-๑-

มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยไม่มี

ข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานควบคุมภายในและการสอบทานกรณีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความเห็นของที่ประชุม
เนื่ องจากแบบฟอร์มการสอบทานกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีมี
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยให้ระบุชื่อบุคคลที่มีความขัดแย้งนั้น
โดยเห็นชอบกรณี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้ อม หรือมีชื่ออยู่ ในบริ ษัทที่ปรึ กษาที่อยู่ในโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้ อม
เป็นต้น บางกรณีอาจทาให้ไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวได้ จึงเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม ประสานกรมบัญชีกลางหารือเกี่ยวกับ
แบบฟอร์มดังกล่าวให้ชัดเจน

๒

มติที่ประชุม
รับทราบเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานควบคุมภายในและการสอบทาน กรณี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานกรมบัญชีกลาง เพื่อดาเนินให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมฯ
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลาน้าว้า อาเภอ
แม่จริม จังหวัดน่าน ดาเนินการโดย มูลนิธิคนบ่อว้า

ความเห็นของที่ประชุม
๑. ควรมีการตรวจสอบว่า พื้นที่ดาเนินโครงการเป็นพื้นที่ที่มิได้อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ หรือป่าอนุรักษ์ แต่เป็นการดาเนินโครงการในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย
เช่น พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พื้นที่ที่มีโฉนดที่ดิน เป็นต้น จึงเห็นควรให้มูลนิธิฯ แสดงหลักฐาน
เอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่ดาเนินโครงการให้ชัดเจน
๒. ควรเพิ่มเติมข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และผลการดาเนินงานโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในระยะเวลาที่ผ่านมา ในประเด็นของจุดแข็งในด้านของศักยภาพ
ของชุมชนหรือผลงานสาคัญที่สามารถนามาต่อยอดหรือขยายผลในการดาเนินโครงการได้ต่อไป
๓. กิจกรรมในการดาเนินโครงการ ควรหารูปแบบหรือวิธีการที่จะสามารถสร้าง
จิตสานึกของคนในชุมชนและสามารถวัดผลสาเร็จที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน เพื่อนาไปสู่ความตระหนักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง รวมทั้ง ควรพิจารณาถึงความต่อเนื่องยั่งยืนที่ชุมชนจะสามารถพึ่งตนเองได้
๔. การคัดเลือกชุมชนต้นแบบเพื่อจัดทาฐานการเรียนรู้ จานวน ๔ ฐาน นั้น ควรเพิ่มเติม
รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ชัดเจน ทั้งนี้ ฐานการเรียนรู้ควรอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกันเพื่อสะดวกในการเข้าไปศึกษาเรียนรู้
๕. เนื่องจากงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมบางรายการมีวงเงินสูง โดยเฉพาะ
การฝึกอบรม จึงเห็นควรให้มูลนิธิฯ พิจารณาทบทวนงบประมาณในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมและเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารถบัส และค่าวิทยากร เป็นต้น
๖. ให้มูลนิธิฯ ประสานขอหนังสือตอบรับการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
และคณะกรรมการบริหารโครงการตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ

๓

มติที่ประชุม
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานมูลนิธิ
คนบ่อว้า ปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๔.๒ ผลการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความเหมาะสมโครงการเบื้ อ งต้ น กรณี
โครงการที่เ สนอขอรั บการสนับสนุน เงิน กองทุน สิ่งแวดล้อม ในช่ วงการ
เปิดรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ความเห็นของที่ประชุม
๑. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้น ที่ต้น น้ าเพื่อการพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ตเกษตรกรในจังหวัดน่าน มีกิจกรรมการดาเนินงานมากเกินไป
ซึ่งกิจกรรมภาคการเกษตรควรจะต้องส่งเสริมให้ชุมชนทาการเกษตรโดยใช้ต้นทุนต่าสามารถทาเองได้ เช่น
การเลี้ ยงสัตว์ปีก การปลูกพืชผักที่มีรอบระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่สั้น เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม
สามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนและเกิดความต่อเนื่องยั่งยืน
๒. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุ มชนในการรับมือกับการพัฒนาเมืองและ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชียงราย กรณีศึกษาตาบลสันทราย ตาบลท่าสาย ตาบลรอบเวียง
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดาเนินการโดย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ยังขาดความชัดเจนของผลการ
ดาเนินงานและบทเรียนที่ได้จากการดาเนินงานที่ผ่านมาที่จะนาไปสู่การขยายผลการดาเนินงานที่ต่อเนื่องจาก
โครงการเดิม รวมทั้ง วัตถุประสงค์ของโครงการยังมีลักษณะเป็นนามธรรม
มติที่ประชุม
เห็นชอบผลการพิจารณาและข้อคิดเห็นของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้สานักงานนโยบายฯ ดาเนินการดังนี้
๑. ประสานแจ้ ง หน่ ว ยงานเจ้ าของโครงการที่ ผ่ า นเกณฑ์ก ารพิ จ ารณาเบื้ องต้ น
เพื่อทราบผลการพิจารณา จานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑.๑ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติในพื้นที่ต้นน้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในจังหวัดน่าน” ดาเนินการโดย วิทยาลัยชุมชนน่าน
๑.๒ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับการพัฒนาเมือง
และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชียงราย กรณีศึกษาตาบลสันทราย ตาบลท่าสาย ตาบล
รอบเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดาเนินการโดย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
๒. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานผู้เสนอ
โครงการ ดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมและร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการให้แล้วเสร็จ

๔

โดยเร็ว และนาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพือ่ พิจารณาในรายละเอียดของโครงการต่อไป
๔.๓ ร่างกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

มติที่ประชุม
เห็นชอบร่างกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่ งพระราชบั ญญัติส่ งเสริ มและรั กษาคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่ว งปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เสนอและให้นาร่ างกรอบทิศทางฯ เสนอ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

