มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุ กรรมการกลั่น กรองโครงการด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
โดยไม่มีอนุกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการที่
เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอ
โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๐

มติที่ประชุม
เห็นชอบตามผลการพิจารณาและความเห็นของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดาเนินการ ดังนี้
๑. ประสานแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น เพื่อทราบ
ผลการพิจารณา จานวน ๒ โครงการ ดังนี้

-๒–
๑.๑ โครงการนวัตกรรมการรักษาฟื้นฟูระบบรากและสร้างการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ต้นยางนา ถนนสายเชียงใหม่ – ลาพูน ให้อยู่คู่ชุมชนอย่างปลอดภัย สวยงาม และยั่งยืน
๑.๒ โครงการอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรป่ าไม้ ด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาดั้ งเดิ ม ของคนชายโขง
จังหวัดอุบลราชธานี
๒. ประสานแจ้งผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อทราบผลการ
พิจารณา และร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ไปหารือร่วมกับผู้เสนอโครงการ ซึ่งหลังจากที่โครงการมีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว
ให้นาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
รายละเอียดของโครงการต่อไป
๓. ประสานแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น เพื่อทราบ
ผลการพิจารณา คือ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขต
ติดต่อลาพูน – เชียงใหม่ ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ หากผู้เสนอโครงการมีการประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ขอให้ ผู้เสนอโครงการปรับ แก้ไขรายละเอียดโครงการให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และนาเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อไป
๔.๒ โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นตาบลนาดี ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาดี จังหวัดสุรินทร์
ความเห็นของที่ประชุม
๑. เนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และฐานเรียนรู้ มีวงเงินค่อนข้าง
สูง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๙ ของงบประมาณทั้งหมด ดังนั้น จึงเห็นควรให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
พิจารณาทบทวนงบประมาณให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามราคาวัสดุก่อสร้างตามที่กระทรวงพาณิชย์
กาหนด รวมทั้ง ปรับปรุงรูปแบบและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีลักษณะกลมกลืนกับธรรมชาติ มีความคงทน
ถาวร และเหมาะสมต่อการใช้งาน
๒. ในระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตาบลนาดี ได้รับรางวัลจากการดาเนิน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงควรแสดงข้อมูล รายละเอียดผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดขึ้นและเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อดาเนินการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และฐานการเรียนรู้
๓. งบบริหารโครงการในส่วนของงบบุคลากร ควรปรับเปลี่ยนข้อความจากค่าจ้าง
เป็นค่าตอบแทน
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบในหลักการของโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นตาบลนาดี โดยให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี ดาเนินการให้ เป็นไปตามความเห็นของ
ทีป่ ระชุมและนาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

-๓๔.๓ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ในการ
จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ของสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
(องค์การมหาชน) ดาเนินการโดย สภาองค์กรชุมชนตาบล จังหวัดกาญจนบุรี
และองค์กรเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
ความเห็นของที่ประชุม
๑. พิจารณาทบทวนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ชัดเจนและตรงกับข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น รวมทั้ ง ตั ดข้ อความประเด็ น ตัว อย่างการปฏิบั ติการตรวจยึด ไม้ ผิ ดกฎหมาย เนื่ องจากเป็ น ข้อมู ล
ทางด้านกฎหมายที่อยู่ในกระบวนการทางศาลและยังไม่มีข้อยุติ โดยอาจปรับข้อมูลเป็นจานวนรายหรือจานวน
คดีที่มีการจับกุม
๒. เนื่ อ งจากในช่ว งที่ ผ่ านมา ได้มี ก ารด าเนิ น กิ จกรรมภายใต้ การสนั บ สนุ น จาก
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ดังนั้น จึงควรแสดงเหตุผลและความจาเป็นในการขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม
๓. แผนงานที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
ควรปรับระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมที่ ๑.๓ สัมมนายกระดับวิธีคิดของผู้นาป่าชุมชน ๕๐ คน มาดาเนินการ
ในไตรมาสที่ ๔ ของปีที่ ๑ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะดาเนินการ รวมทั้ง นาผลที่ได้จากการดาเนิน
กิจกรรมมาใช้เป็นข้อมูลในการสัมมนาเพื่อนาไปสู่การเกิดแผนยุทธศาสตร์การจัดการป่าชุมชน
๔. แผนงานที่ ๓ การให้ ความรู้ความเข้าใจ ส่ง เสริมสนับสนุนในการอนุรักษ์และ
ฟื้น ฟูป่ าชุมชน กิจกรรมที่ ๓.๓ จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การป้องกันไฟป่า พร้อมมอบอุปกรณ์
ป้องกันไฟป่า ขอให้พิจารณาถึงวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา
ของพื้นที่ที่แท้จริง มากกว่าที่จะขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า (เครื่องเป่าลม) ในทุกพื้นที่เป้าหมาย
๕. ปรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมในทุกกิจกรรมจากวงเงิน
๕๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๔๐๐ บาท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั กการของโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่ าชุมชนจังหวัด
กาญจนบุ รี ในการจั ดการทรัพยากรป่ าไม้อย่างยั่งยืน ของสถาบันพั ฒ นาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ดาเนินการโดย สภาองค์กรชุมชนตาบล จังหวัดกาญจนบุรี และองค์กรเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประสานสถาบั น พั ฒ นาองค์ กรชุมชน (องค์การมหาชน) ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ ให้ เป็ นไปตาม
ความเห็นของที่ประชุมฯ และนาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

