มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุ กรรมการกลั่น กรองโครงการด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุ กรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
โดยไม่มีอนุกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ดาเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ความเห็นของที่ประชุม
๑. พิจ ารณาทบทวนวงเงินงบประมาณในแต่ล ะแผนงานและกิจกรรมให้ มีความ
เหมาะสมและมีมาตรฐานเดีย วกัน เช่น ค่าบารุงสถานที่ ควรปรับลดลงเป็น ๕,๐๐๐ บาท/แห่ ง ในแต่ล ะ
กิจกรรมให้เหมือนกัน รวมทั้ง กิจกรรมการศึกษาดูงาน ควรพิจารณาพื้นที่ใกล้เคียงและจานวนผู้เข้าร่วมให้มี
ความเหมาะสม

-๒๒. เพื่อมิให้การดาเนินกิจกรรมของโครงการมีความซ้าซ้อนกับภารกิจ ของกรมป่าไม้
ที่ดาเนินการอยู่ ดังนั้น จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ประสานกรมป่าไม้เพื่อตรวจสอบความ
ซ้าซ้อนของการดาเนินกิจกรรมโครงการให้ชัดเจน
๓. เนื่องจากโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ เป็น
โครงการที่ดาเนินงานอยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ดังนั้น จึงควรเน้นการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวังพื้นที่ป่าชุมชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
ให้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ ประสานมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรีส ะเกษ
ปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของที่ประชุมฯ และนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ชุดโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการลดการใช้สารเคมี
ในพื้ น ที่ สู ง และพื้ น ที่ ต้ น น้ าโดยสนั บ สนุ น การท าเกษตรที่ ล ดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่ถูกแปรสภาพเป็นเขาหัวโล้น

ความเห็นของที่ประชุม
จากการพิจารณาในรายละเอียดชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่สูงและพื้นที่ต้นน้า โดยสนับสนุนการทาเกษตรที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ที่ถูกแปรสภาพเป็นเขาหัวโล้นจังหวัดน่านแล้ว เห็นควรปรับแก้ไข ดังนี้
๑. โครงการพัฒ นาศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมล าน้าว้า ในพื้น ที่
อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ของมูลนิธิคนบ่อว้า
๑.๑ ข้อเสนอโครงการยังขาดความชัดเจนในส่วนของสภาพปัญหาและสาเหตุ
ที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงเหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องดาเนินโครงการ
๑.๒ ทบทวนตัวชี้วัดให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เห็นผลลัพธ์
สุดท้ายที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เช่น ชาวบ้านมีความรู้เรื่องอะไรเพิ่มขึ้น การส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกอย่างไร
ชาวบ้านปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพดไปปลูกพืชชนิดอื่นได้อย่างไร เป็นต้น
๑.๓ ตรวจสอบวงเงินงบประมาณในแต่ละกิจกรรมให้ถูกต้อง รวมทั้ง ทบทวน
ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน โดยควรพิจารณาพื้นที่ศึกษาดูงานใกล้เคียงเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
๑.๔ งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตาม
สัดส่วนงบประมาณตามแนวทางการพิจารณาฯ ที่กาหนด คือ งบบริหารโครงการไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของวงเงิน
โครงการ และงบดาเนินโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ ของวงเงินโครงการ
๑.๕ กิจกรรมการศึกษาดูงาน ควรตัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเสื้อยืด กระเป๋า และค่าประกัน
อุบัติเหตุออก เนื่องจากค่าประกันอุบัติเหตุได้รวมอยู่ในค่าจ้างเหมารถทัวร์แล้ว
๒. โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับภูมินิเวศท้องถิ่น
จังหวัดน่าน

-๓–
๒.๑ ทบทวนการน าเสนอข้ อมู ล สภาพปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น ในพื้ น ที่ ให้ ชั ด เจน ทั้ ง
ปัญหาในภาพรวมและปัญหาที่จะแก้ไข อาทิ เช่น ๑) สภาพปัญหามีการใช้สารเคมีทางการเกษตร ควรอธิบาย
ว่าใช้สารเคมีอะไร มีผลอย่างไร เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน ๒) เกษตรกรขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ควรชี้แจงให้ชัดว่าขาดทางเลือกอย่างไร ๓) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควรอธิบายถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
๒.๒ ตัวชี้วัดยังขาดความชัดเจน เช่น ตัวชี้วัดข้อ ๕ มีหลักสูตรด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้า และอาชีพทางเลือก ๓ หลักสูตร ซึ่งภายหลังจากจบ
โครงการแล้วจะเกิดการบูรณาการในหลักสูตรเกิดขึ้น หรือเกิดทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นต้น ดังนั้น
จึงเห็นควรให้ทบทวนตัวชี้วัดให้ชัดเจน
มติที่ประชุม
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานมูลนิธิ
คนบ่ อ ว้าและมูล นิ ธิฮัก เมื องน่ าน ปรั บ แก้ ไขรายละเอี ยดของโครงการและน าเสนอต่อ คณะอนุ ก รรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอีกครั้ง
๕.๒ ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการ
ที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอ
โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามผลการพิจารณาและความเห็นของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดาเนินการ ดังนี้
๑. ประสานแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อทราบ
ผลการพิจารณา จานวน ๑ โครงการ คือ โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดพิจิตร
๒. ประสานแจ้งผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อทราบผลการ
พิ จ ารณา และร่ ว มกั น พั ฒ นาข้ อ เสนอโครงการเชิ งบู รณาการให้ แ ล้ ว เสร็จ ภ ายใน ๓ – ๖ เดื อ น นั บ จาก
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ไปหารือร่วมกับผู้เสนอโครงการ ซึ่งหลังจากที่โครงการมีความสมบูรณ์
ครบถ้ว นแล้ ว ให้ น าเสนอคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้ านการจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมพิจารณารายละเอียดของโครงการต่อไป
๓. ประสานแจ้ งโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น เพื่อทราบผลการ
พิจารณา จานวน ๑ โครงการ คือ โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกและอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนป่าโนนใหญ่
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

