มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุ กรรมการกลั่น กรองโครงการด้านการ
จัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวัน จัน ทร์ ที่
๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
โดยไม่มีอนุกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ความเห็นที่ประชุม
๑. สานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมควรนาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมและดาเนินงานประสบผลสาเร็จมาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ
๒. ควรรวบรวมโครงการที่ประสบผลสาเร็จโดยจัดทาเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อให้
หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการดาเนินการต่อยอดโครงการของตนเองได้ โดยสามารถ
เลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง
๓. เนื่องจากผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน อาจขาดทักษะในการเขียนข้อเสนอ
โครงการเพื่ อขอรับ การสนั บ สนุ น จากกองทุ นสิ่ งแวดล้ อม ทาให้ ไม่ผ่ านเกณฑ์ การพิ จารณากลั่ นกรองและ
ประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้ องต้น (Checklist) ดังนั้น ในการพิจารณาโครงการในเบื้องต้น ควรให้
ความสาคัญกับศักยภาพองค์กรที่แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะดาเนินการให้ประสบผลสาเร็จได้
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม

-๒–
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการ
ที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอ
โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ความเห็นที่ประชุม
๑. โครงการต้น ไม้มีชีวิตนาโคก 4.0 ใส่ ใจสิ่ งแวดล้ อม เป็นโครงการที่ควรให้ การ
สนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีกิ จกรรมการดาเนินงานปลูกจิตสานึกให้ กับเยาวชน โดยให้เยาวชนใช้
ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในโรงเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเอง
๒. โครงการศึก ษาต้ น แบบที่ เหมาะสมการปลู ก ป่ าเศรษฐกิจ เพื่ อครอบครัว ตาม
แนวทางป่ าครอบครัว พื้ น ที่ อาเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ถึงแม้ จะมีคะแนนผ่ านเกณฑ์ ได้ ๕๒ คะแนน
แต่พบว่ายังขาดองค์ประกอบที่สาคัญที่จะทาให้โครงการประสบความสาเร็จได้ ทั้งในมิติของศักยภาพของ
องค์กรที่ตั้งขึ้นเพียงหนึ่งปี ประสบการณ์และผลงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ดาเนินการในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้ง
ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ
๓. การกาหนดหลั ก เกณฑ์ การพิ จารณากลั่ น กรองและประเมิ น ความเหมาะสม
โครงการเบื้องต้น (Checklist) เพื่อเป็นกรอบการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเบื้องต้น ในการผ่าน
คะแนนไม่ต่ากว่า ๕๐ คะแนน อาจยังไม่แสดงให้เห็นว่าโครงการมีความเป็นไปได้ เป็นโครงการที่ดีที่ควรให้การ
สนั บ สนุ น ดังนั้ น ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ ควรพิ จารณาบางประเด็ นหรือ บางเงื่อนไขที่ แสดงให้ เห็ น ว่าโครงการ
มีความสาคัญและเหมาะสมที่กองทุนจะให้การสนับสนุนได้
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ดาเนินการ ดังนี้
๑. ประสานแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น เพื่อทราบ
ผลการพิจารณา จานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑.๑ โครงการต้นไม้มีชีวิตนาโคก 4.0 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
๑.๒ โครงการความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรโครงการมีส่วนร่วม
ขององค์กรชุมชนสู่แนวทางการจัดการร่วมในพื้นที่คุ้มครอง ในพื้นที่ลุ่มน้าแม่แตงตอนบน อาเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่
๒. ประสานแจ้งผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อทราบผลการ
พิจารณา และร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ไปหารือร่วมกับผู้เสนอโครงการ ซึ่งหลังจากที่โครงการมีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว
ให้นาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
รายละเอียดของโครงการต่อไป
๓. ประสานแจ้งผู้เสนอโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น เพื่อทราบผล
การพิจารณา จานวน ๒ โครงการ คือ

-๓–
๓.๑ โครงการศึกษาต้นแบบที่เหมาะสม การปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อครอบครัว
ตามแนวทางป่าครอบครัว พื้นที่อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
๓.๒ โครงการคน (ใน) ก้าวหน้า พัฒนาองค์ความรู้ นาสู่วิถีชีวิตพอเพียง
ทั้งนี้ หากผู้เสนอโครงการมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจาก
กองทุน สิ่งแวดล้อม ขอให้ ผู้ เสนอโครงการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และ
นาเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อไป
๔.๒ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร “ดินและป่า” เพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของมูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว
ความเห็นที่ประชุม
๑. เนื่องจากคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการบางท่าน ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งอื่น
ดังนั้น ในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการบริหารโครงการ ควรระบุเฉพาะตาแหน่ง
เท่านั้น
๒. ให้มูลนิธิฯ เพิ่มเติมข้อมูลสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนเริ่มดาเนินโครงการ
เพื่ อใช้ เป็ น ข้อ มูล ในการประเมิน ผลสภาพการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิด ขึ้น ในพื้ น ที่ ทั้ งก่ อนดาเนิน โครงการและ
หลังดาเนินโครงการ
๓. เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสภาพพื้นที่ป่า โคกตาบูรณ์ในปัจจุบัน
ลั ก ษณะของสภาพป่ า และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า รวมทั้ งศั ก ยภาพขององค์ ก ารบริห ารต าบลเมื อ งลี ง
และองค์กรชุมชน ในการบริหารจัดการป่าโคกตาบูรณ์ที่นามาสู่ความจาเป็นในการบริหารจัดการป่าภายใต้
โครงการ
๔. เพื่อเป็ น การอนุรักษ์และขยายพัน ธุ์ส มุนไพรในท้องถิ่น ควรเพิ่มกิจกรรมการ
เพาะพันธุ์สมุนไพรร่วมกับกิจกรรมการเพาะกล้าไม้ และพิจารณาการปลูกสมุนไพรในพื้ นที่ของเกษตรกรเพื่อ
ความสะดวกในการดูแล รวมทั้ง ควรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรที่จะอนุรักษ์และขยายพันธุ์ เพื่อกระตุ้นให้
ชาวบ้านเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร และเกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
มติที่ประชุม
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานมูลนิธิ
การศึกษาเพื่อโลกสีเขียว ปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมและเวียนให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาก่อนนาเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป

-๔–
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
๑. การปรับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕

ฝ่ายเลขานุ การคณะอนุกรรมการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันที่ ๑๑ – ๑๒
มกราคม ๒๕๖๑ กองทุนสิ่งแวดล้อม จะจัด สัมมนาระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในวันดังกล่าว ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
จัดเตรียมประเด็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ... ในส่วนของ
หมวดกองทุน สิ่ งแวดล้ อม โดยรวบรวมประเด็นที่ คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็ นไว้ นามาเสนอให้
อนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็น
๒. แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุน
ฝ่ ายเลขานุ การคณะอนุ กรรมการฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า กรอบทิศ ทางการ
ขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิน กองทุ น สิ่ งแวดล้ อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่ ง พ.ร.บ.ส่ งเสริม และรัก ษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ อาจจะต้องมีการทบทวนใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายหลัก เพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าไปสนับสนุนนโยบาย
เหล่านั้น ได้ เช่น นโยบายของรัฐบาลและแผนบูรณาการการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น
จึงควรจะต้องปรับปรุงกรอบทิศทางฯ ให้มีความเชื่อมโยงและครอบคลุมประเด็นในนโยบายต่าง ๆ ดังกล่าว
๓. การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กองทุนสิ่งแวดล้อม จะจัดสัมมนาระดม
ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
ศรีอู่ท องแกรนด์ จั งหวัดสุ พ รรณบุ รี โดยจะระดมความคิด เห็ น เกี่ย วกับ แนวทางการบริห ารงานกองทุ น ฯ
ในอนาคต การจัดหาแหล่งรายได้ และการจัดสรรเงินกองทุน รวมทั้ง จะเข้าศึ กษาดูงานโครงการฟื้นฟูระบบ
นิ เวศเกษตรและความหลากหลายทางชี วภาพของพั นธุ์ ข้ าวพื้ นบ้ านในระบบเกษตรอิ นทรี ย์ ที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม ดาเนินการโดย มูลนิธิข้าวขวัญ จึงขอเชิญคณะอนุกรรมการฯ ทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว

