มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุ กรรมการกลั่น กรองโครงการด้านการ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้อนุกรรมการ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยไม่มีอนุกรรมการท่านใด
ขอแก้ไข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อม
๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายการการดาเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ความเห็นของที่ประชุม
การเปลี่ยนแปลงรายการการดาเนินโครงการควรแสดงข้อมูลให้เห็นว่า รายละเอียด
กิจกรรมและงบประมาณจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
มติทปี่ ระชุม
รั บ ทราบการเปลี่ ยนแปลงพื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการจ านวน ๒ แห่ งภายใต้ โครงการ
เสริ มสร้ างศั ก ยภาพและการมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ยป่ า ชุ ม ชนจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดาเนินการ
โดย สภาองค์กรชุมชนตาบล จังหวัดกาญจนบุรี และองค์กรเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

-๒–
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการ
ที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้ อเสนอ
โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ความเห็นของที่ประชุม
๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าปันเลี้ยะอันซองให้เกิดความยั่งยืน โดยการ
มีส่ วนร่วมของประชาชนตาบลกัน ตวจระมวล ควรเพิ่มเติมข้อมูลกิจกรรมดาเนินงานในพื้นที่ป่า ๖๘๑ ไร่
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับป่า เช่น การใช้ประโยชน์จากป่า นโยบายของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล
ในการส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมในพื้นที่
๒. โครงการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และการจัดการพื้น ที่สีเขียว
ในเขตติดต่อล าพู น -เชีย งใหม่ ตามแนวคิดการมีส่ วนร่วมที่ ยั่งยืน ควรเพิ่ มเติมข้อมูล ความสั มพั นธ์กันของ
กิจกรรมการดาเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขต
ติดต่อลาพูน-เชียงใหม่กับโครงการนวัตกรรมการรักษาฟื้นฟู ระบบรากและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ต้นยางนา ถนนสายเชียงใหม่-ลาพูน รวมทั้ง การส่งเสริมให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวถนนที่มีต้นยางนาและ
ต้นขี้เหล็ก เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมโดยคานึงถึงการดาเนินงานที่จะได้รับประโยชน์ในลักษณะ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินริมถนนที่มีต้นยางนาและต้นขี้เหล็ก และกลุ่มชุมชนที่
ต้องการอนุรักษ์
๓. โครงการเกษตรตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อาเภอนาดี ควรเพิ่มเติมข้อมูลความสอดคล้องของการดาเนินกิจกรรมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบตามผลการพิจารณาและความเห็นของฝ่ายเลขานุการ โดยมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการดาเนินการ ดังนี้
1. ประสานแจ้งผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อทราบผลการ
พิจารณา จานวน ๔ โครงการ คือ
๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าปันเลี้ ยะอันซองให้เกิดความยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตาบลกันตวจระมวล
๑.๒ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพื้นที่
สีเขียว ในเขตติดต่อลาพูน – เชียงใหม่ ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน
๑.๓ โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อาเภอนาดี
๑.๔ โครงการต้นแบบหมู่บ้านรักษ์ป่าสู่การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
2. ประสานแจ้งผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น เพื่อทราบผลการ
พิจารณา และร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการให้แล้วเสร็จภายใน 3 – ๖ เดือน ซึ่งหลังจากที่
โครงการมี ความสมบู ร ณ์ ค รบถ้ว นแล้ ว ให้ น าเสนอคณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองโครงการด้ านการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณารายละเอียดของโครงการต่อไป
๓. ประสานแจ้งผู้เสนอโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น เพื่ อทราบผล
การพิจารณา จานวน ๔ โครงการ คือ

-๓๓.๑ โครงการพัฒนาองค์กรชาวบ้าน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ายาว ๑
๓.๒ โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน ทสม.
๓.๓ โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓.๔ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติในลาห้วยทับทันโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นตาบลศรีสุข
๔.๒ โครงการเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล
และพื้ น ที่ ต้น น้ า อาเภอปะทิ ว ดาเนิ น การโดย สมาคมเพื่ อนสิ่งแวดล้ อม
จังหวัดชุมพร
ความเห็นของที่ประชุม
๑. เนื่องจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีความหลากหลายในขณะที่วัตถุประสงค์
ของโครงการยังไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงเห็นควรให้ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้อง
กับปัญหาที่เกิดขึ้น
๒. การก าหนดตั ว ชี้ วั ด ผลส าเร็ จของโครงการในแต่ ล ะกิ จกรรม ควรก าหนดให้
สามารถบ่งชี้ถึงผลสาเร็จของโครงการได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ แผนงาน/กิจกรรมส่วนใหญ่
จะเน้นการอบรมการจัดหลักสูตรท้องถิ่น การจัดทาสื่อ ซึ่งยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่
๓. แผนงานที่ ๒ การส่ งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ ๒.๑ กิจกรรมฟื้นฟูและปลูกป่าชายเลนทดแทนพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อสร้าง
แหล่งอนุบาลสัตว์น้าชายฝั่ง มีลักษณะการดาเนินกิจกรรมที่คล้ายคลึงและซ้าซ้อนกับกิจกรรมที่ ๒.๘ กิจกรรม
อนุรักษ์พัฒนาแหล่งทรัพยากรในชุมชน ๓ พื้นที่ ป่าต้นน้า ป่าชายเลน และชายฝั่งทะเล ดังนั้น จึงเห็นควรให้
ทบทวนรายละเอียดของกิจกรรมให้มีความเหมาะสม
๔. เนื่องจากปั จจุบันมีห ลายหน่วยงานที่ได้ดาเนินการปลูกป่าในพื้นที่ป่าชายเลน
และป่าชายหาด ดังนั้น จึงเห็นควรให้ ตรวจสอบความซ้าซ้อนของพื้นที่ที่จะดาเนินการปลูกป่า และควรระบุ
พื้นที่ปลูกให้ชัดเจน
๕. พิจารณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน เช่น ค่าเช่าเหมารถบัส
ค่ากล้าไม้ปลูกป่าชายเลน ป่าชายหาด และปลูกป่าบก
๖. กิจกรรมการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ควรประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการส่งเจ้าหน้าที่ เป็นนักวิจัยมาให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการจาแนกชนิดพันธุ์
๗. กิ จ กรรมการอบรมในแต่ล ะแผนงาน จะต้อ งมี การกาหนดวัตถุ ป ระสงค์ และ
กลุ่ ม เป้ าหมายให้ ชั ด เจน รวมทั้ งระบุ ถึ งการน าผลที่ ได้ จ ากการเข้ ารับ การอบรมดั งกล่ าวไปใช้ ป ระโยชน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาไปใช้ในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการและสามารถวัดผลสาเร็จที่เกิดขึ้นได้
อย่างเป็นรูปธรรม
๘. การขยายพันธุ์ปูม้า ควรจัดทาในรูปแบบของธนาคารปูที่ได้ดาเนินการในพื้นที่
อ่าวทุ่งมหา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

-๔๙. เพิ่มเติมข้อมูลศักยภาพของโฮมสเตย์ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพในการดาเนินงานว่า
จะสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อย่างไร
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการของโครงการเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ชายฝั่งทะเล และพื้นที่ต้นน้าอาเภอปะทิว ดาเนินการโดย สมาคมเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร และให้ผู้เสนอ
โครงการปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งมติการประชุมให้ทราบ แล้วให้นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

