มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุ กรรมการกลั่น กรองโครงการด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวัน อังคารที่
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยนายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
ขอแก้ไขเรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณี
โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ
๒๕๖๐ โดยเห็นว่ามติที่ประชุมควรเขียนให้ชัดเจนว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ โครงการปลูกป่าส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ดาเนินการโดย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน
ตาบลบ้ านหนุ น จั งหวัด แพร่ เนื่ อ งจากมี คะแนนผ่ านหรือไม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิน ความเหมาะสมของ
โครงการเบื้องต้น (Checklist) เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อม
๓.๒ การมอบอานาจให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ กรรมการฯ ในการพิ จารณา
ข้อเสนอโครงการ
มติที่ประชุม
รับทราบความเห็นของกลุ่มนิติการ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่องการมอบอานาจให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งผลการพิจารณาให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์
และไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้น โดยไม่ต้ องนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการเบื้องต้น (Checklist) ไม่สามารถดาเนินการได้

-๒ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ดาเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ความเห็นของที่ประชุม
๑. วัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการควรระบุพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจนว่าดาเนินการ
ในพื้นที่ป่าชุมชน ๕ แห่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการติดตามโครงการ
๒. เพิ่มเติมข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และผลการดาเนินงานของกรรมการ
ป่ าชุ มชนในระยะเวลาที่ผ่ านมา เพื่ อให้ เกิ ดความมั่น ใจว่า กรรมการป่าชุมชนมีความเข้มแข็งที่ จะดาเนิ น
โครงการให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนได้ต่อไป
๓. เนื่องจากงบประมาณในการดาเนินงานจะเน้นการศึกษาดูงาน ซึ่งขาดกิจกรรมที่
เป็นรูปธรรมที่จะแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนและความสาเร็จในการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เช่น การจัดทา
แนวกันไฟ ฝายแม้ว ฝายชะลอน้า เป็นต้น นอกจากนี้ อาชีพทางเลือกยังไม่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงการ
ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนที่จะทาให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของป่าชุมชน ดังนั้น จึงเห็นควร
ปรับแก้ไขกิจกรรมดาเนินงานให้ชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรม
๔. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงเห็นควรให้ปรับแก้ไขตัวชี้วัดให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
๕. เพื่ อให้ เกิ ดความมั่ นใจว่าโครงการดั งกล่ าวได้รับ การเห็ น ชอบจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดังนั้น จึงเห็นควรขอหนังสือยืนยันให้ความเห็นชอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
๖. เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายของโครงการมีพื้นที่ดาเนินงานอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจะเข้าไปดาเนินการต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน
ดังนั้ น จึงเห็ น ควรให้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ศรีสะเกษ ประสานกรมป่าไม้ เพื่อขอหนังสื ออนุญ าตการเข้าไป
ดาเนิ น โครงการในพื้ น ที่ ก่อน อย่ างไรก็ต าม เพื่ อหลี ก เลี่ ยงปั ญ หาดั งกล่ าว มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ศรีสะเกษ
อาจเปลี่ยนแปลงการดาเนินกิจกรรมออกมาอยู่นอกพื้นที่ป่า บริเวณพื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) โดยอาจ
ดาเนินกิจกรรมในเรื่องของป่าครอบครัวในพื้นที่ของชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่ทาการเกษตรของ
ชุมชนเอง
๗. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน พื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นโครงการ
ต่อเนื่องจากโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ควรนาเสนอข้อมูลผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความเชื่ อมโยงของ
โครงการเดิมกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ประสานมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ศรี สะเกษ ปรั บ แก้ ไขรายละเอี ย ดของโครงการ
ให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุม และนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

-๓ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการที่
เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอ
โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชี ว ภาพให้ เกิ ด ความยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ ป่ า ชุ ม ชน
สาธารณประโยชน์ บ้านหนองบัวแดง ตาบลเขวาไร่ อาเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ดาเนินการโดย คณะกรรมการหมู่บ้านหนองบัวแดง จังหวัด
มหาสารคาม

มติที่ประชุม
๑. ไม่ เห็ น ชอบให้ ก ารสนั บ สนุ น โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีว ภาพให้ เกิดความยั่งยืน ในพื้นที่ป่าชุมชนสาธารณ
ประโยชน์บ้านหนองบัวแดง ตาบลเขวาไร่ อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุ กรรมการ เนื่ องจากมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้น คือ มีระดับต่ากว่า
ร้อยละ ๕๐ (ได้ ๔๒ คะแนน)
๒. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งคณะกรรมการ
หมู่บ้านหนองบัวแดง เพื่อทราบผลการพิจารณา
๕.๒ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่ชายโขง จังหวัดอุบลราชธานี ดาเนินการโดย สมาคมภูมินิเวศพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ความเห็นของที่ประชุม
๑. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่
ชายโขง จังหวัดอุบลราชธานี ดาเนินการโดย สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในการเชื่อมโยงกันของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของโครงการ จึงเห็นควรให้สมาคมภูมิ
นิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืนพิจารณาทบทวนสภาพปัญหาให้ชัดเจนโดยเน้นปั ญหาที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้ง จะต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่จะต้องดาเนินการด้วย
๒. เนื่ องจากพื้ นที่ ดาเนิ นงานอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ การที่ ส มาคมภูมิ นิ เวศ
พัฒนาอย่างยั่งยืนจะเข้าไปดาเนินกิจกรรมใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อน
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานสมาคมภูมินิเวศพัฒ นาอย่างยั่งยืน ปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการ
ให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุม และนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

