ความเป็นมาของโครงการ

การประชุมุ เชิงปฏิฏบัติการ (ครั้งที่ 3)

กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

แนวทางการบริหิ ารจัดั การกองทุน
สิ่งแวดล้อมที่มปี ระสิทธิภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นมาตรการทางการเงินที่จะสร้างแรงจูงใจให้
ทุุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแู ล ป้องกัน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่ผ่านมา รายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง สงผลตอสถานภาพทางการเงน
ตอเนอง
ส่งผลต่อสถานภาพทางการเงิน และการใช้
และการใชจายเงนของกองทุ
จ่ายเงินของกองทนน

ภายใต
ใ ้ โครงการเสรมสรางศกยภาพดานการเงนของกองทุ
โ
ส ิ ส ้ ศั
้
ิ
นสงแวดลอม
สิ่
้ ตามมาตรา 22 แหง่
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
วันพฤหั
ฤ สบดีที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๕6
ห้องประชุมสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ชั้น 2)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรให้มี
การศึกษาเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพด้านการเงินของกองทนสิ
การศกษาเพอเสรมสรางศกยภาพดานการเงนของกองทุ
นสงแวดลอม
่งแวดล้อม เพอใหเปน
เพื่อให้เป็น
กองทุนที่มีความมั่นคงและยั่งยืน มีรายได้เข้ากองทุนอย่างต่อเนื่องสม่าํ เสมอ เพื่อเพิ่ม
ศักั ยภาพและขีีดความสามารถของมาตรการทางการเงินใให้้สามารถส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
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แนวคดหลก
ิ ั

วตถุ
ั ประสงคของโครงการ
ส ์ โ

๑.การคลังสาธารณะ
1.1 Cross Subsidising เปนระบบการคลงของประเทศทรวม
เป็นระบบการคลังของประเทศทีร่ วม

1. เพือื่ พัฒ
ั นาแนวทางในการระดมทุ
ใ
นเข้้ากองทุนสิง่ิ แวดล้อ้ ม
2. เพื่อพัฒนาการกําหนดอัตราและระยะเวลาการหักส่งเงิน
ค่าบริการและค่าปรับจากการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสีีย
รวมและระบบกําํ จััดของเสีียรวมเข้า้ กองทุนสิ่ิงแวดล้อ้ ม
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รายได้จากแหล่งรายได้ตา่ งๆ เข้าด้วยกัน และมีกลไกการจัดสรร
รายจ่ายที่ให้ความสําคัญกับบทบาทของฝ่ายนิติบญ
ั ญัติ เพื่อตอบสนอง
้
ความตองการของสงคมในสาขาตางๆ
สั ใ ส ่
1.2 Earmark เงินเข้ากองทุนุ (vs. เงินทุุนหมุุนเวียน) เป็นการสร้าง
ระบบการคลังสาธารณะเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวมีงบประมาณสนับสนุน
อย่า่ งต่อ่ เนืือ่ ง และไม่
ไ ไ่ ปเชื่ือมโยงกั
โ บั กลไกการจั
ไ
ดั สรรงบประมาณของ
สภานิติบัญญัติ ซงไมสามารถจดสรรงบปร
สภานตบญญต
ซึง่ ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื
มาณเพอการพฒนาปร
อ่ การพัฒนาประเทศ
เทศ
ได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกิจกรรมทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
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การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ

แนวคิดิ หลกั (ต่
( ่ อ)
๒. กองทุนสิ่งแวดล้อมมีขนาดที่เหมาะสม (หมายถึง กองทุน
สิงิ่ แวดล้อ้ มควรมีีปริมิ าณเงิินทีีม่ ากพอทีจี่ ะสามารถนําํ มาจดสรร
ั
เพื่อกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิสงแวดลอมทสาคญๆ
เพอกจกรรมดานทรพยากรธรรมชาตแล
่งแวดล้อมที่สาํ คัญๆ
เช่น ด้านป่าไม้ การจัดการมลพิษ ภารกิจสําคัญด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้กองทุนทําหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกองทนไม่
ประสทธภาพ
โดยกองทุนไมควรมขนาดเลกเกนไปหรอใหญเกนไป
ควรมีขนาดเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไป
๓. ธรรมาภิบาลของกองทุุนสิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับการกํากับดููแล
นโยบายของกองทุนและภารกิจของกองทุน ซึ่งควรประกอบด้วย
ตัวั แทนของสัังคม ใในสััดส่่วนทีีเ่ หมาะสม
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ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

• หวขอการประชุ
หัวข้อการประชมม : การพฒนา
การพัฒนา
แนวทางในการระดมทุนเข้า
กองทุนสิ่งแวดล้อม
• วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์
แนวทางและแผนการระดมทุน
จากแหล่งเงินทนตามมาตรา
จากแหลงเงนทุ
นตามมาตรา
22 และแหล่งเงินทุนอื่นๆ
• ผูู้เข้าร่วมประชุุม : เช่น ผูู้แทน
กรมบัญชีกลาง สํานัก
งบประมาณ สํานักงาน
กฤษฎีกา สศค.
กฤษฎกา
สศค กองทุ
กองทนทั
นทง้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง และกองทุน
ต่างประเทศ (UNEP WB
JBIC) เป็นต้น

• หวขอการประชุ
หัวข้อการประชมม :
การกําหนดอัตราและระยะ
เวลาการหักส่งเงินค่าบริการ
และค่า่ ปรบ
ปั
• วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์
กําหนดอัตราและระยะเวลา
กาหนดอตราและระยะเวลา
การหักส่งเงินค่าบริการและ
ค่าปรับที่เหมาะสม
• ผู้เข้าร่วมประชุม : เช่น ผู้แทน
อปท. ทั้งที่ได้รับการสนับสนุน
และ อปท.
อปท ทยงไมเคยไดรบ
ที่ยังไม่เคยได้รับ
การสนับสนุน (เทศบาลนคร/
เมือง/ตําบล และ อบต.)
สํํานัักงานสิง่ิ แวดล้อ้ มภาค กรม
ควบคุมมลพิษ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ฎ
เป็นต้น
นักกฎหมาย

• หวขอการประชุ
หัวข้อการประชมม :
แนวทางการบริหารจัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ
• วัตถุประสงค์ : เพื่อเสนอแนว
ทางการบริหารจัดการกองทนน
ทางการบรหารจดการกองทุ
สิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคง
และยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ
• ผู้เข้าร่วมประชุม : เช่น ผู้แทน
จากคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม กรมควบคมมลพิ
สงแวดลอม
กรมควบคุมมลพษษ
กรมบัญชีกลาง นักกฎหมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ (คณะ
เศรษฐศาสตร์) เป็นต้น

1 สิงหาคม 2556

15 สิงหาคม 2556

18 กรกฎาคม 2556
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มาตรา 22

พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
• มาตรา 22 แหล่งรายได้กองทุนสิ่งแวดล้อม
• มาตรา 23 ขอบเขตการใช้จ่ายเงินกองทุนสิง่ แวดล้อม
• มาตรา 25 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
• มาตรา 88-89
88 89 อตราการจดเกบคาบรการ
อัตราการจัดเก็บค่าบริการ
• มาตรา 93 การหักส่งเงินค่าบริการหรือค่าปรับเข้ากองทุนุ
สิง่ แวดล้อม (อปท. ออกเทศบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าบริการ)
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ใให้้จัดตัง้ กองทุนขึึ้นกองทุนหนึงึ่ เรียี กว่า “กองทุนสิ่งแวดล้้อม” ในกระทรวงการคลั
ใ
ง
ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด (4,500 ล้านบาท)
(๒) เงนทโอนมาจากเงนทุ
เงินที่โอนมาจากเงินทนหมนเวี
นหมุนเวยนเพอการพฒนาสภาพแวดลอมและคุ
ยนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคณภาพ
ณภาพ
ชีวิต (500 ล้านบาท)
(๓) เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บ็ ตามพระราชบัญญัตินี้ (4 ล้า้ นบาท)
(๔) เงินอุุดหนุุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ (1,250 ล้านบาท)
(๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รัฐบาลต่างประเทศ หรื
รฐบาลตางประเทศ
หรอองคการระหวางประเทศ
อองค์การระหว่างประเทศ ( - )
(๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้ (5,461 ล้านบาท)
(๗) เงินอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ร้ ับมาเพื่อดําเนินการกองทุนนี้ ( - )
ให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุุน
สิ่งแวดล้อม และดําเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๒๓

มาตรา ๒5

เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพือ่ กิจการดังต่อไปนี้

ใ ส้ ่วนราชการ/ราชการส่วนท้อ้ งถิน่ เพือื่ การลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดั
• มาตรา 23(1) ให้
น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ
เครื่องใช้ที่จําเป็นในการดําเนินงานและบํารุงรักษาระบบ (9,381 ล้านบาท)
• มาตรา ๒๓(2) ให้ราชการส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจกูย้ ืม เพื่อจัดให้มีระบบบําบัดอากาศเสีย
หรือน้ํา้ เสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด สําหรับใช้เฉพาะในกิจการของราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น ( - )
• มาตรา ๒๓(3) ให้เอกชนกู้ยืม ในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบ
บําบัดอากาศเสียหรือน้าํ เสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุุปกรณ์อื่นใด เพื่อการควบคุุมบําบัดหรือ
ขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของตนเอง หรือบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รู ับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตาม
พระราชบัญญัตินี้ (423 ล้านบาท)
ร 23(4)
3(4) เปนเ
เป็นเงินนชวยเ
ช่วยเหลืลอแล
อและอดหนนกิ
อุ นุน จการใดๆ
รใ ๆ ที่เกียยว
่ วกับการส่
รสงเสริ
เสรมแล
มและรัรกษาคณภาพ
ษ ุ ณภ
• มมาตรา
สิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (3,069
สงแวดลอมแหงชาต
(3 069 ลานบาท)
ล้านบาท)
• มาตรา 23(5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน (144 ล้านบาท)
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ

• มาตรา 25 (1) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุน
• มาตรา 25 (2) กาหนดหลกเกณฑ
เงอนไข
ระเบยบ
กําหนดหลักเกณฑ์ เงื
อ่ นไข ระเบี
ยบ และวธการขอจดสรรหรอ
และวิธีการขอจัดสรรหรือ
ขอกู้ยืมเงินกองทุน
• มาตรา 25 (3) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่และวิธีดําเนินงานของผู้จัดการ
กองทุนุ
• มาตรา 25 (4) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน
• มาตรา 25 (5) กาหนดระยะเวลาชาระคนเงนทกู
กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินที่ก้ยืมจากกองทุ
มจากกองทนน รวมทั
รวมทงอตรา
้งอัตรา
ดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจําเป็นและเหมาะสม
• มาตรา 25 (6) กําหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์สําหรับการหักเงินค่าบริการและ
ค่าปรับส่งเข้ากองทุุนตาม
• มาตรา 25 (7) จัดทํารายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามทคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาตกาหนด
สงแวดลอมแหงชาต
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนด
• มาตรา 25 (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 93

มาตรา 88
น ใ อปท.
อป . ที่ทําการก่
ร อสร
แล าเนน
รร บบ
กําหนดให้
อสร้างและดํ
เนินการระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม โดยใช้
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการจัดเก็บค่าบริการใน
อัตราที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนด

กําหนดให้ อปท. ที่จัดเก็บค่าบริการน้ําเสียรวมและของเสียรวม
ต้องหักส่งเงินค่าบริการหรือค่าปรับทีจ่ ัดเก็็บได้เข้ากองทุน
สิ่งแวดล้อมตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการกองทนสิ
สงแวดลอมตามอตราสวนทคณะกรรมการกองทุ
นสงแวดลอม
่งแวดล้อม
กําหนด
กาหนด
- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2550
ต้องหักส่งคืนในอัตราร้อยละ 3.5 ของรายรับจากค่าบริการและค่าปรับที่
จัดเก็บได้
จดเกบได
- โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป
จะต้องหักส่งคืนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3.5 ของรายรับจากค่าบริการ
และค่าปรับที่จัดเก็บได้
และคาปรบทจดเกบได

(การกําหนดอัตราค่าบริการให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

มาตรา ๘๙
อััตราค่า่ บริกิ ารทีก่ี ําหนดตามาตรา ๘๘ อาจกําํ หนดให้
ใ ้ มี
อตราแตกตางกนไดตามความเหมาะสม
ั
่ ั ไ ้
ส
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สัดส่วนรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (ปี พ.ศ. 2535 – 2555)

สถานะการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

0.03 % เงินจากค่าบริการบําบัดน้ําเสียและกําจัด

ดอกเบี้ยจากเงินฝาก/ดอกเบี้ย
เงินิ ใให้้กู้ยืม และเงินิ รัับคืนื
(5,461 ล้านบาท)

สัสดสวนรายไดของกองทุ
ดส่วนรายได้ของกองทนสิ
นสงแวดลอม
ง่ แวดล้อม
• การจดสรรงบประมาณและจานวนโครงการ
การจัดสรรงบประมาณและจํานวนโครงการ
• งบประมาณที่กองทุุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุุน จําแนกตาม
กลุ่มเป้าหมาย และลักษณะโครงการที่ได้รบั การสนับสนุน
•

ขยะที่ อปท.
ขยะท
อปท จดเกบไดสงเขากองทุ
จัดเก็บได้ส่งเข้ากองทนฯ
นฯ
(4 ล้านบาท)

38 %

31 %
เงินิ จากกองทุนนํา้ํ มัันเชือื้ เพลิงิ
(4,500 ล้านบาท)

รายได้ของกองทุุนสิ่งแวดล้อม
ปี 2535-2555

3%
เงินรับจากกู้ (JBIC) และ
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
(2,718 ล้านบาท)
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การจัดสรรเงินและจํานวนโครงการที่กองทุนสิ่งแวดล้อมสนับสนุน (พ.ศ. 2535-2555)
จานวนเงิ
ํ
นิ (ล้
( า้ นบาท))

จํานวนโครงการ (โครงการ)

3,500 สร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
3,000
2,500

/กําจัดของเสียรวม

45
42 สร้างระบบบําบัดน้ํา้ เสีย

40

กิจกรรมส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(โครงการ reshape)

/กําจัดของเสียรวม และกิจกรรม
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

35

32

30

2,000

25

5
1,500

19
12
6
2

122

9

12 15

13

10
7

10

7
5

5
1

7

1

5
0

2535
2536
2537
2538
2539
25440
25441
25442
25443
25444
25445
25446
25447
25448
25449
25550
25551
25552
25553
25554
25555

0

20
14

1,000
,
500

21

19

ทีม่ า: สํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 2555

19 %

งบประมาณแผ่นดิน
(1,250 ล้านบาท)

ทีม่ า: สํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 2555
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งบประมาณที่กองทุนให้การสนับสนุน จําแนกตามกลุ่มเป้าหมาย (พ.ศ. 2535-2555)
งบประมาณ (ล้านบาท)

10,000
9,000
8,000
7,000
6
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

ร้อยละ

9,381.04
7
73

2,749.55
21
3
อปท.

15

9%

เงนทุ
ิ นหมุนเวยนเพอ
ี
ื่
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
(
(500
ล้า้ นบาท))

ทีม่ า: สํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 2555

423.92

เอกชน

319.58
3
องค์กรเอกชน

100
90
80
70
6
60
50
40
30
20
10
0

ส่วนราชการ
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งบประมาณที่กองทุนให้การสนับสนุน จําแนกตามลักษณะโครงการ (พ.ศ. 2535-2555)
งบประมาณ (ล้านบาท)

ร้อยละ

9,000
8,000

100

7,715.27

90
80

7,000
,000
6,000

70

60

 โครงสรางการบรหารงานกองทุ
โครงสร้างการบริหารงานกองทนสิ
นสงแวดลอม
่งแวดล้อม

60

5,000

การบริหารจัดการกองทนสิ
การบรหารจดการกองทุ
นสงแวดลอม
่งแวดล้อม

50

4,000
,

3,069.13

3,000

11,981.69
981 69
15

2,000
1,000
,

24
108
1

0
จัดการน้ําเสีย
จดการนาเสย

จัดการขยะ
จดการขยะ

40



30
20

องค์ป์ ระกอบของคณะกรรมการกองทุน
สิงิ่ แวดล้อ้ ม

10
0

จัดการอากาศและเสียง จดการทรพยากรธรรมชาต
จดการอากาศและเสยง
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ทีม่ า: สํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 2555

18

17

โครงสร้างการบริหารงานกองทุนสิง่ แวดล้อม

การบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

องค์์กร

อํํานาจหน้้าที่ี

ระดับนโยบาย
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

- กํากับดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนฯ โดยให้ความ
เห็นชอบต่อระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงานกองทุนฯ

ระดับบริหาร

19

กําหนดระเบียบ ขอกาหนดหลกเกณฑและเงอนไข
ข้อกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คณะกรรมการกองทุนสงแวดลอม
สิ่
้ - กาหนดระเบยบ
พิ
จ
ารณาอนุ
ม
ต
ั
จ
ิ
ัดสรรเงินและดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
(จัดตั้งตามมาตรา 24)
บริหารงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ - พิจารณาความเหมาะสมด้านเทคนิควิชาการ การเงิน หรือการคุ้มทุน
ด้านการจัดการมลพิษ (แตงตงโดย
ดานการจดการมลพษ
(แต่งตั้งโดย และความเป็นไปได้ในการใช้งานของโครงการด้านการจัดการมลพิษ
- เสนอข้อคิดเห็็นประกอบพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการกองทุน)
พิจารณาความเหมาะสมด้านเทคนิควิชาการ การเงน
การเงิน หรื
หรอการคุ
อการค้มทน
ทุน
คณะอนกรรมการกลั
คณะอนุ
กรรมการกลนกรองโครงการ
่นกรองโครงการ - พจารณาความเหมาะสมดานเทคนควชาการ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบในระดับมหภาคของโครงการ
- เสนอข้อคิดเห็นประกอบพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม (แตงตงโดย
และสงแวดลอม
(แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการกองทุน)
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องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม (ตามมาตรา 24)

การบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์กร
องคกร
สํานักงานกองทุน
สิงิ่ แวดล้อ้ ม

กรมบัญชีกลาง
กรมบญชกลาง
บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

อํอานาจหนาท
านาจหน้าที่
ระดับปฏิบัติ
- เลขานุการของคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม
- จดทาแผนการจดสรรกองทุ
จัดทําแผนการจัดสรรกองทนสิ
นสงแวดลอม
ง่ แวดล้อม
- เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารและจัดการ
กองทนสิ
กองทุ
นสงแวดลอม
่งแวดล้อม
- เสนอแนะหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการ
ดําํ เนิินงานของกองทุนสิิง่ แวดล้อ้ ม
- ผู้จัดการกองทนในภาพรวมและส่
ุ
วนเงินอดหนน
ุ ุ
- เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อม การเบิก
จ่ายเงิน และการบั
จายเงน
และการบญช
ญชี
- ผู้จัดการกองทุนส่วนเงินกู้ ของราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

สถานะขององค์กรต่างๆ
องค์กร
กองทุุนสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน

สถานะ

ประธานและ
องค์ประกอบ
การสรรหา
คณะกรรมการ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

กองทุน
- เป็นองค์กร
สิ่งแวดล้อม ของรัฐ ทีต่ ั้งอยู่ โดยตาแหนง
โดยตําแหน่ง

กฎหมายการจัดตั้งองค์กร
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535

สํสานกงานกองทุ
านักงานกองทนสนั
นสนบสนุ
บสนนน
พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕
การวิจัย (สกว.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุุขภาพ
พ.ร.บ. กองทุุนสนับสนุุนการสร้างเสริมสุุขภาพ พ.ศ. 2544
(สสส.)
องค์ก์ ารบริิหารจดการ
ั
ก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งโดย กก.วล.

21

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) พ.ศ.
(องคการมหาชน)
พ ศ ๒๕๕๐
๒๕๕
23

ในกระทรวง
การคลัง
- ไม่มสี ถานะ
เป็นนิตบิ คุ คล

กรรมการโดยตําแหน่ง
- ปลัดกระทรวง - ปลัด ก. เกษตรและ
สหกรณ์
ทรพยากร
พยากร
ทรั
ธรรมชาติและ เลขาธิการ (สศช.)
สิ่งแวดล้อม - ผอ. สํานักงบประมาณ
- อธบดกรมการปกครอง
อธิบดีกรมการปกครอง
- อธิบดีกรมบัญชีกลาง
อธิบดี ยผ.
- อธบด
- อธิบดี กรอ.
- อธิบดี กพร.
- อธิบดี คพ.
- อธิบดี สส.
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
- กก.วล. แต่งตั้ง 5 คน
กรรมการและเลขานการ
กรรมการและเลขานุ
การ
- เลขาธิการ (สผ.)
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สถานะขององค์กรต่างๆ (ต่อ)

แหล่งที่มาของรายได้
เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด
(4,500 ล้้านบาท , 31%)
เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมและคณภาพ
การพฒนาสภาพแวดลอมและคุ
ณภาพ
ชีวิต ตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2535 (500 ล้านบาท, 3%)
เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็็บตาม
พ.ร.บ. นี้ (4 ล้านบาท, 0.03%)
นอดหนนจากรั
ดหนุนจากรฐบาลเปนคราวๆ
ฐบาลเป็นคราวๆ
เงิเงนอุ
(1,250 ล้านบาท, 9%)

เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจาก
ภาคเอกชน รัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์กรระหว่างประเทศ
(2 718 ลานบาท,
(2,718
ล้านบาท 19%)

เงินจากดอกผล และผลประโยชน์ใดๆ ที่
เกิดจากกองทุนนี้ (5,461 ล้านบาท, 38%)
เงินอืน่ ๆ ที่ได้้รับมาเพือ่ ดําเนินการ
24
กองทุนนี้

สถานะขององค์กรต่างๆ

หน่วยงาน
หนวยงาน

สถานะ

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย
(สกว.)

- เป็นนิตบิ ุคคล
- เป็นองค์กรของ
รัฐภายใต้กํากับ
ของสําํ นััก
นายกรัฐมนตรี
ทที่ มไดใชระบบ
มิได้ใช้ระบบ
ราชการเป็น
กลไกควบคมุ
องค์กร

ประธานและ
การสรรหา

องค์ประกอบ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โดยการแต่งตั้ง กรรมการโดยตําแหน่ง
- ครม. แต่งตั้ง - ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
โ
ผู้ทรงคุณวุฒิ - ปลัดั กระทรวงกลาโหม
ที่มีความรู้และ - ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ
ป ส
ประสบการณ
์ - ปลดกระทรวงเกษตรฯ
- ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
สูงด้านการ
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุุข
วิจัย
วจย
- ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
- เลขาธิการ วช.
- ผอ. สวทช.
กรรมการผ้ทรงคณวฒิ
กรรมการผู
รงคุณวุฒ
- ครม. แต่งตั้ง 4-7 คน
กรรมการและเลขานุุการ
- ผอ. กองทุน

แหล่งทีม่ าของรายได้
แหลงทมาของรายได
• ทุนประเดิมจากรัฐบาล
(1,200 ล้านบาท ปี 2555)
• เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้
(1,100 ล้า้ นบาท ปีี 2555)
• เงินอุดหนุนจากต่างประเทศ /
์
่ ป ศ
องคการระหวางประเทศ
• เงินหรือทรัพย์สินที่มีผมู้ อบให้
เพื่อสมทบกองทนน
เพอสมทบกองทุ
• ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ผลประโยชนจากทรพยสนทาง
ปัญญาและผลประโยชน์อนื่ ๆ ที่
เกิดจากการวิจัย (152 ล้านบาท)
• รายได้ของกองทุนให้นําเข้า
สมทบกองทุนโดยไม่ต้องส่ง
กระทรวงการคลัง
25

หน่วยงาน

สถานะ

- เป็นนิตบิ ุคคล
สํานักงาน
เป็นหน่วยงานรัฐ
กองทุน
ทีไี่ ม่เ่ ป็น็ ส่ว่ น
สนับสนุน
ราชการหรื
อ
การสร้างเสริม
รัฐวิสาหกิจ
รฐวสาหกจ
สุขภาพ
-ภายใต้การกํากับดูแล
(สสส.)
ของนายกรัฐมนตรี

สถานะขององค์กรต่างๆ

ประธานและ
การสรรหา

สกว.
สกว
(ต่อ)

คณะกรรมการตดตามและประเมนผลการสนบสนุ
ิ
ป ิ
ส ั ส นการวจย
ิั -

-

โดยการแต่งตั้ง
-ครม. แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ประสบการณ์์
สูงด้านการวิจัย

มีต่อ

แหลงทมาของ
แหล่
งที่มาของ
รายได้

องค์์ประกอบคณะกรรมการ

กรรมการโดยตําแหน่ง
(ผู้แทนจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง)
- กรมวิชาการเกษตร
กองบัญชาการทหารสงสด
งสุด
- กองบญชาการทหารสู
- สํานักงบประมาณ
- สศค.
- กรมบัญ
ั ชีีกลาง
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- สภาหอการคาแหงประเทศไทย
- สมาคมธนาคารไทย
ุ วุุฒิ
กรรมการผูู้ทรงคุณ
-ครม. แต่งตั้ง จํานวน 4-9 คน
กรรมการและเลขานุการ
- ผอ. กองทุน
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ประธานและ องค์ประกอบคณะกรรมการ แหล่งที่มาของรายได้
การสรรหา
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ • รายได้ภาษีสรรพสามิต
ยาสูบและสุราในอัตรา
นายกรัฐมนตรี กรรมการโดยตําแหน่ง
้
2 ตอป
่ ปี
เป็นประธาน (ผูแ้ ทนจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อ้ ง) รอยละ
(3,392 ล้านบาท ปี2554)
- สศช.
กรรมการ
- สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
- ก. การคลัง
- ก. คมนาคม
- ก.
ก มหาดไทย
- ก. แรงงาน
- ก. ศึกษาธิการ
- ก. สาธารณสุ
ส
สข
- ทบวงมหาวิทยาลัย
กรรมการผูู้ทรงคุณวุฒิ (8 คน)
-ครม. แต่งตัง้ จากการสรรหาผู้มี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นต่างๆ
(การสร้างเสริมสขภาพ/การพั
(การสรางเสรมสุ
ขภาพ/การพฒนา
ฒนา
ชุมชน/การสื่อสารมวลชน/การศึกษา/
การกีฬา / กฎหมายศิลปวัฒนธรรม)
กรรมการและเลขานุการ
- ผอ.กองทุน

หน่ว่ ยงาน สถานะ

•ค่าธรรมเนียม ค่าบํารงุ
ค่าตอบแทน ค่าบริการ
หรือรายได้จากการ
ดําเนินการ
(0.4 ล้านบาท ปี 2554)
• ดอกผลของเงนหรอรายได
ดอกผลของเงินหรือรายได้
จากทรัพย์สินของกองทุน
(73 ล้านบาท ปี 2554)
• เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
• เงินอุดหนุนจาก
ภาคเอกชน/องค์ก์ รอืนื่ /
องค์กรต่างประเทศหรือองค์
การระหว่างประเทศ และเงน
การระหวางประเทศ
และเงิน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
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สถานะขององค์กรต่างๆ

หน่วยงาน
หนวยงาน

สถานะ

องค์การบริหาร
จัดการก๊าซ
เรือนกระจก
(องค์การ
มหาชน)

-เป็นองค์การ
มหาชน
ภายใต้
กระทรวง
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
ธรรมชาต
และ
สิ่งแวดล้อม

ประธานและ
องค์ประกอบคณะกรรมการ
การสรรหา องคประกอบคณะกรรมการ

แหล่งที่มาของรายได้
แหลงทมาของรายได

คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก •เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(99.84 ล้้านบาท ปีี 2554)
โดยการตําแหน่ง กรรมการโดยตําแหน่ง
•
เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน
- ครม. แต่งตั้งจาก -ปลัดกระทรวง
อปท
อปท.
หรือองค์กรอืน่ และ
หรอองคกรอน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ผู้มีความรู้ ความ ทรพยากรธรรมชาตฯ
จากต่างประเทศหรือองค์การ
เชี่ยวชาญ และ -อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างประเทศ และเงินหรือ
ประสบการณ์
ประสบการณ
-เลขาธิการ สผ.
ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
สูงทางด้านการ -ผอ. สนข.
(21.8 ล้านบาท ปี 2554)
บริหาร
บรหาร
กรรมการผ้ทรงคณวฒิ
กรรมการผู
รงคุณวุฒ (5 คน) • คาธรรมเนยม
่
ี คาบารุ
่ ํ ง
-ครม. แต่งตั้งจากผู้แทนส่วน
ค่าตอบแทน ค่าบริการ สิทธิ
ราชการและภาคเอกชนที่มี
ประโยชน์ หรือรายได้จาก
การดําเนินกิจการ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ดา้ นต่างๆ (การ (13.5 ล้านบาท ปี 2554)
• ดอกผลหรือผลประโยชน์
บริหารธุรกิจ พลังงาน ป่าไม้
ใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินของ
เทคโนโลยี การอุตสาหกรรม)
องค์การ
องคการ
กรรมการและเลขานุการ
- ผอ. องค์การฯ
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ปรบแก
ปรั
บแก้ พ.ร.บ.
พ ร บ สงเสรมและรกษาคุ
ส่งเสริมและรักษาคณภาพ
ณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
สงแวดลอมแหงชาต
พ ศ 2535

ความจําเป็นทีก่ องทนสิ
ความจาเปนทกองทุ
นสงแวดลอมตอง
่งแวดล้อมต้อง

“ออกนอกระบบ”

¾ ขอจากดของระเบยบขอกาหนดใน
ข้อจํากัดของระเบียบข้อกําหนดใน พ.ร.บ. สงเสรม
ส่งเสริม
และรักษาคุุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
¾ ขาดความคลองตวในการดาเนนกจกรรม
ขาดความคล่องตัวในการดําเนินกิจกรรม
¾ ขาดตวแทนของผู
ขาดตัวแทนของผ้มสีสวนไดสวนเสย
่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
¾ การไดมาซง
การได้มาซึ่ง “ผู
“ผ้บรหารกองทุ
ริหารกองทน”
น” ทมประสทธภาพ
ทีม่ ีปร สิทธิภาพ

• แหลงเงนกองทุ
แหล่งเงินกองทนสิ
นสงแวดลอม
่งแวดล้อม (มาตรา 22)
• การใชจายเงนกองทุ
การใช้จ่ายเงินกองทนสิ
นสงแวดลอม
่งแวดล้อม (มาตรา 23)
2 )
• องค์ป์ ระกอบคณะกรรมการกองทุนสิิง่ แวดล้อ้ ม
(มาตรา 24)
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แหล่งเงินเพื่อกองทุุนสิ่งแวดล้อม

งานศกษาเบองตนชใหเหนวา
งานศึ
กษาเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า การเก็
การเกบภาษหรอคาธรรมเนยม
บภาษีหรือค่าธรรมเนียม
สิ่งแวดล้อมในอัตราที่เหมาะสม จะส่งผลกระทบน้อยต่อภาคเศรษฐกิ
ฐจ
ต่างๆ เช่น
• การเก็บภาษีคาร์บอนจากเชื้อเพลิงในอัตรา 200 บาท/ตัน CO2
จะส่งผลต่อราคาเชื้อเพลิงน้อยกว่า 0.50
จะสงผลตอราคาเชอเพลงนอยกวา
5 บาท/ลตร
บาท/ลิตร
• การเกบภาษนกทองเทยวตางชาตแบบเงนกอนในอตรา
การเก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบเงินก้อนในอัตรา 1,000
1 000 บาท/หว
บาท/หัว
จะทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวลดลงเพียงประมาณ 25,000 คน
• การเก็บภาษีบรรจุภณ
ั ฑ์จะส่งผลกระทบน้อยต่อราคาสินค้า
• การเก็บภาษีมลพิษทางน้ํา มีตัวอย่างให้เห็นในหลายประเทศอาเซียน
และสงผลดตอสงแวดลอม
ล ส่งผลดีต่อสิ่ง วดล้อม

 ภาษีสิ่งแวดล้อม
1. ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) มผลบงคบใชในวนท
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.
ม ค 2559 (กรมสรรพสามต)
(กรมสรรพสามิต)
2. ภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ําจากค่าบีโอดีและปริมาณสาร
แขวนลอย ภาษีมลพิษทางอากาศ ฯลฯ
(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
(สานกงานเศรษฐกจการคลง)

3. ภาษีคาร์บอนจากเชื้อเพลิง (ข้อเสนอใหม่)
4. ภาษีบรรจุภัณฑ์ (ข้อเสนอใหม่)
5. ภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ข้อเสนอใหม่)
 ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ปรับแก้ พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535

32
31

ปรับแก้ พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535

ปรับแก้ พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535

แนวทางดําเนินการด้านภาษีสิ่งแวดล้อม (ตอ)
แนวทางดาเนนการดานภาษสงแวดลอม
(ต่อ)

แนวทางดําเนินการด้านภาษีส่ิงแวดล้อม
1. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฯ และ พ.ร.บ. พิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิตฯ เพื่อเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ โดย
อาศัยั กลไกการเก็
ไ
บ็ ภาษีีสรรพสามิติ และกําํ หนดให้
ใ ้นําส่่ง
เงินภาษีบางส่วนเข้ากองทนสิ
เงนภาษบางสวนเขากองทุ
นสงแวดลอม
่งแวดล้อม
2 รวมกบ
2.
ร่วมกับ สศค
สศค. ในการปรบปรุ
ในการปรับปรงร่
งราง
าง พพ.ร.บ.
ร บ มาตรการการคลง
มาตรการการคลัง
เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นําส่งรายได้บางส่วนจากภาษี
สิ่งแวดล้อมเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม

3. แกไขเพมเตม
้ไ ิ่ ิ พ.ร.บ.
ร สงแวดลอมฯ
สิ่
้ เพอเพมแหลงทมาของ
ื่ ิ่
่ ี่
กองทนให้
กองทุ
นใหประกอบดวยภาษอากรหรอคาธรรมเนยมตามท
ประกอบด้วยภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามที่
กฎหมายกํ
ฎ
าหนด และปรับโครงสร้างการบริหารกองทุนุ
4. ศึกษาแนวทางปรับปรุง พ.ร.บ. การขนส่งทางบกฯ และ
พ.ร.บ. รถยนต์ฯ เพื่อจัดเก็บภาษีคาร์บอนจากยานยนต์
พร้อ้ มกับการชําระภาษีรถประจําปี
5. ศึกึ ษาเพืือ่ กําํ หนดกลไกและหน่
ไ
่วยงานผู้รบั ผิดิ ชอบในการ
ใ
จัดเก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบเงินก้อน
จดเกบภาษนกทองเทยวตางชาตแบบเงนกอน
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การใช้จ่ายเงินกองทนสิ
การใชจายเงนกองทุ
นสงแวดลอม
่งแวดล้อม
¾ ไม่ควรเน้นการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย/กําจัดขยะ และกลุม่ เป้าหมายที่เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
¾ ควรเนนการใชจายทงในระยะสน
ควรเน้นการใช้จ่ายทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ดงน
ดังนี้
ระยะสั้น เช่น
• อุดหนุนหรือื ให้
ใ ก้ ้ยู ืมแก่่โครงการจัดั การส่ง่ เสริมิ และรักั ษาสิงิ่ แวดล้อ้ ม ซึง่ึ
เสนอโดยหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชน
• ชดเชยผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อม สุขภาพ และ
ทรัพย์สินจาก หตฉก
ทรพยสนจากเหตุ
ฉุกเฉนหรอเหตุ
ฉินหรือ หตภยั
ภยนตรายตอสาธารณชนอนเนองมาจาก
นตรายต่อสาธารณชนอัน นื่องมาจาก
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษอย่างร้ายแรง ในกรณีที่
หาผู้กระทําผิดไม่ได้
• ฟนฟู
ฟื้นฟสิสงงแวดลอมทสู
่ แวดล้อมที่สญหายหรื
ญหายหรอไดรบความเสยหายจากการทาลาย
อได้รับความเสียหายจากการทําลาย หรอจาก
หรือจาก
การรัว่ ไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ
35

การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ปรับแก้ พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535

ระยะยาว
• อุดหนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักั ษาคุณภาพสิิง่ แวดล้อ้ ม
• เปนเงนชวยเหลอเยยวยาแกผู
เป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผท้ ไไดรบผลกระทบทางดาน
ี่ ด้รับผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและสขภาพจากเหตฉกเฉิ
สงแวดลอมและสุ
ขภาพจากเหตุฉุกเฉนดานสงแวดลอม
นด้านสิ่งแวดล้อม เพื
เพอ่อ
การฟ้องร้องและดําเนินคดีกับผูก้ ระทําผิด
• เป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ดอ้ ยโอกาสที่ได้รบั ผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อันเนื่องมาจากมลพิษ
• เป็น็ เงินฟื้ืนฟูปญ
ั หาการปนเปือื้ นจากมลพิษในระยะยาว
ใ
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ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ......

ความคืบหน้าของการปรับแก้

 ปรับปรุุงสถานะกองทุุนสิ่งแวดล้อม

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ......

พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ร่าง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .......

• ให้จัดตั้งกองทุุนสิง่ แวดล้อมขึน้
ในกระทรวงการคลัง

•ให้จัดตั้งกองทุนสิง่ แวดล้อมขึน้ ใน
กระทรวงทรัพั ยากรธรรมชาติิและ
สิง่ แวดล้อม

(ผ่านการตรวจพิจารณาจากสําํ นักั งานคณะกรรมการกฤษฎีกี าแล้ว้ )

ประเด็็นการปรับั ปรุง
 สถานะกองทุนสิ่งแวดล้อม

• เป็นนิติบุคคล

 แหล่งเงินกองทุนสิง่ แวดล้อม

• ไม่เป็นนิติบุคคล

 การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

• ให้
ใหอธบดกรมบญชกลาง
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็
เปนน
ผู้จัดการกองทุน

 องค์ประกอบคณะกรรมการกองทุุนสิ่งแวดล้อม

• เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วน
ราชการ หรือื รัฐวิสาหกิจ
• ใหคณะกรรมการกองทุ
ให้คณะกรรมการกองทนน แตงตง
แต่งตั้ง
ผู้จัดการกองทุน
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 ปรับปรุงแหล่งเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
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ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ......

พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ร่าง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .......

(1) เงนกองทุ
เงินกองทนน้
นนามนเชอเพลงตามจานวนท
ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด
(2) เงนทโอนมาจากเงนทุ
เงินที่โอนมาจากเงินทนหมนเวี
นหมุนเวยนฯ
ยนฯ ตาม พรบ
พรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2535

(1) เงนกองทุ
เงินกองทนน้
นนามนเชอเพลงตามจานวนท
ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด
(2) เงน
เงิน ทรพยสน
ทรัพย์สิน สทธ
สิทธิ และหนสนของกองทุ
และหนี้สินของกองทนน
สิ่งแวดล้อม

(3) เงนคาบรการและคาปรบทจดเกบตาม
เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บตาม พ.ร.บ.
พ ร บ นนี้

(๓) เงนคาบรการทจดเกบตาม
เงินค่าบริการที่จัดเก็บตาม พ.ร.บ.
พ ร บ นนี้

 ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

(๔) เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ
(5) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากภาคเอกชนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศรัฐบาล ต่างประเทศ องค์กรระหว่าง
ประเทศ
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราวๆ

(๕) ค่าธรรมเนียมหรือภาษีอากรที่กฎหมายกําหนดให้
เป็นของกองทุน

(6)
( ) เงิินจากดอกผล และผลประโยชน์
ป โ ์ใดๆ ทีเ่ี กิิดจาก
กองทุนนี้
เงินอื่นๆ ทีทไดรบมาเพอดาเนนการกองทุ
่ได้รับมาเพื่อดําเนินการกองทนนี
(7) เงนอนๆ
นน้

(๘)
( ) ดอกผลและผลประโยชน์
ป โ ์ใดๆ ทีีเ่ กิดิ จากการ
ดําเนินการของกองทุน
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผม้ อบให
อบให้
(๗) เงนหรอทรพยสนทมผู
(๙) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน

(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราวๆ
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ร่าง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .......

(1) เงินอุดหนุนให้กับ อปท. โดยเป็นการให้เปล่า เพื่อ (๑) เงินอุดหนุนส่วนราชการ อปท. สําหรับการลงทุนและ
การลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดน้าํ เสีย/กําจัด
ดําเนินงานระบบบําบัด/กําจัดน้าํ เสียหรือของเสียรวมที่จัดทํา
ของเสียรวม
ขึน้ เพื่อบริการสาธารณะ
(๒) เงินกู้ยืมให้ อปท. สําหรับการลงทุนหรือนําไปร่วมทุนกับ
เอกชนเพอจดใหมระบบบาบด/กาจดนาเสย/ของเสยรวมท
เอกชนเพื่อจัดให้มรี ะบบบําบัด/กําจัดน้าํ เสีย/ของเสียรวมที่
จัดทําขึน้ เพื่อบริการสาธารณะ
(2) เงนกู
เงินก้ยมให
ืมให้ อปท. รฐวสาหกจ
รัฐวิสาหกิจ เพอจดใหมระบบ
เพื่อจัดให้มีระบบ
(๓) เงนกู
เงินก้ยมให
ืมให้ อปท. รฐวสาหกจ
รัฐวิสาหกิจ เพอจดใหมระบบบาบด/กาจด
เพื่อจัดให้มีระบบบําบัด/กําจัด
บําบัดอากาศเสีย น้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย เพื่อ
อากาศเสีย น้ําเสีย ของเสียหรือมลพิษอื่น เพื่อใช้เฉพาะใน
ใช้เฉพาะในกิจการของตน
กิจการของตน
(3) เงินกู้ยืมให้เอกชนทีต่ ามกฎหมายจะต้องจัดให้มี
(๔) เงินกู้ยืมให้เอกชนเพื่อจัดให้มีระบบบําบัด/กําจัดอากาศเสีย
น้ําเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น หรือการจัดการลดมลพิษที่
ระบบบําบัดน้ําเสีย อากาศเสีย ระบบกําจัดของเสีย
เกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของตนเอง
เกดจากกจกรรมหรอการดาเนนกจการของตนเอง
(5) ให้ผคู้ วบคุม/ผู้รับจ้างให้บริการกู้ยืม เพื่อการลงทุนระบบ
บําบัด กําจัดอากาศเสีย น้ําเสีย ของเสีย หรือมลพิษอืน่
(4) เงินช่วยเหลือส่วนราชการ อปท. องค์กรเอกชนด้าน (6) อุดหนุนกรณีฉกุ เฉินแก่หน่วยงานรัฐในการแก้ไขขจัดมลพิษ
และฟื้นฟูคุณภาพสิง่ แวดล้อมอันเนือ่ งมาจากภาวะมลพิษ
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติที่จดทะเบียน หรือหน่วยงานที่มีกิจการ (7) อุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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 ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
พพ.ร.บ.
ร บ สงแวดลอม
สิ่งแวดล้อม พพ.ศ.
ศ 2535
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กรรมการโดยตําแหน่ง (10 คน)
ปลัด ก. เกษตรและสหกรณ์
เลขาธิการ (สศช.)
ผอ. สานกงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
อธิบิ ดีี ยผ.
อธิบดี คพ.
อธิบดี สส.
อธิบดี กรอ.
อธิบดี กพร.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กก.วล. แต่่งตั้ัง จําํ นวน 5 คน
กรรมการและเลขานุการ (1 คน)
- เลขาธิกิ าร สผ.

ร่ราง
าง พ.ร.บ.
พ ร บ สงแวดลอม
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.
พ ศ .......
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กรรมการโดยตําแหน่ง (10 คน)
ปลัด ก. เกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงพลังงาน
เลขาธิการ (สศช.)
ผอ. สานกงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
อธิบิ ดีี ยผ.
อธิบดี คพ.
อธิบดี สส.
อัยการสูงสุด

ประเด็นปรึกษาหารือ
ประเดนปรกษาหารอ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แลกเปลยนความคดเหน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กก.วล. แต่่งตั้ัง จําํ นวน 3 คน
กรรมการและเลขานุการ (3 คน)
- เลขาธิกิ าร สผ.
- ผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน (คณะกรรมการ แต่งตั้ง)
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ประเด็นปรึกษาหารือ / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ป ็ ี่ ึ่
ประเดนทหนง:

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการกองทนน
แลกเปลยนประสบการณการบรหารจดการกองทุ

ขอบคุุณครับ

ประเด็นที่สอง:

แนวทางการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ
• โครงสร้างการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
• บทบาทหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อมในอนาคต
• แหล่งรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
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