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คู่มือประสานการด าเนินงาน 
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด 

กรณีเงินสมทบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
๑. บทน า 

 ส ำน ักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ ่งแวดล้อม โดย ส ำน ักงำนกองท ุน

สิ่งแวดล้อม ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้หำรือร่วมกับกรมบัญชีกลำง 

(ผู้จัดกำรกองทุน) ก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

ใช้เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม  ทั้งในเรื่อง

ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำยเงิน ตลอดจนขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำนเมื่อโครงกำรสิ้นสุด โดยใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนมำตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ 

 เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ให้ใช้หลักกำรผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Pollution Pays Principle: PPP) โดยมำตรำ ๘๘ 

บัญญัติว่ำ “ในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่ใดซึ่งได้จัดให้มีกำรก่อสร้ำงและด ำเนินกำรระบบบ ำบัด  

น้ ำเสียรวม หรือระบบก ำจัดของเสียรวมของทำงรำชกำร โดยเงินงบประมำณแผ่นดิน หรือเงินรำยได้ของ

รำชกำรส่วนท้องถิ่น และเงินกองทุน ซึ่งจัดสรรตำมพระรำชบัญญัตินี้แล้ว ให้คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม

แห่งชำติ โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ พิจำรณำก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร ที่จะประกำศใช้

ในแต่ละเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม หรือระบบก ำจัดของเสีย

รวมดังกล่ำว” ประกอบกับ มำตรำ ๓๙ บัญญัติว่ำ “แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมใน

ระดับจังหวัด ที่จะได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติในล ำดับแรก จะต้องเสนอ

ประมำณกำรเงินงบประมำณแผ่นดินและเงินกองทุน ส ำหรับกำรก่อสร้ำงหรือด ำเนินกำรเพ่ือให้มีระบบ

บ ำบัดน้ ำเสียรวม หรือระบบก ำจัดของเสียรวม ตำมมำตรำ ๓๘(๒) ด้วย” คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม

แห่งชำติ ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๕๗ จึงได้มีมติส ำหรับโครงกำรภำยใต้

แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ำหนดให้มี

งบประมำณจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม สมทบกับงบประมำณแผ่นดินเพื่อด ำเนินโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำร 

เพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘ เป็นอัตรำคงที่ (Flat Rate) โครงกำรละ 

๑๐๐,๐๐๐ บำท โดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้ใช้เป็น



๒ 
 

แนวนโยบำยกำรสนับสนุนงบประมำณโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ในระดับจังหวัด ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมำ 

 ส ำนักงำนนโยบำยฯ จึงได้จัดท ำคู่มือประสานการด าเนินงาน ส าหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ

การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด กรณีเงินสมทบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้น  เพ่ือให้

กระบวนกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอนต่ำงๆ มีควำมชัดเจน สอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์ของกองทุน

สิ่งแวดล้อม และงำ่ยต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้ขอรับกำรสนับสนุน 

๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๑) เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม  กรมบัญชีกลำง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 ๒) เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๓.  ขอบเขต 

 ขอบเขตของคู่มือฯ ครอบคลุมตั้งแต่โครงกำรได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ จนสิ้นสุดโครงกำร โดยแสดงขั้นตอนกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุน  กำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ  กำรเปิดและปิดบัญชี กำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร กำรจัดเก็บค่ำบริกำร และกำรส่งเงินเข้ำ
กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๔. ความรับผิดชอบ 

ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท ำหน้ำที่ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยเป็นองค์กร
ระดับปฏิบัติในกำรบริหำรและจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขของคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ 

กรมบัญชีกลาง ท ำหน้ำที่เป็นผู้เก็บรักษำเงินและทรัพย์สินกองทุน  และเป็นผู้จัดกำรกองทุนใน
ส่วนเงินอุดหนุน โดยกำรเก็บรักษำเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อม กำรเบิกจ่ำยเงิน และกำร
บัญชีของกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกำรก ำหนดระบบบัญชีกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกำรเฉพำะ 

 



๓ 
 

๑. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
กำรเบิกจ่ำยเงินและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน มีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑:    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยมีเงินสบทบจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการ
ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ขั้นตอนที่ ๒: คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนุมัติงบประมาณสมทบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ 
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

ขั้นตอนที่ ๓: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบการได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 

  ส ำนักงำนนโยบำยฯ ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรได้รับกำรบรรจุโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำร
เพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ไว้ภำยใต้พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

ขั้นตอนที่ ๔: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งมติคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมให้ผู้จัดการกองทุน (กรมบัญชีกลาง) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับกำรจัดสรร
เงินอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อมทรำบ พร้อมประสำนกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุนจำก
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ ๕: การลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับกำรจัดสรรเงินอุดหนุน เพ่ือด ำเนิน

โครงกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมหรือระบบก ำจัดของเสียรวม รวมทั้งกำรจัดหำ จัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินงำนและบ ำรุงรักษำระบบ จะต้องลงนำมใน 

“บันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม ตำมโครงกำร............ของ.....................(องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น)” (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๑) โดยเป็นกำรลงนำม ๒ ฝ่ำย ระหว่ำง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ำยหนึ่ง กับ กรมบัญชีกลำงและส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม อีกฝ่ำยหนึ่ง 

 

 



๔ 
 

ขั้นตอนที่ ๖: จัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้สอดคล้องกับ
รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งแผนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรำ ๘๘ แล ๙๓ แห่งพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่งให้ส ำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้อง ภำยใน ๑ เดือน หลังจำก
วันลงนำมในบันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ี ๒) 

ขั้นตอนที่ ๗: การรับรองแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

  ส ำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ตรวจสอบควำมถูกต้องของแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำรฯ และลงนำม
รับรองก่อนส่งให้กรมบัญชีกลำงเพ่ือใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินตำมขั้นตอนต่อไป พร้อมส ำเนำส่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภำยใน ๗ วันท ำกำรนับจำกวันที่รับรองแผน  

ขั้นตอนที่ ๘: เปิดบัญชีธนาคารเพื่อเบิกจ่ายเงินโครงการ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรเปิดบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์กับ ธนำคำรกรุงไทย 
จ ำกัด (มหำชน) ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงกำร....................” และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝำกดังกล่ำว 
ให้กรมบัญชีกลำง (ผู้จัดกำรกองทุน) ทรำบเพ่ือโอนเงินเข้ำบัญชีให้ต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๙: การเบิกจ่ายเงิน 

 ๙.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท ำกำรเบิกจ่ำยเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท ในงวดแรกของ
สัญญำจ้ำงโครงกำร โดยยื่นหนังสือขอเบิกเงินกับกรมบัญชีกลำง (ผู้จัดกำรกองทุน) (รายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที ่ ๓) พร้อมเอกสำรประกอบ ดังนี้ 

 ๑)  ส ำเนำมติคณะกรรมกำรพร้อมรำยละเอียดโครงกำร 
  ๒)  ส ำเนำแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่ส ำนักงำนนโยบำยฯ ลงนำม
รับรองแล้ว 
  ๓)  ส ำเนำชื่อ และเลขที่บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของโครงกำร (ต้องลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง) 
  ๔)  หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ (ถ้ำมี) 
  ๕)  ส ำเนำสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแบบในระเบียบพัสดุของทำงรำชกำรโดยอนุโลม 
(ถ้ำมี) 
  ๖)  เอกสำรที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตำมท่ีผู้จัดกำรกองทุนก ำหนด  
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๕ 
 

 ทั้งนี้ ในกำรขอเบิกเงิน ควรยื่นหนังสือขอเบิกก่อนถึงก ำหนดไม่น้อยกว่ำ ๑๐ วัน โดย 
ผู้ขอเบิกจะต้องเป็นผู้มีอ ำนำจสูงสุดของหน่วยงำน หรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทนได้  โดยให้ 
ผู้มีอ ำนำจสูงสุดท ำหนังสือมอบอ ำนำจ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๔) ส่งให้กรมบัญชีกลำงและส ำเนำให้
ส ำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทรำบ 

 ๙.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินอุดหนุน ใช้จ่ำยเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตำม
โครงกำรได้ ภำยในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รำยจ่ำยที่ก ำหนดไว้ส ำหรับโครงกำรใดให้ใช้ส ำหรับโครงกำรนั้น  
จะโอนหรือน ำไปใช้ในโครงกำรอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 
  กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร ในสำระส ำคัญหรือกำรขอขยำยระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรที่ได้รับอนุมัติจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 

  ๙.๓ ในกรณีที่มิได้ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงิน
อุดหนุน ส่งเงินคืนกองทุนภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรให้
เก็บไว้ใช้ต่อเป็นกรณีพิเศษ 

ขั้นตอนที่ ๑๐:  การโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง 

 ๑๐.๑ กรมบัญชีกลำงจะโอนเงินเข้ำบัญชีโครงกำร ภำยใน ๗ วัน เมื่อเอกสำรครบถ้วน 
และจะมีหนังสือแจ้งโครงกำร พร้อมแบบบันทึกค ำรับรองของผู้เบิกและแบบรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินของ
โครงกำร (รายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ี ๕) 

 ๑๐.๒ ผู้มีอ ำนำจสูงสุดของหน่วยงำนลงนำมในค ำรับรองของผู้เบิก  
 ๑๐.๓ ส่งค ำรับรองของผู้เบิกที่ลงนำมแล้ว กลับคืนกรมบัญชีกลำง ภำยใน ๗ วัน 

ขั้นตอนที่ ๑๑:  การรายงานผลการด าเนินงานและการรายงานการจ่ายเงินของโครงการ 

 ๑๑.๑ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด ำเนินกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร เป็นรำยไตรมำส และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี เมื่อ
ด ำเนินกำรครบแต่ละ ๑ ปี  โดยส่งให้ส ำนักงำนกองทุนสิ่ งแวดล้อม ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภำยใน ๑๕ วัน หลังจำกสิ้นไตรมำส/ครบรอบ ๑ ปี จนกว่ำจะเสร็จสิ้น
โครงกำร (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๖ และ ๗) 

 ทั้งนี้ หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ส่งให้
หน่วยงำนที่บริหำรงบประมำณแผ่นดินอยู่แล้ว ให้ใช้ส ำเนำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเสนอ
ส ำนักงำนนโยบำยฯ ได้โดยอนุโลม 



๖ 
 

 ๑๑.๒ รำยงำนกำรรับจ่ำยเงิน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด ำเนินกำรรำยงำน
กำรรับจ่ำยเงินโครงกำร เป็นรำยไตรมำส ส่งให้กรมบัญชีกลำง (ผู้จัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม) ภำยใน ๑๕ วัน 
หลังจำกสิ้นไตรมำส ตำมปีงบประมำณ จนกว่ำจะเสร็จสิ้นโครงกำร (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๘) 

ขั้นตอนที่ ๑๒  การด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 ๑๒.๑ ปิดบัญชี เงินฝำกธนำคำร และส่งคงเหลือพร้อมดอกผลทั้ งหมด (ถ้ำมี ) คืน
กรมบัญชีกลำง (ผู้จัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม) ภำยใน ๑๕ วัน นับจำกวันสิ้นสุดโครงกำร โดย 

                   ๑) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์ ของธนำคำรกรุงไทย สำขำ

กระทรวงกำรคลัง ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดกำรกองทุน)”  เลขท่ีบัญชี ๐๖๘-๐๑๕๙๖๑-๔  โดย

ผู้รับเงินอุดหนุนเป็นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน พร้อมแนบส ำเนำใบโอนเงินและส ำเนำสมุดบัญชีเงิน

ฝำกออมทรัพย์ของโครงกำรทุกหน้ำ 

                   ๒) เขียนเช็คธนำคำรหรือตั๋วแลกเงินสั่งจ่ำย “กองทุนสิ่งแวดล้อม” (ผู้จัดกำร
กองทุน) โดยผู้รับเงินอุดหนุนเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อเช็คธนำคำรหรือตั๋วแลกเงิน พร้อมแนบ
ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของโครงกำรทุกหน้ำ  

 กรณีไม่ปฏิบัติตำมถือว่ำผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเป็นลูกหนี้ผิดนัดนับจำกวันสิ้นสุด
โครงกำร และจะต้องช ำระเบี้ยปรับในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินที่ต้องส่งคืน จนกว่ำจะส่งเงินคืนกองทุน 
  ๑๒.๒ สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งให้ส ำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภำยใน ๓๐ วัน นับจำกวันสิ้นสุดโครงกำร (รายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ ๙) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

๒. ขั้นตอนการก าหนดอัตราค่าบริการตามมาตรา ๘๘  
 
 ตำมมำตรำ ๘๘ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บัญญัติว่ำ “ในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่ใดซึ่งได้จัดให้มีกำรก่อสร้ำงและด ำเนินกำรระบบบ ำบัด  
น้ ำเสียรวม หรือระบบก ำจัดของเสียรวมของทำงรำชกำร โดยเงินงบประมำณแผ่นดิน หรือเงินรำยได้ของ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น และเงินกองทุน ซึ่งจัดสรรตำมพระรำชบัญญัตินี้แล้ว ให้คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ พิจำรณำก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร ที่จะประกำศใช้
ในแต่ละเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม หรือระบบก ำจัดของเสีย
รวมดังกล่ำว” 

 ในกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรตำมมำตรำ ๘๘  มีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑:    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษำควำมเหมำะสมในกำรจัดเก็บค่ำบริกำร พร้อมรับฟัง 
ควำมคิดเห็นของประชำชน 

ขั้นตอนที่ ๒:    น ำเสนออัตรำค่ำบริกำรต่อสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๓:    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนออัตรำค่ำบริกำรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น มำยังส ำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนนโยบำยและแผน 
  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ ๔:    ส ำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
  สิ่งแวดล้อมประสำนส่งข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ 

ขั้นตอนที่ ๕:     กรมควบคุมมลพิษ ตรวจวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของอัตรำค่ำบริกำรที่องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นเสนอ 

ขั้นตอนที่ ๖: กรมควบคุมมลพิษ น ำเสนอ คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ และคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม 
  แห่งชำติพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ ๗:    กรมควบคุมมลพิษ น ำอัตรำค่ำบริกำรที่คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ มีมติเห็นชอบ 
  จัดท ำประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เรื่อง อัตรำค่ำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พร้อมแจ้ง ส ำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ประกอบในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๓ ต่อไป 



๘ 
 

๓. ขั้นตอนการจัดเก็บค่าบริการตามมาตรา ๙๓ และการส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม 

 

 ตำมมำตรำ ๙๓ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บัญญัติว่ำ “ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำร ที่จัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม 
หรือระบบก ำจัดของเสียรวมของทำงรำชกำร มีอ ำนำจหน้ำที่จัดเก็บค่ำบริกำร ค่ำปรับ  และเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยตำมที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ ทั้งนี้ เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมหรือระบบ
ก ำจัดของเสียรวมของทำงรำชกำรที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือส่วนรำชกำรนั้นจัดให้มีขึ้น 
 ค่ำบริกำรและค่ำปรับที่จัดเก็บได้ตำมวรรคหนึ่ง ให้ได้รับกำรยกเว้น ไม่ต้องน ำส่งคลังเป็นเงิน
งบประมำณแผ่นดิน โดยให้น ำมำหักส่งเข้ำกองทุนตำมอัตรำส่วนที่คณะกรรมกำรกองทุนก ำหนด ส ำหรับ
ส่วนที่เหลือให้ใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมหรือระบบก ำจัด
ของเสียรวมของรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือของส่วนรำชกำรที่ได้จัดเก็บค่ำบริกำรและค่ำปรับนั้น” 

 ในกำรจัดเก็บค่ำบริกำรตำมมำตรำ ๙๓  มีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑:    ส ำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม แจ้งประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เรื่อง อัตรำค่ำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอยรวม/
บ ำบัดน้ ำเสียรวม แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประกอบกำรด ำเนินกำรจัดเก็บค่ำบริกำร 

ขั้นตอนที่ ๒: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บค่ำบริกำรตำมอัตรำที่คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติให้ควำมเห็นชอบ โดยเริ่มจัดเก็บค่ำบริกำรตั้งแต่เริ่มใช้ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยรวม/ระบบบ ำบัด 
น้ ำเสียรวม 

หมายเหตุ: กำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนที่ ๒ ในกำรจัดเก็บค่ำบริกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิต้องออก
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติของท้องถิ่น ตำมมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำมหนังสือ
หำรือของกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๑๓๔๐๙ ลงวันที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๕๙ และหนังสือหำรือของ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๑๖๓๕๐ ลงวันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ (ภำคผนวก ค) 

ขั้นตอนที่ ๓: ส ำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ประสำนแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บอัตรำค่ำบริกำรแล้ว ด ำเนินกำรหักเงิน
ค่ำบริกำรและค่ำปรับที่จัดเก็บได้เข้ำกองทุนสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรำ ๙๓ โดยเริ่มส่งเงินเข้ำกองทุน ภำยใน
เดือนกุมภำพันธ์ของปีถัดไป นับจำกเริ่มเดินระบบ ตำมอัตรำส่วนที่คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม
ก ำหนด (ปัจจุบัน คือ อัตรำร้อยละ ๓.๕) ของค่ำบริกำรและค่ำปรับที่จัดเก็บได้ตลอดอำยุโครงกำร โดยวิธี 
ดังนี้ 



๙ 
 

๓.๑ โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดกำรกองทุน)”  
บัญชีเลขที ่เลขที่บัญชี ๐๖๘-๐๑๕๙๖๑-๔ โดยให้ผู้รับเงินอุดหนุนเป็นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน หรือ 

 

๓.๒ เช็คธนำคำรหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ำย “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดกำรกองทุน)”โดย
ผู้รับเงินอุดหนุนเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อเช็คธนำคำรหรือตั๋วแลกเงิน 

 
ขั้นตอนที่ ๔:  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลำง พร้อมส่งส ำเนำหลักฐำนกำร
โอนเงิน หรือ เช็คหรือตั๋วแลกเงิน และแบบรำยงำนกำรหักเงินเข้ำกองทุนสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรำ ๙๓ 
(รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๑๐) พร้อมส ำเนำให้ ส ำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

ภาคผนวก ก กฎระเบียบ/ค าสั่ง 

 

 

 

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีของผู้จัดการ

กองทุน การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วย 
อ านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน  การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

         

 โดยเป็นกำรสมควรจัดระบบให้ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของ
ผู้จัดกำรกองทุน กำรประสำนงำนของผู้จัดกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรรับจ่ำยเงินกองทุน ให้อยู่ใน
ระเบียบฉบับเดียวกัน  
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๕(๓) และมำตรำ ๒๕(๔) แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๓๕ คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๕๒ จึงออก
ระเบียบ ไว้ดังนี้  

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยอ ำนำจหน้ำที่ของ
ผู้จัดกำรกองทุน กำรรับเงินและเบิกจ่ำยเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒”  

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
 (๑)  ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยกำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับ

ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) 
 (๒)  ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยวิธีกำรรับเงินและเบิกจ่ำยเงินกองทุน

สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) 
 (๓) ข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยเรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำโครงกำรที่จะได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 

๒๕๔๔)  

 ระเบียบหรือข้อก ำหนดคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อมใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 



๑๓ 
 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้  
 “กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนสิ่งแวดล้อม  

 “คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 “เงินอุดหนุน” หมำยควำมว่ำ เงินที่ให้ตำมมำตรำ ๒๓(๑) และเงินที่ช่วยเหลือและ

อุดหนุนตำมมำตรำ ๒๓(๔) แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

 “เงินกู้” หมำยควำมว่ำ เงินที่ ให้กู้ตำมมำตรำ ๒๓(๒) และมำตรำ ๒๓(๓) แห ่ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 “ผู้จัดกำรกองทุน” หมำยควำมว่ำ อธิบดีกรมบัญชีกลำง ตำมมำตรำ ๒๙ หรือผู้บริหำร
สูงสุดของสถำบันกำรเงินของรัฐที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ท ำหน้ำที่ผู้จัดกำร ตำมมำตรำ ๓๐ 
แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 “ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  
 “พระรำชบัญญัติ” หมำยควำมว่ำ พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “ระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข” หมำยควำมว่ำ ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุน
สิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

 “ภยันตรำย” หมำยควำมว่ำ  อันตรำยและควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง ที่ก่อให้เกิดภำวะ
มลพิษต่อสำธำรณชนอันเนื่องมำจำกภัยธรรมชำติหรือมีผู้ท ำให้เกิดขึ้น 

 “เหตุฉุกเฉิน” หมำยควำมว่ำ เหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจำกภำวะมลพิษ และต้องระงับหรือ
บรรเทำผลร้ำยอย่ำงทันท่วงที 
 "ส่วนรำชกำร" หมำยควำมว่ำ กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงกำรเมืองที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำ ส ำนักงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใดของรัฐ แต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสำหกิจ หรือ หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
 "รัฐวิสำหกิจ" หมำยควำมว่ำ  

(ก) องค์กำรของรัฐบำลหรือหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐบำลเป็นเจ้ำของ  
(ข) บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนรำชกำรมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำ 

ร้อยละห้ำสิบ  
(ค) บริษัทหรือห้ ำงหุ้ นส่ วนนิ ติบุ คคลที่ ส่ วนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจตำม  

(ก) หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ 
 



๑๔ 
 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมำย
ก ำหนดให้เป็นรำชกำรส่วนท้องถิ่น  

 “องค์กรเอกชนด้ำนสิ่งแวดล้อม” หมำยควำมว่ำ องค์กรเอกชนตำมมำตรำ ๗ แห่ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ข้อ ๕  ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ได้  

 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ

ข้อบังคับ หรือค ำสั่งของทำงรำชกำร 

 ข้อ ๗ ให้ประธำนกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อมรักษำกำรตำมระเบียบนี้ 

 

หมวด ๑ 

อ านาจหน้าที่และวิธีด าเนินงานของผู้จัดการกองทุน 

 ข้อ ๘ ผู้จัดกำรกองทุนตำมมำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท ำบัญชีเพ่ือบันทึกรำยงำนกำรรับจ่ำยเงิน และรำยงำนกำรเงินเสนอคณะกรรมกำร
เป็นรำยไตรมำส 

(๒) เก็บรักษำและจ่ำยเงินกองทุนส่วนที่ได้รับจัดสรรจำกคณะกรรมกำร 
(๓) จัดท ำประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเงินกองทุนส่วนที่ได้รับจัดสรร ส่งส ำนักงำนเพ่ือ

เสนอคณะกรรมกำร 
(๔) ด ำเนินกำรอ่ืนใด ตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 

ข้อ ๙  ผู้จัดกำรกองทุนตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

 (๑) วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในด้ำนกำรลงทุนและด้ำนวิชำกำร 
(๒) ท ำสัญญำให้กู้แทนคณะกรรมกำรในฐำนะผู้ให้กู้ 
(๓) เก็บรักษำและจ่ำยเงินกองทุนส่วนที่ได้รับจัดสรรจำกคณะกรรมกำรให้ผู้กู้ตำมเงื่อนไข

ในสัญญำกู ้
(๔) ติดตำม ทวงถำม และรับเงินที่ผู้กู้ช ำระคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ย ส่งเข้ำกองทุนและ

รับภำระหนี้สูญ 



๑๕ 
 

(๕) จ ัดท ำบ ัญช ีเพื ่อบ ันท ึกรำยงำนกำรร ับจ ่ำยเง ิน  และรำยงำนกำรเง ินตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด เสนอคณะกรรมกำร และส ำเนำส่งกรมบัญชีกลำงเป็นรำยไตรมำส 

(๖) ด ำเนินกำรอ่ืนใด ตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำยหรือตำมที่บันทึกข้อตกลงก ำหนด 

 ข้อ ๑๐ ให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ เปิดบัญชีเงินฝำกกับสถำบันกำรเงินที่เป็นของรัฐชื่อบัญชี 

“กองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดกำรกองทุน)” และผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๙ เปิดบัญชีเงินฝำกกับสถำบัน

กำรเงินที่เป็นของรัฐ ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ชื่อสถำบันกำรเงินของรัฐที่เป็นผู้จัดกำรกองทุน)” และ

แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝำกดังกล่ำวให้กรมบัญชีกลำงทรำบ เพ่ือกรมบัญชีกลำงโอนเงินเข้ำบัญชีให้ต่อไป 

  ดอกผลที่งอกเงยจำกบัญชีเงินฝำกตำมวรรคหนึ่งให้ตกแก่กองทุน 

 
หมวด ๒ 

วิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน 

กรมบัญชีกลาง และผู้จัดการกองทุน 

 ข้อ ๑๑ กำรพิจำรณำโครงกำรที่ จะได้ รับกำรสนับสนุนจำกกองทุน ให้ด ำ เนินกำรดั งนี้ 

  (๑) โครงกำรที่ขอรับกำรจัดสรรเงินอุดหนุน ให้ส ำนักงำนเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(๒) โครงกำรขอเงินกู้ ให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๙ วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 

และน ำผลกำรวิเครำะห์เสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบ

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

ข้อ ๑๒ โครงกำรใดๆ ซึ่งคณะกรรมกำรมีมติให้ควำมเห็นชอบ และจัดสรรเงินอุดหนุนหรือเงินกู้

จำกกองทุนแล้ว ให้ส ำนักงำนแจ้งให้กรมบัญชีกลำง และผู้จัดกำรกองทุนทรำบภำยในสำมวันนับแต่วันที่

คณะกรรมกำรมีมต ิ

ข้อ ๑๓ เมื่อกรมบัญชีกลำงได้โอนเงินเข้ำบัญชีตำมข้อ ๑๐ แล้ว ให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ 

ด ำเนินกำรโอนเงินให้แก่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจำกกองทุน ภำยในวันท ำกำรนั้น หรืออย่ำงช้ำภำยในวันท ำกำร

ถัดไป 



๑๖ 
 

 ข้อ ๑๔ ให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๙ ด ำเนินกำรท ำสัญญำกู้ให้แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำวันท ำกำร นับ

แต่วันที่ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำน และส่งส ำเนำสัญญำให้กรมบัญชีกลำงและส ำนักงำนทรำบด้วย 

 ข้อ ๑๕ ให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๙ ยื่นค ำขอเบิกเงินต่อกรมบัญชีกลำง ก่อนที่จะถึงก ำหนดกำร

จ่ำยเงินอย่ำงน้อยสิบวันท ำกำร และส่งส ำเนำให้ส ำนักงำนทรำบด้วย โดยมีรำยละเอียดประกอบกำรขอเบิก

เงิน ดังนี้ 

(๑) มติคณะกรรมกำรพร้อมรำยละเอียดโครงกำร 
(๒) แผนกำรใช้เงิน 
(๓) แผนกำรส่งเงินคืนกองทุน  
(๔) เอกสำรที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ตำมท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด 

ข้อ ๑๖ ให้กรมบัญชีกลำงโอนเงินเข้ำบัญชีผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๙ ก่อนวันครบก ำหนดจ่ำยเงิน

แต่ละงวดตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินไม่เกินสำมวันท ำกำร โดยผู้จัดกำรกองทุนจะต้องโอนเงินที่ได้รับมำจำก

กรมบัญชีกลำงให้ผู้กู้ในวันครบก ำหนดกำรจ่ำยเงินแต่ละงวด 

 กรณีที่ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ และผู้จัดกำรกองทุนได้ระงับกำรจ่ำยเงิน ให้ ผู้จัดกำร

กองทุนรำยงำนให้ส ำนักงำนทรำบ เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำสั่งกำรต่อไปตำมข้อ ๒๐ แห่งระเบียบ

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ เงื่อนไข 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๙ น ำเงินที่ต้องรับช ำระคืน ส่งคืนกองทุนที่กรมบัญชีกลำง 

ภำยในสองวันท ำกำรนับจำกวันที่ครบก ำหนดช ำระเงินตำมสัญญำ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๙ ผิดนัดช ำระเงินให้กองทุนตำมสัญญำ จะต้อง 

รับผิดในกำรช ำระเบี้ยปรับส ำหรับจ ำนวนเงินที่ไม่สำมำรถส่งคืนให้กองทุนที่กรมบัญชีกลำง ในอัตรำเท่ำกับ

อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดของธนำคำรที่เป็นผู้จัดกำรกองทุนก ำหนดในเวลำผิดนัด ทั้งนี้จนกว่ำจะได้ส่งเงิน

คืนให้กองทุนที่กรมบัญชีกลำง 

 ผลประโยชน์ใดๆ ที่งอกเงยจำกเงินกองทุน ส่วนที่ไม่สำมำรถโอนเงินให้ผู้กู้หรือส่งคืนให้

กรมบัญชีกลำงตำมท่ีก ำหนดข้ำงต้นให้ตกแก่กองทุน 



๑๗ 
 

 ข้อ ๑๙ ให้ผู้จัดกำรกองทุนที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนไปด ำเนินกำรตำมโครงกำร ตำมข้อ ๘ และ

ข้อ ๙ จัดท ำรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินส่งกรมบัญชีกลำงเป็นรำยไตรมำสตำมปีงบประมำณ จนกว่ำจะส่งคืน

เงินกองทุนเสร็จสิ้น และให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนทรำบด้วย 

  กำรรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินข้ำงต้นให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๙ จัดท ำรำยงำนสถำนะหนี้

เสนอคณะกรรมกำรเพื่อทรำบเป็นรำยไตรมำส 

 ข้อ ๒๐ เมื่อโครงกำรเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้จัดกำรกองทุนปิดบัญชี เงินฝำกและส่งเงินที่ เหลือ  

พร้อมดอกผลทั้งหมดให้กองทุนภำยในสิบห้ำวัน นับจำกวันสิ้นสุดโครงกำร 

ข้อ ๒๑ ให้ผู้จัดกำรกองทุนส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผล เข้ำกองทุนอย่ำงน้อยปีละครั้งภำยในวันที่ 

๑๕  ตุลำคม ของทุกปี ส ำหรับผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ และวันที่ ๑๕ มกรำคมของทุกปี ส ำหรับผู้จัดกำร

กองทุน ตำมข้อ ๙  

 ในกรณีที่มีโครงกำรเสร็จสิ้นก่อน ให้น ำส่งเงินคงเหลือของโครงกำรพร้อมดอกผลทั้งหมด 

ให้กองทุนภำยในสิบห้ำวัน นับวันสิ้นสุดโครงกำร 

 ข้อ ๒๒ วิธีกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงคณะกรรมกำร ส ำนักงำน กรมบัญชีกลำง และผู้จัดกำรกองทุน 
นอกเหนือจำกท่ีปรำกฏในระเบียบนี้ให้เป็นไปตำมข้อตกลงที่คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 

หมวด ๓ 

การรับเงินกองทุนโดยกรมบัญชีกลาง 

ข้อ ๒๓ ให้กรมบัญชีกลำงเปิดบัญชีเงินฝำก “กองทุนสิ่งแวดล้อม” ประเภทเงินฝำกกระแสรำยวัน 

เงินฝำกออมทรัพย์หรือเงินฝำกประจ ำกับสถำบันกำรเงินที่เป็นของรัฐ 

ข้อ ๒๔ บรรดำเงินที่เป็นรำยรับตำมมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติ ให้น ำฝำกเข้ำบัญชี “กองทุน

สิ่งแวดล้อม” ตำมข้อ ๒๓ ภำยในสองวันท ำกำรนับตั้งแต่วันที่กรมบัญชีกลำงได้รับเงินนั้น 

 

 



๑๘ 
 

หมวด ๔ 

การจ่ายเงินกองทุนโดยกรมบัญชีกลาง 

ข้อ ๒๕  ให้จ่ำยเงินกองทุนเพ่ือกิจกำรตำมมำตรำ ๒๓ แห่งพระรำชบัญญัติ และตำมมติของ

คณะกรรมกำร 

ข้อ ๒๖ ให้อธิบดีกรมบัญชีกลำง หรือผูท้ี่อธิบดีกรมบัญชีกลำงมอบหมำยเป็นผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรจ่ำย

เงินกองทุน ตำมโครงกำรและแผนงำนที่คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

ข้อ ๒๗ ให้กรมบัญชีกลำงจ่ำยเงินกองทุนโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีผู้จัดกำรกองทุน ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีกรมบัญชีกลำงเป็นผู้จัดกำรกองทุน ให้โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกโดยใช้ชื่อบัญชีว่ำ 
“กองทุนสิ่งแวดล้อม – (ผู้จัดกำรกองทุน)” 

(๒) กรณีของสถำบันกำรเงินของรัฐเป็นผู้จัดกำรกองทุน ให้โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกโดยใช้ชื่อ
บัญชีว่ำ “กองทุนสิ่งแวดล้อม - (ชื่อสถำบันกำรเงินของรัฐที่เป็นผู้จัดกำรกองทุน)”  

กำรจ่ำยเงินกองทุนจะต้องมีหลักฐำนกำรจ่ำยเงินไว้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรตรวจสอบ 
และต้องบันทึกรำยกำรจ่ำยเงินไว้ในบัญชี 

 

ข้อ ๒๘ เพ่ือควำมคล่องตัวและประโยชน์ในกำรบริหำรงำน ให้ส ำนักงำนจัดท ำงบประมำณ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเงินกองทุนส่วนที่ได้รับจัดสรรประจ ำปี เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเงินกองทุน ได้แก่ 

 (๑) ค่ำตอบแทนหรือค่ำจ้ำงผู้จัดกำรกองทุน 
(๒) ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรตำมระเบียบของทำงรำชกำร  
(๓) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม  และกำรด ำเนินงำนของ

กรมบัญชีกลำง 
(๔) ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรบริหำรงำนตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

กำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเงินกองทุนข้ำงต้นจำกกองทุน ให้เป็นไปตำมรำยกำร

และภำยในวงเงินประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีที่คณะกรรมกำรเห็นชอบ ในกรณีที่ค่ำใช้จ่ำยจริงในกำร

บริหำรเงินกองทุนสูงกว่ำวงเงินประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปี ให้ส ำนักงำนเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ

จัดสรรเพิ่มเติม 



๑๙ 
 

ข้อ ๒๙ ให้อธิบดีกรมบัญชีกลำงหรือผู้ที่อธิบดีกรมบัญชีกลำงมอบหมำย เป็นผู้เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรบริหำรงำนกองทุนตำมข้อ ๒๘ ให้ส ำนักงำนตำมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

ข้อ ๓๐ ให้กรมบัญชีกลำงจัดท ำรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินของกองทุน เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรเป็น

รำยไตรมำสตำมปีงบประมำณ และส่งส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทรำบ 

ข้อ ๓๑ ให้กรมบัญชีกลำงจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินของกองทุน เพ่ือให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน

แผ่นดินตรวจสอบภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ และให้ส ำเนำส่งส ำนักงำน และเมื่อ

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว ให้รำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบ 

ข้อ ๓๒ ทรัพย์สินใด ๆ ที่จัดซื้อเพ่ือกำรด ำเนินงำนกองทุน ให้ขึ้นทะเบียนและบันทึกเป็นทรัพย์สินของ

ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

ข้อ ๓๓ วิธีกำรปฏิบัติในกำรควบคุมกำรรำยงำนและกำรบันทึกบัญชี กำรปิดบัญชีของโครงกำร ให้
เป็นไปตำมระบบบัญชีกองทุนที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

 

หมวด ๕ 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  

ข้อ ๓๔ ให้ผู้ ได้รับอนุมัติ เงิน อุดหนุนตำมมำตรำ ๒๓(๑) และ (๔) แห ่งพระรำชบ ัญญ ัติ 

เปิดบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์กับธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงกำร….” 

โดยแยกเป็นรำยโครงกำร และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝำกดังกล่ำวให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ ทรำบ เพ่ือโอน

เงินเข้ำบัญชีให้ต่อไป 

ข้อ ๓๕ ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนตำมข้อ ๓๔ ยื่นหนังสือขอเบิกเงินกับผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ 

๘ โดยมีเอกสำรประกอบกำรขอเบิกดังต่อไปนี้ 

(๑) มติคณะกรรมกำรพร้อมรำยละเอียดโครงกำร 
(๒) แผนกำรใช้เงิน 
(๓) ชื่อและเลขท่ีบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของโครงกำร 
(๔) สัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแบบในระเบียบพัสดุของทำงรำชกำรโดยอนุโลม (ถ้ำมี) 
(๕) เอกสำรที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตำมท่ีผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ ก ำหนด 



๒๐ 
 

ข้อ ๓๖ ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนตำมข้อ ๓๔ ขอเบิกเงินต่อผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘  ตำม

แผนกำรใช้จ่ำยเงินเป็นงวด ๆ พร้อมแนบหลักฐำนตำมข้อ ๓๔  

 ให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ โอนเงินที่ขอเบิก เข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ตำมที่ผู้ได้รับ

อนุมัติเงินอุดหนุนตำมข้อ ๓๔ แจ้งมำ  

ข้อ ๓๗ ให้ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนตำมข้อ ๓๔ ใช้จ่ำยเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตำมโครงกำรได้ ภำยใน

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ รำยจ่ำยที่ก ำหนดไว้ส ำหรับโครงกำรใดให้ใช้ส ำหรับโครงกำรนั้น จะโอนหรือน ำไปใช้ใน

โครงกำรอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 

 กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร ในสำระส ำคัญ หรือกำรขอขยำยระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร

ของโครงกำรที่ได้รับอนุมัติจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่มิได้ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดในข้อ ๓๕(๑) และ (๒) ให้ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน

ส่งเงินคืนกองทุนภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรให้เก็บไว้ใช้

ต่อเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ ๓๙ ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนตำมข้อ ๓๔ จำกกองทุน จัดท ำรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินของ

โครงกำร ส่งผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ เป็นรำยไตรมำสตำมปีงบประมำณ จนกว่ำจะเสร็จสิ้นโครงกำร  

ข้อ ๔๐ เมื่อโครงกำรสิ้นสุดแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติเงิน อุดหนุนจำกกองทุน ปิดบัญชีเงินฝำก

ธนำคำรและส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมดคืนกองทุนตำมข้อ ๒๗(๑) ภำยในสิบห้ำวันนับจำกวัน

สิ้นสุดโครงกำร  

 ในกรณีไม่ปฏิบัติตำมวรรคแรก ให้ถือว่ำผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน ตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดนับจำก

วันสิ้นสุดโครงกำร และต้องช ำระเบี้ยปรับในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินที่ต้องส่งคืน จนกว่ำจะส่งเงินคืน

กองทุน 

ข้อ ๔๑ วิธีกำรเก็บรักษำเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน และกำรพัสดุของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับจัดสรรเงินจำกกองทุนในส่วนที่มิได้ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตำม

ระเบียบของทำงรำชกำรโดยอนุโลม ส ำหรับองค์กรอ่ืนๆ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบขององค์กรนั้นๆ 



๒๑ 
 

หมวด ๖ 

การเบิกจ่ายเงินบริหารกองทุน 

ข้อ ๔๒ ให้ส ำนักงำนยื่นหนังสือขอเบิกเงินกับผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ โดยมีเอกสำร

ประกอบกำรขอเบิกดังต่อไปนี้ 

(๑) มติคณะกรรมกำรที่พิจำรณำอนุมัติ 
(๒) แผนกำรใช้เงิน 
(๓) ชื่อและเลขท่ีบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของส ำนักงำน 

หมวด ๗ 

การเบิกจ่ายเงินกองทุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชน 

ข้อ ๔๓ ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรำยต่อสำธำรณชนแจ้งชื่อและ

เลขที่บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของโครงกำรดังกล่ำว ให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ ทรำบ เพ่ือโอนเงินเข้ำ

บัญชีให้ต่อไป 

ข้อ ๔๔ ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรำยต่อสำธำรณชนยื่นหนังสือ

ขอเบิกเงินกับผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ โดยมีเอกสำรประกอบกำรขอเบิกดังต่อไปนี้ 

(๑) มติคณะกรรมกำรพร้อมรำยละเอียดโครงกำร 
(๒) แผนกำรใช้เงิน 
(๓) ชื่อและเลขท่ีบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของโครงกำร 
(๔) เอกสำรที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ตำมท่ีผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ ก ำหนด 

ข้อ ๔๕  ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนจำกกองทุนจัดท ำรำยงำนกำรรับจ่ำยเงิน ปิดบัญชีเงินฝำก

ธนำคำรและส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมดคืนกองทุนตำมข้อ ๒๗(๑) ภำยในสิบห้ำวันนับจำกวัน

สิ้นสุดโครงกำร  

 ในกรณีที่มิได้ปฏิบัติตำมวรรคแรก ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วัน

สิ้นสุดโครงกำร และต้องช ำระเบี้ยปรับในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินที่ต้องส่งคืน จนกว่ำจะส่งเงินคืน

กองทุน 



๒๒ 
 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๔๖ โครงกำรหรือกำรด ำเนินกำรใด ที่คณะกรรมกำรได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนไปแล้ว ภำยใต้

ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยกำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๖ และระเบียบ

คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยกำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) และอยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร ให้มีผลบังคับใช้ภำยใต้ระเบียบเดิมต่อไป 

ข้อ ๔๗ บรรดำโครงกำรหรือกำรด ำเนินกำรใด ที่ได้ยื่นขอก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และอยู่

ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร ให้ด ำเนินกำรต่อไป โดยใช้ระเบียบนี้แทน 

     ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

                                  (นำยศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช ) 
                   ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

                                                            ประธำนกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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๒๓ 
 

ภาคผนวก ข แบบฟอร์ม 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ ๑ บันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม 

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนกำรใช้จ่ำยเงินและแผนกำรด ำเนินงำน 

แบบฟอร์มที่ ๓ หนังสือขอเบิกเงิน 

แบบฟอร์มที่ ๔ ตัวอย่ำงหนังสือมอบอ ำนำจ 

แบบฟอร์มที่ ๕ บันทึกค ำรับรองผู้เบิก 

แบบฟอร์มที่ ๖ แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ รำยไตรมำส 

แบบฟอร์มที่ ๗ รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

แบบฟอร์มที่ ๘ รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบที่ ๑๓)  

แบบฟอร์มที่ ๙ แบบรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นสุดโครงกำร 

แบบฟอร์มที่ ๑๐ แบบรำยงำนกำรหักเงินเข้ำกองทุนสิ่งแวดล้อม  

                     ตำมมำตรำ ๙๓ 

 

 



๒๔ 
 

 

 

 
 

เลขที่.................     
บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  

ตามโครงการ............................................................. 
ของ........(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).......... 

 
  
 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น  ณ  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม เลขที่ ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนำ ๗ ถนนพระรำมที่ ๖ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร  
เมื่อวันที่ ............ เดือน ...............................พ.ศ. ................... ระหว่ำงกรมบัญชีกลำง (ผู้จัดกำรกองทุน) โดย  
.............................. ..... อธิบดีกรมบัญชีกลำง  ผู้ซึ่งได้รับมอบอ ำนำจจำกปลัดกระทรวงกำรคลัง ตำมค ำสั่ง
กระทรวงกำรคลัง ที่  ๑๑๖/๒๕๔๐ ลงวันที่  ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๔๐ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่ำ 
“กรมบัญชีกลำง (ผู้จัดกำรกองทุน)” และส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดย 
......................................  เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อไปใน
บั นทึ กข้อตกลงนี้ เรี ยกว่ ำ  “ส ำนั ก งำน” ฝ่ ำยหนึ่ ง  กั บ  ...(ชื่ อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น )...   โดย   
(ชื่อ-นำมสกุล/ต ำแหน่ง)  ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับเงินอุดหนุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง  
 โดยที่พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๒๒ 
บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ตำมท่ีบัญญัติไว้ในมำตรำ ๒๓ และให้มีคณะกรรมกำรกองทุน
ตำมมำตรำ ๒๕ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม” 
 โดยที่คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ในกำรประชุมครั้งที่ ....................................................... 
เมื่อวันที่ ................................ เดือน ................................ พ.ศ. ....... ......................... ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้กำร
สนับสนุนเงินอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ผู้รับเงินอุดหนุน เพื่อจัดท ำให้มีระบบ................................ ซึ่งต่อไป
ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ระบบ” ตำมโครงกำร..................................... ........................... ภำยใต้แผนปฏิบัติกำร
เพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงินจ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ 
บำท (หนึ่งแสนบำท) 
 ทั้งสองฝ่ำยจึงได้ตกลงกัน เพ่ือก ำหนดเงื่อนไขในกำรด ำเนินโครงกำรเกี่ยวกับกำรรับและเบิกจ่ำย
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม กำรก่อสร้ำงและควบคุมกำรก่อสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรระบบ ดังข้อควำมต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ ๑ การรับและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 ข้อ ๑ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดท ำรำยละเอียดแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยเงินเฉพำะในส่วน
ของเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ส่งให้ส ำนักงำนพิจำรณำเห็นชอบ ภำยในระยะเวลำ ๑ (หนึ ่ง) เดือนนับจำกวันที่
ส ำนักงำน ได้แจ้งมติคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ทรำบ   เพ่ือที่ส ำนักงำนจักได้เสนอกรมบัญชีกลำง 

แบบฟอร์ม ท่ี 2 แบบฟอร์มที่ ๑ 

 



๒๕ 
 

 

 

(ผู้จัดกำรกองทุน) ส ำหรับใช้เป็นกรอบในกำรเบิกจ่ำยเงินและเพ่ือติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
ต่อไป 

 ข้อ ๒ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องน ำเงินที่ได้รับไปด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยเคร่งครัด 
 ข้อ ๓ กรณีที่ผู้รับเงินอุดหนุนท ำสัญญำว่ำจ้ำงก่อสร้ำงแบบปรับรำคำได้ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่ เพ่ิมขึ้น อันเนื่องจำกกำรปรับรำคำ (ค่ำ K) รวมทั้ง หำกมีกำรปรับเพ่ิมอัตรำ
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมในภำยหลัง ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องรับภำระในส่วนที่ปรับเพิ่มเติมขึ้นนี้เองด้วย 
 ข้อ ๔ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องก ำกับและควบคุมกำรด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและกำรเบิกจ่ำยงวดเงินที่ได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกส ำนักงำน ทั้งนี้ หำกผู้รับเงินอุดหนุน
ไม่สำมำรถก ำกับกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนและต้องขอขยำยเวลำด ำเนินกำร ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมผูกพัน (Commitment Charge) ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อมระยะสั้น  
ในอัตรำร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ต่อปี ของวงเงินที่ไม่ได้ท ำกำรเบิกจ่ำยและภำยในระยะเวลำที่ขอขยำยเวลำด ำเนินกำร 
โดยส่งคืนค่ำธรรมเนียมผูกพันพร้อมเงินคงเหลือและดอกผลทั้งหมดคืนกองทุนภำยใน ๑๕ (สิบห้ำ) วัน นับจำกวัน
สิ้นสุดโครงกำร 

 ส่วนที่ ๒ การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง 

 ข้อ ๕ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องน ำส่งส ำเนำสัญญำว่ำจ้ำงก่อสร้ำง พร้อมแบบรำยละเอียด ส ำเนำ
ว่ำจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง (ถ้ำมี) พร้อมแผนกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำง ให้ส ำนักงำน ภำยใน ๑๕ (สิบห้ำ) วัน นับจำก
วันลงนำมในสัญญำนั้นๆ 
 ข้อ ๖ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องตรวจสอบติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร พร้อมทั้งน ำส่งแบบรำยงำน
ผลกำรด ำเนินโครงกำร และรำยงำนกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง (ถ้ำมี) ให้ส ำนักงำน ทรำบเป็นรำยไตรมำสจนกว่ำจะ
สิ้นสุดระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ในกรณีที่ผู้รับเงินอุดหนุน ต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรส่งให้หน่วยงำนที่ก ำกับ/บริหำร
งบประมำณแผ่นดินอยู่แล้ว ให้ส ำเนำรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวส่งส ำนักงำนได้โดยอนุโลม 
 ข้อ ๗ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องน ำส่งรำยงำนผลส ำเร็จของโครงกำร เมื่อสิ้นสุดโครงกำรก่อสร้ำง  
 
 ส่วนที่ ๓ การบริหารจัดการระบบ 

  ข้อ ๘ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดท ำ ก ำกับดูแล และด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง
น้อยในประเด็น ดังต่อไปนี้  

๘.๑ กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรภำยหลังกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 
 กรณีโครงกำร.....(ระบบก ำจัดของเสียรวม/บ ำบัดน้ ำเสียรวม)...... ประกอบด้วย กำร

ควบคุมดูแลบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่ำงๆ วิธีกำรหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติกำร....(ก ำจัดของ



๒๖ 
 

 

 

เสียรวม/บ ำบัดน้ ำเสียรวม)..... มำตรกำรป้องกันผลกระทบต่อกำรจัดระเบียบในกำรใช้พ้ืนที่โครงกำร รวมทั้งกำร
จัดท ำแผนกำรขยำยพ้ืนที่ แผนกำรจัดกำรวัสดุอุปกรณ์ กำรดูแลระบบควบคุมมลพิษที่เกิดจำกกำร....(ก ำจัดของเสีย
รวม/บ ำบัดน้ ำเสียรวม).... กำรตรวจสอบผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรวำงระเบียบกฎเกณฑ์ในกำรบริหำร
โครงกำรและกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร  
   ๘.๒ กำรจัดเตรียมบุคลำกร ทั้งในด้ำนบริหำรและด้ำนปฏิบัติกำร รวมทั้งกำรฝึกอบรม
บุคลำกรในเรื่องกำรก ำจัดของเสียรวมและบ ำบัดน้ ำเสียรวม 
   ๘.๓ กำรประสำนงำนและประชำสัมพันธ์ ทั้งในส่วนขององค์กรที่เกี่ยวข้องและประชำชน
ในพ้ืนที ่
   ๘.๔ กำรจัดเตรียมงบประมำณเพ่ือด ำเนินงำนบ ำรุงรักษำระบบ สนับสนุนและจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมทั้งในส่วนค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำเสียรวม/ค่ำบริกำรกำรเก็บขน และก ำจัดของเสียรวม 
   ๘.๕ กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ทั้งในส่วนรำยงำนผลกำรปฏิบัติกำร รำยงำน
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
  ข้อ ๙ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร น ำส่งให้ส ำนักงำน เป็น
รำยไตรมำส นับตั้งแต่วันเริ่มใช้ระบบจนครบ ๒ (สอง) ปี 
 ข้อ ๑๐ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องก ำกับและด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนบริหำรจัดกำร ในข้อ ๘  
ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องตลอดอำยุโครงกำร 
  ข้อ ๑๑ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดท ำประกำศท้องถิ่นในกำรจัดเก็บค่ำบริกำรในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย
รวม ให้สภำท้องถิ่นเห็นชอบในหลักกำรจัดเก็บค่ำบริกำร และให้สภำท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีผลบังคับใช้
นับตั้งแต่เริ่มใช้ระบบ 
 ข้อ ๑๒ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดเก็บค่ำบริกำรในกำร.....(ก ำจัดของเสียรวม/บ ำบัดน้ ำเสีย
รวม)...... ตำมที่คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติประกำศก ำหนด ตำมมำตรำ ๘๘ ของพระรำชบัญญัติส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และหักค่ำบริกำรและค่ำปรับที่จัดเก็บได้ในสัดส่วนร้อยละ 
................... (................................) ตำมท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ในกำรประชุม
ครั้งที่ .................... เมื่อวันที่ ...................... เดือน ................... พ.ศ. ................. ซึ่งได้ค ำนึงถึงศักยภำพทำงกำรเงิน
ของท้องถิ่นเป็นหลัก เพ่ือส่งเข้ำกองทุนสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรำ ๙๓ ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยต้องด ำเนินกำรจัดส่ง ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ของทุกปี นับจำกวันเริ่ม 
เดินระบบ ไปจนกว่ำระบบดังกล่ำวจะหมดอำยุกำรใช้งำน 
 
  ในกรณีผู้รับเงินอุดหนุนไม่ส่งเงินดังกล่ำว ตำมก ำหนดเวลำในวรรคก่อน ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้อง
ช ำระค่ำดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๗.๕ (เจ็ดจุดห้ำ) ต่อปี จนกว่ำจะส่งเงินงวดนั้นๆ เข้ำกองทุนครบถ้วน 
  



๒๗ 
 

 

 

 เงื่อนไขกำรด ำเนินโครงกำรที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ผู้รับเงินอุดหนุนปฏิบัติตำม
ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยอ ำนำจหน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทุน กำรรับเงิน และกำรเบิกจ่ำย
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีกำรขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดจนระเบียบหรือข้อก ำหนดอ่ืนใดที่ใช้
บังคับอยู่ในขณะนั้น 

 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น อันเนื่องมำจำกบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ส ำนักงำนน ำเสนอคณะกรรมกำร
กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นผู้พิจำรณำชี้ขำดเพ่ือก ำหนดวิธีกำรและมำตรกำรที่เหมำะสม 

 บันทึกข้อตกลงนี้ จัดท ำขึ้นสำมฉบับ เมื่อวันที่...........เดือน.....................พ.ศ.............มีควำมถูกต้อง 
ตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในบันทึกข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว รวมทั้งสภำท้องถิ่นได้ให้
ควำมเห็นชอบแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน และท้ังสองฝ่ำยต่ำงถือไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 

ลงชื่อ..................................................................          ลงชื่อ......................................................พยำน     
            (....................................)                                                (............................................)    
                อธิบดีกรมบัญชีกลำง                                  
           (ผู้จัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม)      
 
ลงชื่อ ..............................................................   ลงชื่อ ...................................................พยำน 
            (....................................)                        (............................................) 
      เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผน                
      ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
                                                                         
ลงชื่อ ...............................................................             ลงชื่อ ...................................................พยำน 
             (.......................................)                                   (............................................)   
       นำยก...(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)… 
                  (ผู้รับเงินอุดหนุน) 

 



๒๘

แบบฟอร์มท่ี ๒

หน่วย : บาท

แผนงาน/กิจกรรม จ านวนเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. .....................

โครงการ.........................................................................................
.......................................................................................................
งวดงานท่ี 1 100,000 100,000

รวมท้ังส้ิน 100,000 100,000

ขอรับรองว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและถูกต้องเหมาะสม
กับความจ าเป็นท่ีต้องใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนน้ี

ลงช่ือ ...................................................................... ผู้จัดท ารายงาน
            (..................................................)

ต าแหน่ง .........................................................................

แผนการใช้จ่ายเงินท้ังโครงการ
โครงการ.................................................................

หน่วยงาน อบจ./เทศบาล/อบต. ...................... อ าเภอ................ จังหวัด......................

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

ระยะเวลาด าเนินโครงการ .............................................................
วงเงินรวม   ...................  บาท   ประกอบด้วย งบอุดหนุน ...................  บาท งบกองทุนส่ิงแวดล้อม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท และงบท้องถ่ิน .................. บาท

ลงช่ือ............................................................................ ผู้รับรอง
            ( ........................................................... ) 

              นายก................................................
วันท่ี..........................................................................................



๒๙

แผนงาน/กิจกรรม จ านวนเงิน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

โครงการ...................................................................... 100,000   

.................................................................................... 
งวดงานท่ี 1 

รวมท้ังส้ิน 100,000   

ขอรับรองว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและถูกต้องเหมาะสมกับความจ าเป็น
ท่ีต้องใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนน้ี

ลงช่ือ ...................................................................... ผู้จัดท ารายงาน ลงช่ือ............................................................................ ผู้รับรอง
 ( ............................................ )             ( ............................................ ) 

ต าแหน่ง ..................................................................                นายก.............................................
วันท่ี..........................................................................................

หน่วย : บาท   

แผนการใช้จ่ายเงินรายปี
โครงการ......................................................

หน่วยงาน อบจ./เทศบาล/อบต. ...................... อ าเภอ................ จังหวัด......................
ระยะเวลาด าเนินโครงการ .............................................................

วงเงินรวม   ...................  บาท   ประกอบด้วย งบอุดหนุน ...................  บาท งบกองทุนส่ิงแวดล้อม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท และงบท้องถ่ิน .................. บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. .........................
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1/2



๓๐

แผนงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. .............

งวดงานท่ี ๑ ........................................................................................................
              ๑) .....................................................................................................
              ๒) .....................................................................................................
งวดงานท่ี ๒ ........................................................................................................
               ๑) .....................................................................................................
               ๒) .....................................................................................................
งวดงานท่ี ๓ ........................................................................................................
               ๑) .....................................................................................................
               ๒) .....................................................................................................

ลงช่ือ ...................................................................... ผู้จัดท ารายงาน ลงช่ือ............................................................................ ผู้รับรอง
            (................................................)             (............................................................. ) 
    ต าแหน่ง .........................................................                นายก.........................................................

วันท่ี..........................................................................................

ขอรับรองว่าแผนการด าเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามท่ีได้รับอนุมัติจากกองทุนส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงานโครงการ

โครงการ......................................................
หน่วยงาน อบจ./เทศบาล/อบต. ...................... อ าเภอ................ จังหวัด......................

ระยะเวลาด าเนินโครงการ .............................................................
วงเงินรวม   ...................  บาท   ประกอบด้วย งบอุดหนุน ...................  บาท งบกองทุนส่ิงแวดล้อม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท และงบท้องถ่ิน .................. บาท



๓๑

แผนงาน/กิจกรรม
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

งวดงานท่ี ๑ ....................................................
              ๑) ...............................................................
              ๒) ...............................................................
งวดงานท่ี ๒ ...................................................
              ๑) ...............................................................
              ๒) ...............................................................
งวดงานท่ี ๓ ...................................................
              ๑) ...............................................................
              ๒) .................................................................

ลงช่ือ ...................................................................... ผู้จัดท ำรำยงำน

           (......................................................)

ต ำแหน่ง ....................................................

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒

ขอรับรองว่าแผนการด าเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามท่ีได้รับอนุมัติจากกองทุนส่ิงแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ............................................

แผนการด าเนินงานรายปี
โครงการ......................................................

หน่วยงาน อบจ./เทศบาล/อบต. ...................... อ าเภอ................ จังหวัด......................
ระยะเวลาด าเนินโครงการ .............................................................

วงเงินรวม   ...................  บาท   ประกอบด้วย งบอุดหนุน ...................  บาท งบกองทุนส่ิงแวดล้อม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท และงบท้องถ่ิน .................. บาท

ลงช่ือ............................................................................ ผู้รับรอง

 (................................................................ ) 

นายก.....................................................

วันท่ี..........................................................................................

ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



๓๒

วงเงินรวม   ...................  บาท   ประกอบด้วย งบอุดหนุน ...................  บาท งบกองทุนส่ิงแวดล้อม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท และงบท้องถ่ิน .................. บาท

แผนงาน/กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนออัตราค่าบริการก าจัดมูลฝอย ให้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม  ประกอบด้วย
   - รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของการจัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย
   - เอกสารรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
   - หลักฐานความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเก่ียวกับการจัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย
3. จัดท าแผนบริหารจัดการระบบฯ 
4. จัดท าและประกาศเทศบัญญัติเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เร่ือง การจัดเก็บค่า
บริการก าจัดขยะมูลฝอย ตามอัตราท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติก าหนด
5. ด าเนินการจัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย

แผนการด าเนินงานตามมาตรา 88 และ 93
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โครงการ......................................................
หน่วยงาน อบจ./เทศบาล/อบต. ...................... อ าเภอ................ จังหวัด......................

ระยะเวลาด าเนินโครงการ .............................................................

ปีงบประมาณ .................................

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



๓๓

แผนงาน/กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6. ส่งเงินเข้ากองทุนส่ิงแวดล้อมตามมาตรา 93 แห่ง พรบ.ส่ิงแวดล้อมฯ
พ.ศ. 2535 ในอัตราร้อยละ 3.5 ของค่าบริการท่ีจัดเก็บได้

ลงช่ือ ...................................................................... ผู้จัดท ารายงาน ลงช่ือ............................................................................ ผู้รับรอง
           (..........................................................)             (................................................... ) 
  ต าแหน่ง ..............................................................                นายก.......................................

วันท่ี..........................................................................................

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

ปีงบประมาณ .................................



๓๔ 
 

 

 

 
(ตัวอย่าง)หนังสือขอเบิกเงิน 

หน่วยงาน........................ 
 
ที่ ……/……….       
   วัน/เดือน/ป ี
 

เร่ือง ขอเบิกเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อด าเนินงานโครงการ........................................................ 
 

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผูจ้ัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม)  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑)  มติคณะกรรมการพร้อมรายละเอียดโครงการ 
  (๒)  แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
  (๓)  ส าเนาชื่อ และเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการ 
  (๔)  สัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบในระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม (ถ้ามี)  
  (๕)  เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีผู้จัดการกองทุนก าหนด  
 

ตามที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ …/…… เมื่อวันที่ ……………… เห็นชอบโครงการ.........................ในวงเงิน .......... บาท โดยมีระยะเวลา
ด าเนินงาน ....... ปี และให้จัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินเสนอส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ภายใน ๑ เดือน หลังจากฝ่ายเลขานุการ
แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนฯ นั้น 

 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามโครงการดังกล่าว  (หน่วยงาน).... .............ขอเสนอรายละเอียดโครงการ
พร้อมงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณประจ าไตรมาสที่…….. ปีงบประมาณ …….…   เป็นเงินจ านวน …….. 
บาท ( …………………บาทถ้วน ) รายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 
 
หน่วยงาน……….. 
โทร. …………………. 
โทรสาร ……………..                                      

แบบฟอร์มที่ ๓ 

 



๓๕ 
 

 

 

 
ประทับตราหน่วยงาน 

 

(ตัวอย่าง)หนังสอืมอบอ านาจ 
 

                     เขียนที่................................................ 
วันที่................................................... 

 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...............................อายุ.............เช้ือชาติ ...............สัญชาติ
..............อยู่บ้านเลขที่ ...... ............ต าบล/แขวง............... .............อ าเภอ/เขต..................... ...จังหวัด................. ต าแหน่ง
................................... เป็นผู้มีอ านาจลงนามแทน...................................ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขท่ี.....................ต าบล/แขวง.......................
อ าเภอ/เขต.................จงัหวัด...................... ขอมอบอ านาจให้ นาย/นาง/นางสาว...........................อาย.ุ.................เชื้อชาติ...............
สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่......................ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต.....................จังหวัด...................... ต าแหน่ง
....................................ให้เป็นผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้าในนาม............................................  ในการเบิกจ่ายและรับ
เงินกองทุนสิ่ งแวดล้อมจากกรมบัญ ชีกลาง และการด า เนินการอื่น ใด เกี่ ยวกับการสนับสนุนการด า เนิน โครงการ
................................................... 

 

ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าที่ได้กระท าไปตามที่  มอบอ านาจนี้เสมือนหนึ่ง
ข้าพเจ้าได้กระท าการด้วยตนเองทุกประการ 

 

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

             ลงช่ือ...................................................ผู้มอบอ านาจ 

   (นาย/นาง/นางสาว...................................) 
   ต าแหน่ง........................................................... 

                ลงช่ือ...............................................ผู้รับมอบอ านาจ 

   (นาย/นาง/นางสาว...................................) 
   ต าแหน่ง........................................................... 
            ลงช่ือ..............................................................พยาน 

   (นาย/นาง/นางสาว...................................) 
   ต าแหน่ง........................................................... 
             ลงช่ือ..............................................................พยาน 

   (นาย/นาง/นางสาว...................................) 

       ต าแหน่ง.................................................... 
 
                              

แบบฟอร์มที่ ๔ 

 



๓๖ 
 

 

 

 
บันทึกค ารับรองผู้เบิก 

 
 ตามมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่………….……………………… อนุมัติเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นเงินอุดหนุน 
ให้แก…่……………….เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ……………………….วงเงิน ………….. โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานตาม
โครงการ ……………………………… นั้น 

 บ ัด นี ้… … … … ..โด ย ข ้า พ เจ ้า … … … … … … ต า แ ห น ่ง  … … … … … … .ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ ม อบ อ าน าจ
จาก…………………………….ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕…..  ตามที่กรมบัญชีกลางได้โอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
สาขา………………. เลขที่บัญชี…………………….ชื่อบัญชี“กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการ…………………… ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 ๑. จะน าเงินไปด าเนินการตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 ๒. จะน าส่งดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคารส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการกองทุน) 
อย่างน้อยปีละครั้ง 
 ๓. จะน าส่งเงินที่เหลือจ่ายพร้อมดอกผลคืนกองทุนภายใน ๑๕ วันท าการนับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการด าเนินงานตามโครงการ โดยจ่ายเป็นเช็คในนาม “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการกองทุน)” 
 ๔. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว และรายงานคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมทราบเป็นรายไตรมาสจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ 
 ๕. จัดท ารายงานการรับจ่ายเงิน (แบบ ๑๓) ส่งกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) เพื่อทราบทุกไตรมาส 
 ๖. จะปฏิบัติตาม ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับ
เงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด 
 
 
    ลงชื่อ*…………………………..……… 
            (………………………..……….) 
    ต าแหน่ง …………………………….. 
    วันที่ ….………………………………….. 
* ลงนามโดยผู้มีอ านาจสูงสุดของหน่วยงาน. 

 

 
 

แบบฟอร์มที่ ๕ 

 



๓๗ 

 
 

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากกองทนุสิ่งแวดลอ้ม รายไตรมาส 
 

 
รายงานครั้งที่ .......ปีงบประมาณ.......ประจ าไตรมาสที่..... 

 
 

 
 

 

๑. ชื่อโครงการ …………………………………………………….. 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ...........................................................................................  
๓. รายงานผลวันที่ .......................................... 
 
 
 
 
 
 
๔. สถานที่/โทรศัพท์/E-mail ผู้จัดท ารายงาน...................................................... 

  ๑   ๒   ๓  ๔ 

 ต.ค.-ธ.ค.         ม.ค.-ม.ีค.       เม.ย.-มิ.ย.          ก.ค.-ก.ย. 

 
ลงชื่อ ……………………….ผู้จัดท ารายงาน 

(..........................) 
ต าแหน่ง ................................................. 

 
ลงชื่อ …………………. ผู้รับรอง 
(........................................) 

ต าแหน่ง ................................................. 

แบบฟอร์มที่ ๖  
 



๓๘ 

 
 

ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
 

แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
แผนการใช้จ่าย ผลการเบิกจ่าย 

แผนงานที่ ๑ ...................... 
๑.๑  (กิจกรรม) 

XXXXXXX XXXXXXX   

๑.๒  (กิจกรรม)     
๑.๓  (กิจกรรม) 
 

    

แผนงานที่ ๒ ...................... 
๒.๑ (กิจกรรม) 

XXXXXXX XXXXXXX   

๒.๒ (กิจกรรม)     
๒.๓ (กิจกรรม) 
 

    

แผนงานที่ ๓ ..................... 
๓.๑  (กิจกรรม) 

XXXXXXX XXXXXXX   

๓.๒  (กิจกรรม) 
๓.๓  (กิจกรรม) 
 

    

รวม XXXXX XXXXX   

 



๓๙ 
 

 

 
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
ปีที่  ...........  

  
๑. ชื่อโครงการ                                      
 
๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ                                  
        
๓. งบประมาณ  ๓.๑ งบประมาณท้ังโครงการ                  บาท           
      ๓.๒ งบประมาณท่ีกองทุนจัดสรรให้ …………………………………บาท  
     ๓.๓ งบประมาณอ่ืนสมทบ ………………………………………………บาท   

      (ระบุเป็นค่าอะไร จากหน่วยงานใด)………………………………                    
             ๓.๔ เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง                    บาท 
      ๓.๕ จ่ายจริง                                       บาท 
 
๔. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ    
                     วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ   -   วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ (ปี/เดือน) 
 
๕. สรุปประเด็นหลักตามข้อเสนอโครงการผลการด าเนินงานโครงการ 
 ๕.๑ วัตถุประสงค์โครงการ 

           
             
               
               

 
 ๕.๒ เป้าหมายโครงการ 

           
             
             
               

แบบฟอร์มที่ ๗ 



๔๐ 
 

๗. ตารางแสดงรายละเอียดการด าเนินงาน 
 

แผนงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ ผลผลิต 
แผนงานที่ ๑.......... 
๑.๑ กิจกรรม 
๑.๒ กิจกรรม 
๑.๓ กิจกรรม 

(แสดงรายละเอียดผลการด าเนนิงานรายกิจกรรมใน
ปีที่รายงาน  ตัง้แต่ปีที่ ๑ – ปีทีร่ายงาน) 
 

(แสดงตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายรายปีที่
ก าหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการตั้งแต่
ปีที่ ๑ – ปีที่รายงาน) 

  

 (แสดงผลส าเร็จของการด าเนนิงานตาม
ตัวชี้วัดประจ าปี ตั้งแตป่ีที่ ๑ – ปีที่รายงาน 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ผลส าเร็จของ
งาน) 
 

แผนงานที่ ๒.......... 
๒.๑ กิจกรรม 
๒.๒ กิจกรรม 
๒.๓ กิจกรรม 

   

แผนงานที่ ๓.......... 
๓.๑ กิจกรรม 
๓.๒ กิจกรรม 
๓.๓ กิจกรรม 

   

แผนงานที่ ๔.......... 
๔.๑ กิจกรรม 
๔.๒ กิจกรรม 
๔.๓ กิจกรรม 

   

 



๔๑ 
 

 
 

 
๘. ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข 

           
             
               
             
               
 
๙. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ    

           
             
             
               
             
               
               

 

ต าแหน่ง ................................................. 
 
 
  

ต าแหน่ง ................................................. 
 

 

ลงช่ือ ………………………………..…. ผู้จัดท ารายงาน 
                                                          (.....................................) 

ลงช่ือ ……………………..……………. ผู้รับรอง 
                                                             (.....................................) 



๔๒

แผ่นท่ี…(๑)…ในจ ำนวน…..แผ่น

หน่วย : บาท
รำยกำร เดือนน้ี รวมต้ังแต่ต้นปี รวมท้ังโครงกำร

.(๑๐) งบประมำณ .(๑๑) .(๑๒)

เงินคงเหลือยกมา - เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) xx (๑๓) xx (๑๔)  xx (๑๕)

กำรรับเงิน

           เงินรับจากกองทุน XX XX XX 

           ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร XX XX XX 

           รายรับอ่ืน (๑๖) XX XX XX 

           รวมรับ (๑๗) XX XX XX 

รวม XX XX XX 

กำรจ่ำยเงิน (๑๘)

           เงินเดือน/ค่าจ้าง XX XX XX 

           ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ XX XX XX 

           ค่าครุภัณฑ์ XX XX XX 

           ค่าท่ีดิน XX XX XX 

           ค่าก่อสร้าง XX XX XX 

           รายจ่ายอ่ืน (๑๙) XX XX XX 

           ส่งคืนเงินกองทุน (กรณีส้ินสุดโครงการและมีเงินคงเหลือส่งคืนกองทุน)

                     -  เงินเหลือจ่าย XX XX XX 

                     -  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร XX XX XX 

                     -  อ่ืน ๆ XX XX XX 

           รวมจ่าย (๒๐) XX XX XX 

เงินคงเหลือยกไป-เงินฝำกธนำคำร (ออมทรัพย์)  (๒๑)  XX XX XX 

ท่ี……………/……………(๒๒)
เรียน  ผู้จัดการกองทุนส่ิงแวดล้อม (กรมบัญชีกลาง)

                    เพ่ือทราบตามรายละเอียดข้างต้น
ลงช่ือ..................…(๒๓).......................................
           (……………………………………….)
ต าแหน่ง....……….................................................

วันท่ี.........../....…(๒๔)........….…....../...................

แบบฟอร์มท่ี ๘

ประจ ำเดือน……………(๗)………….วันท่ี………….(๘)…………..ถึงวันท่ี……………(๙)……………

ส่วนรำชกำร/รำชกำรส่วนท้องถ่ิน/รัฐวิสำหกิจ/องค์กรเอกชน/เอกชน…..(๒)

รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินกองทุนส่ิงแวดล้อม

โครงกำร………………………..(๓)…………………………..

วันเร่ิมโครงกำร…….(๔)…..วันส้ินสุดโครงกำร…………(๕)………….รวมระยะเวลำ…………(๖)……….ปี/วัน

แบบท่ี ๑๓



๔๓ 
 

 
ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบท่ี ๑๓) 

 
 แบบรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบที่ ๑๓) เป็นแบบแสดงผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยให้จัดท าแบบรายงานการรับจ่ายเงินเป็น  
รายเดือน หลังจากที่โครงการ/หน่วยงานได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) แล้วส่ง
กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป 
 การบันทึกรายการในแบบ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑)  แผ่นที่/จ านวนแผ่น   ให้บันทึกล าดับที่ของแผ่น และจ านวนแผ่นรวมทั้งหมด 
(๒)  ส่วนราชการ/   ให้บันทึกชื่อหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(๓)  โครงการ    ให้บันทึกชื่อโครงการท่ีส่วนราชการ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ 
     รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรเอกชน/ เอกชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก 
     กองทุน 
(๔)  วันเริ่มโครงการ   ให้บันทึกระยะเวลาเริ่มต้นของโครงการ 
(๕)  วันสิ้นสุดโครงการ   ให้บันทึกระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ 
(๖)  รวมระยะเวลา   ให้บันทึกระยะเวลารวมทั้งสิ้นของโครงการ (ให้รวมถึงการขอขยาย 
     เวลาต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมจนถึงครั้งล่าสุดด้วย)  
     โดยบันทึกเป็นจ านวนรวมของปี หรือจ านวนรวมของวัน 
(๗)  ประจ าเดือน    ให้บันทึกเดือนที่จัดท าแบบรายงานนี้ 
(๘)  วันที่…..    ให้บันทึกวันเริ่มต้นของเดือนนั้น ๆ 
(๙)  ถึงวันที…่..    ให้บันทึกวันที่สิ้นสุดของเดือนนั้นๆ 
(๑๐)  เดือนนี้    ให้บันทึกจ านวนเงินที่ปรากฏยอดในเดือนนี้ 
(๑๑)  รวมแต่ต้นปีงบประมาณ  ให้บันทึกจ านวนเงินรวมที่ปรากฏยอดตั้งแต่ปีงบประมาณที่จัดท า 
     แผนจนถึงปัจจุบัน (สะสมยอดตลอดปีงบประมาณ) 
(๑๒)  รวมทั้งโครงการ   ให้บันทึกจ านวนเงินที่ปรากฏยอดรวมทั้งโครงการตั้งแต่เริ่ม 
     โครงการจนถึงปัจจุบัน (สะสมยอดตลอดทั้งโครงการ) 
(๑๓)  เงินคงเหลือยกมา เดือนนี้  ให้บันทึกจ านวนเงินที่ปรากฏยอดยกมา 
(๑๔)  เงินคงเหลือยกมา    ให้บันทึกจ านวนเงินที่ยกมาจากปีงบประมาณก่อน ซึ่งจะไม่ 
        รวมแต่ต้นปีงบประมาณ  เปลี่ยนแปลงตลอดท้ังปีงบประมาณ จนกว่าจะข้ึน 
     ปีงบประมาณใหม่ ยกเว้นกรณีเริ่มต้นโครงการให้บันทึก 
     จ านวนเงินเป็น –๐- (ศูนย)์  
       
     
 
 
 
   



๔๔ 
 
(๑๕)  เงินคงเหลือยกมา รวมทั้งโครงการ ให้บันทึกจ านวนเงินเป็น –๐- (ศูนย์) 
(๑๖)  รายรับอื่น    ให้บันทึกรายรับอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในเดือนนี้ 
(๑๗)  รวมรับ    ให้บันทึกจ านวนเงินที่เป็นการรับเงิน ที่ปรากฏยอดรวมในเดือนนี้/ 
     รวมแต่ต้นปีงบประมาณ/รวมทั้งโครงการ 
(๑๘)  การจ่ายเงิน   ให้บันทึกการจ่ายเงินแยกตามหมวดรายจ่าย 
(๑๙)  รายจ่ายอื่น   ให้บันทึกรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในเดือนนี้ 
(๒๐)  รวมจ่าย    ให้บันทึกจ านวนเงินที่เป็นการจ่ายเงิน ที่ปรากฏยอดรวมในเดือน 
     นี้/รวมแต่ต้นปีงบประมาณ/รวมทั้งโครงการ 
(๒๑)  เงินคงเหลือยกไป   ให้บันทึกจ านวนเงินที่คงเหลือยกไป ในเดือนหน้า 
(๒๒)  ที…่……/……….   ให้บันทึกเลขที่หนังสือออกจากหน่วยงาน โดยไม่ต้องท าหนังสือ 
     น าส่งรายงานนี้อีก 
(๒๓)  ลงชื่อผู้รับรองแผน   ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองแผนการใช้ 
     จ่ายเงิน 
(๒๔)  ลงวันที่    ให้บันทึกวันที่ที่หนังสือออกจากหน่วยงาน 
 

…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 

 

 

แบบรายงาน 
สรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 
๑. ชื่อโครงการ  
        
๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ              
 
๓. งบประมาณ  ๓.๑ งบประมาณท้ังโครงการ                  บาท           
      ๓.๒ งบประมาณท่ีกองทุนจัดสรรให้ ………………………………….บาท  
     ๓.๓ งบประมาณอ่ืนสมทบ …………………………………………….บาท   

      (ระบ)ุ………………………………………………………….                    
             ๓.๔  เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง                     บาท 
      ๓.๕  จ่ายจริง                       บาท 
    ๓.๖  ส่งเงินคืนกองทุน รวม         บาท 

 ๑) เงินคืน        บาท 
 ๒) ดอกเบี้ยธนาคาร       บาท 
 

๔. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ    
               วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ   -   วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ (……………..วนั) 
 
๕. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 ๕.๑ วัตถุประสงค์โครงการ 

           
             
             
             
              
             
              
 
 

แบบฟอร์มที่ ๙ 



๔๖ 
 

 

 

 ๕.๒ เป้าหมายโครงการ 
           

             
             
             
              
             
              
  

๕.๓ ผลการด าเนินงาน (ระบุผลผลิตของโครงการ และความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ) 
           

             
             
             
             
             
              
 
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ 

           
             
             
             
             
             
              
 
๗. ผลกระทบของโครงการ 

           
             
             
              



๔๗ 
 

 

 

๘. ความต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดโครงการ 
           

             
             
             
             
              
 
๙. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

           
             
             
             
             
               
 
๑๐. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

           
             
             
             
             
               

 

         ต าแหน่ง ................................................. 
 
 

   ต าแหน่ง ................................................. 
 

ลงช่ือ ………………………….…......... ผู้จดัท ารายงาน 
       (......................................) 

         ลงช่ือ …………………………….……. ผู้รับรอง 
(........................................) 



๔๘ 

แบบฟอร์ม ๑๐ 
รายงาน การหักเงินค่าบริการและค่าปรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้เพื่อน าส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๙๓ 

ชื่อหน่วยงาน.............................................................. 
โครงการ.............................................................. 

รายการ ปีงบประมาณ ๒๕..... รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. รายรับ 
- ค่าบริการตามประกาศ กก.วล. 
- ค่าปรับตามมาตรา ๙๐ และ ๙๑ 

             

๒. จ านวนเงินที่หักส่งเข้ากองทุน 
ตามมาตรา ๙๓ 
(ร้อยละ ๓.๕ ของรายรับ) 

             

๓. รายจ่าย 
- ค่าบ ารุงรักษา 
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าซ่อมเครื่องจักรกล 
- อ่ืนๆ 

             

๔. รายได้สุทธิ              
หมายแหตุ: 
มาตรา ๙๐ ก าหนด ค่าปรับที่เกิดจากการที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหลีกเลี่ยงไม่จัดส่งของเสียไปท าการก าจัดโดยระบบก าจัดของเสียรวม ลักลอบปล่อยทิ้งของเสีย 
              ออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือจัดส่งของเสียไปก าจัดของเสียรวม แต่ไม่ยอมช าระค่าบริการ ต้องเสียค่าปรับสี่เท่าของอัตราค่าบริการตามมาตรา ๘๘ 
มาตรา ๙๑ ก าหนด ค่าปรับที่เกิดจากการที่เจ้าของหรือครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษลักลอบปล่อยของเสียลงสู่ระบบก าจัดของเสียรวม ต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตราสี่เท่าของ 
              จ านวนเงินค่าใช้จ่ายประจ าวันส าหรับเดินเครื่องท างานของระบบก าจัดของเสียรวม และต้องชดใช้ค่าเสียหายหากระบบก าจัดของเสียรวมนั้นเสียหาย 



๔๙ 

 

 

ภาคผนวก ค หนังสือหารือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือหารือเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติ เร่ืองการจัดเก็บค่าบริการ 
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~.:Jvrr(;)'Utl'ULLrl'ULVlPl'U1C'lL11tl.:J~1'U~V51;j ~.:J·vrr(;)~1'U~U LVlfill'U1C'lL11tl.:J'UlJ'W':i~.:JVl1(;)'U1J'W':iL'Ylfill'U1C'lL11B\IL~'Ul, , ,,'\

~.:JVll(;)~':i~'Umfill~tl EJ5Vl LVlfill'U1C'lL11B\lLLll~B(;)~\I'v6 ~(;11n LVlfill'U1C'l'Ufl':iEJ~C'l1~.:JVl1~V~nl L'Ylfill'UlnL11B\I,

t::I cl ...,.... Cl! CI.I •• Cl

LLC'l~LVlfill'Ulm1JB\lm~~Ln'l!t~.:JVl1(;)fiIl':iCl~Ln'l!tn\l1'UVl mo 'WC]fiIl~mv'UI!:>ctctr;n

~\lJ'U LnBoVBLVl~~~\I'Lhl n~:rll1fl':i\ln1':iri tlCl~I.:J':i~'U'Urh~~'Uv~l.JC'l~tlEJ'Utl\lLVlPl'\.J1nL11tl \I.

(;l~n'1th hi'~~1~11n l':irl tlClfl.:J 1~ v1iL~'U':il vl~'UB.:J LVlPlU1C'lLi:lB\I(;l~ ~1tJl LLC'l~L~'UnB\lVl'U~ \ILL1 ~~ tl1J, ..
n1':irhVl'U(;)tl(;)':ilI"11U~n1':inl~(;)'UB\lL~V ('UV~l.JC'lcJtlEJ) ~\I(;\B.:JtJ5u~1~Lu'U1tJ(;l11J'W':i~':il'l1,yf!J'lT~~\lLCI~1J

, , ,
fV •. JI •• _ ..., LIe. Q cv CVQ I _

LLC'l~':inbllfl ru.nl~ CI.:JLL1~nB1J ~. PI. I!:>ctrnct LLC'l~LlJtl~~ 1':iru l'U'Yl'Ururu (;l(;l11JVl'W':i~':il'U'UruruVlCl\ILCI':ilJLLC'l~,. '" .., .., "

-rn'l!tlflrufll~~\I LL1 Vl~mJ LLvi\l'llI~ 'W.PI. I!:>ctmct ururu~l1' v1\1mh1LL~1 L~'U'h l11i:luVluru ru~1~
, • U " " "

(;l11J~':i~':il'UUruru~ QU'U,i~u ruru~rUtlfl111J1~tl\lrln':itJ nfl':itl\l~1'UYl B.:J~'UmlL VlPl,)ruru~VI~tl1 ~iiBl'Ul~
" '" '" .., "" "

~\lL~~lJLLC'l~-rn'l!tlflru[Jl'W~\lLL1Vl~tl1JLLvi\l'lll~ 'W.PI.I!:>ctmct 1tilururu~H11 L-UL'UVlfl1'Ufl1J1JC'l~~VI~m'UVlYlB\lffiVl
, Ill",

<a\ll~~Vl1~11m ':inBCl~1\1LLn~~1 L-W'Um ':i':i~'U'UU1UVlJl L~V':i11JVI~tl':i~u'Urh~Vl'UB\IL~V':i1lJ'UB\lVll\1':il'l1rns

lVlEJL~'U\I'UtJ'j'~1JlruLL~u~'UVI~m~'U'j'IEJ1til'UB\I':i1'llm'j'~1'UYlB\I~'ULLC'l~L~'UnB\lVl'U<a\l~VlCl':i':imlJ'W'j':::1'I'Uururu~ifLL~1
, u u

1~flru~m1'lJn1':i~\I LL-:J~~BlJLLvi\l'llI~lVl EJfhLL'U~oJ'l'UB\Iflru~ n1'1'lJn1'j'f11UfllJlJC'l~~~~1':irulrhVl'UVl8(;l':il,

1"11U~ m 'j'~ ~~tJ1'~m Pl1'ti1'ULL~C'l~L'UVlfl1'Ufl1JlJC'l~~VI~m'UVlYlB\I~~LU'U~~\I'Utl\l 1'~'U'UU1UVlJl L~V1'1lJVI~ B,

':i:::UUrh~~'UB\I L~EJ':i-:JlJv1\1mi 11 1~ vl ~tJ':i~ mPl m ':irhVl'U~tlVl'nfhu~ n l1'v1\1n~111'U':il'l1n ~~I'U L'Un~l~ 1v,

LLC'l~1J1(;)':il ~m l~u t1J'lT~1~ L~ 1'W,Jn\lI'UYltl.:! ~'UVI~B'W,Jn\ll'U L-:JlVI,J1~"lJB\I~1'U':il'Un 1':i~~~ 1~lj ':i~uu
, .

U1UVlJ1L~ tJ':i11J VI~ B':i~'UU rh ~~'Utl\l L~tJ':i1lJ'Utl\lVll.:!':il'l1m':i 11Bl'U I~VI~I~~ ~ LnU1"11tJ~nl':i fl1tJ-rU

LLC'l~L~tJn ~eN~1 L~tJV!IEJ(;lI1J~Uru ru~l 11'U~1'Uif ~\I,i L\l'Wl ~1'U~1'U~ L~EJ1rUB\IntJ':i~tJ'Ln.hU(;)J1L~EJ':i1lJu u

VI~B':i~'U'Urh~(;)'UB\lL~V'j'11J'UB\lVll\1':il'Um':i~':il'l1m':i~1'U;1B\I~'UVI~B~1'U ':il'U nl ':iJ'U~ (;)1~li~'U v1\1,r'U

1.1 CI.I U. I I •••• ...,. I.. cv
m fJ'UVltJClJClJ(;lLLVI\!n~VllJl umlJlJ1Vl':i1 ~~ LLC'l~1J1Vl':i1 cirn LLVI\I'W':i~':il'UtJClJClJVlCl.:!L~':ilJLLC'l~':in'l!tl~ rufll'W

~\lLL1(;)~BlJLLvi.:!'Ul~ ~.PI. I!:>ctmct 'U1VnLVlPllJ'U(;l~L11B\!(;l~~1tJ11'U~1'U~L~1'W,Jn\lI'UYlB\I~'U~IV1-rULVlPltJ1C'l..
, ,

I .., UQ,' _..., •• V I et. 4GO Jla

(;111J1Jl(;l<j1cs: LLVI.:!'W':i:::':i1'UtJruru(;l~\lLCI':i1JLLC'l~':im;1flru.n1'WCI\lLL1(;)C'ltllJLL'VI\!'U1Vl'W.Pl. I!:>ctmct ~\llJB1'Ul~VI'U1'Yl
u u ,

LntJI"11'U~m':iri1~(;)'UB'l L~tJ1'UL'UVlYltl\l~'lJB.:!(;)'U~l~~(;)1~nm':irltlCl~1\1LLC'l~~1 LiJ'Um ':i':ieuu n1~(;)'Utl.:!L~El':i1lJ

'lJe:l.:J':i1'Ums ~\I rlBClfl.:J~l n L~'U':ilEll~'lJtl.:JLVlPl'U1C'lL11B\I(;l~~1tJ1LLC'l~L~'UnB\I'Yl'U~\ILL1(;)~tllJ~ltil~~~':i':i1 ~,
, ,

m 1J'W':i~':i1'U,yruru~ ~ \lL~~1JLLC'l~-rn'l!t1flru.nl'W~ \lLL1(;)~tllJLLvi\!'Ul~ 'W.PI. I!:>ctrnct mlJtl ~'':i1Viflru~n':i':ilJm':i
u u ,

~\lLL1Vl~tl1JLLvi.:J'Ul~l(;)EJri ILL'U~,j 'l'Utl\lflru~n':i':i1Jm':ifl1tJfllJ1JC'lYl'l!tri1V1'U(;)11'LLC'l~tJ':i~mPl1'U':i1'Un~~1'ULu n'l!t'lLL~1, ,

1(;)vij (;\tl\ll tJmlL VlPlUt1JrY~nl'V1'U(;)tlVl':i1~ltJ~m':inl~(;)'lJtl.:JL~v~'U5n

cl
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t)'d~ mru-yjB~r1imtJnFl·HJ~~':),I.JVlB~~u~hL{JUm,)Ln'U"Vu "v1~f)fh~~~-ltJnm'"v1~m.H'lcJBtJ:.4" 'V

mlJ'Y'I,)::;',)I'11U'1!rQ'~m,)?151,)ru~'U'Y'Lf1.l!lct':;nct'lJl~,)1~C::;1,)'SA"'.cr~vlril'V!Ul?l1i m,)Ln'IJ'Vu "'~'E)ri1~~~~tJ5Qfl

"v1~Bld"U:JBCJluL'U~,)I'1Jm,)~IUVlB~~'Wl~1~LtJ'WellUT\l'UB~,)I"Um,)~IUVlB\I~U,rUL~v')::;,'U'Urh~~'UtJ::;'~~tJ~Qfl"v1~B

ldflcJBm1un1vl1offL~U,nnnB~VJU~~Ln~~BlJriB~~I~~~B~r1imtJnmB~~IU~B~~U'\1::;'~B~tJ~'U~mlJ~')::;,.,)I'UiJ'1!rQ'~

~~L~~lJLLfl::;,fn'l!flfltuJll~~-lLn~~BlJLL1A~'Ul~ ~.I"!. l!lct'rnct'lJl(j)')1 c::;c:i LL~::;'lJlml ~rn LL~1B~r1imtJnFl')B~,
, '

I 11 ell. IJ 11._1A Q.,IA QJ -.Jet. ( ) q 0 '1 ..,--_ .....- .._-_..- -"ff"ruvrmTr'IJmr~ G-iT'rrm··m·lJw'r~munr{;ffiITI'lloTHu,'r'U~·."I"!: ltlct'rnct' lJ1m'jltlo" <J:"-·"'YlfliV'l1.;lmvr-··- ... ...
~ ~r' . U U, .

B~r1imu n Fl'SB~~lU~ B~~UlIB1Ul'\1 BBnsUBf11"v1U~'UB\I'vlB\I~Uril"v1U~erml flI5,)'SlJ L\lVlJ lu nr') 1~'IJ~m ')

'UB-l,)I'UnI,)~IU~B-l ~uh1Lnue)mlvlril"'u~ lunJ.)m::;'Yl,)I\l n')rudB~r1in'StJnFl')B-l~1U-XB~~U~-l~B-lBBn

-UBU'1!rQ'~"VB~VlB~~UL~ Bril"v1U~flI5,),)lJL \lCJlJlu rns1,x'U~nr,)~-ln~II(;\I1Jl.nml ltlo LL~-l~,)::;',)I'UU'1!rQ'~

n1,)~151'Sru~'U V'l.I"!.ltlct'rnct',

L~ v vl ffjlJU (j)~11 n 1') n')::;''Vl')1-l'Vlf~ tJ1n ')5') ')lJ'Ul ~ LL~::;'~\ILL1~ ~ BlJLUU cJ f n'l!fl n 1'S
. .. "

(;\llJ~'S~'SI'UUruru~~\lL~~lJLL",~fn'l!flFlruf11~~\I Ln ~~BlJLL"'\I"ul~ ~.I"!. l!Jct'rnct'n'S::;'Vl'S1~lJ"v11~1YlV~~l~"VB
u u ,

Fl11lJ~1lJljBn,)::;'Vl,)I~'Vlf~tJ1m5,)'SlJ'1Jl~LL~::;'~~LL1~~ BlJ1~'W'\11'SrulAlllJL ~'W~\In~ 11B n.ffu ",.cr\l

I!:l .. m::;'Vl,)1\1Yl-r~mn,)5,)'SlJ'Ullii LL~~~\Iu11?l~BlJl~lIwJ\I~BCi\lm~Vl,)I\llJ"'ll?ll Y1ClLL~~!:J~

nr')'W'\11')rul'1I LY11"!'IJ1~LljB-l(j)~~l'lh~llJl';jCll i"v1~mnru"'~11 tJ1UnI'S~,)I-UBUruru~LVll"!'IJ1~mlJ~ururu~u u u u

11lUlJlml oo ((9)) LL"'~~,)~,)I'UiJ'1!rJ~LY1I"!'IJ1~~.I"!. l!J<J:'G\'blUnI'SBBn-VBU'1!rJ~iL~m~tJmn'UFil'U~nr')

rh~~'UB-lL~tJvlAru~m'S1Jn1,)~\lLLI~~B1JLLvi""ul~hh~ml"!ril"v1U~1u~n~(1J~~'W~ILL~~~U~\lMl~tJij'ilV~::;'LBtJ!tl
"

~')tJ1iA'11 Iu m ruvl Flru::;'m ,)lJn 1,)~-l LL1~ ~ BlJLLvi~"ul ~ Bl PlVellU 1'\1(j)IlJlJ 1(j)')1 c::; c::; LL"'\I'~,)~,)I'UUruru~
, u u

~,m'f~lJ LL~dJf1'1!flflruf11V'l~\lLL1~~ eJlJLL"'-l'1Jl~ 'Vi. I"!. l!Jct'rnct'ril"v1Ul?ler~'SIFil'IJ~m')hJ11'\1 ~LUU'lJB\I,)~'IJ'U,

,jliJ~Jl L~tJVI~B')::;''U'Ur11~~'lJB\IL~VLtJu e)(;\')1 L~tJn Ln'U~i ~L'\1ULL,.JUBUL~ V\Ier(;\')1 L~VI ~B",.cr\l"v1,.JI tJ

LL~~hlL tJ~'lieJ\l1~,)I'1Jm,)~1U-XB\I~Ur11"v1U~e)IJ1,)1L~Vmn'UUBm"v1\lf)'\11nvlril"v1U~11' ,)1"Unr,)~1U~f)\I~~

nhJ-51LU'W~eJ\lIJ1,)ILVlI"!U'1!rQ'~L~B1o1fL~CJmn'IJfll'U~m'S~\lf1~11BmL~Btll\11~ L~ B\I'\11ne)~,)IFil'U~m,)~\lf1~11

l~G'l\ltJ,)::;'n11"!1U'SI"Un'OJ'OJ1'WL'Uf1'1!flBtlLL~l LL"'::;',)I'Um,)~lU-XB\I~\J~llJl,)f1B1PlVB1Ul'\1mlJlJllJ1')l ~rn l,),)Fl"v1.cr\l
, "

. LL~\I~,)::;',)I'1JUruru~L~tJl nu 1offe)(j),)lmlJvlFlru~m'SlJ m,)~\I LL1~~BlJLL"'\I'Ul~l~th~n11"! rh"v1u~l1'L~tJmn'U
" u

fll'U ~n 1')'\11f1tJ,)::;''1Jl'1JUhn~vm\l l~CJhJ-51LtJu~eJ\ImlL YlI"!U'1!rJ~'lJB-l,)I"Unr,)~IU-XB\I~UBn LL~Btll\11~

mh\ll') nmlJ L~B\I'OJlnf)1')r11"v1UI?le)(j)'Slfll'U~nr'Sril~~'lJ tJ~lJ"'~ BCJ"uf)\I,)I"Unr,)~lUVleJ\I~U~1\1" mlJvl·
" I

n ,)lJm 'UfllJlJ"'-W~ LI?lCJFilLLU::;'Ul'lJu\lFlrue n,),)lJf11')Fl1'UAlJlJ'"'W~L~UeJ1lXFlru::;,m,)lJf11,)~\ILLll?l~BlJLL~\I'Ul~, ,

'W'\1i')tulu')::;'ml"!r11'V!UI?lJuLUUnr,)r11'V!UI?le)mlfll'U~m')~u~ lLL",~~u~\lvl'\1::;'1,xL~Vmn'U L~eJ1,xdi~m IlJ

"
v 1?l"v1cl Un'U') I'll n1'S~lU-Xu\l ~ULL~G'l::;'LL"'\I~\I ij') ::;''U'Un1~~"UeJ~L~tJLL'"::;'lI"UU1~'Uf)\ILA')\1nl,)~ LL(j)n~1\1nul tJ,

')llJ~\I ~~YlBU ~ Br;UYlU1unl')~1 Liiu LfOl')\In1') Flrue n,),)lJf11,)~\ILLJ~ ~ eJlJLLvi\l"ul~~\I LtJ~'liB\l1 ~')I'U n1'),

~lU -xB~~'u ~\I L,j U'V!~1V\llU~ eJcil n ~~ ~ n'Uu ')::;'"Ul'UUlJl n~ "'~ 1~ off~'" ~ii'\11un 1')tJf'Uermlfll'U~f11,)
\I , Cl .

~~ Ln'Uvl'\1::;'L~un Ln'U'\11ntJ,)~'Ul"uU1m~CJm\l~~1uL~B\l5ml~eJ"v1,.JJmL",::;,'liJ\IL1G'lI~'\1::;,ijf11,)~~Lii'UL~B1,x

tJ,)~"ul"V'WLn~nl ')L~tJU-nUms LoffllJlil~lU~1lJ n'Uf11Affjlunl'S LLm"V-Uru"v11~\lLLJ I?l~BlJ L~ BhJ1,x?i~C.J'"
" •• u
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l..~l!J~WI1V~l..~~l..Ussr.l1l..W~,CJfu,(1GJioUBBI:'B~r:c!i"L~I:'G.!(_n.t~C'G~~UrL~UJlI:'B~lWl1l.A.l..1J~wt~~fu~1A.f1~[11

~~l..~WLrtf11lf1BU~S,f1~tr}l1t~l1U-t~,CJiU,G~rtl..lDS,l..U~f1L~f1~'W~~Lr-I.A.c!LI1L~~~S.l..UQ.LS.l:'l..lAt-Bll.l1tW~1C'GIl.
",,

• W~l..~f1f1~~~r-lW~~I1,~I:'BXtI1Lt-U,ttMl..~'t~";::>LrJ;::>Gj'~'M~LJl.I:',1.A. 'mB~Wl1't-,~MLL!ru~L,'i\,U~~~'m~~11:'~

~,CJfu,('LJl.LS.~~Mt-~"~~LS.IDLl1rtLIDS,LU~f1L~L~l!l~WI1I.A.L1J ~LU~S.f1B~'L~~ln.;:.'~l!tL,~Ut-~~,CJfiJ~lAr1ULI!

11~~~tW~nrl1~I:'BXtl1t~~LUJl.L~~~LUJl.L~I:'LIA.I:'Bll.l1tW~'I:'BIl.W~L1Jr1f1~S,r1~I:'B~W~'~11t~111~LMenpt-~
~l1t~rtll-l~LUiU~~I1LWr3LI.A.r3~'L~I:'B~Uf3~'~~1'r1~r.L~S,LU~f1L~f1~'W~~Lr-lI1.I!Ln.L~~~LUJl.LS.I:'LlAl:'BIl.
..',

I1tS,r3~1I:'G(l,l!l~L1Jf1f1~S.~,r.lW~~I1,~I:'Bk\nLI:'U,!\ML~'r-l11~w~,~LUiU,('LJl.L~~S,Mt-~"LrJ~U.WLI1I1LW~~"

u,,~Ul:'~rtU.f3~'I:'BIl.W~L1Jf1f1~S,I:'B(l,t-~~l1fJ'~~I:'B.!(-Wfl.'~~,W',n.U-l~LU~s.r.~1!~S,LU~r1L~LS.W~WnI.A.L1J
"I••I

•• Lms.l..l!~,'i\,~~rtrt~f1t~s,LUI1S.W~ru~I:'Bn.L!\~I1"L~r3l!Jl~LJl.I:'~'mG.~Wt"I:'~S,LUI1S.W~ru~,r.tI1lAt-G.unt'~~"

11,~I:'B.!(_11t~~LUQ,UI:'BIl.~tf3LS,11t'B~1.A.11'~I1t~"rui,11~S.r.f1l:'l1t'f3WlS.LUQ,LS,I:'LlAl:' BIl.I1ts.f3~'I:'G.n.W~L1J

r1r.~S.S,LUI1Q'L~~~"I:'LklJG.~S,LU~~lW~~tl:'~~t~I:'B.!(_w(l,m1L,tWI1I.A.L1J;::>lfl~Gj'~'M~LQ,I:'~'mB~wt1'1:'~
•,I•

.""
MLvm~L,'i\,U1-~~'m~IJ'I:'~~,[Uru,(1Jl.LS.~S,MI:',Ir1." ~~LS,WLI1I1LWL,tl1~mLl~~l~"tL~UI:'~I:'G.~'Lms.L(!~~t

®~~m~f3lAll!lLl.A.mts.IA.~WI:'Bn.r3LI1I.A.(jUI:'L~Lms.LI!~s.Lumw~ru~~IJ"1:'~1.A.n.,Etu~tl..~UI:'~B~LlI1.BE-Lms.LI!~~l
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๕๘ 

ภาคผนวก ง ติดต่อหน่วยงาน 
 
๑.   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรียน  เลขาธิการสํานักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระราม ๖ 
แขวงพญาไท เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 
 

 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๕-๖๕๙๑-๒ 
โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๘๘ 

 

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๕-๖๕๙๕-๖ 
โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๘๘ 

 
๒. กรมบญัชีกลาง 

เรียน   อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) 
กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
 

 กลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ 
 กรมบัญชีกลาง 

โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗๔๔๕ 
โทรสาร ๐-๒๑๒๗-๗๔๓๕ 

 



กองบริหารกองทุนส่ิงแวดลอ้ม

สํานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

http://envfund.onep.go.th

กองทุนส่ิงแวดลอ้ม สผ.
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