มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่น กรองโครงการด้านการ
จั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่ อวั นพุ ธที่ ๒๒
มิถุนายน ๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ด้ านการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะอนุกรรมการฯ ได้รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีข้อแก้ไข ฝ่ ายเลขานุการฯ
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยไม่มี
ข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น โครงการที่ เสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อม

-๒ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ โครงการฟื้นฟู และอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติในลาห้วยทับทัน โดยการ
มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ต าบลศรี สุ ข ขององค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลศรีสุข อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

ความเห็นของที่ประชุม
๑. ทบทวนการกาหนดกิจกรรม และงบประมาณให้มีความเหมาะสม รวมทั้ง แจกแจง
รายละเอียดงบประมาณเป็นหน่วยย่อยให้ชัดเจนในกิจกรรม ดังนี้
๑.๑ การจัดทาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จะต้องเลือกรูปแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
แทนการก่อสร้างเส้นทางแบบเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
๑.๒ การจัดทาข้อกาหนดชุมชน และข้อบังคับตาบล ที่กาหนดข้อห้ามและบทลงโทษ
เช่น การห้ามจับสัตว์น้าในลาห้วยทับทั น ควรนาเสนอทางเลือกเพื่อไม่ให้เป็นข้อจากัดในการประกอบอาชีพ
ของชุมชน เป็นต้น รวมทั้ง ควรพิจารณาออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามความเหมาะสม
๑.๓ การพัฒนาองค์ความรู้และการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
กาหนดกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลไว้ ๑ ครั้ง ควรเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสม
๑.๔ เพิ่มค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการจัดทาสื่อ
ซึ่งได้กาหนดอัตราค่าจ้างไว้เพียงชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท
๒. ปรับปรุงการกาหนดตัวชี้วัดให้เหมาะสม และสามารถวัดผลสาเร็จจากการดาเนิน
โครงการได้อย่างชัดเจน
มติที่ประชุม
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานองค์การ
บริหารส่วนตาบลศรีสุข ปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการให้ เป็นไปตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๒ โครงการส่ งเสริ ม ศั ก ยภาพป่ า แห่ งการเรี ย นรู้ เพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.ร้อยเอ็ด)
ความเห็นของที่ประชุม
๑. เนื่องจากโครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม เป็นโครงการต่อยอด ขยายผลจากโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นฟูป่าดงหนองเอียด
ทีม่ ูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท เคยได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงควรปรับปรุง

-๒การนาเสนอข้อมูลให้แสดงถึงความเชื่อมโยงจากผลสาเร็จสาคัญ หรือจุดแข็งที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งได้นามาเป็นพื้นฐานการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้
๒. ทบทวนการกาหนดงบประมาณให้เหมาะสม และแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน
และเป็นไปตามอัตราของราชการ เช่น ค่าน้ามันเชื้อเพลิงประสานงาน การกาหนดค่าตอบแทนวิทยากรเป็น
จานวนชั่วโมง เป็นต้น
๓. ปรับปรุงการกาหนดแนวทางการดาเนินโครงการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
มติที่ประชุม
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานมูลนิธิ
เพื่อเยาวชนชนบท (มยช.ร้อยเอ็ด) ปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการที่
เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอโครงการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ความเห็นของที่ประชุม
จากการพิจารณาผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น แล้ว
เห็นว่า โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมบางโครงการ มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์
การพิจารณา คือ มีระดับคะแนนต่ากว่าร้อยละ ๕๐ เพียง ๒ – ๓ คะแนน เท่านั้น ดังนั้น สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เสนอโครงการกลับไป
พัฒนาโครงการ ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับกองทุนสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในอนาคต
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามผลการพิจารณาและความเห็นของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดาเนินการ ดังนี้
๑. ประสานแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อทราบ
ผลการพิจารณา ดังนี้ สมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลาปาง สมาคมเพื่อนภู องค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
จังหวัดสุรินทร์ และเทศบาลตาบลไม้ยา จังหวัดเชียงราย

-๓๒. ประสานผู้เสนอโครงการที่ผ่ านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อร่วมกันพัฒนา
ข้อเสนอโครงการเชิงบู รณาการให้ แล้ ว เสร็จภายใน ๓ – ๖ เดื อน ซึ่งหลั งจากที่ โครงการมีค วามสมบู รณ์
ครบถ้วนแล้ว ให้นาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณารายละเอียดของโครงการต่อไป
๓. ประสานแจ้งโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น เพื่อทราบผลการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
โครงการที่ เ สนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการตาม
ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

