กรและกลไกการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

๑.๓.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
		
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก�ำหนดองค์กรและ
กลไกการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ จ�ำนวน ๒ ชุด ดังนี้
		
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
			 เป็นกรรมการในระดับนโยบายที่มีหน้าที่ก�ำกับการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมของคณะ
กรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
		
- คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
			 เป็นกรรมการระดับการบริหารและจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๔
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ
		
โดยมีอำ� นาจหน้าที่ ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังนี้
		
๑) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามกิจการที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๒๓
		
๒) 	ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกู้ยืมเงินกองทุน
		
๓) 	ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่และวิธีด�ำเนินงานของผู้จัดการกองทุนตามมาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๐ ตลอดจนวิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน กรมบัญชีกลาง และผู้จัดการกองทุน
ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
		
๔) 	วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน
		
๕) 	ก� ำ หนดระยะเวลาช� ำ ระเงิ น ที่ กู ้ ยื ม จากกองทุ น ตามมาตรา ๒๓ (๒) หรื อ (๓) รวมทั้ ง
อัตราดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
		
๖) 	ก�ำหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์ส�ำหรับการหักเงินค่าบริการและค่าปรับ ส่งเข้ากองทุนตาม
มาตรา ๙๓
		
๗) 	จัดท�ำรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำ� หนด
		
๘) 	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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การก�ำหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ (๔) และการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อปฏิบัติ
หน้าทีต่ าม (๑) หรือ (๕) ของคณะกรรมการกองทุนจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
		
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมจะมอบหมายก็ได้
		
ปัจจุบนั คณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรอง
โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รวม ๒ คณะ คือ ๑) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการ
จัดการมลพิษ
๑.๓.๔ องค์กรและกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
		
๑) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม ซึง่ ท�ำหน้าทีโ่ ดยกองบริหารกองทุนสิง่ แวดล้อม
หน่วยงานในสังกัดส� ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท� ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
		
๒) ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ท�ำหน้าที่โดย
			 (๑) กรมบั ญ ชี ก ลาง : ตามมาตรา ๒๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุน
ส่วนที่จัดสรรให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นส�ำหรับการลงทุน และด�ำเนินงานระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมหรือ
ระบบก�ำจัดของเสียรวมตามมาตรา ๒๓ (๑) และเงินกองทุนในส่วนอืน่ ทีค่ ณะกรรมการกองทุนจัดสรรนอกเหนือจาก
มาตรา ๒๓ (๒) และ (๓) โดยมอบหมายให้ กองก�ำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ อยูภ่ ายใต้การด�ำเนินงาน
ของกรมบัญชีกลาง ท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่วนที่จัดสรรแก่โครงการของส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
			 (๒) บมจ. ธนาคารกรุงไทย : ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐที่เห็นควรหรือ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่วนที่จัดสรรให้ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนกู้ยืมตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) โดยมอบหมายให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ ท�ำสัญญากู้ จ่ายเงินกองทุนให้กับผู้กู้ รับช�ำระหนี้คืนให้กับกองทุนและ
รับผิดชอบในหนี้สูญ และมีหน้าที่จัดสรรเงินกู้ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จัดท�ำระบบ
บ�ำบัดน�ำ้ เสีย ระบบบ�ำบัดอากาศเสีย ระบบก�ำจัดของเสียหรือติดตัง้ อุปกรณ์เพือ่ การป้องกันมลพิษในสถานประกอบการ
ของตนเอง
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		 โดยมีแผนผังแสดงองค์กรและกลไกการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ ๓ – ๔

ภาพที่ ๓ โครงสร้างกองทุนสิ่งแวดล้อม
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ภาพที่ ๔ แผนผังองค์กรและกลไกการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

		
๓) องค์กรตรวจสอบกองทุนสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
			 (๑) ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
				 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม ว่าด้วยอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทุนสิง่ แวดล้อม
การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๔ การจ่ายเงินกองทุนโดยกรมบัญชีกลาง
ข้อ ๓๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดท�ำงบแสดงฐานะการเงินของกองทุน เพื่อให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้ส�ำเนาส่งส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม และเมือ่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อมทราบ
ทัง้ นี้ กรมบัญชีกลางได้ดำ� เนินงานตามระเบียบดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
			 (๒) คณะกรรมการประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น กระทรวงการคลั ง
โดยกรมบัญชีกลาง
				 (๒.๑) คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ
ที่มีเงินนอกงบประมาณถือปฏิบัติตามมาตรการก�ำกับดูแลเงินนอกงบประมาณ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
อย่างเคร่งครัดโดยการน�ำระบบประเมินผลการด�ำเนินงานทุนหมุนเวียนทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล และมีการก� ำหนดตัวชี้วัด
การด�ำเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) มาใช้ เพือ่ วัดด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด�ำเนินงาน
ของทุนหมุนเวียนเป็นประจ�ำทุกปี
				 (๒.๒) กรมบัญชีกลาง ในฐานะผู้ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลเงินนอกงบประมาณ ร่วมกับบริษัท
ที่ปรึกษาในการด�ำเนินการประเมินผลทุนหมุนเวียน และหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียน จะร่วมกันพิจารณา
ก�ำหนดเกณฑ์วัดผลการด�ำเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายการประเมินผลการด�ำเนินงานทุนหมุนเวียน หลังจากนั้น
จะด�ำเนินการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงการคลัง กับหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนนัน้ เพือ่ ด�ำเนินการ
ตามระบบประเมินผลต่อไป

๑.๔ ยุทธศาสตร์การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
คณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ
การทบทวนแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) และ
แผนปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด�ำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกทางการเงินในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ประกอบด้วย ๓
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑.๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม
		
มุง่ เน้นการระดมทุนและจัดหารายได้ ให้เพียงพอต่อความต้องการขอรับการสนับสนุน โดยให้ความส�ำคัญ
กับการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มรายได้จากแหล่งเงินทุน ตามมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการจัดหารายได้เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมจากแหล่งเงินทุนที่มี
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ความมัน่ คงและสม�ำ่ เสมอ เช่น รายได้จากภาษี ค่าธรรมเนียมด้านสิง่ แวดล้อม แหล่งเงินทุนจากองค์กรระหว่างประเทศ
เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนเงินกู้และเงินอุดหนุนอย่างเหมาะสม โดยการอุดหนุนโครงการที่สามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
๑.๔.๒ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล
และมีประสิทธิภาพ
		
มุ่งเน้นการท�ำงานที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะผลักดันให้
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มมี ค วามคล่ อ งตั ว ลดระยะเวลา ขั้ น ตอน และกฎระเบี ย บที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ
หลั ก เกณฑ์ และมาตรการต่ า งๆ รวมถึ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพของทรั พ ยากรบุ ค คลของกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อรองรับสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
๑.๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของประเทศ
		
มุ่งเน้นการสนับสนุนทางการเงินที่สอดคล้องกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีม่ ลี ำ� ดับความส�ำคัญและเร่งด่วน เพือ่ ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ตามล�ำดับ
ความส�ำคัญ และส่งผลลัพธ์ต่อเป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
สนองตอบต่อนโยบายของรัฐอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
		
โดยมีแผนผังแสดงความเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กับแผนแม่บท
กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดังภาพที่ ๕
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นโยบายชาติ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
(๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
(๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บาบัด
และฟื้นฟู
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
ยุทธศาสต์ที่ ๔ การสร้างศักยภาพเพื่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการ
ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ

นโยบายข้อ ๙ การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กบั การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
ระยะเฉพาะหน้า : เร่งปกป้องและฟื้นฟู
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ยุทธศาสตร์

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
พ.ศ. (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ระยะต่อไป : ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและ
ความหลากหลายอย่างยั่งยืน เร่งรัดการ
ควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และ
น้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดใี ห้แก่
ประชาชน โดยให้ความสาคัญในการ
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็น
ลาดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยก
ขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกทางการเงินที่มั่นคง สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยัง่ ยืน และมีธรรมาภิบาล
เป็น กองทุน หมุนเวียนที่มีความมั่นคงทางการเงิน
ให้ความสาคัญกับการ จัดสรรเงินกู้ดอกเบีย้ ต่าเป็น
ลาดับแรก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :
การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน
สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็น ทุนหมุนเวียนที่มีศักยภาพ
ทางการเงินที่มั่นคง
ตัวชีว้ ัด
๑. ผลการประเมินทุนหมุนเวียน กองทุนสิ่งแวดล้อม
ด้านการเงินเฉลี่ย มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
๓ จากระดับสูงสุด ๕

กองทุนสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลและ
กระบวนการในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
กองทุนสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัด
๑. ผลการประเมินทุนหมุนเวียน ด้านการบริหารงาน
กองทุน และด้านความพึงพอใจมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ากว่า ๔ จากระดับสูงสุด ๕

๑. การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ
๒.การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้จดั การ
๑. เพิ่มศักยภาพในการระดมทุนเขาสูกองทุนสิ่งแวดลอม ม กองทุนในส่วนของเงินกู้และเงินอุดหนุน
ตามแหล่งเงินที่กาหนดตาม มาตรา ๒๒ ของ
๓. เสริมสร้างพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้เป็น
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
องค์กรธรรมาภิบาลที่มีความเข้มแข็ง โปร่งใสต่อผู้มี
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน
๒. เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดสรรเงินกองทุน
๔. การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของทรัพยากรบุคคล
สิ่งแวดล้อมเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการ
และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
บ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุก และพัฒนาภาคี
เครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
๑. ร้อยละของเงินที่สมทบเข้ากองทุน
๒. ร้อยละเฉลี่ยของเงินกองทุนที่อนุมัติจดั สรรได้
ตามแผนการจัดสรรเงิน

๑. จํานวนระบบสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุน
๒. จำนวนระเบียบหลักเกณฑ/คูม อื ทีม่ กี ารปรับปรุง/พัฒนา
๓. แนวทางการเพิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของผูจดั การกองทุน
๔.รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย

ตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
การส่งเสริมเพือ่ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ
เป้าประสงค์
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกทางการเงินที่ช่วยส่งเสริม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
ตัวชีว้ ัด
๑. จานวนชุดโครงการที่มีลาดับความสาคัญในการสนับสนุน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒. ผลการประเมิน ด้านการปฎิบัติการ ระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่
ต่ากว่า ๓ จากระดับสูงสุด ๕

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานเพือ่ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) –
(๔) เพือ่ ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศ และการ
สร้างเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒. เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม

๑. ร้อยละของจานวนโครงการที่เสนอคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุมัติจดั สรร
๒. จานวนชุดโครงการเชิงรุก
๓. มีเครือข่ายทางวิชาการเพือ่ สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

ภาพที่ ๕ แผนผังแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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๑.๕ กฎหมาย ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่ใช้เป็นเครื่องมือในการก�ำกับ ควบคุม และบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นระยะๆ และที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนี้
๑.๕.๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๒ และมาตรา
อื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๕.๒ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๕.๓ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรร และ
ขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๕.๔ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ�ำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงิน
และเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๕.๕ ประกาศคณะกรรมการกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง อั ต ราดอกเบี้ ย และระยะเวลาการปลอด
การช�ำระคืนเงินต้น ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๕.๖ ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการปลอดการช�ำระ
คืนเงินต้น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑.๕.๗ ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือ
และเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
๑.๕.๘ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรร และ
ขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๖ ขอบข่ายของกิจกรรมที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุนเงิน ทั้งในรูปของเงินกู้และเงินอุดหนุน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้ เ ข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม และทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องประเทศ
ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยมีขอบข่ายของกิจการที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน ดังนี้
๑.๖.๑ เงินอุดหนุนส�ำหรับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส�ำหรับการลงทุนและด�ำเนินงาน
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมหรือระบบก�ำจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและ
เครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็นส�ำหรับการด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๖.๒ เงินกูส้ ำ� หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ เพือ่ จัดให้มรี ะบบบ�ำบัดอากาศเสียหรือน�ำ้ เสีย
ระบบก�ำจัดของเสียหรืออุปกรณ์อนื่ ใด ส�ำหรับใช้เฉพาะในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจนัน้
ตามมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
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๑.๖.๓ เงิ น กู ้ ส� ำ หรั บ ภาคเอกชนที่ มี ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายที่ จ ะต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบบ� ำ บั ด อากาศเสี ย
หรือน�้ำเสีย ระบบก�ำจัดของเสียหรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อการควบคุมบ�ำบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือ
การด�ำเนินกิจการของตนเอง ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๖.๔ เงินกู้ส�ำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียหรือก�ำจัดของเสีย
ตามมาตรา ๗๓ และตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๖.๕ เงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่
คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๖.๖ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑.๗ จ�ำนวนโครงการ และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕๒๕๖๐
๑.๗.๑ วงเงินที่กองทุนสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มเป้าหมาย
		
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ที่เป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดให้มีระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย/อากาศเสีย ระบบ
ก�ำจัดของเสีย รวมทั้งสนับสนุนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อด�ำเนินกิจกรรม
ใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๖ โครงการ รวมวงเงินที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น ๑๕,๒๗๑.๐๖ ล้านบาท ดังภาพที่ ๖
๑.๗.๒ วงเงินที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนแก่กลุ่มเป้าหมาย
		
๑) การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจ�ำแนกตามประเภทโครงการ
			 กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ เงินอุดหนุนส�ำหรับ
ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการด�ำเนินงาน ตามมาตรา ๒๓ (๑) จ�ำนวน ๑๙๖ โครงการ วงเงิน
๙,๕๗๕.๘๖ ล้านบาท เงินกูส้ ำ� หรับภาคเอกชน ตามมาตรา ๒๓ (๓) จ�ำนวน ๔๗ โครงการ วงเงิน ๒,๒๙๙.๘๔ ล้านบาท
และเงินอุดหนุนส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา
๒๓ (๔) จ�ำนวน ๗๙๙ โครงการ วงเงิน ๓,๔๐๕.๕๖ ล้านบาท (ตารางที่ ๑)
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ภาพที่ ๖ จ�ำนวนโครงการและวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๖๐
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ตารางที่ ๑ การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�ำแนกตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ – ปัจจุบัน
(ล้านบาท)
เงินอุดหนุนส�ำหรับ
เงินอุดหนุนส�ำหรับ
ส่วนราชการหรือองค์กร เงินกู้ส�ำหรับภาคเอกชน ด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปีงบ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามมาตรา ๒๓ (๓)
กับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ประมาณ
ตามมาตรา ๒๓ (๑)
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔)
๒๕๖๐
๑๐.๑๙
๑๕๐.๐๐
๖๗.๕๑
๒๕๕๙
๑๑๑.๑๙
๒๔๒.๘๕
๑๙๔.๕๗
๒๕๕๘
๗๓.๔๔
๒๐๘.๙๔
๒๕.๔๔
๒๕๕๗
๖๕๕.๕๒
๙.๙๘
๒๕๕๖
๖๑๘.๖๑
๒๘.๗๒
๒๕๕๕
๖๒.๐๔
๑๐๑.๔๑
๑๓.๘๗
๒๕๕๔
๒๔๙.๑๓
๗๒.๐๐
๑๕.๖๓
๒๕๕๓
๔๑.๑๖
๒๕๕๒
๒,๓๐๔.๔๖
๒๕๕๑
๗๖.๐๖
๒๕๕๐
๐.๖๘
๒๕๔๙
๘๗.๔๙
๗๖.๙๑
๒๕๔๘
๑๐.๐๐
๒๕๔๗
๑๖๓.๙๖
๓๑.๕๒
๒๕๔๖
๖.๖๓
๕๓.๘๑
๖.๙๒
๒๕๔๕
๒๗.๘๖
๖๐.๐๐
๙.๑๑
๒๕๔๔
๒๒๗.๘๗
๘๕.๗๑
๒๕๔๓
๒๐.๐๐
๖๓.๒๗
๒๕๔๒
๖๕๒.๕๑
๖๐.๐๐
๒๑.๖๔
๒๕๔๑
๓๕๖.๕๖
๕๖.๗๐
๓๖.๒๐
๒๕๔๐
๒๖๖.๒๔
๙๙.๗๔
๒๕๓๙
๒,๘๑๐.๔๖
๑๑๘.๙๖
๒๕๓๘
๖๑.๐๑
๔๑.๗๗
๒๕๓๗
๑๑.๐๕
๒๕๓๖
๑,๖๘๕.๖๑
๑.๕๐
๒๕๓๕
๒,๗๒๓.๖๗
๒.๙๗
๙,๕๗๕.๘๖
๒,๒๙๙.๘๔
๓,๓๙๕.๓๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
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๒) การสนับสนุนเงินกองทุนกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�ำแนกตามปีงบประมาณ
			 กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามายังกองทุน
สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานโครงการในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ สามารถแบ่งประเภทของวงเงินได้ ๓ ประเภท ได้แก่ เงินอุดหนุนส�ำหรับส่วนราชการหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๓ (๑) เงินกู้ส�ำหรับภาคเอกชน ตามมาตรา ๒๓ (๓) และเงินอุดหนุนส�ำหรับ
ด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) จ� ำแนกตาม
ปีงบประมาณที่ให้การสนับสนุน ด�ำเนินงานโครงการนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๖๐ ดังภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗ สัดส่วนตามประเภทการให้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม
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๑.๘ ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดของขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละแนวทางการให้การสนับสนุน ได้แก่ กรณี
การอุดหนุน ตามมาตรา ๒๓ (๓) และกรณีการอุดหนุนด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ทั้งนี้ แสดงรายละเอียดตามแผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิง่ แวดล้อมของแต่ละกรณี ดังภาพที่ ๘ ๙ และ ๑๐ ดังนี้
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กรณีเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๒๓(๑)

ภาพที่ ๘ แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม

33

กรณีเงินกู้ ตามมาตรา ๒๓(๓)

ภาพที่ ๙ แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
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กรณีเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๒๓(๔)

ภาพที่ ๑๐ แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
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ส่วนที่

๒

รายงานสถานะการเงิน

ส่วนที่ ๒

รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ�ำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในประเด็ น การรั บ เงิ น และเบิ ก จ่ า ยเงิ น กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๔ การจ่ า ยเงิ น กองทุ น
โดยกรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดท�ำงบแสดงฐานะการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สำ� นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้ส�ำเนาส่งส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เมือ่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว ให้รายงาน
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมทราบตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ�ำนาจหน้าที่ของ
ผูจ้ ดั การกองทุน การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้จดั ท�ำงบการเงินกองทุนสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ เป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลางในฐานะผู้จัดการกองทุนตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
ของกองทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และ ๒๕๕๙ แล้วเสร็จ และส�ำเนาส่งให้สำ� นักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว
โดยกองทุนสิง่ แวดล้อม มีสนิ ทรัพย์ รวม ๒,๔๘๐.๒๕๗ ล้านบาท หนีส้ นิ รวม ๕.๘๐๙ ล้านบาท สินทรัพย์สทุ ธิรวม
๒,๔๗๔.๔๔๘ ล้านบาท ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานทางการเงิน กองทุนสิง่ แวดล้อม มีรายได้ รวม ๑๘๑.๓๘๙ ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม ๙๑.๘๔๐ ล้านบาท และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ๘๙.๕๔๘ ล้านบาท ทั้งนี้ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๑๔๗๔๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
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กองทุนสิ่งแวดล้อม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และ ๒๕๕๙
(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 ลูกหนี้ระยะสั้น
		 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		 เงินให้กู้ยืมระยะยาว
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

๒๕๖๐

๒๕๕๙

๓.๑
๓.๒
๓.๓

๑,๖๖๕,๗๖๙,๒๙๖.๐๔
๓,๗๓๕,๗๙๗.๗๐
๓๔๘,๕๓๐,๖๓๙.๕๕
๒,๐๑๘,๐๓๕,๗๓๓.๒๙

๑,๑๒๓,๑๙๔,๕๔๒.๒๔
๓,๗๓๘,๗๖๓,.๕๖
๔๕๓,๒๗๓,๒๕๕.๕๑
๑,๕๘๐,๒๐๖,๕๖๑.๓๑

๓.๓

๔๖๒,๒๒๒,๒๓๑.๑๖
๔๖๒,๒๒๒,๒๓๑.๑๖
๒,๔๘๐,๒๕๗,๙๖๔.๔๕

๘๐๖,๔๑๒,๖๑๑.๓๘
๘๐๖,๔๑๒,๖๑๑.๓๘
๒,๓๘๖,๖๑๙,๑๗๒.๖๙

๕,๘๐๙,๓๑๑.๐๖
๕,๘๐๙,๓๑๑.๐๖
๕,๘๐๙,๓๑๑.๐๖
๒,๔๗๔,๔๔๘,๖๕๓.๓๙

๑,๗๑๙,๒๓๒.๘๗
๑,๗๑๙,๒๓๒.๘๗
๑,๗๑๙,๒๓๒.๘๗
๒,๓๘๔,๘๙๙,๙๓๙.๘๒

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ (เงินกองทุน)
		 เงินกองทุน
		 รายได้สูง (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
		 รวมสินทรัพย์สุทธิ (เงินกองทุน)

๖,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๓,๗๗๕,๕๕๑,๓๔๖.๖๑) (๓,๘๖๕,๑๐๐,๐๖๐.๑๘)
๒,๔๗๔,๔๔๘,๖๕๓.๓๙ ๒,๓๘๔,๘๙๙,๙๓๙.๘๒

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนสิ่งแวดล้อม
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
(หน่วย : บาท)
รายได้
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาว
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าธรรมเนียมจ่ายให้ผู้จัดการกองทุนบมจ.ธนาคารกรุงไทย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

หมายเหตุ

๒๕๖๐

๒๕๕๙

๓.๔
๓.๔
๓.๔
๓.๔

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑,๒๙๕,๗๕๔.๓๓
๒๗,๙๘๑,๖๐๑.๗๓
๔๒,๑๑๑,๘๖๕.๐๓
๑๘๑,๓๘๙,๒๒๑.๐๙

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๕๓๗,๕๓๐.๓๐
๓๓,๕๘๖,๘๑๓.๘๕
๑๐,๗๔๓,๕๐๗.๑๔
๒๐๔,๘๖๗,๘๕๑.๒๙

๓.๕
๓.๕
๓.๕
๓.๖

๙๘๖,๕๐๐.๐๐
๑๔๐,๓๗๔.๔๑
๓๙,๖๑๕.๖๘
๒๓,๕๙๖,๗๐๒.๒๒

๖๓๒,๔๔๐.๐๐
๑,๒๙๓,๒๕๖,.๔๕
๒๖,๓๓๒.๗๐
๒๗,๔๙๗,๗๔๖.๑๖

๓.๕
๓.๗

๖๗,๐๗๗,๓๑๕.๒๑

๒๙๙,๓๐๗,๒๔๖.๘๘

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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๙๑,๘๔๐,๕๐๗.๕๒ ๓๒๘,๗๕๗,๐๒๒.๑๙
๘๙,๕๔๘,๗๑๓.๕๗ (๑๒๓,๘๘๙,๑๗๐.๙๐)

กองทุนสิ่งแวดล้อม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ทุน

รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

รวม
สินทรัพย์สุทธิ

๖,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๓,๗๔๑,๒๑๐,๘๘๙.๒๘) ๒,๕๐๘,๗๘๙,๑๑๐.๗๒

รายได้สูง (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี

-

(๑๒๓,๘๘๙,๑๗๐.๙๐) (๑๒๓,๘๘๙,๑๗๐.๙๐)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๖,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๓,๘๖๕,๑๐๐,๐๖๐.๑๘) ๒,๓๘๔,๘๙๙,๙๓๙.๘๒

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๖,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๓,๘๖๕,๑๐๐,๐๖๐.๑๘) ๒,๓๘๔,๘๙๙,๙๓๙.๘๒

รายได้สูง (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

-

๙๐,๓๔๖,๐๕๖.๐๔

๙๐,๓๔๖,๐๕๖.๐๔

๖,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๓,๗๗๔,๗๕๔,๐๐๔.๑๔) ๒,๔๗๕,๒๔๕,๙๙๕.๘๖

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
หมายเหตุ ๑ ข้อมูลทั่วไป วัตถุประสงค์และการด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
		 กองทุนสิง่ แวดล้อม (กองทุน) จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๓๕
		 กองทุนเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีเงินทุนที่รัฐบาลอนุมัติให้เริ่ม
ด�ำเนินการระยะแรก จ�ำนวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย เงินที่โอนจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติ จ�ำนวน ๕๐๐ ล้านบาท และจากเงินกองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง จ�ำนวน ๔,๕๐๐ ล้านบาท
และได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖ จ�ำนวน ๕๐๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๓๗ จ�ำนวน ๕๐๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘ จ�ำนวน ๒๕๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๕๐
ล้านบาท เพื่อด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กรณีเงินกองทุนไม่เพียงพอในการด�ำเนินงาน รัฐบาลจะ
อุดหนุนให้เป็นครั้งคราวตามความจ�ำเป็น
		 หน่วยงานกองทุน ตัง้ อยูใ่ นกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
		 กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมภายใต้กระบวนการความร่วมมือ
ของภาคส่วนเพือ่ จัดให้มี ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย อากาศเสีย และระบบก�ำจัดของเสีย ส�ำหรับควบคุมบ�ำบัดและขจัดมลพิษ
รวมทั้งการด�ำเนินกิจกรรมใดๆเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การใช้จ่ายเงินกองทุนจะต้องอยู่
ภายใต้ ก รอบที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยกองทุนจะให้การสนับสนุนในลักษณะของเงินอุดหนุนและเงินกู้ ขอบข่ายของกิจกรรมทีก่ องทุนจะให้การสนับสนุน
ดังต่อไปนี้
		 ๑) การจัดให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมและระบบก�ำจัดของเสียรวมของส่วนราชการหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดซื้อที่ดิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินการ
และบ�ำรุงรักษาระบบดังกล่าว
		 ๒) การจัดให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย อากาศเสีย ระบบก�ำจัดของเสียหรืออุปกรณ์อื่นใดส�ำหรับ
ใช้เฉพาะในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
		 ๓) การจัดให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย อากาศเสีย ระบบก�ำจัดของเสียหรืออุปกรณ์อื่นใด
เพื่อควบคุมบ�ำบัด หรือก�ำจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม หรือการด�ำเนินการของเอกชนที่มีหน้าที่ตามกฏหมาย
		 ๔) การด�ำเนินการของผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย และก�ำจัดของเสีย
ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
		 ๕) กิ จ กรรมใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มตามที่
คณะกรรมการกองทุนควรโดยความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมชาติ
		 ๖) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารและจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
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๑.๓ แหล่งเงินและแหล่งเงินทุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม
		 ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๒
ระบุที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุนโดยกองทุนสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
		 (๑) เงินกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงตามจ�ำนวนที่นายกรัฐมนตรีกำ� หนด
		 (๒) เงินที่โอนมาจากเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ตามพระราชบัญญัติประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๓๕
		 (๓) เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
		 (๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราวๆ
		 (๕) ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ได้รับจากทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์กรระหว่างประเทศ
		 (๖) เงินดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
		 (๗) เงินอื่นที่ได้รับมาเพื่อด�ำเนินการกองทุนนี้
๑.๔ การบริหารงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
		 การบริหารงานของกองทุนสิง่ แวดล้อม อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ ๒ ชุด ดังนี้
		 ๑) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นกรรมการในระดับนโยบาย โดยมีหน้าที่ก�ำกับ
บริหารงานกองทุนของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการกองทุน)
		 ๒) คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นคณะกรรมการระดับการบริหาร และจัดการ
กองทุนโดยมีหน้าที่ในการก�ำหนดระเบียบ ข้อก�ำหนด หลักเกณฑ์และเงินไข รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรร
เงินและการด�ำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกองทุน
		
ทั้งนี้ โดยมีกองบริหารสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน และบริหารจัดการ
กองทุนร่วมกับผู้จัดการกองทุน ดังนี้
		
๑) กรมบัญชีกลางเป็นผู้จัดการกองทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๙ ในส่วนเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่โครงการของส่วนราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ท�ำหน้าที่ในการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน
		
๒) บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการกองทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๐ และตามมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในส่วนการจัดสรร
เงินกู้ให้ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยด�ำเนินการตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
ในการกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ระหว่างกระทรวงการคลัง และ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐
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งบการเงินนี้จัดท�ำจากหลักการบัญชีที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือระบบบัญชีของตนสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนด
ขึ้นโดยฝ่ายวางรูปบัญชี ปัจจุบัน คือ “กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ” ของระบบบัญชีและวิชาการครั้งปัจจุบัน คือ
“กองบัญชีภาครัฐ” กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๗๐
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การจัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยยกเว้นการจัด
ท�ำงบกระแสเงินสดและตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/๒๙๙๗๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เรื่อง การบันทึกบัญชีเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามระบบ GFMIS
การแสดงรายการในงบการเงินที่ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๓๗
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่อง
การน�ำเสนองบการเงินกองทุนมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีปัจจุบันถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ของปีถัดไป

หมายเหตุ ๓ สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

๓.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนด
ที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นเงินสดได้ภายใน ๓ เดือน เช่น เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�ำ แสดงไว้ในรายการ
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
๓.๒ ลูกหนี้ระยะสั้น
		 - เงินเหลือจ่าย (รายจ่ายขาด) ของค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/๒๙๙๗๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่อง การบัญชีบันทึกบัญชี
กองทุนสิ่งแวดล้อม ตามระบบ GFMIS สรุปได้ว่ากรณี สผ. ได้รับเงินแล้วใช้จ่ายไม่หมดต้องน�ำคืนน�ำเงินเหลือจ่าย
ส่งคืนกองทุน ซึ่งหาก สผ. ไม่สามารถส่งเงินคืนกองทุนได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้กองทุนบันทึกบัญชีโดยเดบิต
บัญชีลูกหนี้ระยะสั้น (เงินให้ยืมหน่วยงานภาครัฐ) และเครดิตบัญชีใช้จ่ายจากก่อนการอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ) ตามจ�ำนวนเงินที่กองทุนได้รับแจ้งจาก สผ.
		 - รายได้ค้างรับ เป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
๓.๓ เงินให้กู้ยืมระยะยาว
		 - เงินให้กู้ยืมระยะยาว หมายถึง จ�ำนวนเงินที่กองทุนให้ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน กู้ยืมโดยมีดอกเบี้ย
		 - เงินให้กู้ยืมระยะยาวส่วนที่จะถึงก�ำหนดช�ำระคืนภายในหนึ่งปี นับจากวันสิ้นรอบระยะ
เวลาในงบการเงิน จะแสดงไว้เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนหมุนเวียน
		 ๓.๓.๑ เงิ น ให้ กู ้ ยื ม เป็ น เงิ น ที่ ค ณะกรรมการกองทุ น มอบหมายให้ บ รรษั ท เงิ น ทุ น
อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (The Industrial Finance Corporation of Thailand หรื อ IFCT)
เป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่วนที่จัดสรรให้ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน กู้ยืม
และมีอ�ำนาจท�ำสัญญาให้กู้ยืมแทนคณะกรรมการกองทุนในฐานะผู้ให้กู้ เก็บรักษา และจ่ายเงินกองทุนส่วนนี้
ให้ผู้กู้ตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืม รวมทั้งติดตามทวงถามและรับเงินที่ผู้กู้ช�ำระคืน พร้อมทั้งดอกเบี้ยส่งเข้ากองทุน
เพื่อด�ำเนินการให้เป็นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

44

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ควบรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
และธนาคาร ดี บี เอส ไทยทนุ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ในนามของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ส่งผลให้สถานะภาพการเป็นผู้จัดการกองทุนสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๗ คณะกรรมการกองทุน
จึงได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนในส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาว
ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา โดยมีหน้าที่ติดตามทวงถาม และรับเงินที่ผู้กู้ชำ� ระคืนพร้อมดอกเบีย้ ส่งเข้า
กองทุนและรับภาระหนีส้ ญ
ู ดังนัน้ กองทุนจึงไม่ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื
		 ๓.๓.๒ เงินรอรับคืนจากเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข เป็นเงินที่กองทุนหน้าจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน มีเงื่อนไขส่งเงินคืนบางส่วนให้กับกองทุนโดยก�ำหนดระยะ
เวลาตามตกลงกันตามสัญญาระหว่างผู้รับเงินอุดหนุนกับคณะกรรมการกองทุน
๓.๔ รายได้
		 ๓.๔.๑ รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด
		 ๓.๔.๒ รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและเงินให้กู้ยืม รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา
		 ๓.๔.๓ รายได้ตามมาตรา ๙๓ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด
		 ๓.๔.๔ รายได้จากวงเงินที่คาดว่าจะเป็นดอกเบี้ยในกรณีของการกู้ (ตามหมายเหตุ ๖ เงินให้
กู้ยืมระยะยาว) รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด
		 ๓.๔.๕ รายได้ค่าปรับผิดนัดจากการช�ำระคืนเงินกู้ล่าช้า (รับจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย)
รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด
		 ๓.๔.๖ เงินเหลือจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด
๓.๕ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
		 ค่าใช้จา่ ยในการบริหารกองทุน เป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานกองทุนกลุม่ ของกรมบัญชีกลาง
และ สผ. โดยได้รบั วงเงินตามทีค่ ณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อมอนุมตั ใิ นแต่ละปีงบประมาณ กองทุนจะบันทึกบัญชี
ดังนี้
		 ๑. ค่าใช้จ่ายการบริหารงานกองทุนผู้จัดการกองทุน – กรมบัญชีกลาง เมื่อกองทุนจ่ายเงิน
ให้ผู้จัดการกองทุน – กรมบัญชีกลาง กองทุนจะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) ทั้งจ�ำนวน และเมื่อสิ้นเสร็จสิ้นโครงการหากมีเงินเหลือจ่ายและไม่สามารถส่งคืนได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ กองทุนจะบันทึกลดยอดค่าใช้จ่าย โดยเดบิตบัญชีเงินฝากธนาคารผู้จัดการกองทุน –
กรมบัญชีกลาง และเครดิตบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ) ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ของทุกปี
		 ๒. ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการบริ ห ารกองทุ น - สผ. เมื่ อ กองทุ น จ่ า ยเงิ น ให้ ผู ้ จั ด การกองทุ น สผ.กองทุนจะบันทึกรายการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายอุดหนุน – หน่วยงานในภาครัฐ)
ทั้งจ�ำนวน และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีเงินเหลือจ่ายและไม่สามารถส่งเงินคืนกองทุนได้ทันภายในปีงบประมาณ
กองทุนจะบันทึกลดยอดค่าใช้จ่าย โดยเดบิตบัญชีลูกหนี้ระยะสั้น – สผ. (เงินให้ยืมหน่อยงานภาครัฐ) และเครดิต
บัญชีค่าใช้จ่ายการอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี
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		 สินทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ในการบริหารกองทุน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการของทุนสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอ�ำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ อ ๓๒ ที่ ก� ำ หนดให้ ท รั พ ย์ สิ น ใดๆ ที่ จั ด ซื้ อ เพื่ อ การด� ำ เนิ น งานกองทุ น
ให้ขึ้นทะเบียน และบันทึกเป็นสินทรัพย์ของส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
๓.๖ ค่าธรรมเนียมจ่ายให้ผู้จัดการกองทุนรวม บมจ.ธนาคารกรุงไทย
		 เป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารกองทุน จ่ายให้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผูจ้ ดั การกองทุน
เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการบริหารงานส่วนที่จัดสรรเงินให้กู้ยืมแก่ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน โดยผู้จัดการกองทุนดังกล่าว จะหักค่าธรรมเนียมจ่ายให้ผู้จัดการกองทุน – บมจ.ธนาคารกรุงไทย
จากรายได้ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม ก่อนที่จะน�ำส่งเงินคืนกองทุน
๓.๗ ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน
		 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน ในส่วนที่ไม่ใช่การจ่ายเงินให้กู้ยืมถือเป็นรายจ่ายขาดทุกรายการ
เว้นแต่กรณีทผี่ จู้ ดั การกองทุน (กรมบัญชีกลาง) หรือหน่วยงานผูร้ บั เงินอุดหนุนใช้จา่ ยไม่หมดหรือไม่ได้มกี ารด�ำเนินการ
ตามแผนงานหรือโครงการก�ำหนด จะไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการกองทุนให้เปลีย่ นแปลงโครงการหรือแผนงาน
ให้นำ� เงินเหลือจ่ายส่งคืนกองทุนเพือ่ ลดรายจ่าย กรณีสง่ คืนภายในปีงบประมาณทีข่ อเบิกจะบันทึกลดยอดค่าใช้จา่ ย
หากส่งคืนภายหลังปีงบประมาณที่ขอเบิกจะน�ำไปบันทึกบัญชีรายได้อื่น
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ส่วนที่

๓

ผลการด�ำเนินงานปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๓

ผลการด�ำเนินงานปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๑ ภารกิจของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม จ� ำ นวน ๕ ครั้ ง
โดยมีวาระน�ำสู่การพิจารณา แบ่งออกเป็น ด้านนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๑๙ เรื่อง
ด้านการพิจารณาให้การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) ๒๓ (๓) และ ๒๓ (๔) แห่งพระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวม ๑๔ โครงการ รวมทั้งได้ดำ� เนินการติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินโครงการจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่างด�ำเนินโครงการ
และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแก่หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้
 การประชุมชี้แจงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๗ โครงการ
 การติดตามผลการด�ำเนินงานระหว่างด�ำเนินโครงการ จ�ำนวน ๑๗ โครงการ
 การประเมินสิ้นสุดโครงการ จ�ำนวน ๑๒ โครงการ
 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๑๘ โครงการ
นอกจากนั้น ยังได้จัดท�ำแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อให้องค์กรบริหารและ
หน่วยปฏิบัติ ได้มีกรอบทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม และ
พัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และเป็นกลไกทางการเงินในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และกรอบทิศทาง
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการในการขอรับการ
สนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง รวมถึง
โครงการที่โดดเด่น ประสบผลส�ำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นตัวอย่างที่ดีจากการได้รับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
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๓.๑.๑ ด้านนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๑๗ เรื่อง
		
๑) การขอขยายเวลาการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการติดตามการใช้จ่ายเงินตามโครงการการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
		
๒) แนวทางการสนับสนุนโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เสนอผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
		
๓) (ร่ า ง) ประกาศคณะกรรมการกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารยื่ น ค� ำ ขอ
รับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
		
๔) แนวทางการสนับสนุนเงินกูจ้ ากกองทุนสิง่ แวดล้อม กรณี บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผูพ้ จิ ารณา
ปล่อยเงินกู้เอง (Lump Sum)
		
๕) (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการมูลฝอยของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
		
๗) เทศบาลต�ำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ขอขยายระยะเวลาการด�ำเนินงานและปรับแผนงาน
รายกิจกรรมของโครงการชาววังทองร่วมใจ ลดมลพิษเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
		
๗) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวั ด นครสวรรค์ ขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการปรั บปรุ ง
ซ่อมแซมระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�ำ้ เสียรวมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
		
๘) (ร่าง) รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๙ กองทุนสิ่งแวดล้อม
		
๙) บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ขอชะลอการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุน
สิ่งแวดล้อมรายบริษัท เอส. เค. ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
		
๑๐) แนวทางการด�ำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
		
๑๑) เทศบาลต�ำบลรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี ขอรับคืนเงินเหลือจ่ายของโครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
		
๑๒) แผนการบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
		
๑๓) ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑
		
๑๔) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒
		
๑๕) (ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
และการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจโครงการด้านการจัดการมลพิษ ๑ โครงการ และโครงการด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๑ โครงการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
		
๑๖) กฎบัตรการตรวจสอบภายในกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
		
๑๗) บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) แจ้งเรื่อง การขอช�ำระคืนเงินกู้กองทุน
สิ่งแวดล้อม ของบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จ�ำกัด
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๓.๑.๒ ด้านการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๑๔ โครงการ
		
๑) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการก�ำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตราด
		
๒) โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
ด�ำเนินการโดย มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
		
๓) โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดระนองและจังหวัด
พังงา ด�ำเนินการโดย มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม
		
๔) โครงการพัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และ
การจัดการพื้นที่เกษตรในเขตป่าต้นน�้ำ ต�ำบลปางหินฝน จังหวัดเชียงใหม่ ด�ำเนินการโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
		
๕) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างบูรณาการ
เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น ด�ำเนินการโดย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
		
๖) โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า
อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ด�ำเนินการโดย สมาคมเพื่อนภู
		
๗) โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการไฟป่า หมอกควันอย่างมีส่วนร่วม
ในพื้นที่อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด�ำเนินการโดย กลุ่มคนฮักอมก๋อย
		
๘) โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนต�ำบลบ้านด่านนาขาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์
		
๙) โครงการร้องกวางน่าอยูค่ สู่ งิ่ แวดล้อมทีส่ ะอาดสดใสเพือ่ สุขภาพพลานามัยทีย่ งั่ ยืน ด�ำเนินการโดย
เทศบาลต�ำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่
		
๑๐) การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สมทบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
		
๑๑) บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ขออนุมัติวงเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อด�ำเนินโครงการก่อสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ด�ำเนินการโดย บริษัท สยาม
อีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค จ�ำกัด
		
๑๒) บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ขออนุมัติวงเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อด�ำเนินโครงการก่อสร้างบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสีย และบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากฟาร์มเลี้ยงเป็ดและฟาร์มเลี้ยง
สุกร ด�ำเนินการโดย บริษัท ไทยรุ่งกิจ ไวท์ดั๊ก จ�ำกัด
		
๑๓) โครงการพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ ป ่ า ชุ ม ชนอาลอ-โดนแบน โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นต�ำบลนาดี ด�ำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาดี จังหวัดสุรินทร์
		
๑๔) โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดการทรัพยากรป่า
ไม้อย่างยั่งยืน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ด�ำเนินการโดย สภาองค์กรชุมชน จังหวัด
กาญจนบุรี
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๓.๒ การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนและเงินกู้แก่โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนภายใต้
กรอบทิศทางการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่โครงการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลแสดงสถานะ
การยื่นข้อเสนอโครงการ ดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ สถานะการยื่นข้อเสนอโครงการ
ประเภทการสนับสนุนเงิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
๑. เงินอุดหนุนส�ำหรับส่วนราชการ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการ
มลพิษ ตามมาตรา ๒๓ (๑)
๒. เงินกู้ส�ำหรับภาคเอกชน
ตามมาตรา ๒๓(๓)
๓. เงินอุดหนุนส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔)
รวม

หมายเหตุ

สถานะการยืน่ ข้อเสนอโครงการ
ได้รับการอนุมัติ อยู่ในขั้นตอน ไม่ได้รับการสนับสนุน
(โครงการ)
การพิจารณา
จากกองทุน
(โครงการ)
(โครงการ)
๕
๕

-

๑

๕๗๗

๑๖

๙

๕๘๗

๑๖

๑๐

ประเภทการสนับสนุน
เงินอุดหนุนตามมาตรา ๒๓(๑)  :
๑) เทศบาลต�ำบลป่าตอง ๒) เทศบาลต�ำบลบรบือ ๓) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ๔) เทศบาลนครสงขลา และ
๕) เทศบาลต�ำบลศรีพนา
เงินกู้ตามมาตรา ๒๓(๓) :
ได้รับอนุมัติ : ๑) บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ�ำกัด ๒) ฟาร์มสวนเกษตร ๙๙ ๓) บริษทั ฟาร์มระพีพฒ
ั น์
(๑๙๙๙) จ�ำกัด ๔) บริษัท เอส เค ฟูดส์ (ประเทศไทย) มหาชน จ�ำกัด  ๕) บริษัท เหลี่ยงฮะหลี จ�ำกัด
ไม่เข้าข่าย : บริษทั ยูเนีย่ นเคมิคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จ�ำกัด
เงินอุดหนุนตามมาตรา (๒๓(๔) :
ได้รบั อนุมตั ิ ๑) สมาคมผูบ้ ำ� เพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคมและสาธารณะ ๒) มูลนิธเิ พือ่ การจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน 3R  
๓) เทศบาลต�ำบลชะมาย และ ๔) เทศบาลต�ำบลกันทรารมย์
**โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะทีต่ น้ ทาง จ�ำนวน ๕๖๖ แห่ง (มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ร่วมด�ำเนินการ ๕๓๑ แห่ง ขอยกเลิกโครงการ ๓๕ แห่ง)
ไม่ผ่านเกณฑ์ ๑) มูลนิธิรักษ์หัวหิน ๒) สมาคมผู้บริโภคจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ๓) มหาวิทยาลัยมหิดล
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๓.๓ โครงการที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม แบ่ ง ตามประเภท
การสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม ได้มีการพิจารณาให้การสนับสนุนเงินอุดหนุน และเงินกู้แก่โครงการที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุนภายใต้กรอบทิศทางการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ โดยแบ่งตามประเภทการสนับสนุนได้ดังนี้
๓.๓.๑ โครงการเงินอุดหนุน ส�ำหรับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๓ (๑)
จ�ำนวน ๖ โครงการ
๓.๓.๒ โครงการเงินกู้ส�ำหรับภาคเอกชน ตามมาตรา ๒๓ (๓) จ�ำนวน ๓ โครงการ
๓.๓.๓ โครงการเงินอุดหนุน ส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) จ�ำนวน ๙ โครงการ
โดยมี ร ายละเอี ย ดของที่ ตั้ ง โครงการ (ภาพที่ ๑๑) และรายละเอี ย ดโครงการที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตารางที่ ๓)
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โครงการตามมาตรา ๒๓ (๑)
โครงการตามมาตรา ๒๓ (๓)
โครงการตามมาตรา ๒๓ (๔)

ภาพที่ ๑๑ พื้นที่ตั้งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาพที่ ๑๑ พืน้ ทีต่ งั้ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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ตารางที่ ๓ รายละเอียดโครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วงเงิน
โครงการ
ระยะเวลา
ทีต่ งั้ โครงการ
การด�ำเนินโครงการ
(ล้านบาท)
โครงการเงินอุดหนุน ส�ำหรับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๓ (๑) จ�ำนวน ๖ โครงการ
เทศบาลเมืองตราด
จัดหาครุภัณฑ์ และก�ำจัดขยะมูลฝอย
๑.๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการ ๑๑.๔๐
จังหวัดตราด
ก�ำจัดขยะมูลฝอย
๑.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ๐.๑๐
เทศบาลต�ำบลแม่สาย ระบบก�ำจัดขยะมูลฝอย
จังหวัดเชียงราย
ก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองท่าบ่อ
จัดหาครุภัณฑ์ และก�ำจัดขยะมูลฝอย
๑.๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม ๐.๑๐
จังหวัดหนองคาย
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
ระบบก�ำจัดขยะมูลฝอย
๑.๔ โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ๐.๑๐
เทศบาลเมืองเลย
ระบบก�ำจัดขยะมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดเลย
๑.๕ โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการ ๐.๑๐
เทศบาลต�ำบล
ก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะ:
ขยะมูลฝอย
โนนสูงเปลือย
จังหวัดหนองบัวล�ำภู
๑.๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ๐.๑๐
เทศบาลเมือง
ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อครุภัณฑ์
ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและ
วารินช�ำราบ
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ทดแทน)
จังหวัดอุบลราชธานี
ระบบการจั ด การขยะมู ล ฝอยแบบ
ครบวงจร ระยะที่ ๕
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๒.๓ โครงการก่ อ สร้ า งอาคารและ
ห้องปฏิบตั กิ ารพร้อมติดตัง้ ระบบบ�ำบัด
น�้ ำ เสี ย ของบริ ษั ท สยามอี ส เทิ ร ์ น
อินดัสเตรียลพาร์ค จ�ำกัด

๙๓.๕

๗ ปี

การด�ำเนินโครงการ

ประกอบกิจการ :
ฆ่าเป็ด และแช่แข็งเป็ด
การด�ำเนินโครงการ :
ก่อสร้างบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสีย และบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากฟาร์มเลีย้ งเป็ด
และฟาร์มเลี้ยงสุกร
คณะกรรมการกองทุ นสิ่งแวดล้ อมอนุมัติการสนับสนุ นเงินกู้ในหลักการ
ในลักษณะเงินก้อน (Lump Sum) วงเงินจ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้บริหารจัดการและอนุมัติเงินกู้ให้กับลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับภาค
เอกชน ในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบ�ำบัด
อากาศเสีย ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย หรือระบบก�ำจัดของเสีย เพือ่ การควบคุมบ�ำบัด
หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการด�ำเนินกิจการของตนเอง โดยการ
สนับสนุนเป็นแบบโครงการเงินกู้ขนาดเล็ก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม
ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๖๐ หมูท่ ี่ ๓ ประกอบกิจการ :
ต�ำบลมาบยางพร
เป็นโครงการภายใต้การก�ำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อ�ำเภอปลวกแดง
อยู ่ ใ นเขตประกอบการอุ ต สาหกรรมสยามอี ส เทิ ร ์ น อิ น ดั ส เตรี ย ลพาร์ ค
จังหวัดระยอง
ประเภทน�้ำเสียที่รับบ�ำบัด จากกิจกรรมต่างๆ
การด�ำเนินโครงการ :
อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ EIA

วงเงิน
ระยะเวลา
ทีต่ งั้ โครงการ
(ล้านบาท)
โครงการเงินกู้ส�ำหรับภาคเอกชน ตามมาตรา ๒๓ (๓) จ�ำนวน ๓ โครงการ
๕๐
๗ ปี
บริษัท ไทยรุ่งกิจ
๒.๑ โครงการก่ อ สร้ า งบ่ อ บ� ำ บั ด
น�้ ำ เสี ย และบ่ อ ผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ
ไวท์ดั๊ก จ�ำกัด
(Biogas) จากฟาร์ ม เลี้ ย งเป็ ด และ
จังหวัดนครปฐม
ฟาร์มเลี้ยงสุกร ของบริษัท ไทยรุ่งกิจ
ไวท์ดั๊ก จ�ำกัด
๒.๒ การสนับสนุนงบประมาณตาม ๑๐๐
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
แนวทางการสนั บ สนุ น เงิ น กู ้ จ าก
กองทุนสิ่งแวดล้อม ให้ บมจ.ธนาคาร
กรุ ง ไทย เป็ น ผู ้ ป ล่ อ ยเงิ น กู ้ ไ ด้ เ อง
(Lump Sum)

โครงการ
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วงเงิน
ระยะเวลา
ทีต่ งั้ โครงการ
การด�ำเนินโครงการ
(ล้านบาท)
โครงการเงินอุดหนุน ส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) จ�ำนวน ๙ โครงการ
๓ ปี
พื้นที่ชุมชนเทศบาล
๓.๑ โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ๓.๘๙
วัตถุประสงค์ :
เมืองศิลา อ�ำเภอเมือง ๑) เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเกิดความตระหนักถึงปัญหาชุมชนมีส่วนร่วม
การจั ด การขยะมู ล ฝอยโดยการมี
จังหวัดขอนแก่น
ลดมลพิษจากขยะ โดยสนับสนุนให้ความรูแ้ ละอุปกรณ์แก่ชมุ ชนในการคัดแยก
ส่วนร่วมของชุมชนอย่างบูรณาการ
เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น
ขยะที่ต้นทางโดยการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และน�ำขยะที่มี
ประโยชน์กลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพโดยหลัก 3Rs
ด�ำเนินการโดย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา
๒) เพื่อต่อยอดและขยายผล โครงการน�ำร่องของเทศบาลเมืองศิลาที่ท�ำมา
แล้วในบางชุมชน ให้เกิดผลเต็มพื้นที่ทั้ง ๒๘ ชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๓) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเทศบาลเมืองศิลา
ผ่านกิจกรรมการคัดแยกขยะเพือ่ การสร้างอาชีพ/รายได้ จากการคัดแยกขยะ
และการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ผ่านการบริจาคของเหลือใช้และการดูแล
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
การด�ำเนินโครงการ :
แผนงานที่ ๑ : กิจกรรมการจัดประชุมเปิดตัวโครงการ การอบรมให้ความรูใ้ นการ
คัดแยกขยะจากครัวเรือน (การอบรมเชิงปฏิบัติการ) และการท�ำแผนปฏิบัติ
งานร่วมกัน เพื่อลดปริมาณขยะของชุมชนเทศบาลเมืองศิลา (๒๘ ชุมชน)
แผนงานที่ ๒ : กิจกรรมการศึกษาดูงานของผู้แทนชุมชน พระภิกษุและ
มัคนายก ครูและนักเรียน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ต้นแบบที่
ประสบความส�ำเร็จที่เทศบาลเมืองพะลับ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่
ต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนที่ได้รับรางวัลชุมชน Zero
waste เฉลิมพระเกียรติ เมื่อปี ๒๕๕๘

โครงการ
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โครงการ

วงเงิน
(ล้านบาท)
ระยะเวลา

ทีต่ งั้ โครงการ

แผนงานที่ ๓ : กิ จ กรรมการจั ด ตั้ ง ธนาคารขยะในโรงเรี ย น การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตส�ำนึกเด็กและเยาวชนในโรงเรียน จ�ำนวน ๑๑ แห่ง
แผนงานที่ ๔ : กิจกรรมการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก
รับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนผ่านเครือข่ายวัดอนุรักษ์ จ�ำนวน ๘ วัด เพื่อลด
ปริมาณขยะที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมภายในพื้นที่วัด
แผนงานที่ ๕ : กิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ในการ
รณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะและจัดการคัดแยกขยะของเทศบาลเมืองศิลา
(๒๘ ชุมชน) ซึ่งเป็นป้ายที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ ภายใน
ชุมชนเพื่อกระตุ้นจิตส�ำนึกของประชาชน
แผนงานที่ ๖ : กิจกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการแบ่งปัน ผ่านการบริจาค/
การคัดแยกขยะน�ำมาขาย และรายได้น�ำไปช่วยเหลือสังคมจัดตั้งร้านปันกัน
เพือ่ เป็นต้นแบบการจัดการของใช้ในครัวเรือนทีเ่ หลือใช้ เช่น เสือ้ ผ้าทีไ่ ม่ใช้แล้ว
และมีสภาพที่ยังใช้ได้ หรือมีเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ไม่ใช้แล้วน�ำมาบริจาคที่
ร้านปันกัน
แผนงานที่ ๗ : กิ จ กรรมที่ ป ระชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละสรุ ป บทเรี ย น
การด�ำเนินโครงการด้านการจัดการขยะโดยการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่างๆ

การด�ำเนินโครงการ
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วงเงิน
(ล้านบาท)
๓.๒ โครงการจั ด การขยะมู ล ฝอย ๔.๐๖
ในชุ ม ชนต� ำ บลบ้ า นด่ า นนาขาม
อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านด่านนาขาม

โครงการ
๓ ปี

ระยะเวลา

การด�ำเนินโครงการ

องค์การบริหารส่วน
วัตถุประสงค์ :
ต�ำบลบ้านด่านนาขาม ๑. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างสะสม ลดปริมาณขยะใหม่ และสร้างวินัยให้
ประชาชนในการจัดการขยะ
๒. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ โดยใช้หลักการ 3Rs
ใช้น้อย ใช้ซ�้ำ น�ำกลับมาใช้ใหม่ และสร้างให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้
การจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการลด คัดแยกขยะ และน�ำ
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้
๔. เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน ให้ชุมชนสะอาด ประชาชน
มีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ี สร้างให้คนในชุมชนให้มจี ติ ส�ำนึกในการรักษาสิง่ แวดล้อม
ในครัวเรือน และในชุมชนของตนเอง
การด�ำเนินโครงการ :
แผนงานที่ ๑ : สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการลด คัดแยกขยะในครัวเรือน
และการน�ำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น�ำ
หมูบ่ า้ นและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การลดคัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน การศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการทัว่ ไป การจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการ
ขยะอันตราย การจัดตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสาจัดการขยะ จ�ำนวน ๔ รุ่น

ทีต่ งั้ โครงการ
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โครงการ

วงเงิน
(ล้านบาท)
ระยะเวลา

ทีต่ งั้ โครงการ

แผนงานที่ ๒ : แผนการจัดการขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และ
ขยะอันตราย ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน กิจกรรมโครงการ
จั ดท�ำ เข่ ง ขยะ ใช้ ภูมิ ปั ญ ญา ด้ านการท� ำหั ตถกรรมพื้ น บ้ าน ผ้ าป่ าขยะ
การรณรงค์เก็บขยะ และท�ำความสะอาดในชุมชน ท�ำสื่อรณรงค์ จุดสาธิต
การคัดแยกขยะเป็นตะแกรงไม้ไผ่ การจัดการขยะรีไซเคิล ฝึกอบรมให้ความรู้
ในการคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ฝึกอบรมการปั้นหัวสัตว์การจัดการ
ขยะอินทรีย์ จัดตั้งกลุ่มเพื่อด�ำ เนินการจัดการขยะอินทรีย์ จ� ำนวน ๑๒
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑ กลุ่ม การสาธิต/การท�ำปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์ ท�ำปุ๋ย
อินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน
แผนงานที่ ๓ : แผนงานการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ การจัดซื้อรถจักรยานยนต์
มีกระบะ จัดซื้อวัสดุสาธิตประกอบด้วย การท�ำเข่งแยกขยะ การท�ำปุ๋ยหมัก
การปัน้ หัวสัตว์จากกระดาษหนังสือพิมพ์ เพือ่ ใช้ในศูนย์สาธิตจัดการขยะอินทรีย์
ประจ�ำต�ำบลบ้านด่านนาขาม
แผนงานที่ ๔ : แผนงานประชาสั ม พั น ธ์ จั ด ท� ำ ป้ า ยโรลอั พ จั ด ท� ำ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์
แผนงานที่ ๕ : แผนงานการติดตามและนิเทศโครงการ ประชุมเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการบริหารโครงการ คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ และจัดเวที
สรุปบทเรียน

การด�ำเนินโครงการ
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วงเงิน
(ล้านบาท)
๓.๓ โครงการร้ อ งกวางน่ า อยู ่ ๑.๙๑
คู ่ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ที่ ส ะ อ า ด ส ด ใ ส
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ พ ล า น า มั ย ที่ ยั่ ง ยื น
ของเทศบาลต�ำบลร้องกวาง
กก.กองทุ น ฯ ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๐
(๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

โครงการ
๓ ปี

ระยะเวลา

การด�ำเนินโครงการ

เทศบาลต�ำบลร้องกวาง วัตถุประสงค์ :
อ�ำเภอร้องกวาง
๑. เพื่อต่อยอดและขยายผลกิจกรรม ชุมชนต้นแบบ ให้กับชุมชนอื่น ในการ
จังหวัดแพร่
สร้ า งความเข้ า ใจและเกิ ด ความร่ ว มมื อ จากภาคี ใ นส่ ว นต่ า งๆ และกลุ ่ ม
ประชาชนเป้าหมาย ในการน�ำทฤษฎี 3Rs มาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการใน
การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมใน
เขตเทศบาลต�ำบลร้องกวาง ส่งผลให้เทศบาลน่าอยู่ น่ามอง อย่างยั่งยืน
๒. เพื่อต่อยอดและขยายผลกิจกรรม ชุมชนต้นแบบ ให้กับชุมชนอื่น ในการ
สนับสนุนการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งก�ำเนิดตั้งแต่ในครัวเรือน และ
การเพิ่มประสิทธิภาพการน�ำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เช่น ขยะรีไซเคิล
หรือท�ำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์
๓ เพื่อให้เกิดศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ
จัดการขยะให้กับทุกหมู่บ้านในระดับเทศบาล และท้องถิ่นอื่น
การด�ำเนินโครงการ :
แผนงานที่ ๑ : กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรโดยชุมชนต้นแบบระดับประเทศ ได้แก่ การจัดอบรมให้ความรู้
ประชาชนในพื้นที่ และลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ เพื่อน�ำมาปรับใช้
ในหมู่บ้านเป้าหมาย
แผนงานที่ ๒ : กิ จ กรรมผู ้ ป ระกอบการค้ า ร่ ว มใจ ลดปริ ม าณขยะใส่ ใ จ
สิ่งแวดล้อมจัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดสดและผู้ที่เกี่ยวข้องถึง
วัตถุประสงค์และแนวทางการด�ำเนินงานโดยขอความร่วมมือในการจัดการ
ขยะจากร้านค้า และตลาดสด โดยเฉพาะการลดใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าให้
กับประชาชน
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๓.๔ โครงการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพป่ า
แห่ ง การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
ของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.
ร้อยเอ็ด)

โครงการ

๔.๕๐

วงเงิน
(ล้านบาท)

๒ ปี

ระยะเวลา

การด�ำเนินโครงการ

แผนงานที่ ๓ : กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร
ระดับประเทศและขยายไปสู่ระดับต�ำบล ได้แก่ การประชุม ชี้แจง กิจกรรม
ร้านค้า และตลาดสด ทราบถึงการจัดการขยะในชุมชน
แผนงานที่ ๔ : กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้งและการ
จัดการแบบครบวงจร ได้แก่ ประชุม ชี้แจง ประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์
กิจกรรมให้ชุมชนประชาชน ในเขตเทศบาลต�ำบลร้องกวาง
แผนงานที่ ๕ : การติดตามและประเมินผลโครงการ ได้แก่ การติดตาม
ประเมินผลรายไตรมาส การสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ การสรุปความ
ส�ำเร็จของโครงการ
อ�ำเภอปทุมรัตต์
วัตถุประสงค์ :
อ�ำเภอโพนทอง และ เพื่ อ สร้ า งทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน สิง่ แวดล้อมแก่เด็ก เยาวชน และบุคคลทัว่ ไปในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายจังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
และเพื่อผลิตเครื่องมือในการสื่อสารอย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
และจัดกิจกรรมสื่อสารความเข้าใจ เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลทุกวัย
การด�ำเนินโครงการ :
พื้นที่เป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือ ป่าดอนหนองโจน ต�ำบลหนองแคน
อ�ำเภอปทุมรัตต์ ป่าโคกใหญ่ค�ำปลากั้ง ต�ำบลโพธิ์ทอง อ�ำเภอโพนทอง และ
ป่าดงหนองเอียด ต�ำบลดงแดง อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่ม
เป้าหมายหลัก คือ คณะกรรมการป่าชุมชนทั้ง ๓ แห่งข้างต้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โรงเรียน ๓ แห่ง และประชาชนในหมู่บ้าน ๑๐
หมูบ่ า้ น ใน ๓ อ�ำเภอ ข้างต้น แผนงานของโครงการมีทงั้ หมด ๗ แผนงาน ได้แก่
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๓.๕ โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืช
อาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ใน
จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา ของ
มู ล นิ ธิ อี ส ต์ ฟอรั่ ม ด� ำ เนิ น การโดย
กลุ่มคนสร้างสรรค์ วัน โต ตรี้

โครงการ

๔.๙๕

วงเงิน
(ล้านบาท)
ทีต่ งั้ โครงการ

การด�ำเนินโครงการ

แผนงานที่ ๑ : สร้างทัศนคติเชิงบวกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปในพื้นที่
แผนงานที่ ๒ : ผลิตเครื่องมือเพื่อการสื่อสารอย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
แผนงานที่ ๓ : การเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลทุกวัย
แผนงานที่ ๔ : จัดท�ำหลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
แผนงานที่ ๕ : การจัดท�ำสื่อรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
แผนงานที่ ๖ : จัดเวทีสรุปบทเรียนรู้จากการท�ำงาน
แผนงานที่ ๗ : การติดตามนิเทศโครงการ
๓ ปี
จังหวัดระนอง
วัตถุประสงค์: เพื่อฟื้นฟูพันธุ์พลับพลึงธารให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยการ
(กรกฎาคม (อ�ำเภอกะเปอร์ และ อนุรักษ์ไว้ในสภาพป่า (In situ) รวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของล�ำคลองซึ่ง
๒๕๖๐ อ�ำเภอสุขส�ำราญ) และ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธารให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติด้วยการมี
- มิถุนายน จังหวัดพังงา
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึก
๒๕๖๓) (อ�ำเภอตะกั่วป่า และ ของเยาวชนและประชาชนทั้งระดับท้องถิ่นและสาธารณะให้ตระหนักและ
อ�ำเภอคุระบุรี)
ยับยัง้ กิจกรรมทีเ่ ป็นการคุกคาม การท�ำลายแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของพลับพลึงธาร
ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ รวมทั้งมีความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจ
ในทรัพยากรในท้องถิ่นผ่านสื่อรณรงค์ และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ในการศึกษา ติดตาม เฝ้าระวังการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศน์ทจี่ ะส่งผลกระทบ
ต่อพลับพลึงธาร
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โครงการ

วงเงิน
(ล้านบาท)
ระยะเวลา

ทีต่ งั้ โครงการ

การด�ำเนินโครงการ : โครงการนี้มีพื้นที่เป้าหมายหลักเป็นล�ำคลองที่เป็น
แหล่งพันธุกรรมของพลับพลึงธาร พื้นที่ที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเพาะช�ำ
พลับพลึงธาร และล�ำคลองที่เหมาะสมเป็นแหล่งฟื้นฟูพลับพลึงธาร ในเขต
อ�ำเภอกะเปอร์ และอ�ำเภอสุขส�ำราญ (จังหวัดระนอง) และอ�ำเภอตะกั่วป่า
และอ�ำเภอคุระบุรี (จังหวัดพังงา) โดยมีกลุม่ เป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็กและ
เยาวชนจ�ำนวน ๑๕๐ คน สมาชิก ทสม.ระนอง และพังงา จ�ำนวน ๓๐ คน
ชาวบ้าน ผู้น�ำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีจิตอาสา นักอนุรักษ์ จ�ำนวน
๕๐ คน ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ข้างต้น ๒๐ คน
ครูจ�ำนวน ๒๕ คน และนักเรียนจ�ำนวน ๒๒๕ คนจากโรงเรียนน�ำร่องในการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นพลับพลึงธาร แผนงานของโครงการมี
ทั้งหมด ๖ แผนงาน ได้แก่
๑) แผนงานสิ่งแวดล้อมศึกษา: พลับพลึงธารพืชน�ำ้ ถิ่นเดียว
๒) แผนงานศึกษาติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของ
พลับพลึงธาร
๓) แผนงานสร้างสมรรถนะการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อมขององค์กรท้องถิ่น
๔) แผนงานขยายพันธุ์และฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธาร
๕) แผนงานผลิตสื่อและกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อสร้างความตระหนัก
และจิตส�ำนึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลับพลึงธาร
๖) แผนงานจัดเวทีสรุปผลงาน และการประเมินผลภายในแบบมีส่วนร่วม
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วงเงิน
(ล้านบาท)
๓.๖ โครงการพัฒนากระบวนการ ๕.๐๐
และกลไกข้ อ ตกลงร่ ว มเพื่ อ แก้ ไ ข
ปั ญ หาการบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป ่ า และการ
จั ด การพื้ น ที่ เ กษตรในเขตป่ า ต้ น น�้ ำ
ต�ำบลปางหินฝน ของมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น ด� ำ เนิ น การโดย เครื อ ข่ า ย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต�ำบลปางหินฝน

โครงการ

ทีต่ งั้ โครงการ
ต�ำบลปางหินฝน
อ�ำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลา
๒ ปี
๖ เดือน

วัตถุประสงค์ : เพือ่ สนับสนุนให้เกิดกลไกการประสานความร่วมมือในต�ำบล
ปางหินฝนในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดท� ำ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมต�ำบล
ปางหินฝน และสนับสนุนให้เกิดรูปธรรมในการปรับปรุงระบบการเกษตร การบริหาร
จัดการทีด่ นิ -แหล่งน�ำ้ ให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และการจัดการป่าต้นน�ำ้ ทีย่ ั่งยืน
การด�ำเนินโครงการ : โครงการนี้มีพื้นที่เป้าหมายหลักอยู่ใน ๑๔ หมู่บ้าน
และพื้นที่ป่าต้นน�้ำต�ำบลปางหินฝน ในป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ซึ่งตั้งอยู่ใน
เขตต�ำบลปางหินฝน อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะด�ำเนินการกับ
กลุม่ เป้าหมาย ๓๗๒ คน ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว แผนงานของโครงการ มี ๕ แผนงาน
ได้แก่
๑) แผนงานสนับสนุนและการพัฒนากลไกความร่วมมือโดยการมีส่วนร่วม
หลายฝ่าย
๒) แผนงานจัดท�ำแผนและสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า
๓) แผนงานพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของต�ำบลปางหินฝน
๔) แผนงานสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
๕) แผนงานพัฒนาและสนับสนุนรูปธรรมระบบการเกษตรและการใช้ที่ดิน

การด�ำเนินโครงการ
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วงเงิน
ระยะเวลา
ทีต่ งั้ โครงการ
(ล้านบาท)
๓.๗ โครงการเสริ ม สร้ า งกระบวน ๔.๙๔
๓ ปี
อ�ำเภอแวงน้อย
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
(กันยายน จังหวัดขอนแก่น
ฐานทรั พ ยากรดิ น น�้ ำ ป่ า อ� ำ เภอ
๒๕๖๐
แวงน้ อ ย จั ง หวั ด ขอนแก่ น ของ
- กรกฎาคม
สมาคมเพื่อนภู
๒๕๖๓)

โครงการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคีเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน�้ำของอ�ำเภอ
แวงน้ อ ย และเพื่ อ สนั บสนุ น และขยายเครื อ ข่ ายด้ านเกษตรกรรมยั่ งยื น
ให้ครอบคลุมอ�ำเภอแวงน้อย
การด�ำเนินโครงการ : พื้นที่เป้าหมายหลักของโครงการคือ พื้นที่ ๕ ต�ำบล
และ ๒ เทศบาล ในเขตอ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายหลัก
คือ กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ๒๕ คน กลุ่มเกษตรกรขยายผล ๑๒๕ คน
คณะกรรมการบริหารจัดการป่าไม้และแหล่งน�้ำระดับชุมชนๆ ละ ๑๕ คน
และตัวแทนหน่วยงานภาคีความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ๓๖ คน แผนงาน
ของโครงการมีทั้งหมด ๔ แผนงาน ได้แก่
๑) สร้างกระบวนการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ ารจัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนในระดับต�ำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน
ท้องถิ่น
๒) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และสร้างชุมชน
ต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๓) การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ และเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานโครงการ
๔) การติดตามนิเทศโครงการ

การด�ำเนินโครงการ
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วงเงิน
ระยะเวลา
ทีต่ งั้ โครงการ
(ล้านบาท)
๓.๘ โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ ๕.๐๐
๒ ปี
อ�ำเภออมก๋อย
องค์ ก รชุ ม ชนเพื่ อ บริ ห ารจั ด การ
๖ เดือน จังหวัดเชียงใหม่
ไฟป่ า หมอกควั น อย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว ม
(กันยายน
ในพื้ น ที่ อ� ำ เภออมก๋ อ ย จั ง หวั ด
๒๕๖๐
เชียงใหม่ ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนา
- กุมภาพันธ์
ที่ยั่งยืน ด�ำเนินการโดย กลุ่มคนฮัก
๒๕๖๓)
อมก๋อย

โครงการ

วัตถุประสงค์ : เพือ่ เสริมศักยภาพของชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการไฟป่า
เพื่ อ ลดปั ญ หาหมอกควั น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นไขด้ า นการด� ำ รงชี พ และ
ลักษณะระบบนิเวศ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะในการสื่อสาร และ
พัฒนาความร่วมมือให้การบริหารจัดการไฟป่าร่วมระหว่างชุมชนและภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ และท้องถิ่นในอ�ำเภออมก๋อย และเพื่อพัฒนานโยบาย
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดให้สามารถสนับสนุนกระบวนการ
จัดการไฟป่าของชุมชน
การด�ำเนินโครงการ : พื้นที่เป้าหมายหลักของโครงการนี้ ได้แก่ ชุมชนในเขต
ป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ ๓ ชุมชน และชุมชนในเขตป่าดิบและดิบเขาที่
ท�ำไร่หมุนเวียน ๓ ชุมชน ในต�ำบลยางเปียง ต�ำบลนาเกียน และต�ำบลสบโขง
ของอ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มแกนน�ำจาก
ชุมชนต่างๆ ข้างต้นซึ่งประกอบด้วย ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำทางการ (ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต.) ปราชญ์ชาวบ้าน ฮี่โข่ (ผู้นำ� ธรรมชาติ)
แกนน�ำเยาวชน และแกนน�ำกลุ่มแม่บ้าน แผนงานของโครงการมีทั้งหมด ๔
แผนงาน ได้แก่
๑) การพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการไฟป่า
๒) การพัฒนางานข้อมูลและองค์ความรู้ในการจัดการไฟป่า
๓) การขยายผลและสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อภาคีเครือข่าย และแนวร่วม
ในอ�ำเภออมก๋อย
๔) การพัฒนานโยบายสาธารณะระดับท้องถิน่ ระดับอ�ำเภอ และการเชือ่ มโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่

การด�ำเนินโครงการ
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วงเงิน
ระยะเวลา
(ล้านบาท)
๓ ปี
๓.๙ โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ ๔.๙๗
(ธันวาคม
และการมี ส ่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ย
๒๕๖๐
ป่ า ชุ ม ชนจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ใ นการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
พฤศจิกายน
และสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น ของ
๒๕๖๓)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) ด�ำเนินการโดย สภาองค์กร
ชุมชนต�ำบล จังหวัดกาญจนบุรี และ
องค์ ก รเครื อ ข่ า ยป่ า ชุ ม ชนจั ง หวั ด
กาญจนบุรี

โครงการ

การด�ำเนินโครงการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้ง
เพื่ อ สร้ า งและสนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยป่ า ชุ ม ชน
จังหวัดกาญจนบุรี
การด�ำเนินโครงการ :
โครงการนี้มีพื้นที่เป้าหมายหลัก คือ ป่าชุมชน ๕๐ แห่งใน ๒๔ ต�ำบล
ของ ๑๐ อ�ำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี (ได้แก่ อ�ำเภอพนมทวน อ�ำเภอไทรโยค
อ�ำเภอเลาขวัญ อ�ำเภอหนองปรือ อ�ำเภอบ่อพลอย อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ อ�ำเภอ
ห้วยกระเจา อ�ำเภอท่าม่วง อ�ำเภอทองผาภูมิ และ อ�ำเภอด่านมะขามเตี้ย)
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ แกนน�ำเครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่ข้างต้น
ประกอบด้วยแผนงานของโครงการ จ�ำนวน ๘ แผนงาน ได้แก่
๑) แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
๒) แผนงานการจัดการฐานข้อมูล
๓) แผนงานการให้ความรูค้ วามเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุนในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
ป่าชุมชน
๔) แผนงานการลดความขัดแย้งและภัยคุกคามของป่าชุมชน
๕) แผนงานการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนในพื้นที่นำ� ร่อง
๖) แผนงานการหนุนเสริมเครือข่าย
๗) แผนงานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
๘) แผนงานการติดตามและประเมินผล

ทีต่ งั้ โครงการ
ป่าชุมชน ๕๐ แห่ง ใน
๒๔ ต�ำบลของ ๑๐
อ�ำเภอ ของ
จังหวัดกาญจนบุรี

๓.๔ การติดตาม และประเมินผลโครงการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด�ำเนินการติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินโครงการจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้
รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่างด�ำเนินโครงการ และให้ขอ้ เสนอแนะตลอดจนแนวทางในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพแก่หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยสามารถ
แบ่งพื้นที่ที่มีการติดตามและประเมินผลโครงการที่ด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังภาพที่ ๑๒

: การประชุมชี้แจงโครงการ
: การติดตามผลการดาเนินงาน
ระหว่างดาเนินโครงการโครงการ
: การประเมินสิ้นสุดโครงการ
: การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๑๒ แสดงพื
ที่กดารติ
ดตาม
และประเมิ
นผลโครงการที
นการในปีงบประมาณ
งบประมาณพ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๕๖๐
ภาพทีภาพที
่ ๑๒ ่ แสดงพื
้นที่ก้นารติ
ตาม
และประเมิ
นผลโครงการที
่ด�ำ่ดเนิาเนิ
นการในปี
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๓.๔.๑ การประชุมชี้แจงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
		
เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยหลังจากที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณด�ำเนินโครงการจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมแล้ว กองบริหาร
กองทุนสิ่งแวดล้อมจะมีการลงพื้นที่ด�ำเนินงานโครงการ เพื่อประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารงาน
โครงการแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการประชุมชี้แจงโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�ำนวนรวม ๗ โครงการ ได้แก่
		
๑) โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
ด�ำเนินการโดย มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.ร้อยเอ็ด)
		
๒) โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ จังหวัดระนอง และจังหวัด
พังงา ด�ำเนินการโดย มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม
		
๓) โครงการพัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และการ
จัดการพื้นที่เกษตรในเขตป่าต้นน�้ำ ต�ำบลปางหินฝน ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด�ำเนินการโดย เครือข่าย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต�ำบลปางหินฝน จังหวัดเชียงใหม่
		
๔) โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า
อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ด�ำเนินการโดย สมาคมเพื่อนภู จังหวัดขอนแก่น
		
๕) โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการไฟป่าหมอกควันอย่างมีส่วนร่วม
ในพื้นที่ อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด�ำเนินการโดย กลุ่มคนฮักอมก๋อย
		
๖) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ด�ำเนินการโดย สภาองค์กรชุมชนต�ำบล จังหวัดกาญจนบุรี และองค์กรเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
		
๗) โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนอาลอ - โดนแบน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และชุมชนท้องถิ่นต�ำบลนาดี ด�ำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาดี จังหวัดอุบลราชธานี
๓.๔.๒ การติดตามผลการด�ำเนินงานระหว่างด�ำเนินโครงการ
		
เป็นการติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง
ตัง้ แต่เริม่ ต้นด�ำเนินโครงการไปจนกระทัง่ ด�ำเนินโครงการเสร็จสิน้ และสิน้ สุดระยะเวลาด�ำเนินโครงการ โดยการติดตาม
ผลการด�ำเนินงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
เพื่อช่วยก�ำกับให้โครงการสามารถด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และยังสามารถให้ข้อคิดเห็นต่อการด�ำเนินงาน
ได้อย่างทันท่วงที อันจะเป็นการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในการด�ำเนินโครงการให้มีการบริหารจัดการโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการติดตามผลการด�ำเนินงานระหว่างด�ำเนิน
โครงการ ซึง่ ประกอบด้วย โครงการเงินอุดหนุน ส�ำหรับส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามมาตรา ๒๓
(๑) โครงการเงินกู้ส�ำหรับภาคเอกชน ตามมาตรา ๒๓ (๓) และโครงการเงินอุดหนุน ส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) โดยแบ่งการติดตามและประเมินผล
โครงการได้ ดังนี้

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม

69

		
๑) ด้านการสนับสนุนส่วนราชการ ตามมาตรา ๒๓ (๑) จ�ำนวน ๓ โครงการ
			 (๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสียรวมที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ด�ำเนินการโดย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๑๔.๖๘ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์ เพือ่ ฟืน้ ฟูระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�ำ้ เสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
จากอุทกภัยให้มีสภาพกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ
				 ๑) ซ่อมแซมสถานีสูบน�ำ้ ๓ แห่ง
				 ๒) ปรับปรุงแท่นวางมอเตอร์คอนกรีต
				 ๓) ปรับปรุงคันดินขอบบ่อน�ำ้ เสียด้วยดินถม หินคลุกบดทับวงหินใหญ่และตอกเสาเข็มตัวไอ
				 ๔) ขุดลอกเลนและขยะในบ่อดักน�ำ้ เสียและท่อรวบรวม ความยาว ๗,๖๐๑ เมตร
				 ๕) ขุดลอกเลนในบ่อรวบรวมน�้ำเสีย ขนาด ๑๖,๓๘๓ ลูกบาศก์เมตร
			 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ คือ ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียสามารถท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพตาม
ที่ออกแบบไว้ โดยมีความสามารถบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ๘,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และคุณภาพน�ำ้ ที่ผ่านการบ�ำบัดจาก
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำ� หนด
			 (๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสียรวมที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ด�ำเนินการโดย เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔.๑๑ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพื่อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเก่าที่ช�ำรุด
				 ๒) ส�ำรวจและซ่อมแซมแนวเส้นท่อรวบรวมน�ำ้ เสียที่ช�ำรุด
				 ๓) ขุดลอกตะกอนพื้นบ่อระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย จ�ำนวน ๖ บ่อ
				 ๔) ปรับปรุงฟื้นฟู สถานีสูบน�ำ้ PS๑ PS๒ และ PS๓
			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ สามารถจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเก่าที่
ช�ำรุด ด�ำเนินการส�ำรวจและซ่อมแซมแนวเส้นท่อรวบรวมน�้ำเสียที่ช�ำรุด ขุดลอกตะกอนพื้นบ่อระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
และปรับปรุงฟื้นฟูสถานีสูบน�ำ้ ให้สามารถท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
			
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ คือ ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียสามารถท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
ตามที่ออกแบบไว้ โดยมีความสามารถบ�ำบัดน�้ำเสีย ๑,๖๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และคุณภาพน�ำ้ ที่ผ่านการบ�ำบัด
จากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด
			 (๓) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการก�ำจัดขยะมูลฝอย ด�ำเนินการโดย เทศบาลเมืองตราด
จังหวัดตราด
			 วงเงินทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน ๑๑.๔๐ ล้านบาท (อุดหนุน ๙.๖๙ ล้านบาท สมทบ ๑.๗๑ ล้านบาท)
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพือ่ ให้มเี ครือ่ งจักรกลใหม่ทดแทนของเดิมทีช่ ำ� รุดบกพร่อง พร้อมทัง้ ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ก�ำจัดขยะมูลฝอย ๔๕-๖๐ ตันต่อวัน ไม่มีขยะตกค้าง
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				 ๒) เพื่อให้การก�ำจัดขยะมูลฝอย ชนิดฝังกลบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
				 ๓) เพื่อความคล่องตัวในการก�ำจัดขยะที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต หากทุกท้องถิ่นในกลุ่ม
อ�ำเภอเมืองน�ำขยะมาก�ำจัดร่วมกัน ปริมาณขยะจะเพิ่มขึ้นจาก ๕๕-๖๐ ตันต่อวัน เป็น ๗๐-๘๐ ตันต่อวัน
			 ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั คือ สามารถจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ จ�ำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รถแทรกเตอร์
ตีนตะขาบ และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบส�ำหรับก�ำจัดมูลฝอยได้ตามหลักสุขาภิบาลและมีประสิทธิภาพ
			
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ คือ เทศบาลเมืองตราดสามารถรองรับการให้บริการก�ำจัด
มูลฝอยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster เดียวกัน ได้ตามหลักสุขาภิบาลและอย่างมีประสิทธิภาพ
		
๒) ด้านการสนับสนุน เงินอุดหนุน ตามมาตรา ๒๓ (๔) จ�ำนวน ๑๗ โครงการ โดยแบ่งเป็น
			 โครงการประเภทการจัดการสิ่งแวดล้อม ๕ โครงการ
			 (๑) โครงการจั ด การขยะมู ล ฝอยโดยชุ ม ชน ด� ำ เนิ น การโดย เทศบาลต� ำ บลหนองแดง
จังหวัดน่าน
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔.๗๗ ล้านบาท (ติดตามเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพือ่ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย โดยสร้างการมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน และหน่วยงาน
				 ๒) เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�ำบลหนองแดง
				 ๓) เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายการด�ำเนินงานธนาคารขยะในชุมชนและโรงเรียน
			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ประชาชนผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอย
โดยชุมชน ทั้งหมด ๓ รุ่น จ�ำนวน ๒๑๑ คน จนเกิดครัวเรือนต้นแบบในการคัดแยกและจัดการขยะภายในชุมชน
เช่น การน�ำขยะประเภทย่อยสลายมาท�ำปุ๋ยหมัก และมีครูและนักเรียนผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการขยะ
มูลฝอย จ�ำนวน ๑๐๓ คน จนสามารถจัดท�ำจุดสาธิตการคัดแยกขยะพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
และมีการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการคัดแยกขยะออกเป็น ๔ ประเภท ในโรงเรียน
			
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ คือ ชุมชนเกิดรายได้จากการคัดแยกขยะ และนักเรียนมีรายได้
จากกิจกรรมธนาคารขยะภายในโรงเรียน
			 (๒) โครงการบูรณาการเพือ่ การจัดการขยะอย่างยัง่ ยืน ด�ำเนินการโดย เทศบาลต�ำบลชะมาย
จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๒.๓๒ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) สร้างกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
				 ๒) เพือ่ ลดปริมาณขยะทีต่ อ้ งน�ำไปฝังกลบ สามารถน�ำมาจัดการเพือ่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับประชาชนได้
				 ๓) เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ เป็นระบบ
เกิดความยั่งยืน
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			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ แกนน�ำชุมชน อสม. ผู้ประกอบการ และพนักงานเทศบาล
ผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อการจัดการขยะ จ�ำนวน ๑๖๖ คน พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ และด�ำเนิน
กิจกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้อง และมีการจัดท�ำแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วม ๕๐ คน
			
ส�ำหรับผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จากโครงการฯ คือ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอบรมสามารถน�ำความรูค้ วามเข้าใจ
น�ำไปปฏิบัติในการคัดแยกขยะได้ และเกิดการทบทวนแผนชุมชนร่วมกัน
			 (๓) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ โดยหลัก 3RS เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเมืองวังสะพุงอย่างยั่งยืน จังหวัดเลย ด�ำเนินการโดย สมาคมผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะ
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔.๙๙ ล้านบาท (ติดตามเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถและการมีสว่ นร่วมขององค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภาคเมืองโดยใช้หลัก 3Rs
				 ๒) เพื่อสรรหาทางเลือกการจัดการขยะที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และ
การเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและรายได้จากการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
				 ๓) เพิ่มเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการปลูกฝังจิตส�ำนึกของการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตัวแทนจากสภาเมือง ตัวแทนสภา
องค์กรชุมชน ผู้น�ำชุมชน และครัวเรือนเป้าหมาย เป็นต้น จ�ำนวน ๕๐ คน ผ่านการอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
			
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ คือ กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย ๔๐ คน มีความรู้ความเข้าใจ และ
มีแนวทางในการพัฒนากลุ่มการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
			 (๔) โครงการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกการบริหารจัดการขยะ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในเขตเทศบาล ด�ำเนินการโดย เทศบาลต�ำบลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๒.๙๗ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกประเภทขยะกับชุมชน สถานศึกษา ตลาดสด ฯลฯ
				 ๒) เพือ่ ให้มกี ารคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายเพือ่ ช่วยลดปริมาณขยะในพืน้ ที่
				 ๓) เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
				 ๔) เพื่อสร้างแนวคิดการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน/โรงเรียน
			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั คือ ประชาชนและนักเรียน ผ่านการอบรมให้ความรูป้ ลูกจิตส�ำนึก
และสร้างความเข้าใจอันดีกับสถานการณ์ขยะมูลฝอย จ�ำนวน ๑,๐๐๐ คน
			
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จากโครงการฯ คือ สร้างจิตส�ำนึกทีด่ แี ก่ประชาชน และนักเรียนในด้านการคัดแยกขยะ
ท�ำให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย ช่วยลดปริมาณขยะจากแหล่งก�ำเนิด
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			 (๕) โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การขยะมู ล ฝอยโดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
อย่างบูรณาการเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น ด�ำเนินการโดย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๓.๘๙ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพือ่ ให้ประชาชนรับรูแ้ ละเกิดความตระหนักถึงปัญหาชุมชน มีสว่ นร่วมในการลดมลพิษ
จากขยะ โดยสนับสนุนให้ความรู้และอุปกรณ์แก่ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยการมีส่วนร่วมของบ้าน
วัด โรงเรียน (บวร) และน�ำขยะที่มีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลัก 3Rs
				 ๒) เพื่อต่อยอดและขยายผล โครงการน�ำร่องของเทศบาลเมืองศิลาที่ด�ำเนินการมาแล้ว
ในบางชุมชน ให้เกิดผลเต็มพืน้ ทีท่ งั้ ๒๘ ชุมชน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการขยะแบบมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
				 ๓) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเทศบาลเมืองศิลา ผ่านกิจกรรม
การคัดแยกขยะเพื่อการสร้างอาชีพ/รายได้จากการคัดแยกขยะ และการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ผ่านการ
บริจาคของเหลือใช้ และการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศิลา ผู้นำ� ชุมชน และภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการ และแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการขยะ
			
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ คือ เกิดการรับรู้รับทราบในการด�ำเนินโครงการฯ

๑๓

๑๔

๑๖

๑๗

๑๕

๑๘

๑๙

๒๐
๒๑

ภาพที่ ๑๓ – ๒๑ กิจกรรมในการติดตามผลการด�ำเนินงานของโครงการประเภทการจัดการสิ่งแวดล้อม
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			 โครงการประเภทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๑๒ โครงการ
			 (๑) โครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ด�ำเนินการโดย สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔.๕๑ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนท้องถิ่น ในการป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูและ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในท้องถิ่น ให้ชุมชนรู้จักกฎ ระเบียบ ในการดูแลรักษาป่า เพื่อน�ำไปสู่การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ร่วมกันอย่างยั่งยืน
				 ๒) เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ให้สมดุลยั่งยืน

๒๒

๒๓

ภาพที่ ๒๒ – ๒๓ การดูแลรักษา ฟืน้ ฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติปา่ ไม้ในท้องถิน่ ของชุมชนปกาเกอะญอ
			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ
				 ๑) องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความตระหนักและมีความเข้มแข็งในการป้องกัน ดูแล รักษา
ฟื้นฟูและการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน องค์กรศาสนาในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ท้องถิ่น อย่างเหมาะสม คุ้มค่า มั่นคง ยั่งยืนเป็นธรรม
				 ๒) แผนแม่บทชุมชนสูก่ ารปฏิบตั ทิ ตี่ อ่ เนือ่ งในการป้องกัน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติปา่
ไม้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม
				 ๓) ได้ชุดความรู้ภูมิปัญญา ผ่านหลักสูตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นตามวิถีชนเผ่าและชาติพันธุ์
เยาวชนปกาเกอะญอสามารถสืบทอดจากรุ่นไปสู่รุ่นได้
				 ๔) ลดจ�ำนวนพื้นที่การบุกรุกพื้นที่ป่าลดลง โดยคงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (นาข้าว สวน
พืชไร่หมุนเวียน ที่อยู่อาศัย) ทั้ง ๒ ต�ำบล จ�ำนวน ๒๒,๘๐๖ ไร่
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			 (๒) โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน น�ำ้ ป่า ต้นน�้ำพุง ด�ำเนินการโดย สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ (สอพ.)
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔.๙๘ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือขององค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้ำ ป่า ต้นน�ำ้ พุง
				 ๒) เพื่อสรรหาทางเลือกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยระบบเกษตรกรรมเอือ้ ต่อการอนุรกั ษ์ ดิน น�ำ้ ป่า และสอดคล้องต่อระบบนิเวศน์ของพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ พุง
				 ๓) เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังจิตส�ำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๒๔

๒๕

ภาพที่ ๒๔ – ๒๕ การเรียนรู้และปลูกฝังจิตส�ำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้ำ ป่า ต้นน�ำ้ พุง
			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ
				 ๑) เกิ ด การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ และสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ขององค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรเอกชน ส่วนราชการ ในการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน น�ำ้ ป่า เพือ่ ประโยชน์ในการเป็นแหล่งความมัน่ คงด้านอาหาร แหล่งเรียนรู้ แหล่งสมุนไพร และการสร้างเศรษฐกิจ
และรายได้ของชุมชน บนฐานการใช้ทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า อย่างยั่งยืน
				 ๒) เกิดรูปธรรมในการอนุรักษ์และคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการจัดตั้งป่าชุมชน ป่าหัวไร่ปลายนา ป่าครอบครัว ป่าร่องเขา และเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไปสู่
ระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรแบบขั้นบันได
				 ๓) เกิดการพัฒนาการพัฒนาแนวคิด จิตส�ำนึก (Cognitive) ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
โดยการใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Eco – school มาเป็นเครื่องมือและแนวทาง
รวมถึงการสนับสนุนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป้าหมาย และการบูรณาการการเรียน
การสอนใน ๘ กลุ่มสาระวิชา
				 ๔) ป่าต้นน�้ำท�ำหน้าที่เหมือนฟองสบู่ซับน�้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้ำจึงมีผลต่อการ
ลดปัญหาอุทกภัยให้กับคนในลุ่มน�้ำป่าสัก และลดปริมาณตะกอนดินซึ่งจะพัดพาลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้น้อยลง
การลดปริมาณตะกอนดินจะช่วยในการยืดอายุการใช้งานของเขื่อนให้มากขึ้น รวมถึงการประหยัดในการขุดลอก
ตะกอนดิ น หน้ า เขื่ อ น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการกั ก เก็ บ น�้ ำ ในเขื่ อ นป่ า สั ก ชลสิ ท ธิ์ ใ ห้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง ถื อ เป็ น การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการภัยพิบัติจากน�้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
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			 (๓) โครงการสร้างเสริมพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก - ตาลอก อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด�ำเนินการโดย สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔.๒๗ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
การอนุรักษ์ การบริหารจัดการกลุ่ม กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ชุมชน
				 ๒) เพื่ อ จั ด ท� ำ และน� ำ แผนพั ฒ นาการอนุ รั ก ษ์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรชี ว ภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติ
				 ๓) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพของทรัพยากรในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก - ตาลอก เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรชุมชนในพื้นที่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๖

๒๗

ภาพที่ ๒๖ – ๒๗ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพป่าใหญ่โคกจิก - ตาลอก
			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ
				 ๑) ได้ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ การอนุรกั ษ์ การบริหารจัดการกลุม่ กระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
				 ๒) เกิดวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มมูลค่าและ
พัฒนาศักยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่ชุมชนพัฒนาตามระบบคิดของชุมชนเอง
				 ๓) เกิดศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ทาง
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และแผนการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพป่าใหญ่โคกจิก - ตาลอก
				 ๔) นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด�ำเนินงาน
ได้รับความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ (พืช สัตว์
และเห็ด) และภูมิปัญญาท้องถิ่น

76

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม

			 (๔) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในห้วยทับทัน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นต�ำบลศรีสุข ด�ำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๑.๙๒ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ป ระชาชนและภาคี เ ครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ มี ก ารฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น
				 ๒) เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ไว้ซึ่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในล� ำห้วยทับทัน
และพื้นที่ป่ากุดหวาย

๒๘

๒๙

ภาพที่ ๒๘ – ๒๙ การสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและอนุรกั ษ์ฐานทรัพยากร ล�ำห้วยทับทัน และพืน้ ทีป่ า่ กุดหวาย
			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ
				 ๑) ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในล�ำห้วยทับทัน ต�ำบลศรีสขุ มีความอุดมสมบูรณ์
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งอาหารส�ำคัญของชุมชนท้องถิ่น
				 ๒) ประชาชนและหน่วยงานราชการในพืน้ ทีเ่ กิดส�ำนึกความหวงแหนทรัพยากร และมีความตระหนัก
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			 (๕) โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มีส่วนร่วม ของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.ร้อยเอ็ด)
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔.๕๐ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) สร้างทัศนคติเชิงบวกด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แก่เด็ก เยาวชน
และบุคคลทั่วไปในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดร้อยเอ็ด
				 ๒) เพื่อผลิตเครื่องมือในการสื่อสารอย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และจัดกิจกรรม
สื่อสารความเข้าใจ เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลทุกวัย
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๓๐

๓๑

ภาพที่ ๓๐ – ๓๑ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนความหลากหลายทางชีวภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ
				 ๑) ชุ ม ชนเป้ า หมาย และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน และการพั ฒ นากลไกความร่ ว มมื อ กั น ที่ เ หมาะสมกั บ ท้ อ งถิ่ น
และมีแหล่งอาหารปลอดภัย แหล่งน�ำ้ และทรัพยากรธรรมชาติให้ได้อาศัยในการด�ำรงชีพจากการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ป่าชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
				 ๒) เด็ก และเยาวชน ถูกปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกด้านการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และถูกปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งจะส่งผลเชิงบวก
ด้านพฤติกรรมของเด็กต่อเนื่องถึงในอนาคต
				 ๓) พื้นที่ป่าได้รับการปกป้องจากการบุกรุกท�ำลาย และใช้ประโยชน์อย่างรู้ในคุณค่าของ
คนรอบป่า จะท�ำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และได้รับ
การสงวนรักษาและฟืน้ ฟูระบบนิเวศของดิน น�ำ้ ป่าเพิม่ ขึน้ ท�ำให้จำ� นวนชนิดพันธุต์ า่ งๆ ทีถ่ กู คุกคามจนใกล้สญ
ู พันธุ์
ลดลง เป็น“ป่าแห่งการเรียนรู้” โดยมี “ป่า” เป็นเครื่องมือน�ำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ของผู้คนรอบๆ ป่า ให้รู้จัก
ธรรมชาติและสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิต โดยมีหลักสูตร และสื่อ ซึ่งถูกผลิตขึ้นจากเด็ก เยาวชน และ
ปราชญ์ชาวบ้าน สามารถสื่อสารเรื่องราวที่มีประโยชน์ และการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ปัญหาของเด็ก เยาวชน
ผู้นำ� ชุมชน และชาวบ้าน
			 (๖) โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ จังหวัดระนอง และ
จังหวัดพังงา ด�ำเนินการโดย มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔.๙๖ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพือ่ ฟืน้ ฟูพนั ธุพ์ ลับพลึงธารให้มปี ริมาณเพิม่ มากขึน้ โดยการอนุรกั ษ์ไว้ในสภาพป่า (In situ)
รวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของล�ำคลองซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธารให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติด้วยการ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น
				 ๒) เพื่อรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึกของเยาวชนและประชาชนทั้งระดับท้องถิ่นและสาธารณะ
ให้ตระหนักและยับยั้งกิจกรรมที่เป็นการคุกคาม การท�ำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธารซึ่งเกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ รวมทั้งมีความรักหวงแหนและมีความภาคภูมิใจในทรัพยากรในท้องถิ่นผ่านสื่อรณรงค์
				 ๓) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการศึกษา ติดตาม เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศน์ที่จะส่งผลกระทบต่อพลับพลึงธาร

78

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม

๓๒

๓๓

ภาพที่ ๓๒ – ๓๓ การติดตาม เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ที่จะส่งผลกระทบต่อพลับพลึงธาร
			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ
				 ๑) เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม นักเรียน และประชาชนทัว่ ไป ได้เรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจ
ความส�ำคัญ ระบบนิเวศวิทยาและการท�ำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธารซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
การเรียนรู้นี้จ ะน� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ต ระหนั ก ต่ อ คุ ณ ค่ า มี ค วามรั ก หวงแหนและมี ค วามภาคภู มิ ใ จใน
ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น
				 ๒) เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ
เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และสนับสนุนในการก�ำหนดข้อเสนอทางนโยบาย การสื่อสารเพื่อขยายเครือข่ายและ
การสร้างความตระหนักแก่สาธารณะ เกี่ยวกับการฟื้นฟูพลับพลึงธารอย่างยั่งยืน
				 ๓) พันธุ์พลับพลึงธารในธรรมชาติมีการกระจายพันธุ์และความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น
โดยการอนุรักษ์ไว้ในสภาพป่า (In situ) รวมทั้งฟื้นฟูแหล่งที่อยู่ (Habitat conservation) ของพลับพลึงธาร
ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น
				 ๔) ระบบนิเวศวิทยาของต้นน�ำ้ ล�ำธารและล�ำคลองอันเป็นทีอ่ ยูข่ องพลับพลึงธารได้รบั การฟืน้ ฟู
ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
			 (๗) โครงการพัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า
และการจัดการพื้นที่เกษตรในเขตป่าต้นน�้ำ ต�ำบลปางหินฝน ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด�ำเนินการ
โดย เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต�ำบลปางหินฝน
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๕.๐๐ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกการประสานความร่วมมือในต�ำบลปางหินฝนในการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
				 ๒) เพื่ อ สนั บ สนุ น กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ท� ำ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต�ำบลปางหินฝน
				 ๓) เพื่อสนับสนุนให้เกิดรูปธรรมในการปรับปรุงระบบการเกษตร การบริหารจัดการที่ดินแหล่งน�ำ้ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการจัดการป่าต้นน�ำ้ ที่ยั่งยืน
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๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

ภาพที่ ๓๔ – ๓๗ การประสานความร่วมมือในต�ำบลปางหินฝนในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน�้ำ
ในพื้นที่ต�ำบลปางหินฝน ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ
				 ๑) เกิดรูปธรรมทางการอนุรักษ์และปรับปรุงไร่หมุนเวียนให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับเงื่อนไขสังคมสมัยใหม่และการรักษาความหลากหลายของป่ารุ่นสองให้คงอยู่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
				 ๒) ชุมชน องค์กรท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่รัฐมีระบบข้อมูลฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันในการใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันสภาพพื้นที่ป่า
				 ๓) เกิดตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานความร่วมมือหลายฝ่าย และสามารถน�ำไป
ขยายผลของกระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�ำหนดแผนการ
บริหารจัดการจากล่างขึ้นบนได้เป็นอย่างดี
			 (๘) โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น�ำ้ ป่า
อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ด�ำเนินการโดย สมาคมเพื่อนภู
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔.๙๔ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน�ำ้ ของอ�ำเภอแวงน้อย
				 ๒) เพื่อสนับสนุนและขยายเครือข่ายด้านเกษตรกรรมยั่งยืนให้ครอบคลุมอ�ำเภอแวงน้อย
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๓๘

๓๙

ภาพที่ ๓๘ – ๓๙ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน�้ำของอ�ำเภอแวงน้อย
			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ
				 ๑) เกษตรกร ๑๕๐ ครอบครัว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ไร่ มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรดิน น�้ำในพื้นที่ และสามารถเป็นเกษตรต้นแบบที่จะขยายสู่เกษตรกรที่สนใจได้อย่างต่อเนื่อง
				 ๒) องค์กรปกครองส่วนถิ่นมีข้อมูลฐานทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน�้ำในท้องถิ่น น�ำไปสู่
การรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของฐานทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน�้ำชุมชน ซึ่งจะท�ำให้
เกิดแผนงานความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ชุมชน แหล่งน�้ำชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
				 ๓) ชุมชนร้อยละ ๖๐ คน ในพื้นที่โครงการเกิดความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัญหา
การเปลีย่ นแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้เกิดความตระหนักรู้ มีการปรับตัว เพือ่ เตรียมความพร้อม และเข้ามา
มีส่วนร่วมในปกป้องฐานทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า ซึ่งจะสามารถเพิ่มพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่เกษตรกรรมน�ำไปสู่การลดใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าภูถ�้ำ ภูกระแต และบึงละหานนาลงได้
				 ๔) กลุ่มเกษตรกรต้นแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับระบบการผลิตที่สามารถสร้างรายได้
รายวัน รายเดือน รายปี รวมเฉลีย่ ๓๖,๐๐๐ บาท/ราย/ปี ๑๕๐ ราย เฉลีย่ รายละ ๑๕ ไร่ รวมกว่า ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
และสามารถการบริหารจัดการที่ดิน แหล่งน�้ำ ได้อย่างเพียงพอ (ข้อมูลประมาณการรายได้อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของ
บั ญ ชี ต ้ น ทุ น รายได้ และค่ า ใช้ จ ่ า ยของเกษตรกรต้ น แบบ ๒๕ ราย ที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น งานในโครงการที่ ผ ่ า นมา)
ซึง่ ข้อมูลทีจ่ ะน�ำมาประเมินในโครงการนี้ จะใช้มลู ค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในแต่ละรายจากการติดตามประเมินในทุกๆ ๓ เดือน
			 (๙) โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพองค์ ก รชุ ม ชนเพื่ อ บริ ห ารจั ด การไฟป่ า หมอกควั น
อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด�ำเนินการโดย
กลุ่มคนฮักอมก๋อย
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๕.๐๐ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพือ่ เสริมศักยภาพของชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการไฟป่าเพือ่ ลดปัญหาหมอกควัน
ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขด้านการด�ำรงชีพและลักษณะระบบนิเวศ
				 ๒) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะในการสื่อสาร และพัฒนาความร่วมมือให้การ
บริหารจัดการไฟป่าร่วมกันระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และท้องถิ่น ในอ�ำเภออมก๋อย
				 ๓) เพื่อพัฒนานโยบายท้องถิ่น และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดให้สามารถสนับสนุน
กระบวนการจัดการไฟป่าของชุมชน
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๔๐

๔๑

ภาพที่ ๔๐ – ๔๑ การสนับสนุนกระบวนการจัดการไฟป่าของชุมชนในพื้นที่ อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ
				 ๑) ชุมชนเป้าหมายหลักระดับพื้นที่มีความสามารถในการจัดการไฟป่าที่สอดคล้องกับ
ระบบนิเวศ วิถีชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน
				 ๒) เกิดระบบการบริหารจัดการไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควันที่น�ำไปสู่การสร้างทางเลือก
ในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริง และเป็นธรรมกับชุมชนที่เกี่ยวข้อง
				 ๓) เกิดชุดข้อมูล บทเรียน ประสบการณ์ สื่อและพื้นที่ในการเรียนรู้เรื่องจัดการไฟป่า
ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งสามารถใช้ขยายผลหรือเป็นพื้นที่ในการศึกษาเรียนรู้ให้กับประชาชน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป
				 ๔) เกิดข้อเสนอทางนโยบายระดับท้องถิ่น อ�ำเภอ จังหวัด ที่น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 (๑๐) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการมีสว่ นร่วมของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น ของสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
(องค์การมหาชน) ด�ำเนินการโดย สภาองค์กรชุมชนต�ำบล จังหวัดกาญจนบุรี และองค์กรเครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔.๙๗ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
				 ๒) เพื่อสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

๔๒

๔๓

ภาพที่ ๔๒ – ๔๓ การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
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			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ
				 ๑) สร้างจิตส�ำนึกให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมโครงการ และเกิดกระบวนการ
ท�ำงานร่วมกันของหลายฝ่าย ได้แก่ ประชาชน ผูน้ ำ� ชุมชน พระสงฆ์ เด็กและเยาวชน สมาชิกเครือข่ายป่าฯ-ภาครัฐเอกชน-สถาบันการศึกษาในการอนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน
				 ๒) ชุมชนมีการน�ำภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาใช้ในการส�ำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
และน�ำมาวางแผนในการจัดการป่า สร้างเครือข่ายการด�ำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติให้กับคนในชุมชนมากขึ้น
				 ๓) ความสมบูรณ์ของป่าเพิ่มขึ้น สัตว์ป่าที่หายไปเริ่มกลับมา ปริมาณผลผลิตจากป่า เช่น
เห็ด หน่อไม้ เป็นต้น มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
				 ๔) ปริมาณน�้ำและน�้ำซับในพื้นที่ป่าชุมชนมีเพิ่มมากขึ้น
			 (๑๑) โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนอาลอ – โดนแบน โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และชุมชนท้องถิ่นต�ำบลนาดี ด�ำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาดี
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๑.๙๓ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพื่อปลุกและสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความตระหนักรู้ในการป้องกัน
ฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า
				 ๒) เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน
และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
				 ๓) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ป ระชาชนและภาคี เ ครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ มี ก ารฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

๔๔

๔๕

ภาพที่ ๔๔ – ๔๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เกิดความรัก
และหวงแหนทรัพยากรชุมชนท้องถิ่นต�ำบลนาดี
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			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ
				 ๑) ประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่เกิดส� ำนึกความหวงแหนทรัพยากร และมี
ความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
				 ๒) เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรในพืน้ ที่ มีความรูด้ า้ นทรัพยากรเพิม่ มากขึน้
และสามารถเป็นผู้นำ� ส�ำรวจเส้นทางธรรมชาติได้
				 ๓) ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในป่ า ชุ ม ชนอาลอ-โดนแบน ต� ำ บลนาดี
มีความอุดมสมบูรณ์ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งอาหารส�ำคัญของชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่ง
เรียนรู้ มีเส้นทางตามธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
				 ๔) เกิดข้อบัญญัติตำ� บลเพื่อการบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อน�ำไปสู่การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
			 (๑๒) โครงการฟืน้ ฟูระบบนิเวศน์เกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุข์ า้ วพืน้ บ้าน
ในระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินการโดย มูลนิธิข้าวขวัญ
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๕.๐๐ ล้านบาท
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ ห้เกษตรกรในการฟืน้ ฟูระบบนิเวศน์เกษตรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ
โดยให้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดน�ำร่อง
				 ๒) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีภาคประชาชนและภาครัฐในการ
ปกป้องพันธุกรรมข้าว และพัฒนาระบบเกษตรที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
				 ๓) เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งในการก�ำหนดยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของชุมชน ในการ
ปกป้องพันธุกรรมข้าว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔๖

๔๗

ภาพที่ ๔๖ – ๔๗ การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการปกป้องพันธุกรรมข้าว และพัฒนาระบบเกษตร
ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ ในระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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			 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ
				 ๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเอง และ
ครอบครัว ทั้งในด้านเกษตร พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และมีสุขภาวะที่ดี
				 ๒) ผลจากการปลูกข้าวพื้นบ้านอินทรีย์ที่ไปท�ำลายสิ่งแวดล้อมจะท�ำให้ครอบครัวของ
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น และมีความสุขจากการเป็นผู้ให้แทนการเป็น
ผู้รับเหมือนที่ผ่านมา
				 ๓) ชุมชนมีศกั ยภาพ และสามารถพัฒนากลุม่ ในชุมชนให้เกิดการเรียนรูเ้ ชือ่ มโยงระหว่างคน
พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน กับทรัพยากรธรรมชาติเข้าด้วยกัน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิดรูปแบบที่หลากหลายในการจัดการไร่นา เกิดนวัตกรรมจากการพัฒนา ต่อยอดของ
แต่ละพื้นที่ เป็นต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเครือข่ายและจังหวัดอื่นๆ
				 ๔) ชุมชนสามารถลดและหยุดยั้งการท�ำลายดิน น�้ำ และบุกรุกพื้นที่สาธารณะที่เป็นป่า
มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และสร้างความมั่นคงทางอาหารทางธรรมชาติให้ครอบครัว ชุมชน
และสังคมโดยรวม
๓.๔.๓ การประเมินสิ้นสุดโครงการ
		
เป็นระยะของการติดตามและประเมินผลโครงการในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาด�ำเนินโครงการ และ
โครงการด�ำเนินงานแล้วเสร็จ โดยการลงพื้นที่ด�ำเนินโครงการ เพื่อประชุมรับฟังสรุปผลส�ำเร็จของการด�ำเนิน
โครงการร่วมกับเจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการด�ำเนินโครงการทั้งหมด
ผลลัพธ์และผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินโครงการ ตลอดจนการประเมินผลส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการในภาพรวม
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานโครงการทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ นี้ ในส่วนของโครงการอืน่ ๆ ทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จ
กองทุนสิง่ แวดล้อมมีแผนการทีจ่ ะประเมินร่วมกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการประเมิน
สิ้นสุดโครงการ จ�ำนวน ๑๒ โครงการ โดยเป็นโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ�ำนวน ๓ โครงการ
และโครงการด้านการจัดการมลพิษ จ�ำนวน ๙ โครงการ ดังนี้
		
๑) โครงการด้านการจัดการมลพิษ ตามมาตรา ๒๓ (๑)
			 (๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสียรวม ที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ด�ำเนินการโดย เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน วงเงิน ๒๓.๘๘ ล้านบาท
			 ระยะเวลาด�ำเนินโครงการและระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน รวม ๑๔ เดือน นับจากวันลงนาม
ในสัญญา (สัญญาที่ ๑: วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และสัญญาที่ ๒: วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)
			 วัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูสภาพระบบรวมรวมและบ�ำบัดน�ำ้ เสียรวม สามารถระบายน�้ำไปสู่บ่อสูบ
น�ำ้ เสียเพื่อเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
			 โครงการมีผลส�ำเร็จส�ำคัญ คือ ด�ำเนินการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบ
รวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสียรวมใหม่ ประกอบด้วย การติดตั้งเครื่องสูบน�้ำเสีย จ�ำนวน ๑๗ เครื่อง ตู้ชุดควบคุมเครื่อง
สูบน�้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ จ�ำนวน ๖ ตู้ ระบบท่อสูบน�้ำเสีย จ�ำนวน ๖ สถานีสูบ และดูดดินโคลนตะกอนทราย
และฉีดล้างท่อระบายน�้ำ ท่อรวบรวมน�้ำเสียจ�ำนวน ๓๖ สาย ความยาวรวม ๔๗,๐๑๕ เมตร และบ่อสูบ ๗ บ่อ
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ท�ำให้ระบบรวบรวมและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมแบบบ่อผึ่ง ของเทศบาลเมืองน่าน สามารถเดินระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รองรับปริมาณน�้ำเสียได้ประมาณ ๘,๒๕๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
			 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ คือ ระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสีย ของเทศบาลเมืองน่าน
สามารถเดินระบบได้ตามขีดความสามารถของระบบฯ ตามที่ออกแบบไว้ การรวบรวมน�้ำเสียจากครัวเรือนเข้าสู่
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเป็นไปได้ตามปกติ ช่วยระบายน�้ำฝนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดปัญหาน�้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเมือง
และคุณภาพน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด ในภาพรวม
โครงการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยด�ำเนินงานได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถประหยัดงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๖๙,๐๐๐ บาท
			 (๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสียรวมที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ด�ำเนินการโดย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน วงเงิน ๑๑.๔๙ ล้านบาท
			 ระยะเวลาด�ำเนินโครงการและระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ระยะเวลาด�ำเนินโครงการและระยะเวลา
เบิกจ่ายเงิน รวม ๘ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา (ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
			 วัตถุประสงค์ เพือ่ ปรับเปลีย่ นซ่อมแซมเครือ่ งจักรอุปกรณ์ ของระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�ำ้ เสียรวม
ที่ชำ� รุดเสียหาย
			 โครงการมีผลส�ำเร็จส�ำคัญ คือ สามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โดยมีผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ดังนี้
				 ๑) งานสถานีสูบ: ด�ำเนินการติดตั้งปั๊มสูบน�้ำเสีย (หลังที่ว่าการอ�ำเภอ) ขนาดมอเตอร์
ไม่น้อยกว่า ๗.๕ KW จ�ำนวน ๓ เครื่อง ปั๊มสูบน�้ำ (สถานีสูบน�้ำท่าแจง) ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๒๕ KW
จ�ำนวน ๑ เครื่อง และปั๊มสูบน�้ำเสีย (หนองมนตรี) ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๕ KW จ�ำนวน ๓ เครื่อง
				 ๒) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า: ด�ำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบริเวณบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
(หนองมนตรี) สถานีสูบน�้ำฝนคลองบางตาทอง สถานีสูบน�ำ้ ฝนท่าแจง และสถานีสูบน�ำ้ เสียหลังที่ว่าการอ�ำเภอ
				 ๓) งานซ่ อ มแซมผนั ง คอนกรี ต คลองบางตาทอง: ด� ำ เนิ น การซ่ อ มแซมผนั ง คอนกรี ต
ความยาวรวม ๑๐๐ เมตร
				 ๔) งานซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียหนองมนตรี: ด�ำเนินการ
ซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสียหนองมนตรี ความยาวรวม ๑๐๐ เมตร
				 โครงการสามารถด�ำเนินการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบรวบรวมและ
บ�ำบัดน�้ำเสียรวมใหม่ ประกอบด้วย เปลี่ยนปั๊มสูบน�้ำเสีย จ�ำนวน ๗ ชุด ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมผนัง
คอนกรีตคลองบางตาทอง และซ่อมแซมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียหนองมนตรี ท�ำให้ระบบ
รวบรวมและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ของเทศบาลเมืองชัยนาท สามารถ
เดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับปริมาณน�ำ้ เสียได้ประมาณ ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
				 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ คือ ระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสีย ของเทศบาลเมือง
ชัยนาท สามารถเดินระบบได้ตามขีดความสามารถของระบบฯ ตามที่ออกแบบไว้ การรวบรวมน�ำ้ เสียจากครัวเรือน
เข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเป็นไปได้ตามปกติ และคุณภาพน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย มีค่าเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด
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				 ในภาพรวม โครงการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยด�ำเนินงานได้ผลผลิตตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ รวมทั้ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยสามารถประหยั ด งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
เป็นจ�ำนวนเงิน ๔๐,๐๐๙ บาท
			 (๓) โครงการก่ อ สร้ า งระบบรวบรวมและบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ระยะที่ ๑ ด� ำ เนิ น การโดย
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน วงเงินรวม ๓๕๕.๘๗ ล้านบาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่ ง แวดล้ อ ม ๒๔๙.๑๓ ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ ๗๐) และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลเชิ ง ทะเล (อบต.เชิ ง ทะเล)
สมทบ ๑๐๖.๗๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๐)
			 ระยะเวลาด�ำเนินโครงการและระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๖๐
			 วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ระยะที่ ๑
			 โครงการมีผลส�ำเร็จส�ำคัญ คือ สามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดยมีผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ดังนี้
				 ๑) งานระบบรวบรวมและระบายน�้ำ: ด�ำเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบายน�้ำ
ในถนน ๑๕ สาย ประกอบด้วย ถนนหาดสุรนิ ทร์ ถนนควนกลาง และถนนหาดสุรนิ ทร์ ๒ ถนนควนกลาง ถนนหัวเตียว
ถนนอ่าวบางเทา ซอยขีท้ รายตัดใหม่ ซอยหาดสุรนิ ทร์ ซอยชุมบาลาย ซอยหาดสุรนิ ทร์ ๑ ถนนเข้าโรงแรมรอยัลปาร์ค
ถนน รพช. ๓๑๔๐ ซอยบาลาย ถนนอ่าวบางเทาซอย ๕ ถนนนาเกาะตัดใหม่ ๑ และถนนนาเกาะตัดใหม่ ๒
				 ๒) งานก่อสร้างท่อดักน�้ำเสียชนิดแรงโน้มถ่วง: ด�ำเนินการก่อสร้างท่อดักน�้ำเสียชนิด
แรงโน้มถ่วง ในถนน ๑๐ สาย ประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๕ ถนนหาดสุรินทร์ ถนนอ่าวบางเทา
ถนน รพช. ๓๑๔๐ (ซอยอ่าวบางเทา ๓) ถนนเข้าโรงแรมรอยัลปาร์ค ซอยขี้ทราย ซอยอนามัย ซอยชุมบาลาย
ซอยบาลาย และถนนเลียบหาดสุรินทร์
				 ๓) งานก่อสร้างท่อดักน�้ำเสียชนิดแรงดัน: ด�ำเนินการก่อสร้างท่อดักน�้ำเสียชนิดแรงดัน
ในถนน ๖ สาย ประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๕ ถนนหาดสุรินทร์ ถนนอ่าวบางเทา ถนน รพช.๓๑๔๐
ซอยหาดสุรินทร์ ๑ และหาดสุรินทร์ – ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียย่อยหาดสุรินทร์
				 ๔) งานก่อสร้างอาคารดักน�ำ้ เสีย: ด�ำเนินการก่อสร้างอาคารดักน�้ำเสีย ๒๐ จุด และอาคาร
ท่อลอดใต้คลอง
				 ๕) งานก่อสร้างสถานีสูบส่งน�ำ้ เสีย: ด�ำเนินการก่อสร้างสถานีสูบส่งน�ำ้ เสีย ๗ สถานี
				 ๖) งานบ่อฉีดล้างท่อดักน�ำ้ เสีย: ด�ำเนินการก่อสร้างบ่อฉีดล้างท่อดักน�้ำเสีย ๒ บ่อ
				 ๗) งานระบบบ�ำบัดน�้ำเสียย่อยหาดสุรินทร์: ด�ำเนินการก่อสร้างระบบฯ ประกอบด้วย
สถานีสูบน�้ำ (Pump Station) ถังกระจายน�้ำหมายเลข ๓ ถังเติมอากาศ ๔ – ๕ ถังตกตะกอน ๕ - ๖ (Secondary
Sedimentation Tank) Sludge Pump Sump ๔ – ๕ Sand Drying Bed บ่อเก็บสารคลอรีน บ่อเก็บน�ำ้ หลัง
บ�ำบัด (Storage Pond) Air Repair เครื่องมือวัด ระบบท่อในหน่วยบ�ำบัด บ่อเก็บน�้ำธรรมชาติ ระบบไฟฟ้า
ป้ายโครงการ และงานปรับภูมิทัศน์

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม

87

				 ๘) งานระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียย่อยบริเวณอ่าวบางเทา: ด�ำเนินการก่อสร้างระบบฯ ประกอบด้วย
สถานีสูบน�้ำ (Pump Station) ถังกระจายน�้ำหมายเลข ๑ – ๒ ถังเติมอากาศ ๑ – ๓ ถังตกตะกอน ๑ – ๔
(Secondary Sedimentation Tank) Sludge Pump Sump ๑ – ๔ Sand Drying Bed บ่อเก็บสารคลอรีน
บ่อเก็บน�้ำหลังบ�ำบัด (Storage Pond) Air Repair เครื่องมือวัด ระบบท่อในหน่วยบ�ำบัด ก�ำแพงกันดิน Box
Culvert ระบบไฟฟ้า ป้ายโครงการ และสร้างถนนลงชายหาด
				 ๙) การจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน�้ำ: ด�ำเนินการจัดซื้อและส่งมอบรถ
ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน�้ำ ๑ คัน ให้กับองค์การบริหารส่วนต�ำบลเชิงทะเลแล้ว
				 องค์การบริหารส่วนต�ำบลเชิงทะเลมีระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสีย ระยะที่ ๑ แบบ
Completely Mix Activated Sludge โดยเป็นระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียย่อย ๒ แห่ง คือ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียย่อยบริเวณ
หาดสุรินทร์ รองรับน�้ำเสียได้ ๑,๖๖๓ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียย่อยบริเวณอ่าวบางเทา รองรับ
น�ำ้ เสียได้ ๒,๘๙๕ ลูกบาศ์กเมตร รวมความสามารถรองรับปริมาณน�้ำเสียได้ประมาณ ๔,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ช่วยให้น�้ำเสียจากอาคาร บ้านเรือน ร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่บริการต่างๆ ในพื้นที่ อบต.เชิงทะเล
ถูกรวบรวมและผ่านการบ�ำบัดน�้ำเสียให้มีค่าตามมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด ก่อนระบายออกสู่แหล่งน�ำ้ สาธารณะ
หรือสิ่งแวดล้อมโดยตรง ช่วยลดปัญหามลพิษทางน�้ำและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการ
พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตโดยรวม
				 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบลเชิงทะเล มีระบบรวบรวม
และบ�ำบัดน�ำ้ เสีย เพือ่ รองรับน�ำ้ เสีย ในเขตพืน้ ทีท่ มี่ ชี มุ ชนหนาแน่นบริเวณหาดสุรนิ ทร์และอ่าวบางเทา รวมพืน้ ทีร่ บั
น�ำ้ ประมาณ ๓.๐๙ ตารางกิโลเมตร สามารถบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีไ่ ด้ ประมาณ ๔,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด ช่วยลดปัญหาน�้ำเน่าเสียจากชุมชนไหลลงสู่ทะเลโดยตรง
รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส�ำคัญของจังหวัดภูเก็ต
				 ในภาพรวม โครงการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยด�ำเนินงานได้ผลผลิตตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ รวมทั้ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยสามารถประหยั ด งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
เป็นจ�ำนวนเงิน ๓๕๘,๘๐๒ บาท
		
๒) โครงการด้านการจัดการมลพิษ ตามมาตรา ๒๓ (๓)
			 (๑) โครงการจัดการมูลไก่ดว้ ยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ด�ำเนินการโดย บริษทั ฟาร์มระพีพฒ
ั น์
(๑๙๙๙) จ�ำกัด
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๒๐ ล้านบาท
			 ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๗ ปี
			 วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปรับภูมิทัศน์
ด้านสิ่งแวดล้อม
			 โครงการมีผลส�ำเร็จส�ำคัญ คือ ก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมพัฒนา
พลังงานทดแทนจากของเสียภายในฟาร์ม โดยการพัฒนาการระบบไบโอก๊าซ โดยการน�ำมูลไก่จากโรงเรือน
มาหมักเป็นก๊าซชีวภาพ ด�ำเนินการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ ขนาด ๔,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๑ บ่อ สามารถผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ประมาณ ๓,๙๒๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ส่วนประกอบของมีเทน ๕๕%) พลังงานทดแทน เทียบเท่า : สามารถ
ทดแทนก๊าซหุงต้ม LPG ๑,๘๐๗ กิโลกรัมต่อวัน และน�ำก๊าซมาใช้เพื่อปั่นกระแสไฟฟ้าใช้เองในฟาร์มโดยกระแส
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ไฟฟ้านี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนระบบการเลี้ยงอัตโนมัติต่างๆ ภายในฟาร์ม ถือว่าเป็นความส�ำเร็จอีกก้าวหนึ่งของ
ฟาร์มรพีพัฒน์ที่จะก้าวไปสู่ “Smart & Zero Waste Farm” อย่างยั่งยืน
			
ด้านสิ่งแวดล้อม
			 - ลดมลภาวะด้านกลิ่นและแมลงวัน
			 - ลดการแพร่กระจายของก๊าซมีเทน
			 - น�ำ้ ทีผ่ า่ นระบบบ�ำบัดแล้ว น�ำกลับหมุนเวียนเข้าสูร่ ะบบฯ และบางส่วนน�ำไปใช้ในพืน้ ทีเ่ พาะปลูกได้
			
ปุ๋ยอินทรีย์
			 - ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของแข็ง (ความชื้น ๑๕%) ประมาณ ๘,๖๒๔ กิโลกรัมต่อวัน
			 (๒) โครงการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ด�ำเนินการโดย บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ�ำกัด
			
วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๑๖๕.๘๕ ล้านบาท
			
ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๗ ปี
			
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียของบริษัทฯ
			
โครงการมีผลส�ำเร็จส�ำคัญ คือ ด�ำเนินการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ประกอบด้วย ระบบ SBR
และระบบ AS System แล้วเสร็จตามแผน มีการด�ำเนินการตรวจวัดคุณภาพน�้ำทุกวัน และได้ส่งตรวจวัดคุณภาพ
น�้ำตามพารามิเตอร์มาตรฐานที่ตรวจสอบ เช่น pH TDS DO ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด การตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ระบบบ�ำบัดเป็นประจ�ำโดยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบสภาพแวดล้อมทั่วไป
การก�ำจัดตะกอนส่วนเกินในระบบ ตะกอนส่วนเกินจะเกิดจาก ๒ แหล่ง คือ ๑) จากระบบ SBR ๒) จากระบบ AS
System จะถูกน�ำเข้าเครื่องรีดตะกอน (Belt Press) และส่งก�ำจัดต่อไป
			
(๓) โครงการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ด�ำเนินการโดย บริษัท แม่ทา
วี.พี. จ�ำกัด
			
วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๑๓ ล้านบาท
			
ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๗ ปี
			
วัตถุประสงค์
				 ๑) เพื่อบริหารจัดการน�้ำเสียอันเนื่องมาจากธุรกิจการเลี้ยงสุกร ซึ่งจะลดปัญหาเรื่องกลิ่น
และแมลงวัน ป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่ให้ได้รับผลกระทบจากธุรกิจการเลี้ยงสุกร
				 ๒) เพื่อให้คุณภาพน�้ำที่ออกจากระบบบ�ำบัดมีคุณภาพที่ดี สามารถที่จะน�ำกลับมาใช้ใหม่
และการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
				 ๓) เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน มีการรวบรวมและน�ำก๊าซกลับมาใช้ประโยชน์ จะช่วยลด
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) อาทิ ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ� ให้เกิดภาวะโลกร้อน
			
โครงการมีผลส�ำเร็จส�ำคัญ คือ
				 ๑) การบ� ำบัดน�้ำเสียด้ วยระบบผลิ ต ก๊ า ซชี วภาพ (ระบบบ� ำบั ด น�้ ำเสี ย แบบไร้ อ ากาศ)
รวมกับระบบบ่อผึ่ง ของบริษัท แม่ทา วี.พี. จ�ำกัด ท�ำให้น�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดมีคุณภาพตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้งจากแหล่งก�ำเนิดมลพิษ
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ประเภทการเลี้ยงสุกร ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ นอกจากนี้บริษัท แม่ทา วี.พี. จ�ำกัด ได้นำ� น�ำ้ เสียที่ผ่านการ
บ�ำบัดแล้วกลับมาใช้ภายในฟาร์ม เช่น การล้างโรงเรือน การรดน�ำ้ ต้น เป็นต้น เป็นการลดการปล่อยสารอินทรียส์ แู่ หล่งน�ำ้
				 ๒) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบไร้อากาศ) เป็นการลดสารอินทรีย์ที่จะ
ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะ จึงเป็นการรักษาแหล่งน�้ำไม่ให้เน่าเสีย และระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (ระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียแบบไร้อากาศ) เป็นระบบปิดจึงเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ นอกจากนี้บริษัท
แม่ทา วี.พี จ�ำกัด ได้น�ำน�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วกลับมาใช้ภายในฟาร์มจึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำอีกด้วย
			
(๔) โครงการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ ด�ำเนินการโดย ฟาร์มสวนเกษตร ๙๙
			
วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๓๕ ล้านบาท
			
ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๑๕ เดือน
			
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ ของ ฟาร์มสวนเกษตร ๙๙
โดยฟาร์มสวนเกษตร ๙๙ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ด้านการผลิตพลังงานทดแทนซึ่งนอกจากจะสามารถลดต้นทุน
การผลิตแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการน�ำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ใช้ภายในฟาร์ม รวมทั้งการน�ำน�้ำเสีย และกากตะกอนที่ออกจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียมาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้
ยังมีส่วนช่วยลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น แมลงวัน และป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ
จากรถขนส่งมูลไก่ อีกทั้งยังท�ำให้ฟาร์มสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงได้
			
โครงการมีผลส�ำเร็จส�ำคัญ คือ สามารถลดปัญหาสิง่ แวดล้อมต่อชุมชนได้ และสามารถน�ำก๊าซชีวภาพ
ไปผลิตไฟฟ้า เพือ่ ใช้ภายในฟาร์มได้ซงึ่ การด�ำเนินโครงการดังกล่าวส่งผลดีตอ่ สิง่ แวดล้อม ทัง้ การลดปัญหาสิง่ แวดล้อม
ต่อชุมชนบริเวณรอบฟาร์ม และเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยการน�ำของเสียกลับมาใช้เป็นพลังงาน
		
๓) โครงการด้านการจัดการมลพิษ ตามมาตรา ๒๓ (๔)
			
(๑) โครงการชาววังทองร่วมใจ ลดมลพิษเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ด�ำเนินการโดย เทศบาลต�ำบล
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔.๗๗ ล้านบาท
			 ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๓ ปี ๑๑ เดือน
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management :
CBM) ครอบคลุมทุกครัวเรือน
				 ๒) เพือ่ ลดปริมาณขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลต�ำบลวังทอง ให้มจี ำ� นวนไม่เกิน ๑.๕ – ๒ ตันต่อวัน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
				 ๓) เพื่อสร้างจิตส�ำนึกที่ดีให้กับประชาชน เด็ก เยาวชน ในการจัดการขยะและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
				 ๔) เพื่อบูรณาการการจัดการขยะมูลฝอย ให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนสร้าง
อาชีพและรายได้จากการจัดการขยะในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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			 โครงการมีผลส�ำเร็จส�ำคัญ คือ สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะให้
แก่ชุมชน ด�ำเนินการสร้างจิตส�ำนึกที่ดีให้กับประชาชน เด็ก เยาวชน ในการจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยด� ำ เนิ น งานตามแผนงาน ในการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การขยะ
ตามหลักสูตร CBM สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่ชุมชน และจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรได้
๑ คณะ มีศนู ย์การเรียนรูจ้ ำ� นวน ๕ แห่ง และจ�ำนวนปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลลดลงเหลือ ๑.๙๘ ตันต่อวัน
เกิดความมีสว่ นร่วมผูป้ ระกอบการในการด�ำเนินกิจกรรม ลดปริมาณขยะและลดการใช้ถงุ พลาสติก ลงร้อยละ ๖๐.๔
และไม่มีข้อร้องเรียนด้านขยะ ด�ำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน มีศูนย์
การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือน จ�ำนวน ๕ แห่ง มีกลุ่มอาชีพเลี้ยงไส้เดือน ๑ กลุ่ม ปริมาณขยะอินทรีย์ในพื้นที่มี
จ�ำนวนลดลงและน�ำไปใช้ประโยชน์มากขึ้นส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน และเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเกิด
จิตส�ำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการจัดตั้งชมรม Low Waste @
wangthong จ�ำนวน ๑ ชมรม ด�ำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะในโรงเรียนได้ร้อยละ ๗๐ มีการจัดการขยะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีจติ ส�ำนึกในการคัดแยกขยะในโรงเรียน มีการจัดการขยะแบบบูรณาการในตลาดสดเกิดการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะทั้งผู้ประกอบการและประชาชนที่มาซื้อสินค้า จ�ำนวนถังขยะในตลาดลดลง ร้อยละ ๗๒
และมีจุดสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์ ๑ จุด
			
(๒) โครงการชุมชนน�ำร่องต้นแบบผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนจากมูลสัตว์ และการแก้ไข
ปัญหามลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์ ด�ำเนินการโดย เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๐.๓ ล้านบาท
			 ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๒ ปี (๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแก้ไขปัญหามลพิษจากการเลี้ยงสัตว์โดยมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
				 ๒) เพื่อก่อสร้างศูนย์สาธิตในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และ
ศึกษาดูงาน การแก้ไขปัญหามลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
				 ๓) เพือ่ ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร�ำคาญจากมลภาวะจากการเลีย้ งสัตว์
แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
			 โครงการมีผลส�ำเร็จส�ำคัญ คือ
				 ๑) ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนและเกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ใ นเขตเทศบาลเมื อ งตาคลี จ� ำ นวน ๗๐ คน
(จาก ๒๒ ชุมชน) มีความรู้ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการวางแผน และแก้ไขปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
จากการเลี้ยงสัตว์ (เป้าหมาย ๗๐ คน)
				 ๒) ศู น ย์ ส าธิ ต และแหล่ ง เรี ย นรู ้ ก ารเลี้ ย งสั ต ว์ ที่ ถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าลและปลอดมลภาวะ
ด้านสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๒ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์สาธิตและแหล่งเรียนรู้ระบบก๊าซชีวภาพจากการเลี้ยงสุกร (๑ แห่ง)
และศูนย์สาธิตและแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม (๑ แห่ง) (เป้าหมาย ๒ แห่ง)
				 ๓) เกิดศูนย์การเรียนรู้ (เครือข่าย) ในชุมชนเพิ่มขึ้น จ�ำนวน ๓ แห่ง (เป้าหมาย ๑ แห่ง)
รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม
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				 ๔) ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนทัว่ ไปในเขตเทศบาลเมืองตาคลี จ�ำนวน ๑๐๐ คน (จาก ๒๒ ชุมชน)
เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร�ำคาญจากมลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์ (เป้าหมาย ๑๐๐ คน)
และไม่มีข้อมูลการร้องเรียนมลภาวะจากเลี้ยงสัตว์
		
๔) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา ๒๓ (๔)
			 (๑) โครงการยกระดับการเรียนรูส้ กู่ ารจัดการพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ อ่าวบ้านดอนอย่างยัง่ ยืน ด�ำเนินการ
โดย มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔.๙๙ ล้านบาท
			 ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๓ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๙)
			 โดยมีวัตถุประสงค์
				 ๑) เสริมสร้างศักยภาพให้กบั องค์กรชุมชน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถานศึกษา
ให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน�้ำอ่าวบ้านดอนอย่างบูรณาการ
				 ๒) พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ หมาะสมและ
เป็นต้นแบบการจัดการสู่ความยั่งยืน
				 ๓) พัฒนาพื้นที่ชุ่มน�้ำอ่าวบ้านดอนเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			 โครงการมีผลส�ำเร็จส�ำคัญ คือ
				 ๑) กลุ่มองค์กรชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีความเข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ระหว่างกันอย่างถ่องแท้และต่อเนื่อง จนมีความเข้าใจในเงื่อนไขของกันและกัน ส่งผลให้การท�ำงานอนุรักษ์ของ
ชุมชนรอบอ่าวบ้านดอน เป็นไปอย่างบูรณาการ
				 ๒) เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในคณะท�ำงานของชุมชน
ท้องถิ่น ท�ำให้เกิดการท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
				 ๓) ข้อมูลมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรง (Direct Benefits) จากทรัพยากรธรรมชาติ
ในอ่าวบ้านดอน (เผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร) ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ละเอียดถี่ถ้วน อันเนื่องมาจากการจัดเก็บและ
วิเคราะห์โดยชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลเอง
				 ๔) กลุ่มกองทุนปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง จ�ำนวน ๑๐ กลุ่ม ซึ่งมีข้อดี คือ เป็นกลไก
ทางการเงินของชุมชนชาวประมงเองทีจ่ ะช่วยให้การปรับเปลีย่ นเครือ่ งมือยังชีพของชาวประมงจากแบบทีไ่ ม่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรประมงมากขึ้น เช่น เปลี่ยนจากอวนตาถี่ที่จับปลา
ทุกขนาด รวมทั้งลูกปลา ไปเป็นอวนตาห่าง ที่จับได้เฉพาะปลาตัวใหญ่ หรือปลาที่โตเต็มวัยแล้วเท่านั้น โดยไม่ต้อง
รบกวนเงินทุนส่วนตัวของชาวประมงแต่ละรายมากจนเกินไป
				 ๕) เกิดข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ของ ๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ ๑ เทศบาล รอบพืน้ ทีอ่ า่ วบ้านดอน
ข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวเกิดขึ้นจากการระดมความคิดของชุมชนท้องถิ่น ท�ำให้กฎหมาย
ดังกล่าวถูกสังเคราะห์ขึ้นมาจากข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่รอบด้าน แต่อาจมีข้อจ�ำกัดอันเนื่องมาจากการที่กฎหมาย
ดังกล่าวถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยผู้ใช้ทรัพยากรโดยตรงในท้องถิ่น ซึ่งอาจมีบางประเด็นที่ไม่ได้เป็นมิตรมากที่สุด
ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรประมงในพื้นที่
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				 ๖) หลักสูตรท้องถิน่ ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติอา่ วบ้านดอน ในโรงเรียน ๑๒ แห่ง
ซึง่ มีขอ้ ดี คือ จะเป็นเครือ่ งมือทีย่ งั่ ยืนและมัน่ คงจะช่วยปลูกฝังและให้ความรูด้ า้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
				 ๗) มีแหล่งอนุรกั ษ์ทรัพยากรประมงทีเ่ ป็นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน เช่น แปลงขยายพันธุป์ เู ปีย้ ว
(ในเขตป่ า ชายเลน) บ้ า นปลา ธนาคารปู ไ ข่ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วนอกจากจะเป็ น แหล่ ง อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรประมง
เพื่อประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น และระบบนิเวศแล้ว ขั้นตอนการด�ำเนินการของแหล่งอนุรักษ์แต่ละพื้นที่ ยังให้
ความรู้กับประชาชนในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย
				 ๘) แนวเขต/แหล่งอาหาร/ที่อยู่ของสัตว์ทะเลหายาก ๒ จุด นอกจากจะเป็นพื้นที่คืน
ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับระบบนิเวศแล้ว ยังเป็นเหมือนพื้นที่ประกันความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
อาชีพประมงให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้อีกด้วย
				 ๙) สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและความส�ำเร็จของผู้ด�ำเนินโครงการ เพื่อเผยแพร่
ให้สาธารณะได้รับรู้ถึงการด�ำเนินการ เคล็ดลับ และความส�ำเร็จของผู้ด�ำเนินโครงการ
			 (๒) โครงการฟืน้ ฟูระบบนิเวศน์เกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุข์ า้ วพืน้ บ้าน
ในระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินการโดย มูลนิธิข้าวขวัญ
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔.๙๙ ล้านบาท
			 ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๑ ปี ๖ เดือน (กันยายน ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) พัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรในการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านให้เหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ โดยให้
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดน�ำร่อง
				 ๒) เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคีภาคประชาชนและภาครัฐในการปกป้อง
พันธุกรรมข้าว และพัฒนาระบบเกษตรที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
				 ๓) เพือ่ ให้ชมุ ชนเข้มแข็ง ในการก�ำหนดยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของชุมชนในการปกป้อง
พันธุกรรมข้าว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			 โครงการมีผลส�ำเร็จส�ำคัญ คือ
				 ๑) ด้านเกษตรกร เกษตรกรได้เรียนรู้เทคนิคการท�ำเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมี
สามารถน�ำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการท�ำนาต่อไป และสภาพแวดล้อมในแปลงนา
มีความหลากหลายของพืชผัก และสัตว์น�้ำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นแหล่งสร้างอาหารและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รวมทั้งเกษตรกรได้บริโภคข้าวอินทรีย์ที่ปลูกเอง ส่งผลท�ำให้สุขภาพดีขึ้น
				 ๒) ด้านภาครัฐ และภาคเอกชน ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดให้การสนับสนุนตรวจวัด
คุณภาพดินในแปลงนาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งให้ปอเทืองมาปลูกเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินก่อน
การเพาะปลูกข้าว และภาคเอกชนผู้ประกอบการร้านอาหารครัวบ้านตาลลูกอ่อนได้สอนวิธีการแปรรูปแป้งข้าว
ตาขาวเคลือบนิ่ม เพื่อน�ำมาแปรรูปเป็นคุกกี้สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
				 ๓) ด้านชุมชน ชุมชนทั้ง ๔ อ�ำเภอ ได้เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว และได้รวมกลุ่ม
สีข้าวอินทรีย์ขายกันเองก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งได้ตกลงร่วมกันตัดสินใจ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี
เปลี่ยนมาท�ำเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาผลผลิตข้าวให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค
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				 ๔) ด้านสังคมและจังหวัด เกิดคณะท�ำงานในการท�ำเกษตรอินทรีย์ร่วมกันทั้งเกษตรกร
ภาครัฐ และภาคเอกชน และได้มีการออกร้านจัดนิทรรศการในงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการท�ำ
เกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งขายข้าวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวต่างๆ ให้ประชาชนที่สนใจ และผลจากการ
ท� ำ งานร่ ว มกั บ ภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว นในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
ได้เชิญมูลนิธิข้าวขวัญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านอาหารปลอดภัยของจังหวัดสุพรรณบุรี
				 ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรได้เปลี่ยนมาท�ำเกษตรอินทรีย์ส่งผล
ให้ดินมีคุณภาพดีขึ้นและระบบนิเวศในแปลงนามีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งชนิดพันธุ์พืชและ
ชนิดพันธุ์สัตว์น�้ำในแปลงนามีความอุดมสมบูรณ์
			 (๓) โครงการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการจัดการพื้นที่ลุ่มน�้ ำล�ำเซบาย
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ด�ำเนินการโดย สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน
			 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๔.๐๔ ล้านบาท
			 ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๓ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๙)
			 วัตถุประสงค์
				 ๑) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�้ำล�ำเซบายในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร โดยชุมชน
				 ๒) ส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มน�้ำล�ำเซบายในพื้นที่
จังหวัดยโสธร เพื่อการตัดสินใจในการจัดการของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
				 ๓) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทั้งระดับชุมชน และประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
				 ๔) เพื่อสนับสนุนหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาให้แก่เยาวชนในโรงเรียน โดยใช้องค์ความรู้
และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน
				 ๕) เพื่อสนับสนุนชุมชนให้ลดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
			 โครงการมีผลส�ำเร็จส�ำคัญ ประการหนึ่งจากการด�ำเนินโครงการ คือ การจัดท�ำข้อมูล พื้นที่ป่า
ทามล�ำเซบาย และข้อมูลภูมิปัญญาล�ำเซบาย ซึ่งได้จัดท�ำเป็นหนังสือและได้เผยแพร่ในพื้นที่แล้วนั้น ถือได้ว่าเป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่สาธารณชนโดยทั่วไปให้ได้เห็นประโยชน์ คุณค่าของ
พื้นที่ป่าทาม และความเปราะบางของพื้นที่ที่จ�ำเป็นต้องให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน จึงเห็นควรให้สมาคมฯ พิจารณารูปแบบอื่นๆ นอกจากหนังสือ ในการเผยแพร่
ข้อมูล เช่น การเผยแพร่ในโซเชีย่ ลมีเดีย เพือ่ ให้บคุ คลทัว่ ไปสามารถสืบค้นและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพือ่ การเรียนรู้
และอนุรักษ์ป่าทามทั้งในพื้นที่ลำ� เซบาย และใช้เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์พื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไป
๓.๔.๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ท�ำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยประเมินผลภายหลังจากที่โครงการด� ำเนินงานแล้วเสร็จมาระยะหนึ่ง
(๑ - ๒ ปี) เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบ และความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ เพื่อน�ำผลการประเมินที่ได้ไปใช้
ประกอบการพิจารณาและปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการพิจารณาโครงการที่จะเสนอขอรับ
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การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ตอบสนอง
ต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ในการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป จ�ำนวน ๑๘ โครงการ ประกอบด้วย
		
๕) โครงการเงินกู้ภาคเอกชน ตามมาตรา ๒๓ (๓) จ�ำนวน ๑๗ โครงการ
			 (๑) โครงการซือ้ และติดตัง้ เครือ่ ง Boiler/Hot Oil ด�ำเนินการโดย บริษทั สมุทรสาครพิมพ์ผา้ จ�ำกัด
				 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดมลพิษทางอากาศจากแหล่งก�ำเนิด และรักษาสุขภาพของ
คนงานและสภาพแวดล้อมรอบโรงงาน โดยประกอบกิจการสิ่งทอ ออกแบบ พิมพ์ผ้า Cotton/ Spun ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ตำ� บลคลองมะเดื่อ อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จ�ำนวนพนักงานประมาณ ๒๐๐ คน ก�ำลังการผลิต
ประมาณ ๑ ล้านหลาต่อเดือน ซึ่งในกระบวนการผลิตมีระบบ Thermal Oil ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี
เป็นเทคโนโลยีเก่า ท�ำให้ไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ จากการประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการ พบว่า โครงการมีผลส�ำเร็จ
ตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษทางอากาศจากแหล่งก�ำเนิด ทั้งนี้ จากการที่ปรับปรุง
เครื่องจักรให้เป็นระบบปิด จึงสามารถควบคุมคุณภาพอากาศได้ตามมาตรฐาน ไม่มีฝุ่น ควัน ไอน�ำ้ มัน และมลพิษ
ทางเสียงออกสู่สิ่งแวดล้อม จึงลดปัญหาร้องเรียนในเรื่องของฝุ่น และมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นกับพื้นที่โดยรอบได้
เป็นอย่างดี

๔๘

ภาพที่ ๔๘ การประชุมรับฟังผลการด�ำเนินโครงการของบริษัทสมุทรสาครพิมพ์ผ้า จ�ำกัด
			 (๒) โครงการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ด�ำเนินการโดย บริษัท
เกษตรลุ่มน�้ำ จ�ำกัด
				 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอนปาล์มผสมกับหญ้าเนเปีย
ผสมกับน�้ำเสีย มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงสกัดน�้ำมันปาล์ม ของบริษัท เกษตรลุ่มน�้ำ ในเขตอ�ำเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ขนาด ๔๐๐ ไร่ มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน ซึ่งผลจากการประเมิน
ผลสัมฤทธิโ์ ครงการพบว่า บริษทั เกษตรลุม่ น�ำ้ จ�ำกัด สามารถด�ำเนินงานโครงการประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ ก�ำลังการผลิตปัจจุบัน ๓๐ - ๔๕ ตันทะลายปาล์มสด/ชั่วโมง น�้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการสกัดน�้ำมัน
ปาล์มเข้าสู่บ่อรวบรวมน�ำ้ เสียและบ่อตกตะกอน ก่อนส่งเข้าบ่อหมักแบบกวนสมบูรณ์ขนาด ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
จ�ำนวน ๒ บ่อ สามารถควบคุมบ�ำบัดน�้ำเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน�ำน�้ำเสียที่ได้ไปหมักเป็น
ก๊าซชีวภาพน�ำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าจ�ำหน่ายให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ได้จำ� นวน ๑ เมกะวัตต์ คิดเป็นรายได้
ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท/เดือน ท�ำให้ระบบฯ ไม่มีของเสียเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตท�ำให้ไม่มีผลกระทบต่อ
รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ชุมชนโดยรอบ ประกอบกับผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ มีการศึกษาและ
น�ำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีน�ำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่ ทั้งนี้ การด�ำเนินงานที่ผ่านมาของ
บริษัทฯ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการธรุกิจสกัดน�้ ำมันปาล์ม สามารถเป็นโครงการต้นแบบในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่ โครงการ/หน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในอนาคต

๔๙

๕๐

ภาพที่ ๔๙ – ๕๐ การประชุมรับฟังผลการด�ำเนินโครงการของบริษัท เกษตรลุ่มน�้ำ จ�ำกัด
			 (๓) โครงการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ด�ำเนินการโดย บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จ�ำกัด
				 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ�ำบัดน�้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานน�้ำทิ้งอุตสาหกรรม และเพื่อ
ป้ อ งกั น น�้ ำ เสี ย ไหลออกสู ่ ล� ำ คลองสาธารณะ โดยมี พื้ น ที่ ด� ำ เนิ น โครงการอยู ่ ที่ ๑๔๑/๑ หมู ่ ที่ ๑๐ ถนน
นครศรีธรรมราช-บ่อล้อ ต�ำบลเชียรเขา อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่โรงงาน ๑๓๙ ไร่
ก�ำลังการผลิต ๖๐ ตันทะลายปาล์มสดต่อชั่วโมง จ�ำนวนพนักงาน ๑๔๐ คน และกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ โรงกลั่น
น�้ำมันพืช และโรงงานผลิตไบโอดีเซล ปริมาณน�้ำเสียที่เกิดขึ้น ๗๙๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งผลจากการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์โครงการ พบว่า บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จ�ำกัด สามารถด�ำเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำให้แก่ภาคเอกชนที่มีความต้องการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบบ�ำบัด
อากาศเสีย ก�ำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อควบคุม บ�ำบัด ขจัดมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
ของกิจการ หรือสถานประกอบการ ซึ่งโครงการได้ด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและประสบผลส�ำเร็จ
ในด้านการปรับปรุงคุณภาพสิง่ แวดล้อม และลดผลกระทบต่อชุมชนในเรือ่ งของน�ำ้ เสีย กลิน่ เหม็นรบกวน และกากของเสีย
สู่ชุมชนอยู่ติดกับโครงการ ประมาณ ๓๐ ครัวเรือน นับได้ว่าโครงการนี้ประสบผลส�ำเร็จในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

๕๑

ภาพที่ ๕๑ – ๕๒ การประชุมรับฟังผลการด�ำเนินโครงการของบริษัท ปาล์มดีศรีนคร จ�ำกัด
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			 (๔) โครงการเปลี่ยนหม้อไอน�้ำจากน�้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล (BIOMASS) ด�ำเนินการ
โดย บริษัท โรงแป้งพรกมล จ�ำกัด
				 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ
โดยลดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นแป้งจากการอบแห้งรบกวนชุมชนข้างเคียงโรงงาน โดยปัจจุบัน บริษัท โรงแป้ง
พรกมล จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตแป้งวันละ ๓๐ ตันต่อวัน จากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ พบว่า โครงการมี
ผลส�ำเร็จตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 และลดต้นทุนการผลิต
โดยการลดการน�ำเข้าน�้ำมันเตา โดยใช้เชื้อเพลิงที่หาได้ภายในประเทศ เช่น กะลาปาล์ม วู้ดพาเลท เป็นต้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตรของไทย และช่วยลดผลกระทบที่จะออกไปสู่ชุมชนใกล้เคียงได้อีกทางหนึ่ง

๕๓

๕๔

ภาพที่ ๕๓ – ๕๔ ระบบหม้ อ ไอน�้ ำ จากน�้ ำ มั น เตาเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวล (BIOMASS) ในการลดการปล่ อ ย
ก๊าซมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ของบริษัทโรงแป้งพรกมล จ�ำกัด
			 (๕) โครงการก่อสร้างและติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ด�ำเนินการโดย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
ส่วนขยายอาคาร ๓
				 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างและติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจากโรงพยาบาลตรัง
รวมแพทย์ส่วนขยาย ขนาด ๑๑๐ ลูกบาศก์เมตร พัฒนาการใช้น�้ำ และน�ำกลับมาใช้ใหม่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ความเสี่ยงมลภาวะต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง ด�ำเนินการติดตั้งระบบบ�ำบัดก่อนปล่อยสู่แหล่งน�ำ้ สาธารณะ
อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมบ�ำบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม/การด�ำเนินกิจการของตนเองเพื่อให้เป็น
ไปตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้ก่อสร้างและติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ภายในโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีจำ� นวน ๓ อาคาร พืน้ ทีใ่ ช้สอย โดยประมาณ ๑๖,๓๐๙ ตารางเมตร มีเตียงรับผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืน
ขนาดรวม ๒๐๐ เตียง โดยในส่วนของพืน้ ทีต่ งั้ ระบบฯ ในอาคาร ๓ จะมีจำ� นวนห้องพักผูป้ ว่ ย ๑๕๐ เตียง สภาพแวดล้อม
มีชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งผลจาการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพบว่าบริษัท ตรังเวชกิจ จ�ำกัด
ได้ด�ำเนินโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ อาคาร ๓ ที่ได้ขอรับ
การสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้นตามระยะเวลาด�ำเนินโครงการ และระบบสามารถควบคุม
การบ�ำบัดน�้ำเสียที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ปริมาณน�้ำเสียทั้งหมด
ทีผ่ า่ นการบ�ำบัดแล้วมีการฆ่าเชือ้ โดยการผ่านแสงยูวี และการเติมคลอรีน และมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ในการรดน�ำ้ ต้นไม้
และการชะล้างพืน้ ในโรงพยาบาล และปล่อยน�ำ้ ส่วนทีเ่ หลือออกสูล่ ำ� รางสาธารณะ มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
มีมาตรการในการป้องกันปัญหาด้านมลพิษ อย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นได้
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๕๕

๕๖

ภาพที่ ๕๕ – ๕๖ การลงพื้นที่ส�ำรวจพื้นที่ และรับฟังผลการด�ำเนินโครงการของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
			 (๖) โครงการก่ อ สร้ า งและติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพและบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย จากมู ล สุ ก ร
ด�ำเนินการโดย ณิชาและภาวิณห์ฟาร์ม
				 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดมลภาวะด้านกลิ่นของมูลสุกร ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
บริเวณโดยรอบ มีพื้นที่ด�ำเนินงานที่ หมู่ที่ ๘ ต�ำบลยางคราม อ�ำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งณิชาและภาวิณห์
ฟาร์มเป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดเล็ก สามารถรองรับสุกรได้ประมาณโรงเรือนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ด�ำเนินการ
ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบ�ำบัดน�้ำเสียจากมูลสุกร และสามารถน�ำก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบ
บ�ำบัดน�ำ้ เสียมาใช้ประโยชน์โดยการน�ำก๊าซชีวภาพไปผลิตกระแสไฟฟ้าเพือ่ ใช้ภายในฟาร์มได้ประมาณ ๖๐๐ กิโลวัตต์/เดือน
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ พบว่า ณิชาและภาวิณห์ฟาร์ม สามารถด�ำเนินโครงการได้ผลส�ำเร็จตามที่ได้
ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลภาวะด้านกลิ่น และแมลงวัน ที่เกิดจากการเลี้ยงสุกร ท�ำให้ไม่เกิด
ผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร จากเดิมต้นทุนค่าไฟฟ้าประมาณ ๓๘,๐๐๐ บาท/เดือน ในการเปิดใช้งานระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพและบ�ำบัดน�ำ้ เสียท�ำให้ ณิชาและภาวิณห์ฟาร์มสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท/เดือน
ท�ำให้ปจั จุบนั มีคา่ ใช้จา่ ยอยูท่ ปี่ ระมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน และน�ำ้ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัดสามารถน�ำกลับไปใช้ภายในฟาร์ม
และพื้นที่เพาะปลูกได้ เป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

๕๘
๕๗

ภาพที่ ๕๗ – ๕๘ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบ�ำบัดน�้ำเสียจากมูลสุกรภายในฟาร์ม ของณิชาและภาวิณห์ฟาร์ม
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม

			 (๗) โครงการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อ
ผลิตก๊าซชีวภาพ ด�ำเนินการโดย บริษัท แม่ทา วี.พี. จ�ำกัด
				 โครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ บริ ห าร
จัดการน�้ำเสียอันเนื่องมาจากธุรกิจการเลี้ยงสุกร ซึ่งจะลดปัญหา
เรื่องกลิ่นและแมลงวัน ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้คุณภาพน�้ำที่ออกจากระบบดีขึ้น สามารถน�ำ
กลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด เพื่อการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งตั้งอยู่ที่
ต�ำบลทาสบเส้า อ�ำเภอแม่ทา จังหวัดล�ำพูน จากการประเมินผล
สัมฤทธิ์โครงการ พบว่า บริษัท แม่ทา วี.พี. จ�ำกัด ได้ด�ำเนินโครงการ
ก่อสร้างและติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของฟาร์ม ตามที่ได้ขอรับ
การสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้นตามระยะเวลา
ด�ำเนินโครงการ และระบบสามารถควบคุมการบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีเ่ กิดขึน้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนือ่ ง สามารถบ�ำบัดน�้ำเสียที่เกิดขึ้นได้
ประมาณ ๑,๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน�้ำเสียทั้งหมดที่ผ่าน
การบ�ำบัดแล้วมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในการรดน�้ำต้นไม้ และ
การชะล้างคอกหมูจ�ำนวน ๘๐,๐๐๐ ตัว โดยไม่มีการปล่อยออกสู่
แหล่งน�้ำธรรมชาติ สามารถแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นที่เกิดจาก
การเลี้ ย งสุ ก รได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง รวมทั้ ง เป็ น ไปตามแนวทางการ
สนับสนุนเงินกองทุนสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราช
บัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๕๙

๖๐

ภาพที่ ๕๙ – ๖๐ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
และบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย จาก
มูลสุกรภายในฟาร์ม ของ
บริษทั แม่ทา วี.พี. จ�ำกัด

			 (๘) โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ฟาร์ ม สุ ก รด้ ว ยระบบบ่ อ หมั ก ก๊ า ซชี ว ภาพ
ด�ำเนินการโดย บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จ�ำกัด
				 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสีย และผลิต
ก๊าซชีวภาพระบบบําบัดน�ำ้ เสียแบบ UASB (Up-flow Anaerobic Sludge Blanket) เดิมทีม่ อี ยู่ จ�ำนวน ๑๑ ระบบ
ให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ และคุณภาพของน�ำ้ เสียทีป่ ล่อยออกจากระบบมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด ด�ำเนินการ
เปลีย่ นเครือ่ งผลิตกระแสไฟฟ้าก�ำลังการผลิต ๑๐๐ KVA (Kilo Volt.Amp เป็นหน่วยวัดก�ำลัง) จ�ำนวน ๒ ชุด ที่มีอยู่เดิม
เปลี่ยนเป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าก�ำลังการผลิต ๕๐๐ KVA จ�ำนวน ๒ ชุด เพื่อผลิตพลังงานทดแทนหมุนเวียน
ภายในฟาร์ม โดยมีพนื้ ทีต่ งั้ โครงการอยูท่ ตี่ ำ� บลดงทราย อ�ำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีสกุ รประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ตัว
ซึ่งผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพบว่า บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จ�ำกัด ได้ด�ำเนินโครงการก่อสร้าง
และติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ขอรับการสนับสนุนเงินกูจ้ ากกองทุนสิง่ แวดล้อม เสร็จสิน้ ตามระยะเวลา
ด�ำเนินโครงการ และระบบสามารถควบคุมการบ�ำบัดน�้ำเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ปริมาณ
น�้ำเสียทั้งหมดที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในการรดน�้ำต้นไม้และการชะล้างคอกหมู และ
ไม่มีการปล่อยออกสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถน�ำก๊าซทีผ่ ลิตได้นำ� ไป
ปัน่ ไฟฟ้าใช้ในฟาร์มได้เป็นอย่างดี ซึง่ ช่วยให้บริษทั ฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้มาก และมีบางส่วนสามารถส่งขาย
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า คิดเป็นรายได้เพิม่ เติมประมาณ ๒ – ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ และ
ตามนโยบายด้านการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม
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๖๑

๖๒

ภาพที่ ๖๑– ๖๒ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบ�ำบัดน�้ำเสียจากมูลสุกรภายในฟาร์ม ของบริษัท เอส พี เอ็ม
อาหารสัตว์ จ�ำกัด
			 (๙) โครงการก�ำจัดของเสียที่เกิดจากมูลไก่ไข่เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินการโดย
บริษัท ฟาร์ม ชูสิน เตือนใจ ๙๙ จ�ำกัด
				 จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พบว่า บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการเสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาด� ำ เนิ น โครงการ พื้ น ที่ ด� ำ เนิ น โครงการตั้ ง อยู ่ ที่ ต� ำ บลบางนุ ้ ย อ� ำ เภอควนกาหลง จั ง หวั ด สตู ล
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหากลิ่นและพาหะน�ำโรคที่เกิดจากมูลไก่ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน และเป็นการ
ยกระดับสุขลักษณะภายในฟาร์ม มีการบ�ำบัดของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการเลี้ยงไก่ประมาณ ๓ แสนตัว หรือคิด
เป็นปริมาณมูลไก่ประมาณ ๓๐๐ ตัน/ปี ซึ่งของเสียปริมาณดังกล่าวหากไม่ได้รับการบ�ำบัดอย่างถูกต้อง จะก่อให้
เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน�้ำธรรมชาติ หากมีการปล่อยของเสียดังกล่าวให้เกิดการย่อยสลายเองตามธรรมชาติโดย
ไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลนมากขึ้นทุกวัน การลดการปล่อยก๊าซองค์ประกอบที่
ส�ำคัญของก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดจากกระบวนการหมัก ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และมีเทน (CH4) ได้
ประมาณ ๒๐๔.๗๕ ตันคาร์บอนต่อวัน หรือ ๖๗,๕๖๗.๕ ตันคาร์บอน/ปี และสามารถสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
และบริษทั ฯ สามารถควบคุมการท�ำงานของระบบให้มปี ระสิทธิภาพได้อย่างต่อเนือ่ ง เป็นไปตามเป้าหมายของโครง
การฯ และตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีแนวโน้มที่จะต่อยอดการพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น การปลูกมะเขือ
เทศปลอดสารพิษ เพื่อการบริโภคและจ�ำหน่าย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลไก่ไข่ เป็นต้น

๖๓

๖๔

ภาพที่ ๖๓ – ๖๔ ระบบก�ำจัดของเสียที่เกิดจากมูลไก่ไข่เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ฟาร์ม ชูสิน เตือนใจ
๙๙ จ�ำกัด
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม

			
(๑๐) โครงการจัดการมูลไก่จากฟาร์มไก่ไข่ สุนทรฟาร์ม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินการโดย นายชาณุวัฒณ์ สิวะโมกข์
				
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น
จากมูลไก่สดภายในฟาร์ม และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของของเสีย (มูลไก่) โดยจะมีเครื่องจักรที่สามารถย่อยสลาย
มูลไก่ให้กลายเป็นปุ๋ยในระยะเวลา ๗ วัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่ ต�ำบลบางกะไห
อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยโรงเรือนระบบปิด จ�ำนวน ๘ โรงเรือน มีจ�ำนวนไก่ไข่ประมาณ
๒๗๐,๐๐๐ ตัว และมีของเสียเกิดขึ้นประมาณ ๔๐.๕ ตันต่อวัน จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พบว่า
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาด�ำเนินโครงการ และบริษัทฯ สามารถควบคุมการท�ำงานของ
ระบบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ และตาม
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีแนวโน้มที่จะได้รับการพัฒนา และขยายก�ำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงต่อยอดในเรื่องการเพาะปลูกพืช เช่น กล้วย และพริกไทย เพื่อจ�ำหน่าย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ที่ผลิตได้จากฟาร์มโดยสามารถผลิตเป็นปุ๋ยอัดเม็ดจากมูลไก่ได้ประมาณ ๓๐ ตันต่อวัน จ�ำหน่ายได้ในราคา
ประมาณ ๓๕๐ - ๕๐๐ บาท/กระสอบ (กระสอบละ ๒๕ กิโลกรัม)

๖๕

๖๖

ภาพที่ ๖๕ – ๖๖ ระบบการจัดการมูลไก่จากฟาร์มไก่ไข่ สุนทรฟาร์ม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			
(๑๑) โครงการปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียเพือ่ ผลิตก๊าซชีวภาพและปรับเปลีย่ นหม้อไอน�ำ้
ด�ำเนินการโดย บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จ�ำกัด
				
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพแบบ
ถังกวนสมบูรณ์ (Continuoustly Stirred Tank Reactor; CSTR) และเป็นการเปลี่ยนเป็นหม้อน�้ำชนิดที่ใช้
เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ และวัตถุดิบจากธรรมชาติโดยบริษัทฯ จะน�ำก๊าซชีวภาพจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและของเสีย
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตของบริษัทมาเป็นเชื้อเพลิงแทน ซึ่งอยู่ที่ ต�ำบลมหาสวัสดิ์ อ�ำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ สรุปได้ว่า โครงการนี้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาด�ำเนิน
โครงการ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต�ำ่ ให้แก่ภาคเอกชนที่
มีความต้องการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบบ�ำบัดอากาศเสีย ของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อควบคุม บ�ำบัด ขจัด
มลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของกิจการ หรือสถานประกอบการ ซึ่งโครงการได้ด�ำเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการและประสบผลส�ำเร็จในด้านการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อ
ชุมชนในเรื่องของน�้ำเสีย กลิ่นเหม็นรบกวน และกากของเสีย นับได้ว่าโครงการนี้ประสบผลส�ำเร็จในการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
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๖๗

๖๘

ภาพที่ ๖๗ – ๖๘ การลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจพืน้ ที่ และรับฟังผลการด�ำเนินงาน ของ บริษทั ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จ�ำกัด
			
(๑๒) โครงการก่ อ สร้ า งระบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ด้ ว ยก๊ า ซชี ว ภาพ ด� ำ เนิ น การโดย
บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จ�ำกัด
				โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและ
ผลิ ต ไฟฟ้ า และน� ำ ก๊ า ซชี ว ภาพที่ ผ ลิ ต ได้ ม าใช้ เ ป็ น พลั ง งานทดแทนผลิ ต กระแสไฟฟ้ า เพื่ อ ใช้ ภ ายในโรงงาน
โดยมีดำ� เนินการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ในพื้นที่โรงงาน เลขที่ ๗๙/๔ หมู่ที่ ๒ ต�ำบลตานิม อ�ำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ พบว่าบริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จ�ำกัด
ได้ด�ำเนินโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ตามที่ ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เสร็จสิ้นตามระยะเวลาด�ำเนินโครงการ มีปริมาณการผลิตเฉลี่ย ๓๓,๘๑๖ ตัน/เดือน มีปริมาณน�ำ้ เสียที่เกิดขึ้นเฉลี่ย
๓๙,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ปี ซึ่งของเสียปริมาณดังกล่าว หากไม่ได้รับการบ�ำบัดอย่างถูกต้อง ก็จะก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนในแหล่งน�้ำธรรมชาติ หากมีการปล่อยให้เกิดการย่อยสลายเองตามธรรมชาติโดยไม่มีการจัดการอย่าง
เหมาะสม และระบบสามารถควบคุมการบ�ำบัดน�้ำเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ปริมาณน�ำ้ เสีย
ทั้งหมดที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในการรดน�้ำต้นไม้ และไม่มีการปล่อยออกสู่แหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ และตามนโยบายด้านการลด
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ รวมทัง้ เป็นไปตามแนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๖๙

๗๐

ภาพที่ ๖๙ – ๗๐ การลงพื้นที่ส�ำรวจพื้นที่ และรับฟังผลการด�ำเนินงาน ของ บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จ�ำกัด
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(๑๓) โครงการก่ อ สร้ า งโรงกรองฝุ ่ น ใหม่ ด� ำ เนิ น การโดย บริ ษั ท เอ็ ม เมททอล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
				
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นและมลภาวะอากาศเสียต่อ
ชุมชนใกล้เคียง และสร้างความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน อีกทั้งยังสามารถรองรับการขยายก�ำลังการผลิตของ
โรงหลอมได้มากขึน้ โดยโรงงานตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ ำ� บลดีลงั อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จากการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ พบว่า บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้ดำ� เนินโครงการก่อสร้างโรงกรองฝุ่นใหม่ เป็นไป
ตามข้อเสนอโครงการฯ ที่ได้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถลดผลกระทบจากฝุ่นและ
มลภาวะอากาศเสียต่อชุมชนในพื้นที่ต�ำบลดีลัง ซึ่งมีประชากรรวม ๘๗๗ คน ภายในรัศมีรอบโรงงาน ๓ กิโลเมตร
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สามารถลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิต ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และท�ำให้เจ้าหน้าที่
ในโรงงานจ�ำนวน ๕๐๐ คน มีความปลอดภัยจากการท�ำงาน อีกทั้งสามารถรองรับการขยายก�ำลังการผลิตของ
โรงหลอมจาก ๒๗๓,๐๐๐ ตัน เป็น ๖๐๐,๐๐๐ ตัน และควบคุมปริมาณฝุน่ ละอองทีป่ ล่อยออกจากปล่องให้มคี า่ ไม่เกิน
๕ mg/m๓ (milligram per cubic meter)

๗๑

๗๒

ภาพที่ ๗๑ – ๗๒ การลงพื้นที่ส�ำรวจพื้นที่ และรับฟังผลการด�ำเนินงานโรงกรองฝุ่นใหม่ ของ บริษัท เอ็ม เมททอล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
			
(๑๔) โครงการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ด�ำเนินการโดย บริษัท
กาญจนดิษฐ์นำ�้ มันปาล์ม จ�ำกัด
				
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ�ำบัดน�้ำเสียจากโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มดิบ และน�ำ
มาใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ โดยมีพื้นที่ด�ำเนินโครงการ ในพื้นที่โรงงาน เลขที่ ๑๗๙
หมู่ ๑ ต�ำบลท่าอุแท อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ ประกอบกิจการ
สกัดน�ำ้ มันปาล์มดิบ โดยในปี ๒๕๔๗ เริม่ ต้นโรงงานสกัดน�ำ้ มันปาล์มดิบด้วยก�ำลังการผลิต ๑๕ ตันปาล์มทะลายต่อชัว่ โมง
ซึ่งผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพบว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุน
เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำให้แก่ภาคเอกชนที่มีความต้องการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบบ�ำบัดอากาศเสีย ของเสีย หรือ
อุปกรณ์อนื่ ใด เพือ่ ควบคุม บ�ำบัด ขจัดมลพิษต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิตของกิจการหรือสถานประกอบการ
โดยประสิ ท ธิ ภ าพของระบบในกรณี ที่ มี น�้ ำ เสี ย เข้ า เต็ ม ระบบ ที่ ป ระมาณ ๖,๐๐๐ ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น
โดยมีค่า COD ที่ ๕๐,๐๐๐ mg/l ระบบจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ที่ประมาณ ๕,๗๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
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จะสามารถน�ำก๊าซชีวภาพมาผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ ๑๒,๕๘๖ kWh ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อชุมชนในเรื่องของน�ำ้ เสีย กลิ่นเหม็นรบกวน และกากของเสีย ตลอดจนสามารถ
ต่อยอดขยายผล สร้างรายได้ให้กับโรงงาน เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
นับได้ว่าโครงการนี้ประสบผลส�ำเร็จในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

๗๓

๗๔

ภาพที่ ๗๓ – ๗๔ การลงพื้นที่ส�ำรวจพื้นที่ และรับฟังผลการด�ำเนินงานระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
ของบริษัท กาญจนดิษฐ์นำ�้ มันปาล์ม จ�ำกัด
			
(๑๕) โครงการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ด�ำเนินการโดย บริษัท
ประจงกิจ ปาล์มออยล์ จ�ำกัด
				
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ�ำบัดน�้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน
ให้ได้ตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และน�ำก๊าซชีวภาพทีไ่ ด้มาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพือ่ ใช้ประโยชน์
โดยมีพื้นโรงงานตั้งอยู่ใน หมู่ที่ ๕ ต�ำบล จ.ป.ร. อ�ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ในระยะรัศมีประมาณ ๓-๕ กิโลเมตร
มีพื้นที่ติดกับชุมชนบ้านทุ่งมะพร้าว ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัย โรงเรียน และสถานที่ราชการ ด�ำเนินการก่อสร้างระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อรองรับก�ำลังการผลิต ๔๕ ตันผลปาล์มสด/ชั่วโมง ซึ่งจะต้องใช้น�้ำเป็นจ�ำนวนมาก และจะมีเศษ
วัสดุจากกระบวนการผลิตทั้งในรูปของทะลายปาล์มเปล่า เส้นใยปาล์ม กะลาปาล์ม ตะกอน และน�้ำเสีย จาก
กระบวนการสกัดน�ำ้ มันปาล์มประมาณ ๒๐๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะมีสงิ่ สกปรกในรูปของไขมัน น�ำ้ มัน และสารอินทรีย์
ปนเปื้อนอยู่ในปริมาณสูง ซึ่งผลจาการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพบว่า บริษัท ประจงกิจ ปาล์มออยล์ จ�ำกัด
ด�ำเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำให้แก่ภาคเอกชน
ที่มีความต้องการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบบ�ำบัดอากาศเสีย ของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อควบคุม บ�ำบัด
ขจัดมลพิษต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิตของกิจการ หรือสถานประกอบการ ซึง่ โครงการได้ด�ำเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการและประสบผลส�ำเร็จในด้านการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สามารถผลิต
ก๊าซชีวภาพได้จากกระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสีย และลดผลกระทบต่อชุมชนจากกลิ่นเหม็นรบกวน และกากของเสีย
นอกจากนี้ทางโรงงานยังน�ำดินตะกอนก้นบ่อจากบ่อพักน�้ำทิ้งมาท�ำปุ๋ย เพื่อใช้ในสวนปาล์มที่โรงงานปลูกประมาณ
๑,๐๐๐ ไร่ และโรงงานได้นำ� ทลายปาล์มไปปลูกเห็ด และขายให้กบั ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงในราคาถูก นอกจากนี้
บริษทั ยังมีแผนในการต่อยอดขยายผลโดยการขายกระแสไฟฟ้า ซึง่ ผลิตจากก๊าซชีวภาพทีเ่ กิดขึน้ จากการบ�ำบัดน�้ำเสีย
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๗๕

๗๖

ภาพที่ ๗๕– ๗๖ การลงพื้นที่ส�ำรวจพื้นที่ และรับฟังผลการด�ำเนินงานระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
ของบริษัท ประจงกิจ ปาล์มออยล์ จ�ำกัด
			
(๑๖) โครงการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ด�ำเนินการโดย บริษัท
เอ แอล ปาล์ม จ�ำกัด
				โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ�ำบัดน�้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ และผลิตเป็นพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ โดยมี
พืน้ ทีด่ ำ� เนินการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ในพืน้ ทีโ่ รงงาน บริษทั เอ แอล ปาล์ม จ�ำกัด อยูท่ ี่ ๑๗๓ ต�ำบลทุง่ ตะไคร
อ�ำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ตั้งโรงงานประมาณ ๒๐๐ ไร่ แบ่งพื้นที่ส�ำหรับปลูกปาล์มของบริษัทเอง
จ�ำนวน ๑๕๐ ไร่ โรงงานมีพนักงาน รวมทั้งสิ้น ๗๒ คน ซึ่งผลจาการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพบว่า บริษัท
เอ แอล ปาล์ม จ�ำกัด ได้ด�ำเนินโครงการ ที่ได้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้นตามระยะ
เวลาด�ำเนินโครงการ และระบบสามารถควบคุมการบ�ำบัดน�้ำเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องสามารถน�ำน�้ำเสียที่ได้ไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อน�ำไปใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจ�ำหน่าย
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จ�ำนวน ๒ เมกะวัตต์ คิดเป็นรายได้ประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท/เดือน ปริมาณ
น�้ำเสียทั้งหมดที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วจะไม่มีการปล่อยออกสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ แต่จะถูกน�ำไปใช้หมุนเวียนใช้รด
สวนปาล์มของบริษทั ฯ และในส่วนของกากตะกอนทีเ่ หลือก็จะถูกน�ำไปใช้ผลิตเป็นปุย๋ หมัก ท�ำให้ลดต้นทุนในการซือ้
ปุ๋ยได้อีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ และตามนโยบายด้านการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ของบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามกรอบแนว ทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

๗๗

๗๘

ภาพที่ ๗๗ – ๗๘ การลงพื้นที่ส�ำรวจพื้นที่ และรับฟังผลการด�ำเนินงานระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
ของบริษัท เอ แอล ปาล์ม จ�ำกัด
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(๑๗) โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ด�ำเนินการโดย โรงงานเส้น
ก๋วยเตี๋ยวบุญญะศานต์
				
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ พบว่า โรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวบุญญะศานต์ ได้ด�ำเนินโครงการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย เป็นไปตามข้อ
เสนอโครงการฯ ซึ่งสามารถลดผลกระทบจากกลิ่นและมลภาวะอากาศเสียต่อชุมชนใกล้เคียง และสามารถลดการ
ใช้ทรัพยากรน�้ำที่น�ำมารดต้นไม้ภายในโรงงาน โดยใช้น�้ำที่ผ่านระบบบ�ำบัดมาใช้ใหม่ทั้งหมด รวมทั้งเป็นไปตาม
แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนี้ โครงการยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการน�ำก๊าซที่เกิดจากระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
มาใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเชื้อเพลิง แต่เนื่องจากในปัจจุบันปริมาณก๊าซที่มีในระบบยังไม่เสถียรเท่าที่ควรจึง
ไม่สามารถดึงมาใช้ในกระบวนการผลิตในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม โครงการยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ส่งเสริมกิจกรรมช่วยรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น การน�ำผักปลอดสารพิษที่ปลูกภายในโรงงานไปแจกผู้สูงอายุ
ในวันส�ำคัญต่างๆ

๗๙

๘๐

ภาพที่ ๗๙ – ๘๐ การลงพื้นที่ส�ำรวจพื้นที่ และรับฟังผลการด�ำเนินงานระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ของโรงงานเส้น
ก๋วยเตี๋ยวบุญญะศานต์
		
๖) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔)
จ�ำนวน ๑ โครงการ
			 (๑) โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ด�ำเนิน
การโดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
				 โครงการนี้สามารถด�ำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ โดยมีผลผลิตหลัก คือ ข้อมูลแผนที่
ภาพถ่ายเก่า รวมถึงการจัดท�ำหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน และการจัดท�ำแนวเขตที่ดินของรัฐ ซึ่งได้นำ� ข้อมูลมาจัดท�ำ
ระบบสืบค้นและให้บริการข้อมูลแผนที่แนวเขตทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการให้บริการแก่หน่วยงานราชการต่างๆ
โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดูแล ปัจจุบันให้บริการแก่หน่วยงานราชการ โดยมีหน่วยงาน
แจ้งความประสงค์ในการขอข้อมูลโดยตรงมายังศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยในระยะที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๔
– ๒๕๖๐) มีหน่วยงานราชการขอข้อมูลทั้งสิ้น ๑๔๘ ครั้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส�ำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยน�ำข้อมูลไปใช้

106

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม

ประกอบการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน การด�ำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ การตรวจสอบการท�ำ
ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น โดยผลจากการด�ำเนินโครงการได้น�ำไปสู่การต่อยอดน�ำข้อมูลของโครงการไปประกอบการ
จั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทแก้ ไ ขปั ญ หาการท� ำ ลายทรั พ ยากรป่ า ไม้ การบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ และการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) ตามแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้การน�ำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

๘๑

ภาพที่ ๘๑ การประชุมรับฟังผลการด�ำเนินโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้
ของประเทศ ณ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๕ ผลการด�ำเนินงาน ๒๕ ปีกองทุนสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปีที่ผ่านมา กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุนแก่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งในรูปเงิน
อุดหนุนและเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ ในการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

ภาพที่ ๘๒ เส้นทางการด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
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- กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ให้การสนับสนุนโครงการไปแล้วกว่า ๑,๐๐๐ โครงการ วงเงินประมาณ ๑๕,๐๐๐
ล้านบาท โดยมีผลส�ำเร็จ ดังนี้
- ด� ำ เนิ น การจั ด การน�้ ำ เสี ย ได้ ป ระมาณ ๒,๑๙๐ ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร และสามารถก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอย
อย่างถูกวิธีกว่า ๕๗๕,๑๗๐ ตัน/ปี
- การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการมลพิษในด้านการบ�ำบัดน�้ำเสีย อากาศเสีย และก�ำจัดของเสีย
จากสถานประกอบการในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ
- การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะทีต่ น้ ทางให้กบั ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ขนาดเล็กสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยลงได้ร้อยละ ๕๐ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยกระบวนการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์และ
ฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ การสร้างความรูค้ วามเข้าใจถึงความส�ำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการระบบนิเวศเกษตร
และการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล

๘๓

ภาพที่ ๘๓ พลเอก สุ ร ศั ก ดิ์ กาญจนรั ต น์ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นประธาน เปิดงาน ๒๕ ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา ณ โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

๘๔

๘๕

ภาพที่ ๘๔ – ๘๕ บรรยากาศการมอบโล่รางวัล บุคคล และหน่วยงานที่ดำ� เนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
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๘๖

ภาพที่ ๘๖ การเสวนาเรื่อง "ก้าวต่อไปของกองทุนสิ่งแวดล้อมสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

๘๗

๘๘

ภาพที่ ๘๗ – ๘๘ บรรยากาศและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ๒๕ ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่ออนุรักษ์
และพัฒนา

๓.๖ การรับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจ�ำปี ๒๕๖๐

๘๙

ภาพที่ ๘๙ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นรับรางวัลบริหาร
กองทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ประเภททุนที่มีผลการด�ำเนินงานดีเด่น
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“กองทุนสิง่ แวดล้อม” ได้รบั รางวัลบริหารกองทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ซึง่ เป็นหนึง่ ใน ๑๖ รางวัล จาก ๑๑๗
กองทุนหมุนเวียนทัว่ ประเทศ กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้กำ� หนดจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล และได้รับเกียรติจาก นายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น นายสมชัย
สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ทัง้ นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ได้รับรางวัล ผลการด�ำเนินงานดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๐ โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อมเข้ารับรางวัลดังกล่าว พร้อมผู้แทนส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น
ในสาขาอื่น

๙๐

๙๑

ภาพที่ ๙๐ – ๙๑ บรรยากาศงานรับรางวัลบริหารกองทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี
ท�ำเนียบรัฐบาล

๓.๗ การด�ำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ระยะที่ ๑
ต่อเนื่องสู่การด�ำเนินโครงการระยะที่ ๒
จากสภาพปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นในทุกปี ประกอบกับการหาพื้นที่ส� ำหรับเป็น
ที่ตั้งของระบบก�ำจัดขยะมีปัญหาถูกต่อต้านจากชุมชน การเข้าไปใช้พื้นที่ป่า หรือพื้นที่สาธารณะ มักก่อให้เกิด
ปัญหาการท�ำลายระบบนิเวศและเกิดปัญหามลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ปัจจุบันในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นล�ำดับแรก โดยให้
ด�ำเนินการตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อก�ำจัดมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
ก�ำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการก�ำจัดขยะและของเสียอันตรายที่เหมาะสม วางระเบียบมาตรการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และสร้างวินยั ของคนในชาติ โดยมุง่ เรือ่ งการคัดแยกขยะเพือ่ น�ำกลับมาใช้ใหม่
ทั้งการรีไซเคิล และการแปรรูปเป็นพลังงาน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้มีแนวทางในการจัดการเพื่อ
ลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบทิศทางการสนับสนุนเงิน
กองทุนสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ เพื่อด�ำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม
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๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
ได้อนุมัติจัดสรรเงินให้แก่ อปท. จ�ำนวนรวม ๕๖๖ แห่ง วงเงินรวม ๑๗๙,๕๓๒,๖๓๕ บาท ระยะเวลาด�ำเนิน
โครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ มี อปท. ที่ร่วมด�ำเนินโครงการ จ�ำนวน
๕๓๑ โครงการ และมี อปท. ที่ยกเลิกด�ำเนินโครงการ จ�ำนวน ๓๕ โครงการ
การด�ำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับกลุ่มเป้าหมาย
ให้มีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะ
ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ให้เกิดเป็นชุมชนน�ำร่องในการคัดแยกขยะจากต้นทาง ส�ำหรับเป็นต้นแบบในการขยายผลสูช่ มุ ชนอืน่ ๆ
ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายให้ชุมชนสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องน�ำไปก�ำจัดลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มด�ำเนินโครงการ ซึ่งภายใต้การด�ำเนินโครงการ ประกอบด้วย ๔ แผนหลัก ได้แก่
๑) แผนงานการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย ๒) การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และ
ขยะทั่วไป ๓) การจัดการขยะแต่ละประเภท และ ๔) การติดตามประเมินผล และการถอดบทเรียน โดย อปท.
ที่ร่วมด�ำเนินโครงการ ร้อยละ ๙๐ เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ
และจัดการขยะแต่ละประเภทเพิ่มขึ้น สามารถด�ำเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือนออกเป็น ๔ ประเภทได้ และ
สามารถส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะที่ต้นทางในชุมชนได้ดี ทั้งนี้ อปท. ที่ร่วมด�ำเนินโครงการ ร้อยละ ๕๐
สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องน�ำไปก�ำจัดได้สูงกว่าเป้าหมายที่โครงการก�ำหนด กล่าวคือ มากกว่าร้อยละ ๓๕
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มด�ำเนินโครงการ สามารถลดปริมาณขยะอินทรีย์ได้มากที่สุด รองลงมาคือขยะ
รีไซเคิลท�ำให้ขยะที่ต้องน�ำไปก�ำจัดเป็นขยะทั่วไปและขยะอันตราย เหลือเพียงร้อยละ ๒๐ - ๒๕ ของปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นก่อนเริม่ ด�ำเนินโครงการ นอกจากนี้ อปท. ทีร่ ว่ มด�ำเนินโครงการ สามารถสร้างครัวเรือนต้นแบบทีเ่ ป็นฐาน
การเรียนรู้ ปฏิบตั เิ ป็นแบบอย่างสามารถบรรยายและเป็นวิทยากรของชุมชนได้ ทัง้ นี้ การด�ำเนินโครงการส่งผลส�ำเร็จ
ให้กบั อปท. โดยเกิดชุมชนน�ำร่องการจัดการขยะ อาทิ การเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย การจัดตั้ง
จุ ด รวบรวมขยะอั น ตรายชุ ม ชน เป็ น ต้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย “จั ง หวั ด สะอาด” และแผนปฏิ บั ติ ก าร
“ประเทศไทยไร้ขยะ 3Rs ประชารัฐ” ซึ่งได้ด�ำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว
นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
ได้ มี ม ติ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณแก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ� ำ นวน ๖๕ แห่ ง จาก ๒๒ จั ง หวั ด
วงเงินแห่งละไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินรวม ๒๕,๓๗๔,๙๖๕ บาท เพื่อด�ำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๑๘ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยขณะนี้ อปท. อยู่ระหว่างการด�ำเนินโครงการ

๓.๘ โครงการที่โดดเด่น ประสบผลส�ำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นตัวอย่างที่ดีหลังจากได้รับเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม
๓.๗.๑ ขยะต้นทาง ๑๖ แห่ง ที่ได้รับรางวัล
		
ภายใต้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัว่ ประเทศ เพือ่ ด�ำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีส� ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นกลไก
ทีม่ คี วามส�ำคัญ ในการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่างๆ ในจังหวัด ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการเผยแพร่ขอ้ เสนอ
โครงการ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย การให้ค�ำแนะน�ำ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการให้เป็นไป
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ตามแผนที่กำ� หนดไว้ ช่วยให้ขอ้ คิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมทัง้ ได้รบั ความร่วมมือจากส�ำนักงาน
สิง่ แวดล้อมภาคในการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวมของพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ อย่างไรก็ดี ภาคส่วนทีม่ คี วามส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก คือ ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
สามารถด�ำเนินโครงการจนประสบผลส�ำเร็จในการลดปริมาณขยะที่ต้องน� ำไปก�ำจัดลงได้เกินกว่าร้อยละ ๕๐
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น สร้างให้เกิดครัวเรือนต้นแบบในการคัดแยกและจัดการขยะที่ต้นทาง จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
และถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง และสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนของแต่ละจังหวัดต่อไปในอนาคต ทัง้ นี้ มีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ผี ลการด�ำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางดีเด่น ๒ ระดับ คือ
		
๑) ระดับภาค ซึ่งคัดเลือกโดยส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เพื่อเข้ารับรางวัลความเป็นเลิศ ภายใน
การจัดงาน “๒๕ ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา” จัดขึ้นในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั รางวัล
และถือเป็นพื้นที่ต้นแบบต่อการด�ำเนินงานด้านการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จ�ำนวน ๑๖ แห่ง ดังนี้
ตารางที่ ๔ แสดงจ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั รางวัลด้านการจัดการขยะโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ล�ำดับ ส�ำนักงานสิง่ แวดล้อมภาค
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สิง่ แวดล้อมจังหวัด
๑
สสภ. ๑
ทสจ. เชียงราย
ทต. ป่าแงะ
๒
สสภ. ๒
ทสจ. สุโขทัย
ทต. ทุง่ เสลีย่ ม
๓
สสภ. ๓
ทสจ. อุตรดิตถ์
ทต. ตรอน
๔
สสภ. ๔
ทสจ. นครสวรรค์
ทต. บางประมุง
๕
สสภ. ๕
ทสจ. นครปฐม
ทต. ดอนยายหอม
๖
สสภ. ๖
ทสจ. สิงห์บรุ ี
อบต.ท่างาม
๗
สสภ. ๗
ทสจ. สระบุรี
อบต.ม่วงงาม
๘
สสภ. ๘
ทสจ. กาญจนบุรี
ทต. พระแท่น
๙
สสภ. ๙
ทสจ. บึงกาฬ
ทต. ศรีวไิ ล
๑๐
สสภ. ๑๐
ทสจ. ชัยภูมิ
ทต. บ้านค่ายหมืน่ แผ้ว
๑๑
สสภ. ๑๑
ทสจ. บุรรี มั ย์
ทต. ทะเมนชัย
๑๒
สสภ. ๑๒
ทสจ. อุบลราชธานี
ทต. ค�ำน�ำ้ แซบ
๑๓
สสภ. ๑๓
ทสจ. จันทบุรี
ทต. ปัถวี
๑๔
สสภ. ๑๔
ทสจ. สุราษฎร์ธานี
ทต. บ้านเสด็จ
๑๕
สสภ. ๑๕
ทสจ. สตูล
ทต. ควนโดน
๑๖
สสภ. ๑๖
ทสจ. พัทลุง
ทต. ร่มเมือง
		
๒) ระดับจังหวัด คัดเลือกโดยส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จึงนับได้ว่า
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อด�ำเนินงานโครงการสร้างผลลัพธ์ต่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส�ำหรับ
การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดขึ้นได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
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๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

ภาพที่ ๙๒ - ๙๕ ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลด้านการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๓.๗.๒ โครงการสร้างเสริมพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่
ป่าใหญ่โคกจิก – ตาลอก อ�ำเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั จังหวัดมหาสารคาม ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด�ำเนินการ
โดย สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
		
ป่าโคกจิก-ตาลอก เป็นป่าชุมชน ๒ พื้นที่ รวมอยู่ด้วยกัน ประกอบด้วย ป่าใหญ่โคกจิกมีพื้นที่
ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ และป่าตาลอก มีพื้นที่ประมาณ ๙๕๐ ไร่ ตั้งอยู่ในต�ำบลเม็กด�ำ และต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอ
พยั ค ฆภู มิ พิ สั ย จั ง หวั ด มหาสารคาม ในอดี ต ที่ ผ ่ า นมา พื้ น ที่ ป ่ า ดั ง กล่ า วมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ อย่ า งไรก็ ต าม
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแผ้วถางป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
รวมทั้งนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนที่ท�ำให้ชาวบ้านเข้าใจว่ารัฐจะยึดที่ดินคืนหากไม่ได้ท�ำประโยชน์ ส่งผลให้เกิด
การท�ำลายป่ามากขึ้น ท�ำให้พื้นที่ป่าลดลง และความอุดมสมบูรณ์หายไป นอกจากนี้ ยังพบว่าทรัพยากรธรรมชาติ
ของป่าถูกใช้ประโยชน์มากเกินไป เนือ่ งจากชุมชนท้องถิน่ ยังไม่ตระหนักต่อคุณค่าของทรัพยากรทีม่ ี การขาดความรู้
ความเข้าใจในความส�ำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และการขาดองค์ความรู้ที่จะบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุล
		
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าโคกจิก-ตาลอก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช จึงได้เสนอโครงการสร้างเสริมพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก – ตาลอก อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ต่อกองทุนสิ่งแวดล้อม และได้รับการอนุมัติโครงการในคราวการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๕๘ วงเงิน ๔,๒๗๖,๔๒๐ บาท ระยะเวลาการด�ำเนินการ ๓ ปี (วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ สิงหาคม
๒๕๖๑) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ การอนุรกั ษ์ การบริหารจัดการกลุม่ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ๒) เพือ่ จัดท�ำ
และน�ำแผนพัฒนาการอนุรกั ษ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชนอย่างยัง่ ยืนไปปฏิบตั ิ
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๓) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากร
ในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก - ตาลอก เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรชุมชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		
โครงการนี้ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ที่เน้นการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการขับเคลื่อน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ระยะแรกของ
กิจกรรมภายใต้แผนงานต่างๆ ที่กำ� หนดไว้ ได้แก่ แผนงานที่ ๑ ระยะเตรียมความพร้อม แผนงานที่ ๒ ระยะปฏิบัติ
การแบบมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน (Action phase) และการจั ด ท� ำ แผน (Planning phase) โดยแผนงานนี้
มี กิ จ กรรมที่ ส� ำ คั ญ กิ จ กรรมจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรชี ว ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น
๔ แผนงาน คือ ๑) แผนการสร้างความเข้มแข็งฯ ๒) แผนงานด้านความหลากหลายฯ ๓) แผนงานพัฒนาการใช้
ประโยชน์ ๔) แผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ซึ่งจะเป็นเวทีชุมชนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อแผนพัฒนาการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน แผนงานที่ ๓ ระยะน�ำแผนไปปฏิบัติ (Implementation phase)
แผนงานที่ ๔ ระยะติดตามและประเมินผลการท�ำงาน (Monitoring and evaluation phase) และ แผนงานที่ ๕
การติดตามนิเทศโครงการ
		
จากการติดตามประเมินผลการด�ำเนินการ ระยะ ๒ ปี ๖ เดือน จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวเกิด
ผลส�ำเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรม ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การได้มาซึง่ ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืน้ ทีป่ า่ ใหญ่โคกจิก-ตาลอก
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส�ำรวจพันธุ์สัตว์และพืช ในส่วนของชนิดพันธุ์สัตว์นั้น พบสัตว์
มีกระดูกสันหลังจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๕๑ ชนิด ประกอบด้วย กลุ่มปลา ๒๔ ชนิด กลุ่มสัตว์สะเทินน�ำ้ สะเทินบก ๑๖ ชนิด
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน ๓๔ ชนิด กลุ่มนก ๖๒ ชนิด กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๑๕ ชนิด พบแมลงทั้งสิ้น ๕ อันดับ
๙ วงศ์ ๑๙ สกุล ๒๐ ชนิด ในส่วนของชนิดพันธุ์พืชนั้น พบเห็ดกินได้ทั้งสิ้น ๕ อันดับ ๑๐ วงศ์ ๑๙ สกุล ๒๐ ชนิด
		
นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าผลประโยชน์สุทธิรายปีของผลผลิตในรูปของของป่าจากชุมชน โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ ๔๐๐ ฉบับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๐๙ ของจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๓,๕๓๗ ครัวเรือน ของ ๓๕
หมู่บ้าน ในพื้นที่ ๒ ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลเม็กด�ำและต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โดยรอบป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก โดยท�ำการประเมิน ๑๔ ประเภท พบว่า มูลค่าในรูปแบบของป่าทีม่ กี ารใช้ประโยชน์
จากป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก มีมูลค่าสูงถึง ๒,๔๓๖,๓๑๕ บาท ดังตารางที่ ๕
		
ผลจากการด�ำเนินงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ทีป่ า่ ใหญ่โคกจิก-ตาลอก โดยเริม่ ต้นจากการสร้างกระบวนการเรียนรูจ้ ากการเข้ามาเป็น
นักวิจยั ร่วม โดยร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และลงมือปฏิบตั ิ รูปแบบกิจกรรมทีไ่ ด้จากการด�ำเนินโครงการเป็น
องค์ความรูท้ เี่ กิดจากการผสมผสานของนักวิชาการและนักวิจยั ในท้องถิน่ เป็นการเรียนรูแ้ ละสร้างองค์ความรูร้ ว่ มกัน
ท�ำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมของชุมชนดังกล่าว นอกจากจะแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการขับเคลือ่ นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในระดับพืน้ ทีแ่ ล้ว
ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันการศึกษาในพืน้ ทีท่ เี่ ป็นกลไกส�ำคัญในการหนุนเสริมการด�ำเนินงานระหว่าง
ภาครัฐและชุมชนในการแปลงนโยบายในระดับชาติไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นระดับพืน้ ทีใ่ ห้เกิดผลส�ำเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ และทีส่ ำ� คัญ คือ การส่งเสริม
และสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประกอบด้วย การลดปัญหาความยากจน การสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร รวมทั้งการปกป้อง ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน และการหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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ตารางที่ ๕ แสดงมูลค่าในรูปแบบของป่าที่มีการใช้ประโยชน์จากป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก
ล�ำดับ
ประเภทของป่าที่มีการใช้ประโยชน์
มูลค่าของผลผลิต (บาท)
๑
เห็ด
๖๘๐,๙๙๐
๒
เครื่องเทศ
๓๗๑,๒๑๕
๓
สัตว์เลื้อยคลาน
๓๔๕,๔๐๐
๔
มัน
๒๐๙,๙๒๐
๕
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
๑๕๖,๕๒๐
๖
สัตว์ปีก
๑๑๙,๓๒๐
๗
ปลา
๑๑๐,๖๑๐
๘
สัตว์สะเทินน�ำ้ สะเทินบก
๔๘,๙๘๐
๙
หัตถกรรม
๔๔,๕๐๐
๑๐
เชื้อเพลิง
๒๙,๓๓๐
๑๑
แมงและแมลง
๒๙,๑๖๐
๑๒
ผลไม้
๒๕,๖๖๐
๑๓
สมุนไพร
๑๙,๘๖๐
๑๔
พืชอาหาร
๙,๙๘๐
รวม
๒,๔๓๖,๓๑๕
		
ส�ำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก – ตาลอก อย่างยั่งยืนนั้น ได้มีการก�ำหนดแนวทางไว้อย่างชัดเจนประกอบด้วย
		
๑) มีระบบบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้การบริหารจัดการร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่
		
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นองค์กรเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา ๓ ปี
ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการก�ำหนด กฎ ระเบียบ กติกาในการคุม้ ครองและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น
		
๓) เกิดเครือข่ายการด�ำเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ที่เข้มแข็ง โดยมีข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ด้านการจัดการและ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ต�ำบลเม็กด�ำ อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม
		
๔) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าใจถึงมิติของการจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและน�ำแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพความหลากหลายทางชีวภาพไปประยุกต์
ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นต้นแบบการด�ำรงชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่ชุมชนพัฒนาขึ้น รวมถึงสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน
และก�ำหนดนโยบายในการจัดการและแก้ไขปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพและสิง่ แวดล้อมให้เกิดความยัง่ ยืนต่อไป
		
๕) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน�ำผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของ
กลุ่มออกจ�ำหน่ายสู่ตลาดชุมชนในเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืนโดยการจัดการของชุมชนเอง
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๓.๙ กองทุนสิ่งแวดล้อมกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายที่ส�ำคัญของรัฐบาล คือ การลดความเหลื่อมล�้ำและการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นหนึ่งในการ
ด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals
(SDGs) ที่ประชาคมโลก รวมทั้งประเทศไทยตกลงร่วมกันไว้ ๑๗ เป้าหมาย ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ในการด�ำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรือ่ ง แนวทางขับเคลือ่ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. ๒๐๓๐
(Sustainable Development Goals ๒๐๓๐ : SDGs) โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกลไก
การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติโดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy for
SDGs) เป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบดีว่าปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีสาเหตุส�ำคัญ
ประการหนึ่งจากปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาความยากจน
จึงไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างแยกส่วน เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับความมั่นคงด้านอาหาร
การปกป้องฟื้นฟูและส่งเสริมการปกป้องระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในช่วงที่ผ่านมา กองทุนสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการด้านการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และสามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาการลดความเหลื่อมล�้ำและการแก้ไขปัญหาความยากจน
และสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดี คือ โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่มีกรอบการด�ำเนินงานและ
ขั้นตอนที่ชัดเจน จากการน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการปรับตัวรับมือกับข้อจ�ำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ของพื้นที่ เช่น คันคูใหญ่ล้อมนา การให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากและปัญหาหนี้สิน เพื่อน�ำไปสู่
ความมั่นคงทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ได้อย่างแท้จริง
โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า อ�ำเภอแวงน้อย
ได้น�ำความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าภูถ�้ำ ภูกระแต และพื้นที่ต�ำบลแวงน้อย ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ภูถำ�้ ภูกระแต และบึงละหานนา และโครงการสร้างความตระหนักรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรดิน
น�้ำ ป่า ต�ำบลแวงน้อย อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ.
๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ตามล�ำดับ มาขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ ๕ ต�ำบล ๒ เทศบาล
และ ๗๒ ชุมชน ในเขตอ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ๑) พื้นที่ที่เคยด�ำเนินโครงการสร้างความ
ตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า ต�ำบลแวงน้อย อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น (ที่ผ่านมา) จ�ำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนกัน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๔ บ้านกุดรู
หมู่ที่ ๕ บ้านอีโล หมู่ที่ ๘ บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนขี้เหล็ก
หมู่ที่ ๑๖ บ้านโคกสี หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหอย ๒) พื้นที่ด�ำเนินงานเกษตรยั่งยืน ๕ ต�ำบล ๒ เทศบาล ๗๒ ชุมชน
ในอ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และ ๓) พื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย จ�ำนวน ๔๗ ป่า ครอบคลุมพื้นที่ ๕ ต�ำบล
ในอ�ำเภอแวงน้อย งบประมาณในการด�ำเนินงานรวมทั้งสิ้น ๔.๙๔ ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญ คือ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
แหล่ ง น�้ ำ ของอ� ำ เภอแวงน้ อ ย และเพื่ อ สนั บ สนุ น และขยายเครื อ ข่ า ยด้ า นเกษตรกรรมยั่ ง ยื น ให้ ค รอบคลุ ม
อ�ำเภอแวงน้อย โดยมีจ�ำนวนสมาชิกเครือข่ายเกษตรยั่งยืนรวมทั้งสิ้น ๓๗๕ คน
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โครงการดังกล่าวให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกรที่หลากหลาย โดยแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเริ่มต้นจากการมองภาพแบบองค์รวมโดยให้ความส�ำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องเข้าใจ
ธรรมชาติ ระบบนิเวศ ข้อจ�ำกัดต่างๆ ของพื้นที่ แต่ขณะเดียวกัน เกษตรกรต้องเรียนรู้ เข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้ง
การให้ความส�ำคัญของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพือ่ ให้มรี าคาสูงขึน้ เพือ่ ให้เกษตรกรรายย่อยสามารถยึดเป็น
อาชีพต่อไปได้ โดยไม่ต้องแบกรับภาระ ดังนั้น การด�ำเนินโครงการจึงมุ่งเน้นกระบวนการศึกษาข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ โดยสร้างการเรียนรู้การใช้เครื่องมือและกลไกในการจัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ป่าไม้ แหล่งน�้ำ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก�ำหนดแนวเขตพื้นที่ป่าชุมชนให้มีความชัดเจนและสร้างความ
ยอมรับร่วมกันโดยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ ราษฎรในพืน้ ที่ และกลุม่ เครือข่ายป่าชุมชน
การสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน โดยการพัฒนาและสนับสนุนเกษตรกรต้นแบบในการด�ำเนินงาน
ตามองค์ความรู้การท�ำการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยใช้ศาสตร์พระราชา โดยเริ่มจากการแก้ไขปัญหาที่จุดเล็กและ
ขยายแนวทางการบริหารจัดการในภาพรวม เน้นการบริหารจัดการแบบองค์รวม โดยสร้างชุมชนต้นแบบด้าน
การบริหารจัดการป่าไม้ แหล่งน�้ำชุมชน โดยมีกิจกรรมการฟื้นฟู พัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้
และการรณรงค์สร้างความรู้ความตระหนักและเผยแพร่ผลงานไปสู่กลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถเรียนรู้แล้วน�ำความรู้
ที่ได้ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่
เมือ่ สิน้ สุดโครงการกิจกรรมทีก่ ำ� หนดดังกล่าวข้างต้นจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับปัญหาความยากจนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในมิตขิ องผลประโยชน์ตอ่ ประชาชนและชุมชน ทีช่ ดั เจน
คือ การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีของคนในชุมชน และสมาชิกทีร่ ว่ มโครงการ ๗๒ หมูบ่ า้ น การลดปัญหาความขัดแย้ง
จากการแย่งใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรในท้องถิ่น เกิดแผนงานความร่วมมือกับภาคีในการพัฒนาท้องถิ่น
ที่สามารถบูรณาการการท�ำงานร่วมกันได้ รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้เห็นคุณค่าความส�ำคัญของอาชีพเกษตรกรรม ในขณะที่ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นให้เกษตรกร ๑๕๐ ครอบครัว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ไร่ มีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น�้ำ
ในพื้นที่ และสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบ ที่จะขยายสู่เกษตรกรที่สนใจได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ประชาชน
ร้อยละ ๖๐ คน ในพืน้ ทีโ่ ครงการ เกิดความรูค้ วามเข้าใจต่อสถานการณ์ปญ
ั หาการเปลีย่ นแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ
ท�ำให้เกิดความตระหนักรู้ มีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้ามามีส่วนร่วมในปกป้องฐานทรัพยากรดิน
น�้ำ ป่า ซึ่งจะสามารถเพิ่มพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เกษตรกรรมน�ำไปสู่การลดใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าภูถ�้ำ ภูกระแตและบึงละหานนาลงได้ ในขณะที่ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น
ภายใต้โครงการ คือ กลุ่มเกษตรกรต้นแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับระบบการผลิตที่สามารถสร้างรายได้รายวัน
รายเดือน รายปี รวมเฉลี่ย ๓๖,๐๐๐ บาท/ราย/ปี ๑๕๐ ราย เฉลี่ยรายละ ๑๕ ไร่ รวมกว่า ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
และสามารถการบริหารจัดการที่ดิน แหล่งน�้ำ ได้อย่างเพียงพอ (ข้อมูลประมาณการรายได้อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยบัญชี
ต้นทุนรายได้ และค่าใช้จ่ายของเกษตรกรต้นแบบ ๒๕ ราย ที่ได้ด�ำเนินการในโครงการที่ผ่านมา) ซึ่งข้อมูลที่จะ
น�ำมาประเมินในโครงการนี้จะใช้มูลค่าที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละรายจากการติดตามประเมินผลในทุกๆ ๓ เดือน
สามารถกล่าวได้วา่ โครงการดังกล่าวมีสว่ นส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง โดยมุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ในระดับพื้นที่เพื่อน�ำไปสู่การลดปัญหาความยากจน การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ ภูถ�้ำ ภูกระแต
และบึงละหานนา ที่นอกจากจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแล้ว ยังเชื่อมโยงกับการสร้างความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสามารถขยายผลส�ำเร็จไปสู่พื้นที่ข้างเคียงต่อไป
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ส่วนที่ ๔

ทิศทางการขับเคลื่อนกองทุนสิ่งแวดล้อม
๔.๑ การด�ำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม
๔.๑.๑ การจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งเป็น
กฎหมายหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของประเทศ ซึง่ มีบทบัญญัตใิ นส่วนทีว่ า่ ด้วย
กองทุนสิง่ แวดล้อมในหมวด ๒ และส่วนทีเ่ กีย่ วข้องที่มีความแตกต่างจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้
		
๑.๑) วัตถุประสงค์ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจนขึ้น และเพิ่มเรื่องของการด�ำเนินการ
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือภยันตราย จากเดิมเป็นเรื่องของการให้กู้ยืมและอุดหนุนระบบบ�ำบัดหรือก�ำจัดมลพิษ และ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		
๑.๒) แหล่งทีต่ งั้ จากเดิมตัง้ อยูใ่ นกระทรวงการคลัง เป็น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้ภารกิจงานสอดคล้องกับหน่วยงานที่จัดตั้ง
		
๑.๓) โครงสร้างการบริหารงาน ปรับเปลี่ยนผู้บริหารกองทุนในส่วนของเงินอุดหนุน จากเดิม
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็น เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จากการแต่งตัง้
ของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับภารกิจมากยิ่งขึ้น
		
๑.๔) แหล่งรายได้ เพิม่ แหล่งรายได้จากการจัดเก็บค่าใช้นำ�้ บาดาลตามสัดส่วนทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัติ
น�ำ้ บาดาล ค่าธรรมเนียมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ค่าธรรมเนียมการปลดปล่อยมลพิษ
และค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เงินเพิ่ม ค่าปรับ หรือภาษีอากรที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นของกองทุน
		
๑.๕) การใช้จ่าย เพิ่มขอบเขตการใช้จ่ายเงินกู้มากขึ้น เช่น การให้หน่วยงานของรัฐกู้ยืมลงทุนร่วม
กับเอกชน ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายระบบบ�ำบัดของเสียได้ การอุดหนุนกรณีฉุกเฉินให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
ในการแก้ไข ขจัดมลพิษ การอุดหนุนการด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑.๒ การจัดท�ำประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำขอรับเงิน
ช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ส�ำหรับกลุม่ เป้าหมายใหม่ของกองทุนสิง่ แวดล้อม
ได้แ ก่ เครือข่ายอาสาสมั ครพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมหมู ่บ้า น (ทสม.) สภาองค์ก รชุม ชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น สถาบันการศึกษาในสังกัด
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กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิยื่นขอเงินอุดหนุน ตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงิน
กองทุนสิง่ แวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ นั้น เพื่อท�ำให้เกิดความชัดเจนของผู้มีสิทธิ์ยื่นค�ำขอ รวมถึงกระบวนการ
ยื่นค�ำขอ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนดังกล่าว จัดท�ำค�ำขอรับการสนับสนุน และยื่นเอกสาร
ประกอบการพิจารณาที่มีความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้นในการพิจารณาอนุมัติโครงการ

๔.๒ ประเด็นการด�ำเนินงานของกองทุนมุ่งสู่ Thailand 4.0
เป็นการด�ำเนินงานตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่เป็นการขับเคลื่อนการท�ำงานแบบเดิม
สู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการ “ท�ำน้อย ได้มาก” โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อนการท�ำงานไปในทิศทางเดียวกั น พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ สนั บสนุ น
การด�ำเนินงานและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนีภ้ ายใต้การทบทวนแผนแม่บทกองทุนสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ได้ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานขับเคลื่อนสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม 4.0 ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ โดยมุง่ เน้นผลลัพธ์ทสี่ ามารถสนองตอบยุทธศาสตร์
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศที่ เ ห็ น ผลเป็ น รู ป ธรรม มี ค วามคล่ อ งตั ว
ลดระยะเวลา ขั้นตอน และกฎระเบียบที่ไม่จ�ำเป็น โดยการปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ
การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลของกองทุนสิง่ แวดล้อมในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนากลไกและมาตรการต่างๆ
ของกองทุนสิง่ แวดล้อม เพือ่ ลดอุปสรรคในการด�ำเนินงาน และรองรับสถานการณ์และความเสีย่ งทีก่ องทุนสิง่ แวดล้อม
ต้องเผชิญ เพือ่ ให้กองทุนสิง่ แวดล้อมเป็นทุนหมุนเวียนทีม่ คี วามมัน่ คง ความคล่องตัวในการบริหารงานกองทุนสิง่ แวดล้อม
สามารถตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนเพิม่ ศักยภาพของ
ภาคีเครือข่ายเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของกองทุนสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
ในแต่ละปีงบประมาณ กองทุนสิง่ แวดล้อม ได้ด�ำเนินการติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการทีไ่ ด้รบั
การสนั บ สนุ น จากกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น โครงการจนสิ้ น สุ ด โครงการ
โดยหน่วยงานผู้เสนอโครงการจะต้องรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาสทุกปีตลอดระยะเวลาการ
ด�ำเนินโครงการ ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของกองทุนสิง่ แวดล้อมมุง่ สู่ Thailand 4.0 จึงได้ดำ� เนินการจัดท�ำระบบ
ฐานข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม เพื่อ
ใช้ในการติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้หน่วยงาน
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อมใช้ในการรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการให้กองทุนสิง่ แวดล้อมทราบ
เป็นรายไตรมาส โดยรายงานผ่านทางอินเตอร์เน็ตทั้งในรูปแบบของเว็ปไซต์ และ Mobile Application เพื่อเป็น
การเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินการและการติดตามประเมินผลโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
นอกจากนี้ ได้จัดท�ำระบบฐานข้อมูลสถานะภาพโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
(ทันทุกก้าวเราใส่ใจ) เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ สนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิง่ แวดล้อมใช้ในการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของโครงการทีเ่ สนอว่า อยูใ่ นขัน้ ตอนใด
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๔.๓ การพัฒนาเครื่องมือส�ำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานเครือข่ายพี่เลี้ยงในการเขียน
ข้อเสนอโครงการ
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด�ำเนินโครงการสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีหน่วยงาน/องค์กรเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพีเ่ ลีย้ งในพืน้ ที่ ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
และภาคใต้ จ�ำนวน ๑๖ ราย (ตารางที่ ๖) เครือข่ายพีเ่ ลีย้ งดังกล่าวมีบทบาทในการให้คำ� ปรึกษากับ หน่วยงาน/องค์กร
ที่ประสงค์จะเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเขียนโครงการได้ถูกต้อง
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ภายใต้คู่มือการจัดท�ำข้อเสนอโครงการฯ
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานในระยะแรกนัน้ เครือข่ายพีเ่ ลีย้ งยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการให้คำ� ปรึกษา
กับผูเ้ สนอโครงการรายใหม่ ดังนัน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด�ำเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพให้เครือข่ายพีเ่ ลีย้ งฯ
มีความพร้อมทัง้ ในด้านองค์ความรู้ เครือ่ งมือ และกลไกในการขับเคลือ่ นบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้การแนะน�ำ
การพัฒนาข้อเสนอโครงการมีประสิทธิภาพ โดยได้ด�ำเนินการติดตามผลการด�ำเนินงานของเครือข่ายพี่เลี้ยง
ด้วยแบบสอบถาม จ�ำนวน ๑๖ ราย พบว่าเครือข่ายพีเ่ ลีย้ งส่วนใหญ่มกี ารให้คำ� แนะน�ำแก่ผขู้ อรับบริการในการเขียน
ข้อเสนอโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙ ส่วนใหญ่มรี ะดับความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๕๐ โดยการให้เอกสารและให้คำ� ปรึกษาหารือ ขัน้ ตอน วิธกี าร ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รวมถึง
ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการ นอกจากนี้ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมได้
ด�ำเนินการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพี่เลี้ยง ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่า เครือข่ายพี่เลี้ยงยังมีปัญหาและอุปสรรค
ในการด�ำเนินงานในหลายด้าน เช่น ขาดช่องทางการสื่ อ สารและการประชาสั ม พั น ธ์ แ นวทางการด� ำ เนิ น งาน
ของกองทุนสิ่งแวดล้อมและบทบาทของเครือข่ายพี่เลี้ยง ขาดข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ และความช�ำนาญ
ของเครือข่ายพีเ่ ลีย้ ง ขาดองค์ความรูแ้ ละฐานข้อมูลโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิง่ แวดล้อม
เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ รวมถึงขาดเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการ
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด�ำเนินการเผยแพร่ข้อมูล
สาขาความเชีย่ วชาญของเครือข่ายพีเ่ ลีย้ งในการให้คำ� ปรึกษาตัวอย่างโครงการทีเ่ คยได้รบั การสนับสนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม
ในแต่ละกรอบทิศทางการสนับสนุนฯ บนเว็บไซต์กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (http://envfund.onep.go.th/)
รวมทัง้ การตัง้ กลุม่ ไลน์เครือข่ายพีเ่ ลีย้ งเพือ่ เป็นช่องทางในแจ้งข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลีย่ นประสบการณ์และข้อคิดเห็น
ทั้งด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการติดตามและ
เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการด�ำเนินการ
โครงการสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยง คือ มีโครงการที่ได้รับการแนะน�ำจากเครือข่ายพี่เลี้ยง จ�ำนวน ๒ โครงการ ได้แก่
โครงการนวัตกรรมการรักษาฟืน้ ฟูระบบรากและสร้างการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ตน้ ยางนาถนนสายเชียงใหม่ - ล�ำพูน
ให้อยู่คู่ชุมชนอย่างปลอดภัย สวยงาม และยั่งยืน ด�ำเนินการโดย เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม และโครงการ
ความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนสู่แนวทางการจัดการร่วม
ในพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง ในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ แม่แตงตอนบน อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ด�ำเนินการโดย อุทยานแห่งชาติผาแดง
ร่วมกับเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�้ ำแม่แตงตอนบนที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความเหมาะสมในเบื้องต้น คือ
มีระดับคะแนนไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐
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ตารางที่ ๖ แสดงจ�ำนวนหน่วยงาน/องค์กรเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพีเ่ ลีย้ ง
ภูมิภาค
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายพี่เลี้ยง
๑. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน
๔. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
ภาคเหนือ
๕. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
๑๐ เครือข่าย
๖. มูลนิธิสื่อประชาธรรม (ส�ำนักข่าวประชาธรรม)
๗. สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๘. มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งค�ำ)
๙. มูลนิธิฮักเมืองน่าน
๑๐. สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๑. สมาคมเพื่อนภู
๒ เครือข่าย
๑๒. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาคกลาง
๑๓. มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
๒ เครือข่าย
๑๔. มูลนิธิข้าวขวัญ
ภาคใต้
๑๕. สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
๒ เครือข่าย
๑๖. มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมจะได้ด�ำเนินโครงการ
การพั ฒ นาเครื่องมือส�ำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานเครือข่ายพี่เลี้ยงในการจัดท�ำข้อเสนอโครงการ
เพื่อพัฒนาเครื่ อ งมื อ ในการส่ ง เสริ ม ให้ เ ครื อ ข่ า ยพี่ เ ลี้ ย งมี ศั ก ยภาพในการเขี ย นข้ อ เสนอโครงการเพิ่ ม มากขึ้ น
และสามารถให้ ค� ำ แนะน� ำ กลุ ่ ม เป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยจะจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
การพัฒนาเครื่องมือส�ำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานกับเครือข่ายพี่เลี้ยงในทุกภาค เพื่อให้เครือข่ายพี่เลี้ยง
ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ จะได้ด�ำเนินการสร้างระบบออนไลน์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้เสนอโครงการรายใหม่ในการจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการให้กองบริหารกองทุนสิง่ แวดล้อมตรวจสอบความพร้อมและความสมบูรณ์ขอ้ เสนอโครงการเบือ้ งต้นต่อไป

๔.๔ การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR : Corporate
Social Responsibility)
๔.๔.๑ กิจกรรมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ เพชรบุรี
		
กองบริหารกองทุนสิง่ แวดล้อมได้จดั กิจกรรมการเสวนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เรือ่ ง การบริหารจัดการ
อย่างมีสว่ นร่วมเพือ่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จัดขึน้ ณ สถานีพฒ
ั นาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
เพชรบุรี โดยร่วมกับ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ เพชรบุรี เครือข่ายองค์กรชุมชนต�ำบลบางขุนไทร
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มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เพชรบุ รี และปราชญ์ ช าวบ้ า นในพื้ น ที่ ได้ มี ก ารเสวนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ท�ำงาน ในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต�ำบลบางขุนไทร อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความ
จงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงเป็นการร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่ โดยได้สำ� รวจพืน้ ทีภ่ ายในชุมชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมด้านการท�ำเกษตรอินทรีย์
แบบผสมผสาน การเลีย้ งไก่บนบ่อปลา การน�ำเศษปลาทีเ่ หลือจากการผลิตปลากระป๋อง ไปเลีย้ งปลาชะโด การแบ่งพื้นที่
ท�ำการเกษตรตามเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น และสิ้นสุดกิจกรรมด้วยการลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน จ�ำนวน ๙๑๐ ต้น

๙๖

๙๗

๙๘

๙๙

ภาพที่ ๙๖ – ๙๙ ผู ้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ก องทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ เพชรบุรี
๔.๔.๒ กิจกรรมท�ำแนวกันไฟ ณ บ้านเมืองอาง ต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
		
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรม ร่วมกับ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ผู้แทนส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ผูแ้ ทนส�ำนักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ ๑ กรมป่าไม้ อ�ำเภอจอมทอง สถานีการจัดการไฟป่า
คณะกรรมการเครือข่ายลุ่มน�ำ้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเทศบาลต�ำบลบ้านหลวง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการไฟป่าและหมอกควัน โดยอาศัยกระบวนการความร่วมมือระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานรัฐ เพื่อให้มีการจัดการไฟป่าและหมอกควันอย่างบูรณาการ เป็นระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
ณ เทศบาลต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
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๑๐๐

๑๐๑

๑๐๒

๑๐๓

ภาพที่ ๑๐๐ – ๑๐๓ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนสิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรมท� ำแนวกันไฟ ณ บ้านเมืองอาง
ต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
		
การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
แสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยมี นางอัษฎาพร
ไกรพานนท์ รองเลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น�ำทีมท�ำกิจกรรม
การจัดท�ำแนวกันไฟเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนกับสภาพแวดล้อม และมีการจัดการไฟป่าและหมอกควันอย่างบูรณาการ

๔.๕ ชุดโครงการการเพิม่ ศักยภาพกองทุนตามแนวทางการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
กรณี บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้พิจารณาปล่อยเงินกู้ได้เอง (Lump Sum)
กองบริหารกองทุนสิง่ แวดล้อม ได้ดำ� เนินการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินกองทุนสิง่ แวดล้อม
ในส่วนของเงินกู้ภาคเอกชน โดยการจัดท�ำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อกิจการ
ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งก�ำหนดว่า
“ให้เอกชนกู้ยืม ในกรณีที่บุคคลนั้น มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบ�ำบัดอากาศเสีย หรือน�้ำเสีย
ระบบก�ำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อการควบคุมบ�ำบัด หรือขจัดมลพิษ ที่เกิดจากกิจกรรม หรือการด�ำเนิน
กิจการของตนเอง หรือบุคคลนั้น เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสีย หรือ
ก�ำจัดของเสีย ตามพระราชบัญญัตนิ ”ี้ โดยหลักเกณฑ์ทจี่ ดั ท�ำขึน้ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนให้ภาคเอกชน
โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
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หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่อ แนวทางการสนั บ สนุ น เงิ น กู ้ จ ากกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม
กรณี บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้พิจารณาปล่อยเงินกู้ได้เอง (Lump Sum) ซึง่ เป็นการอนุมตั จิ ดั สรรเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม ในลักษณะเงินก้อน ให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้บริหารจัดการและอนุมัติเงินกู้ให้กับลูกค้า
แบบเบ็ดเสร็จ ภายใต้วงเงินจ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีหลักการพิจารณา ดังนี้
๔.๕.๑ ผู้ประกอบการเอกชนที่ขอรับเงินกู้ ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมตาม
ประมวลรัษฎากร ลักษณะ SMEs ที่กรมสรรพากรอาศัยอ�ำนาจตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมาย เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
๔.๕.๒ สถานภาพของโครงการที่มีสิทธิยื่นขอกู้ ต้องยังไม่เริ่มด�ำเนินการโครงการ หรือความก้าวหน้าในการ
ด�ำเนินงานโครงการเป็นศูนย์ ณ วันที่มีหนังสือยื่นค�ำขอกู้ต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
๔.๕.๓ ลักษณะโครงการที่มีสิทธิได้รับอนุมัติเงินกู้ตามแนวทางที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้พิจารณา
ปล่อยเงินกู้ได้เอง ในเฉพาะ ๓ ลักษณะโครงการเท่านั้น ได้แก่
		
๑) โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นใด ในระบบบ�ำบัดอากาศเสีย หรือระบบบ�ำบัด
น�้ำเสีย หรือระบบก�ำจัดของเสีย เพื่อการทดแทน ระบบฯ เดิมที่มีอยู่ ที่หมดอายุการใช้งาน โดยงบประมาณ
โครงการไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
		
๒) โครงการติดตั้งระบบส�ำหรับหมักมูลสัตว์ จากฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อให้สามารถน�ำกลับมาใช้
ประโยชน์เป็นปุ๋ย หรือเป็นสารบ�ำรุงดิน ที่มีก�ำลังการผลิตต่อเครื่อง ไม่เกิน ๒๐ ตันต่อวัน และระบบดังกล่าว
ต้องมีใบรับประกันผลงานอย่างน้อย ๑ ปี
		
๓) โครงการก่อสร้างเฉพาะระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียของสถานประกอบการทีม่ คี วามสามารถในการบ�ำบัด
ไม่เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ภาพที่ ๑๐๔ แผนผังแนวทางการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม Lump Sum
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ส่วนที่

๕

เอกสารเผยแพร่ และวีดิทัศน์

ส่วนที่ ๕

เอกสารเผยแพร่ และวีดิทัศน์
๕.๑ เอกสารเผยแพร่ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
“กองทุนสิ่งแวดล้อม”
: จัดพิมพ์ ปี ๒๕๕๖
มีเนื้อหาประกอบด้วย
๑. ความเป็นมา
๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓. การยื่นขอรับการสนับสนุน
๔. องค์กรและกลไกการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ
“๒๕ ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา”
: จัดพิมพ์ ปี ๒๕๖๐
เส้นทางของกองทุนสิ่งแวดล้อม จากปี ๒๕๓๕ ถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา
๒๕ ปีทผี่ า่ นมา กองทุนสิง่ แวดล้อมได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นกลไกทางการเงินของประเทศ
ในการหนุนเสริมการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการจัดการ
มลพิษให้บรรลุเป้าหมาย เสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง
“รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๙ กองทุนสิ่งแวดล้อม”
: จัดพิมพ์ ปี ๒๕๖๐
น�ำเสนอรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลการ
ด�ำเนินงานโครงการ กิจกรรมทีส่ ำ� คัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ำหรับ
ใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของกองทุนสิง่ แวดล้อม ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
หรือผู้ที่สนใจได้รับทราบ เข้าใจถึงการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
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“การจัดท�ำข้อเสนอโครงการทีจ่ ะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อมตาม
มาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ (ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการ
จัดการมลพิษ)”
: จัดพิมพ์ ปี ๒๕๕๘
เป็นเอกสารคูม่ อื ให้กบั หน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ใช้ประกอบในการจัดเตรียม
โครงการให้มคี วามสมบูรณ์ ครบถ้วน และสอดคล้องกับกรอบทิศทางทีก่ ำ� หนด รวมทั้ง
ช่วยให้การพิจารณาโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็วภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด
“การขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมส�ำหรับภาคเอกชน”
: จัดพิมพ์ ปี ๒๕๕๗
เป็นเอกสารที่จัดท�ำขึ้นเพื่อให้ภาคเอกชน เช่น อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ หรือ
สถานประกอบการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ และมีความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดท�ำ
เอกสาร เพือ่ ยืน่ ขอกูเ้ งินจากกองทุนสิง่ แวดล้อมได้ถกู ต้อง และสอดคล้องตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมก�ำหนด
“คูม่ อื บริหารโครงการ ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม”
: จัดพิมพ์ ปี ๒๕๕๘
ส�ำหรับใช้เป็นกรอบในการปฏิบตั งิ านของกองบริหารกองทุนสิง่ แวดล้อม กรมบัญชีกลาง
รวมทั้งหน่วยงาน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการ แนวทางการด�ำเนินงาน และสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับระเบียบของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
“คู ่ มื อ การใช้ ง านโครงการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล รายงานการติ ด ตามผล
การด�ำเนินงานโครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม”
: จัดพิมพ์ ปี ๒๕๕๙
ส�ำหรับใช้เป็นคูม อื การใชง านระบบฐานขอ มูลและรายงานการติดตามผลการดาํ เนินงาน
โครงการภายใตก องทุนสิง่ แวดลอ ม สาํ หรับผูร ายงานผลงานการดาํ เนินงานโครงการ
ภายใตกองทุนสิง่ แวดลอ มในการบันทึกการรายงานการดาํ เนินงาน / ความกา วหนา
โครงการ ผาน Web Application และ Mobile Application
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“คู่มือประสานการดําเนินงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด กรณีเงินสมทบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท” :
จัดพิมพ์ ปี ๒๕๕๘
ส�ำหรับใช้เ ป็ น กรอบในการปฏิ บั ติ ง านของกองบริ ห ารกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
กรมบัญชีก ลาง และองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ ไ ด้ รั บการสนั บสนุ น จาก
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มภายใต้ โ ครงการภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
วิธีการแนวทางการดําเนินงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสอดคล้อง
กับระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

“วารสารข่าว สผ.หมวด กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีที่ ๑๖”
: จัดพิมพ์ ปี ๒๕๖๐
ฉบับที่ ๑ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

“วารสารข่าว สผ.หมวด กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีที่ ๑๖”
: จัดพิมพ์ ปี ๒๕๖๐
ฉบับที่ ๒ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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๕.๒ วีดิทัศน์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�ำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลส�ำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจ โดยสามารถเข้ารับชมวีดิทัศน์ของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ทาง http://
envfund.onep.go.th
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๕.๓ ระบบสารสารเทศกองกองทุนสิ่งแวดล้อม
๕.๓.๑ ระบบติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

๕.๓.๒ Application ระบบติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมบนมือถือ

๕.๓.๓ ระบบทันทุกก้าวเราใส่ใจ
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ภาคผนวก

ค�ำสั่งต่างๆ ของกองทุนสิ่งแวดล้อม

ค�ำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๑๒/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

ประวิตร วงษ์สุวรรณ
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
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ประวิตร วงษ์สุวรรณ
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สุชญา อัมราลิขิต
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บรรณานุกรม
กองนิตกิ าร กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิง่ แวดล้อม. รวมกฎหมาย พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงาน
กิจการโรงพิมพ์ องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๕๒.
กองบริหารกองทุนสิง่ แวดล้อม ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๙
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ�ำกัด,
๒๕๖๐.
กองบริหารกองทุนสิง่ แวดล้อม ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. กองทุนสิง่ แวดล้อม.
กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖.
กองบริหารกองทุนสิง่ แวดล้อม ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. ๒๕ ปี กองทุนสิง่ แวดล้อม
มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา. จัดพิมพ์ ปี ๒๕๖๐.
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ข้อมูล SDGs
จากรายงานผลการทบทวนการด�ำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระดับชาติโดยสมัครใจ
ของประเทศไทย. จัดพิมพ์ ปี ๒๕๖๐.
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การติดต่อกองทุนสิ่งแวดล้อม
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สถานที่

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๖		
๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘
http://envfund.onep.go.th

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุน)
สถานที่

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อนโยบายภาครัฐ
๑๐ ถนนสุขุมวิท อาคารสุขุมวิท ชั้น ๒๘
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
๐ ๒๓๔๕ ๑๗๖๑ (เลขานุการ)
๐ ๒๒๐๘ ๘๒๗๓ และ ๐ ๒๒๐๘ ๗๕๘๓
๐ ๒๒๐๘ ๗๖๑๘ – ๙ และ ๐ ๒๓๔๕ ๑๗๖๐ – ๖๑
๒๒๕๖ ๘๓๓๕
www.ktb.co.th

กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน)
สถานที่

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
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กองก�ำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
กลุ่มงานวิเคราะห์เงินนอกงบประมาณ ด้านเศรษฐกิจ
๐ ๒๑๒๗ ๗๔๔๕ ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๔๒
๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๕
www.cgd.go.th
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กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
http://envfund.onep.go.th
facebook: https://www.facebook.com/กองทุนสิ่งแวดล้อม

