
 

 

เร่ืองเสร็จที่ ๔๕๙/๒๕๕๒ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง การใชจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๒๓ (๔) แหงพระราชบัญญัต ิ

สงเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
   

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีหนังสือ ที่ ทส ๑๐๐๗/

๑๔๓๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดจัดทําโครงการเรงดวนเพื่อแกไขปญหาการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรปาไมของประเทศเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาแลวเห็นวา โครงการดังกลาวจะ
เปนประโยชนตอการรักษาระบบนิเวศน กอใหเกิดการรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเปนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมโดย
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือเปนฐานการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศตอไป จึงไดมีมติ
เห็นชอบใหใชเงินจากกองทุนสิ่งแวดลอม ในวงเงิน ๒,๒๕๖ ลานบาท เพ่ือดําเนินโครงการ
ดังกลาว  อยางไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นควรใหหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือวินิจฉัยวาการ
ปองกันแกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม ถือวาเปนการดําเนินการที่เก่ียวกับการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๒๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม โดยสาระสําคัญของโครงการเปนการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกเพ่ือขยายพื้นที่การเกษตร การจับ
จองของนายทุน และการออกโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิไมถูกตอง โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศเกา กอนและหลังการประกาศเขต
ระหวางป พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๔๐ เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ
ประเภทตาง ๆ 

(๒) จัดทําฐานขอมูลแนวเขตที่ดินของรัฐ ไดแก ปาสงวนแหงชาติ อุทยาน
แหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา 

(๓) สนับสนุนการมีสวนรวมระหวางหนวยงานราชการที่เก่ียวของกับประชาคม
ในการกําหนดแนวเขตที่ถูกตองและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย 

(๔) จัดทําระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศเพื่อการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวมของประชาคม 

                                                 
 สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๗๒๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 
 
 

๒

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดเสนอเรื่องโครงการเรงดวนเพื่อ
แกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมของประเทศตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม และสํานักงบประมาณ มาเปนลําดับ โดยมีมติและความเห็น
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อ
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบในหลักการโครงการดังกลาว โดยใหรวมปาชายเลน ปาบก ปา
อนุรักษ และปาในเขตลุมน้ําช้ันที่ ๑ ดวย ในสวนของวงเงินงบประมาณใหประสานสํานัก
งบประมาณ เพ่ือตกลงในรายละเอียดตอไป และในกรณีที่สํานักงบประมาณไมสามารถสนับสนุน
งบประมาณจากงบกลางป ๒๕๕๒ ได ใหนําเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อพิจารณา
ตามขั้นตอนตอไป 

(๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเสนอโครงการดังกลาว 
วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐ ลานบาท ใหสํานักงบประมาณพิจารณา โดยสํานักงบประมาณพิจารณา
แลวแจงวา งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๒ งบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนมีจํานวนจํากัด จึงเห็นควรใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมพิจารณาขอใชเงินจากกองทุนสิ่งแวดลอม ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดรับทราบแลว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ 

(๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดเสนอโครงการดังกลาวตอ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมไดพิจารณาแลวเห็นวา โครงการดังกลาว
มีความสอดคลองตามมาตรา ๒๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีมติเห็นชอบในหลักการและเห็นควรจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานจํานวน ๒,๕๐๐ ลานบาท โดยใหนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติพิจารณาอนุมัติวงเงินโครงการ และพิจารณาใหความเห็นชอบและใหสํานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณประจําปเพ่ือคืนใหกับกองทุนสิ่งแวดลอมตามแผนการใชจายเงินภายใต
โครงการดังกลาว 

(๔) ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ 
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดพิจารณาเห็นชอบในหลักการตามที่ได
เคยใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ และมีมติมอบหมายใหสํานักงบประมาณ
วิเคราะหรายละเอียดของแผนงานและแผนการใชจายงบประมาณโครงการดังกลาวใหแลวเสร็จ
ภายในสองสัปดาห และนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาตอไป 

(๕) สํานักงบประมาณไดแจงผลการวิเคราะหรายละเอียดของแผนงานและ
แผนการใชจายงบประมาณโครงการตามที่ประมาณการไว จํานวน ๒,๕๐๐ ลานบาท วา สํานัก
งบประมาณพิจารณารายละเอียดประมาณการคาใชจายตามอัตราคาจางที่ปรึกษาของ
กระทรวงการคลัง ระเบียบการใหบริการของกรมที่ดิน ราคาที่กรมพัฒนาที่ดินเคยดําเนินงานใน



 
 
 

๓

ลักษณะที่คลายกัน และไดเทียบราคาตามทองตลาดต่ําสุดเปนเกณฑในการพิจารณาแลว โดยเห็น
ควรใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปรับลดวงเงินเหลือ ๒,๒๕๖ ลานบาท 

(๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเสนอคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่ง
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดพิจารณาแลวเห็นวา โครงการดังกลาวจะเปนประโยชนตอ
การรักษาระบบนิเวศน กอใหเกิดการรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งเปนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพ่ือเปนฐานการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศตอไป จึงไดมีมติเห็นชอบใหใชเงินจาก
กองทุนสิ่งแวดลอม ตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมใหความเห็นชอบแลว ในวงเงิน 
๒,๒๕๖ ลานบาท เพ่ือดําเนินโครงการตามที่สํานักงบประมาณไดใหความเห็นไว  อยางไรก็ตาม 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นควรใหหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือวินิจฉัยวาการ
ปองกันแกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม ถือวาเปนการดําเนินการที่เก่ียวกับการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยไดรับ

ฟงคําช้ีแจงจากผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานปลัดกระทรวง 
และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) แลว  เห็นวา กองทุน
ส่ิงแวดลอมจัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๒๒๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือนําเงินกองทุนไปใชในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม โดย
มาตรา ๒๓๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดกรอบการใชจายเงินของกองทุนไว ซึ่ง

                                                 
๑ มาตรา ๒๒   ให จัดตั้ งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ ง เรียกวา “กองทุนสิ่งแวดลอม” ใน

กระทรวงการคลังประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 
(๑) เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการพัฒนาสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิต ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) เงินคาบริการและคาปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี ้
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราวๆ 

(๕) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล
ตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 

(๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดจากกองทุนนี ้
(๗) เงินอ่ืนๆ ท่ีไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุนนี ้
ใหกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนสิ่งแวดลอม และ

ดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัตินี้ 
๒ มาตรา ๒๓  เงินกองทุนใหใชจายเพ่ือกิจการดังตอไปนี้ 



 
 
 

๔

กําหนดใหสามารถนําเงินกองทุนไปใชจายสําหรับการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบ
กําจัดของเสียรวม หรือระบบบําบัดอากาศเสีย น้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสียของสวนราชการ 
ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓ (๑) 
(๒) และ (๓) ประกอบกับมาตรา ๒๗๓และมาตรา ๒๘๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ สวนการใชจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อชวยเหลือ
และอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม นั้น มาตรา ๒๓ 
(๔)๕ มิไดกําหนดหลักเกณฑในการใชจายเงินไว แตใหเปนอํานาจของคณะกรรมการกองทุน
ส่ิงแวดลอมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่จะพิจารณาตามที่

                                                                                                                                            
(๑) ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดน้ํา

เสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ท่ีดิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องใชท่ี
จําเปนสําหรับการดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบดังกลาวดวย 

(๒) ใหราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพ่ือจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสียหรือน้ํา
เสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอ่ืนใด สําหรับใชเฉพาะในกิจการของราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจ
นั้น 

(๓) ใหเอกชนกูยืมในกรณีท่ีบุคคลนั้น มีหนาท่ีตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมีระบบบําบัด
อากาศเสีย หรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณอ่ืนใด เพ่ือการควบคุมบําบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจาก
กิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของตนเองหรือบุคคลนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการเปนผูรับจาง
ใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี ้

(๔) เปนเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาต ิ

(๕) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
๓ มาตรา ๒๗  ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๑) ใหคณะกรรมการ

กองทุนพิจารณาคําขอจัดสรรในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดตามมาตรา 
๓๙ เพ่ือทําการกอสรางหรือดําเนินการใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย ซึ่งไดรับการจัดสรร
งบประมาณแผนดินตามมาตรา ๓๙ ใหแลวสวนหนึ่ง หรือราชการสวนทองถ่ินไดจัดสรรเงินรายไดของราชการ
สวนทองถ่ินสมทบดวยแลวเปนลําดับแรก 

สัดสวนระหวางเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของราชการสวนทองถ่ินกับ
เงินกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรใหตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด 

๔ มาตรา ๒๘  การจัดสรรเงินกองทุนใหราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทําการ
กูยืมตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด 

เพ่ือประโยชนในการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการกองทุนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจจัดสรรเงินกองทุนใหราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชนรายหนึ่งรายใดกูยืมเงินกองทุนได โดยมีกําหนดระยะยาวเปนพิเศษ และจะกําหนดใหลดอัตรา
ดอกเบี้ยหรือยกเวนดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควรก็ได 

๕ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 



 
 
 

๕

เห็นสมควร  ดังนั้น จึงเปนดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมและคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติที่จะตองพิจารณาขอเท็จจริงและลักษณะของการดําเนินโครงการแกไขปญหา
การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมของประเทศวาเปนกิจการที่เก่ียวกับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมหรือไม และหากเห็นวาโครงการดังกลาวเปนกิจการที่เก่ียวของและเปน
ประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมก็สามารถใหความเห็นชอบได 
 
 

(ลงช่ือ) พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ 


