มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุ กรรมการกลั่น กรองโครงการด้านการ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวัน พุธที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
โดยไม่มีอนุกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอออรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ความเห็นอองที่ประชุม
เนื่องจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กาหนดความหมาย
ของความมั่นคงทางอาหารไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น ในการดาเนินงานของโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อความมั่น คงทางอาหาร ภายใต้ป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดกาญจนบุ รี และจั งหวัดพิจิ ต ร ดาเนินการโดย มูล นิธิข้าวขวัญ ควรพิจารณาให้ เป็นไปตามเกณฑ์ ที่
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กาหนดไว้
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการ
ที่เสนอออรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับอ้อเสนอ
โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

-๓–
ความเห็นอองที่ประชุม
เนื่องจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
(ทสม.) มีทั้งเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มประชาชน จากชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งจะมีศักยภาพความพร้อมในการ
ทางานแตกต่างกัน ดังนั้น ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการควรพิจารณาฯ ศักยภาพของเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ร่วมด้วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามผลการพิจารณาและความเห็นของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
โดยมอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุ การคณะอนุกรรมการฯ ดาเนินการประสานแจ้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านตาบลบ้านหนุน จังหวัดแพร่ เพื่อทราบผลการพิจารณา
๔.๒ โครงการนวัตกรรมการรักษาฟื้นฟูระบบราก และสร้างการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ต้ น ยางนาถนนสายเชียงใหม่ -ลาพูน ให้อยู่คู่ชุมชนอย่างปลอดภั ย
สวยงาม และยั่งยืน
ความเห็นอองที่ประชุม
๑. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธ์ต้นยางนา ควรมีการขยายพันธุ์ต้นยางนาในพื้นที่
ใกล้เคียง เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่
๒. ให้เพิ่มเติมผู้แทนสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ เชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมทั้งขอหนังสือรับรองการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารโครงการ
ให้ครบถ้วน
๓. ให้เพิ่มเติมตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อดาเนินโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว ต้นยางนาที่ได้รับการฟื้นฟู จานวน ๑๒๐ ต้น มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตกี่ต้น
๔. เนื่องจากในพื้ นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีต้นไม้ที่มีคุณ ค่าแก่การดูแลรักษาอยู่มาก
ดังนั้น จึงควรนาระบบ Application มาใช้ในการตรวจสอบสภาพของต้นไม้ชนิดอื่นด้วย
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานมูลนิธิ พัฒนาภาคเหนือ ปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการให้เป็นไปตาม
ความเห็นของที่ประชุม และนาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อไป
ทั้งนี้ มติดังกล่าว ได้รับการรับรองแล้วในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๔.๓ การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจอองกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ (โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)

-๔–
มติที่ประชุม
เห็นชอบกรอบในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการ
ที่จ ะประเมิ น ความคุ้ มค่ าฯ ด้านการจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติ ตามที่ฝ่ ายเลขานุ การคณะอนุ กรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติเสนอเพื่อจัดทาเป็นร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่าการ
ปฏิบัติภารกิจโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสนอตามขั้นตอนต่อไป จานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ต้นน้าแม่ฮาว อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ของมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน ดาเนินการโดย สถาบัน
ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน
๒. โครงการเพิ่มประสิท ธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพื้นที่สีเขียว
เมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม ของมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ดาเนินการโดย
เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้าแม่แตงตอนบน เพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าต้นน้าแม่แตงตอนบน อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ดาเนินการโดย
เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้าแม่แตงตอนบน
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

๑. อั้นตอนในการพิจารณาโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เสนอออรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
รองเลขาธิการส านั กงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
(นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า การพิจารณาโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีการพิจารณาหลายขั้นตอน คือ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ นาเสนอคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการเบื้องต้น (Checklist) และประสาน
ผู้เสนอโครงการจัดทารายละเอียดโครงการ และนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา ตามลาดับ ซึ่งทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินโครงการ ดังนั้น จึงเห็นว่าในขั้นตอน
การวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ (Checklist) ควรมอบให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
พิจารณาในรายละเอียดของโครงการและประสานแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการทราบ ทั้งในกรณีที่ผ่านเกณฑ์
และไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองและประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น (Checklist) โดยไม่ต้อง
นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการเบื้องต้น
ซึ่งจะทาให้ลดขั้นตอนในการนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ ลงได้
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดทาวาระเพื่อให้อนุกรรมการฯ มอบอานาจให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
แจ้งผลการพิจารณาให้กับ หน่วยงานเจ้าของโครงการทั้งที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ
ความเหมาะสมเบื้องต้น โดยไม่ต้องนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์และประเมิน
ความเหมาะสมของโครงการเบื้องต้น (Checklist)

-๕–

๒. การสนับสนุนโครงการตามนโยบายอองรัฐบาล
รองเลขาธิการส านั กงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
(นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า กองทุนสิ่งแวดล้อมควรจัดทาโครงการหรือชุดโครงการที่
ไปสนับสนุนกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลเห็นว่า กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่เข้าไปสนับสนุน
นโยบายของรัฐ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓. การเผยแพร่องค์ความรู้
รองเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นาย
พุ ฒิ พ งศ์ สุ ร พฤกษ์ ) ได้ ก ล่ าวต่ อ ที่ ป ระชุ ม ฯ ว่ า โครงการที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากกองทุ น
สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนของเงินอุดหนุนและเงินกู้จะมีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากโครงการมากมาย เช่น การจัดการ
ขยะโดยใช้ไส้เดือนดิน การอนุรักษ์ต้นยางนา การจัดการไฟป่า เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ควรนามาเผยแพร่
ให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยจัดทาเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อให้บุคคลที่สนใจสามารถนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ต่อไปได้
มติที่ประชุม รับทราบ

