มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการ
จั ดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยไม่มี

ข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อม
๓.๒ การขอยกเลิกโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รั บ ทราบการขอยกเลิ ก โครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
ทั้ง ๓ โครงการ

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
โครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อาเภอกัลยาณิวัฒนา
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ด าเนิ น การโดยสมาคมปกาเกอะญอเพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คม
และสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของที่ประชุม
จากการพิจารณาข้อเสนอโครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ แล้ว เห็นควรปรับแก้ไขเนื้อหาให้ชัดเจน ดังนี้
๑. การกาหนดกติก าการใช้ป ระโยชน์จ ากป่า ให้เ ป็น รูป ธรรมอาจไม่ส ามารถ
ดาเนิ นการได้ เนื่องจากพระราชบัญ ญัติป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ได้มีการกาหนด กฎ
ระเบียบ ไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกั บการใช้ประโยชน์จากป่า ดังนั้น จึงเห็นควรปรับแก้ไขข้อความเพื่อสื่อสารให้
ชัดเจนว่าเป็นการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้รู้จัก
กฎ ระเบียบในการดูแลรักษาป่า เพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ร่วมกัน
๒. ให้ค วามส าคัญ กับ การด าเนิน กิจ กรรมตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเ พีย ง
ซึ่งสามารถลดพื้นที่ไร่หมุนเวียนที่ไม่เหมาะสม โดยควรปรับแก้ไขกิจกรรมที่ ๒.๓ เป็นส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบ
ธรรมชาติในพื้นที่บ้านตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดการใช้พื้นที่ป่าต้นน้าที่ไม่เหมาะสม
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการของโครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
อ าเภอกั ลยาณิ วั ฒนา จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ด าเนิ น การโดย สมาคมปกาเกอะญอเพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสาน สมาคมปกา
เกอะญอเพื่อ การพั ฒ นาสั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม ปรั บแก้ไ ขข้ อเสนอโครงการให้ เ ป็น ไปตามความเห็ น ของ
ที่ ป ระชุ ม และเวี ย นข้ อ เสนอโครงการที่ ป รั บ แก้ ไ ขแล้ ว ให้ ค ณะอนุ ก รรมการ ฯ พิ จ ารณา และน าเสนอ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้อ งต้น กรณีโครงการที่
เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอโครงการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ความเห็นของที่ประชุม
๑. เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่านได้ถูกบุกรุกทาลายไปเป็นจานวนมาก
ซึ่งมูลนิธิฮักเมืองน่าน ได้เสนอโครงการพั ฒนารูปแบบการจัดการร่วมมิติป่า มิติน้า และอาชีพที่เหมาะสม
โดยชุมชนเป็นฐาน ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในจังหวัดน่าน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
จากพื้นที่ดาเนินงานแล้วยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งหมด ดังนั้น จึงเห็นควรให้สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสาน มูลนิธิฮักเมืองน่าน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยาย
พื้นที่ดาเนินงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
๒. ปัจจุบัน สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อดาเนินโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์ พืชและ
พัน ธุ์ สัต ว์ที่มีค วามสาคัญ ๓ ชนิด คือ นกชายเลนปากช้อ น นกกระเรีย นพัน ธุ์ ไ ทย และพลับ พลึง ธาร
ซึ่ง โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัย ถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ แบบบูรณาการ ดาเนินการโดย มูลนิธิ
อีสต์ ฟอรั่ม ที่ขอรับการสนับสนุบงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม อาจเป็นการดาเนินงานที่ซ้าซ้อนกับ
โครงการที่สานักงานนโยบายฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ดังนั้น จึงเห็นควร
ให้ ส านั กงานกองทุน สิ่ งแวดล้ อม ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรม และพื้นที่ดาเนินงานว่าซ้าซ้อนกัน หรือ
สามารถเสริมการดาเนินงานได้อย่างไร
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามผลการพิจารณาและข้อคิดเห็นของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้สานักงานนโยบายฯ ดาเนินการดังนี้
๑. ประสานแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น เพื่อทราบ
ผลการพิจารณา จานวน ๔ โครงการ ดังนี้
๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ป่ามรดกโลกชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์ และสระแก้ว ดาเนินการโดย มูลนิธิพัฒนาอีสาน
๑.๒ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการร่วมมิติป่า มิติน้า และอาชีพที่เหมาะสม
โดยชุมชนเป็นฐาน ดาเนินการโดย มูลนิธิฮักเมืองน่าน

-๔-

๑.๓ โครงการเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของชุมชนลุ่มน้าห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี กรณีศึกษา ตาบลหมากแข้ง ตาบลสามพร้าว ตาบลกุดสระ
อาเภอเมือง และ ตาบลดอนกลอย อาเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี ดาเนินการโดย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
๑.๔ โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์แบบบูรณาการ
ดาเนินการโดย มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม
๒. ให้ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ประสาน
ผู้เสนอโครงการ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการให้แล้วเสร็จภายใน ๓-๖ เดือน ซึ่งหลังจากที่โครงการ
มีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ให้นาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพิจารณารายละเอียดของโครงการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนต่อที่ประชุมฯ ว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ให้นโยบายในการให้ การสนับสนุนเงินอุดหนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมไว้ว่า ในการรณรงค์สร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จะต้องมีกระบวนการ
ในการหล่อหลอมองค์ความรู้โดยเริ่มตั้งแต่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ให้รู้จักคิด วิเคราะห์ข้อมูล
รวมถึง มีความสามารถในการวางรูปแบบกระบวนการ เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้ว ยตนเอง โดยการใช้
งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเข้าไปให้การสนับสนุน ดังนั้น กองทุนสิ่งแวดล้อม จึงควรปรับเปลี่ยน
รูปแบบการให้การสนับสนุนโครงการด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓ (๔) จากเดิมที่ให้การสนับสนุน
เงินอุดหนุนโครงการละไม่เกิน ๕ ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินงานไม่เกิน ๓ ปี โดยจะปรับเป็นการพิจารณา
เป็ น รายปี และประเมิน ผลการดาเนิ น งานในแต่ล ะปี ถ้าประสบผลส าเร็จก็จะให้ การสนับสนุนในปีต่อไป
และต้องมีการติดตามประเมินผลทุก ๖ เดือน
รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม
(นางอัษฎาพร ไกรพานนท์) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อม เห็ นว่ า โครงการที่อ งค์ กรเอกชนด้า นสิ่ งแวดล้ อมขอรับ การ
สนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะมีลักษณะการดาเนินงานโครงการที่คล้ายคลึงกัน และไม่เห็น
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น การทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น ซึ่งไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เท่าที่ควร ดังนั้น จึงมีนโยบายให้ทบทวนการให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กร
เอกชนด้านสิ่ ง แวดล้ อมใหม่ โดยจะมีเงื่ อนไขว่า โครงการขององค์กรเอกชนด้านสิ่ ง แวดล้ อมที่ได้ รับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการประเมินผลการดาเนินงาน ถ้าผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กาหนดไว้ ก็จะพิจารณาให้การสนับสนุนในปีต่อไป ซึ่งขณะนี้ สานักงาน

-๕-

กองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้ง
ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ

