มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่น กรองโครงการด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
โดยไม่มีอนุกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานความก้า วหน้ า การด าเนิ น โครงการที่ เสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อม
๓.๒ รายงานการติดตามประเมิน ผลการดาเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบผลการประเมินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รวม
๖ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดาเนินการสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ รวม ๔ โครงการ และ
โครงการที่ได้ดาเนินการมาแล้ว ๑ ปี จานวน ๒ โครงการ
๓.๓ รายงานผลการประชุมโครงการพัฒ นาศักยภาพเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยง
ในการเขียนข้อเสนอโครงการ

-๒มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเป็น
พี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ
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
เปิดรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๐

มติที่ประชุม
เห็นชอบตามผลการพิจารณาและความเห็นของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดาเนินการ ดังนี้
๑. ประสานแจ้ ง หน่ ว ยงานเจ้า ของโครงการที่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาเบื้ อ งต้ น
เพื่อทราบผลการพิจารณา คือ โครงการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน (เชียงใหม่) ดาเนินการโดย มูลนิธิสื่อประชาธรรม
๒. ประสานผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้อ งต้นเพื่อร่วมกันพัฒนา
ข้อเสนอโครงการเชิงบู รณาการให้ แล้ ว เสร็จภายใน ๓ – ๖ เดื อน ซึ่งหลั งจากที่ โครงการมีค วามสมบู รณ์
ครบถ้ว นแล้ ว ให้ น าเสนอคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้ านการจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมพิจารณารายละเอียดของโครงการต่อไป
๔.๒ โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ป่ า ชุ ม ชนพื้ น ที่ ช ายแดน จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ความเห็นของที่ประชุม
จากการพิจารณาในรายละเอียดของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนพื้นที่ชายแดน
จังหวัดศรีสะเกษ แล้ว เห็นว่า รายละเอียดข้อเสนอโครงการ ยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของการดาเนินงาน
ที่ชัดเจนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ได้จริง ดังนั้น จึงควรปรับแก้ไขให้ชัดเจนในประเด็น ดังนี้
๑. ควรเพิ่มเติมพื้นฐานการดาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนามาสู่การแก้ปัญหา
๒. พื้นที่เป้าหมาย ค่อนข้างกว้าง การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เกิดจิตสานึกในการ
อนุ รั กษ์ ทรัพ ยากรอาจต้องใช้เวลาหลายปี ประกอบกับ บุคลากรของมหาวิทยาลั ยที่ จะดาเนินโครงการมี
๓ ท่าน ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงควร
พิจารณาทบทวนจานวนเจ้าหน้าที่ดาเนินงานและพื้นที่ดาเนินงานให้มีความสอดคล้องกัน โดยอาจเลือกพื้นที่
เป้าหมายบางพื้นที่ที่มีฐานข้อมูลครบถ้วน กาหนดกิจกรรมที่จาเป็นที่เป็นที่ต้องการของพื้นที่ และสามารถ
ดาเนินการต่อยอดได้
๓. ควรกาหนดรูปแบบกลไกในการดาเนินงานให้ชัดเจน ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย
และในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงาน โดยใช้เครือข่ายของคณะกรรมการที่มีอยู่ดาเนินงาน ซึ่งจะทาให้
เห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

-๓๔. ควรระบุวิทยากรที่จะเข้าอบรมในแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจน
๕. การใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ควรต้องพิจารณาว่า
สื่อดังกล่าวสามารถเข้าถึงเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง หรือไม่ เพื่อให้สื่อที่ผลิตขึ้น สามารถใช้ประโยชน์ได้
สูงสุด
๖. ควรพิจารณาว่า กฏ กติกาในการป้องกันปัญหาการบุกรุกพื้นที่ในชุมชนที่มีอยู่มี
ความเข้มแข็งเพียงพอหรือไม่ และควรต้องมีการศึกษาประเด็นกฏ กติกาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการ
ยอมรับของชุมชนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
มติที่ประชุม
ให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ประสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมฯ ให้
แล้ วเสร็จภายใน ๖ เดือน นั บจากวันที่ แจ้งมติ คณะอนุกรรมการกลั่ นกรองโครงการด้านการจั ดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๔.๓ โครงการเสริ ม สร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การฐาน
ทรัพยากรดิน น้า ป่า อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ของสมาคมเพื่อนภู
ความเห็นของที่ประชุม
กิจกรรมการสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ยืนต้น ให้กับสมาชิกเกษตรกร ควรจัดหาพันธุ์พืช
ที่จะนามาปลูกให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการของโครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการฐานทรัพ ยากรดิน น้ า ป่ า อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ของสมาคมเพื่ อนภู โดยให้ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ประสานสมาคมเพื่ อนภู ดาเนิน การให้ เป็ น ไปตาม
ความเห็นของที่ประชุมและนาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

