มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรั บรองรายงานการประชุ มคณะอนุ กรรมการกลั่น กรองโครงการด้านการ
จั ด การทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่ อวั นจั นทร์ ที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองโครงการ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ แจ้งเวียนให้อนุกรรมการ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๖๑ โดยไม่มีอนุกรรมการท่านใดขอแก้ไข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

มติ ที่ ป ระชุ ม รั บทราบมติ คณะกรรมการกองทุ นสิ่ งแวดล้ อม เรื่ อง การแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ความเห็นของทีป่ ระชุม
นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันรัฐบาล
ได้มีนโยบายในหลายประเด็น ซึ่งจะต้องนามาวิเคราะห์ให้มากขึ้น เนื่องจากจะต้องนานโยบายรัฐบาลมาใช้เป็น
เครื่องมือในการกาหนดทิศทางในการดาเนินงาน โดยในบางเรื่องจะต้องมีการผสมผสานกับนโยบายของ
รัฐบาล เช่น ถ้าหากต้องการเพิ่มพื้นที่ป่า ควรมีการผสมผสานระหว่างการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับประโยชน์ที่ชุมชน
จะได้รับและมีช่องทางที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่า ถ้าปลูกต้นไม้ แบบวนเกษตรไม้ที่มีมูลค่าและเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่มีอะไรบ้าง ใช้ระยะเวลาปลู กนานเท่าใด รวมทั้งการผสมผสานกับพืชชนิดอื่นหรือพืชเศรษฐกิจ
ที่สามารถปลูกร่วมกันได้ ตลอดจนการนาไปสู่การแปรรูป ซึ่งจะทาให้เห็นมูลค่าของไม้ที่ป ลูกและนาไปสู่การ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นได้จริง

-๒มติที่ประชุม รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ผลการวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ความเหมาะสมโครงการเบื้ อ งต้ น กรณี
โครงการที่ เสนอขอรั บการสนั บ สนุ น เงิน กองทุน สิ่งแวดล้อม ในช่วงการ
เปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ความเห็นของที่ประชุม
๑. โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ชุมชนจัดการไฟป่า -หมอกควันสู่การขยายผลโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ได้แสดงข้อมูลความสอดคล้องกับนโยบายของ
รั ฐบาลที่ ชั ดเจน จึ งได้ ค่ าคะแนนศู น ย์ แต่ อย่ างไรก็ ตาม การจั ดการไฟป่ าเป็ นนโยบายของรั ฐบาลและมี มติ
คณะรั ฐมนตรี ให้ ๙ จั งหวั ด ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ เร่งด าเนิ น การแก้ ไขโดยด่ ว น โครงการดั งกล่ าวจึ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น จึงควรแก้ไขคะแนนความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลของโครงการ
จาก ๕๐ คะแนน เป็น ๖๒ คะแนนให้มีความเหมาะสม
๒. เกณฑ์คะแนนการสมทบเงิน และอื่นๆ นอกจากจะพิจารณาในส่วนของจานวน
เงินที่นามาสมทบแล้ว ควรพิจารณาให้คลอบคลุมถึงการสมทบที่มิใช่ตัวเงินด้วย เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ชาวบ้าน การใช้แรงงาน เป็นต้น ซึ่งจะทาให้การคานวณค่าคะแนนการสมทบเงินเพิ่มขึ้น
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบตามผลการพิ จ ารณาและความเห็ น ของฝ่ ายเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการดาเนินการ ดังนี้
๑. ประสานแจ้งผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อทราบผลการ
พิจารณา จานวน ๒ โครงการ คือ
๑.๑) โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ชุมชนจัดการไฟป่า -หมอกควันสู่การขยาย
ผลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดาเนินการโดย สมาคมฟื้นฟูและพัฒนา
ลุ่มน้าสาละวิน
๑.๒) โครงการจัดตั้งศูนย์เพาะชากล้าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดหนองคาย
ดาเนินการโดย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดหนองคาย
๒. ประสานแจ้งผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อทราบผลการ
พิจารณา และร่วมกันพัฒ นาข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการให้แล้วเสร็จภายใน 3 – ๖ เดือน ซึ่งหลั งจาก
ที่ โครงการมี ความสมบู รณ์ ครบถ้ วนแล้ ว ให้ น าเสนอคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองโครงการด้ านทรั พ ยากร
ธรรมชาติ พิจารณารายละเอียดของโครงการต่อไป
๓. ประสานแจ้งผู้เสนอโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น เพื่อทราบผล
การพิจารณา จานวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติอย่างยั่งยืน คลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาเนินการโดย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-๓–
๔.๒ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายวัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมชุมชน จังหวัดน่าน ของมูลนิ ธิส่งเสริม การเรียนรู้ ชุมชน
(วัดโป่งคา)
ความเห็นของที่ประชุม
๑. พื้ น ที่ จั ง หวั ด น่ า น ประกอบด้ ว ย ชนเผ่ า พื้ น เมื อ ง ได้ แ ก่ ไทยลื้ อ ลั ว ะและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ดังนั้น การส่งเสริมการเกษตรปราณีตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ควรพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมชนเผ่าด้วย
๒. เนื่องจากความสาเร็จของโครงการจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการตลาดโดยร่วมมือกับ
ภาคเอกชน ดังนั้น จึงควรแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการตลาดและภาคเอกชนให้ชัดเจนมากขึ้น
๓. ให้มูลนิธิฯประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ในระดับพื้นที่ ซึ่งมีการดาเนินโครงการพุทธอุทยานที่มีความสอดคล้องกับการ
ดาเนินโครงการ
มติที่ประชุม
เห็นชอบโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายวัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมชุมชน จังหวัดน่าน ของมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคา) โดยให้ ฝ่ายเลขานุการ
ประสานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคา) เพื่อปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามความเห็น
ของที่ประชุม และนาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๑. การจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมของกรมป่าไม้

รองประธานอนุ ก รรมการ (นายพุ ฒิ พ งศ์ สุ ร พฤกษ์ ) ได้ ก ล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้ดาเนินการจัดสรรที่ดินทากินให้กับชุมชนตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ –
๒๕๖๒ ไปแล้วกว่า ๔ แสนไร่ โดยที่ดินส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งในอนาคตหากต้องการ
ให้ มีการพัฒ นาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรมป่าไม้ สามารถจัดทา
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากกองทุ นสิ่ งแวดล้ อม ให้ แก่กลุ่ มเป้ าหมายต่างๆ
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาพื้นที่ที่ประสบผลสาเร็จ มาใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลต่อไป ทั้งนี้ กรมป่าไม้
อาจจัดทาเป็นกรอบแนวคิดและนามาเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
๒. ก าหนดการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้ า นทรั พ ยากร
ธรรมชาติ
ประธานอนุกรรมการได้กาหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ ครั้ ง ต่ อ ไป (๒/๒๕๖๑) ในวั น พุ ธ ที่ ๒๖ ธั น วาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

