
ส ำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ตำมมำตรำ 23 (4) แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 

ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม 



 

 
 

    
 

คู่มือ 
บริหารโครงการ ตามมาตรา 23 (4)  

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม     
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

 
 

กันยายน 2559 

 



 

สารบัญ 
 

หน้า 
1. บทนํา               1 
2. วัตถุประสงค์            2 
3. ขอบเขต                2 
4. เอกสารอ้างอิง            2 
5. ความรับผิดชอบ            2   
6.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 -  กรณีโครงการทั่วไป             3 

-  กรณีชุดโครงการ           8 
 
ภาคผนวก 

 ก. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน  

การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552        10 

 ข. แบบฟอร์ม            25 

    - แบบฟอร์มที่ 1  แผนการใช้จ่ายเงินและแผนการดําเนินงาน      26 

               - แบบฟอร์มที่ 2  ตัวอย่างหนังสือส่งแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการดําเนินงาน    30 

- แบบฟอร์มที่ 3  ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางและคลังจังหวัด    31 

               - แบบฟอร์มที่ 4  ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจ       33 

               - แบบฟอร์มที่ 5  บันทึกคํารับรองผู้เบิก        34 

- แบบฟอร์มที่ 6  แบบรายงานผลการดําเนินงานฯ รายไตรมาส     35 

  - แบบฟอร์มที่ 7  แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี     37 

- แบบฟอร์มที่ 8  แบบรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบที่ 13)    40 

- แบบฟอร์มที่ 9 แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ    43 

 ค. ติดต่อหน่วยงาน           46 

 

 



 
 

คู่มือบริหารโครงการตามมาตรา 23 (4) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 

 

 1 

 

คู่มือบริหารโครงการ 
ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 

1. บทน า 
  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้หารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม  ทั้งในเรื่องขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน การรายงานผลการดําเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิ น 
ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี 2540  
       ในปี 2552 มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน 
พ.ศ. 2544 มาใช้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงินและ
การเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 จึงมีการปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบ
ที่ปรับใหม่ด้วย โดยใช้ชื่อ “คู่มือการประสานการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม”  
ซึ่งเป็นคู่มือประสานการดําเนินงานสําหรับโครงการ ทั้งที่เป็นเงินอุดหนุนและเงินกู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม และได้นํามาใช้ในการประสานการดําเนินงาน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 

เนื่องจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมหลากหลาย 
ทั้งกรณีเงินอุดหนุนเพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย อากาศเสีย และระบบกําจัดมูลฝอย และโครงการ
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งโครงการเงินกู้ภาคเอกชน ประกอบกับหน่วยงานผู้ขอรับการ
สนับสนุน มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงเห็นควรจัดทําคู่มือประสานการดําเนินงาน โดยแบ่งตามลักษณะ
โครงการที่ให้การสนับสนุน ประกอบกับ ในปี 2559 กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนารูปแบบการสนับสนุนโครงการ  
ในลักษณะชุดโครงการขึ้น ซึ่งในการประสานงานจะมีความแตกต่างจากขั้นตอนเดิมที่ใช้ในกรณีโครงการทั่วไป 
กองทุนสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทํา “คู่มือบริหารโครงการ ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” ขึ้นใหม่ เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนต่าง ๆ ง่ายต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมบัญชีกลาง คลังจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานและองค์กร ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  

 2. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการ แนวทางการดําเนินงาน และสามารถปฏิบัติงาน
ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับระเบียบของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 

3. ขอบเขต 
 ขอบเขตของคู่มือฯ ครอบคลุมตั้งแต่โครงการได้รับการอนุมัติจากคณะกองทุนสิ่งแวดล้อม จนสิ้นสุด
โครงการ โดยแสดงขั้นตอนในขั้นการจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ
รายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการเปิดและปิดบัญชี  
 
4. เอกสารอ้างอิง 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงินและ
เบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 

 
5. ความรับผิดชอบ 

ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทํา
หน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยเป็นองค์กรระดับปฏิบัติในการบริหาร
และจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ        

กรมบัญชีกลาง ทําหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินกองทุน  และเป็นผู้จัดการกองทุนในส่วนเงิน
อุดหนุน โดยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อม การเบิกจ่ายเงิน และการบัญชีของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการกําหนดระบบบัญชีกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ 

 
6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการดําเนินงาน แบ่งเป็น กรณีโครงการทั่วไป และกรณีชุดโครงการ ดังนี้ 
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6.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน กรณีโครงการทั่วไป 
 
 
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ/คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนุมัติโครงการ 
 
ขั้นตอนที่ 2 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ/คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้ผู้จัดการกองทุน (กรมบัญชีกลาง) และหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 
ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ได้รับรองมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ/คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
พร้อมส่งคู่มือการประสานการดําเนินงานโครงการด้านการจัดการมลพิษ ตามมาตรา 23 (4) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม ไว้เป็นแนวทางในการประสานงาน 
  
ขั้นตอนที่ 3 การจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงาน การทําแผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงิน 

  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการ
ดําเนินงาน การทําแผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงิน ให้กับหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ภายใน 20 วันทําการ นับจากวันที่ได้รับรองมติ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ/คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงิน 

  หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดทําแผนการดําเนินงานและ
แผนการใช้เงินให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับแจ้งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ/คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ี 1 และ 2) 

 
ขั้นตอนที่ 5 การรับรองแผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงิน   
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบความถูกต้องของ
แผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงินโครงการฯ  และส่งให้กรมบัญชีกลางเพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ
และขั้นตอนต่อไป พร้อมส่งสําเนาให้หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่ได้รับแผนการ
ดําเนินงานและแผนการใช้เงินโครงการฯ ฉบับสมบูรณ ์

 
 

file:///G:/คุ่มือประสานการดำเนินงานโครงการด้านการจัดการมลพิษ/พังงา%205.ppt
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ขั้นตอนที่ 6 การเปิดบัญชีธนาคารเพ่ือรับเงินโครงการ 
 หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ดําเนินการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
แบบศูนย์บาท กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการ.................................
ของ (ชื่อหน่วยงาน)” 
 
ขั้นตอนที่ 7 การเบิกจ่ายเงิน 

          7.1 กรณีขอเบิกเงินครั้งแรก หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน จะต้องยื่นหนังสือขอเบิกเงินกับ
กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 3-1) ตามแผนการใช้เงินไตรมาสแรก โดยมี
เอกสารประกอบการเบิกเงิน ดังต่อไปนี้  

(1)  สําเนามติคณะกรรมการ พร้อมรายละเอียดโครงการ 
(2)  สําเนาแผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงิน ที่ไดร้ับการรับรองจาก  
     สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้ว 
(3)  สําเนาชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการ 
(4)  สําเนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบในระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม (ถ้ามี)  
(5)  เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีผู้จัดการกองทุนกําหนด เช่น หนังสือมอบอํานาจ   
     สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 

 7.2 กรณีขอเบิกเงินครั้งต่อๆ ไป หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน จะต้องยื่นหนังสือขอเบิกเงินกับ
กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 3-1) ตามแผนการใช้เงินเป็นงวดๆ รายไตรมาส 
โดยมีเอกสารประกอบการเบิกเงิน ดังต่อไปนี้  

(1) สําเนาแผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงิน (เฉพาะแผนของปีที่ขอเบิก) 
  (2) สําเนารายงานผลการดําเนินงานโครงการรายไตรมาส 

  ทั้งนี้ ในการขอเบิกเงินแต่ละงวด ควรยื่นหนังสือขอเบิกเงินก่อนถึงกําหนดเวลาไม่น้อย
กว่า 10 วัน โดยผู้ขอเบิกจะต้องเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการแทนได้  
โดยให้ผู้มีอํานาจสูงสุดทําหนังสือมอบอํานาจ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 4) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของ
ผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ ส่งให้กรมบัญชีกลางและสําเนาให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทราบ 

 



 
 

คู่มือบริหารโครงการตามมาตรา 23 (4) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 

 

 5 

 7.3 ให้หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามโครงการได้ ภายในวงเงินที่
ได้รับอนุมัติ รายจ่ายที่กําหนดไว้สําหรับโครงการใดให้ใช้สําหรับโครงการนั้น จะโอนหรือนําไปใช้ในโครงการอ่ืนไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

                           การเปลี่ยนแปลงรายการ ในสาระสําคัญหรือการขอขยายระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  
ที่ได้รับอนุมัต ิจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมก่อน จึงจะเปลี่ยนแปลงได้ และเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้เปลี่ยนแปลงรายการหรือขยายระยะเวลาแล้ว หน่วยงาน 
ที่ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงิน ส่งให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตรวจสอบและรับรองใหม่อีกครั้ง 

 7.4 ในกรณีที่มิได้ดําเนินการตามแผนที่กําหนด ให้หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนส่งเงินคืนกองทุน
สิ่งแวดล้อม ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับเงิน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้เก็บ
ไว้ใช้ต่อเป็นกรณีพิเศษ 
  
ขั้นตอนที่ 8 การโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง 

 8.1 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีโครงการ ภายใน 7 วันทําการ เมื่อเอกสารครบถ้วน และจะ
มีหนังสือแจ้งเจ้าของโครงการ พร้อมแบบบันทึกคํารับรองผู้ เบิกและรายงานการรับจ่ายเงินของโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 5) 

 8.2 ผู้มีอํานาจสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้รับมอบอํานาจ ลงนามในแบบบันทึกคํารับรองผู้เบิก  

8.3 ส่งแบบบันทึกคํารับรองผู้เบิกท่ีลงนามแล้ว กลับคืนกรมบัญชีกลาง ภายใน 7 วัน 
 

ขั้นตอนที่ 9  การรายงานผลการดําเนินงานและการรายงานการรับจ่ายเงินของโครงการ 

 9.1 รายงานผลการดําเนินงาน : ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน จะต้องรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
เป็นรายไตรมาส และรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี เมื่อดําเนินการครบแต่ละ 1 ปี โดยส่งให้สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นไตรมาส และภายใน 30 วัน เมื่อ
ครบรอบ 1 ปี จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ี 6 และ 7) 

9.2 รายงานการรับจ่ายเงิน : ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องรายงานการรับจ่ายเงินโครงการ ส่งให้
กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นไตรมาส ตามปีงบประมาณ จนกว่าจะ
เสร็จสิ้นโครงการ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 8) 
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ขั้นตอนที่ 10  การดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 10.1 ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมด คืนกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการ
กองทุน) ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ โดย 

                  1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง 
ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการกองทุน)” เลขที่บัญชี 068-015961-4 โดยผู้โอนเป็นผู้รับภาระ
ค่าธรรมเนียมการโอน พร้อมแนบสําเนาใบโอนเงินและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการทุกหน้า 

                  2) เขียนเช็คธนาคารหรือตั๋วแลกเงินสั่งจ่าย “กองทุนสิ่งแวดล้อม” (ผู้จัดการกองทุน) โดย
ผู้รับเงินอุดหนุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อเช็คธนาคารหรือตั๋วแลกเงิน พร้อมแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ของโครงการทุกหน้า  

กรณีไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเป็นลูกหนี้ผิดนัดนับจากวันสิ้นสุด
โครงการ และจะต้องชําระเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินที่ต้องส่งคืน จนกว่าจะส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 10.2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการส่งให้สํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 9)  
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีโครงการทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ/คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนมุัติโครงการ 

สผ. แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ภายใน 3 วันท าการ นับจากวันที่รับรองมต ิ

 

กรมบัญชีกลาง หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนจัดท าแผนงานและ
แผนการใช้เงิน ส่งให้ สผ. ภายใน 1 เดือน  

 

สผ. รับรองแผนงานและแผนการใช้เงิน ส่งให้
กรมบัญชีกลางและส าเนาส่งหนว่ยงาน             

ที่รับเงินอุดหนุน ภายใน 7 วันท าการ 

 

กรมบัญชีกลางโอนเงินให้
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน

ภายใน 7 วันท าการ 

 

สผ. จัดประชุมชี้แจงขัน้ตอนการด าเนินงาน 
การจัดท าแผนงานและแผนการใช้เงิน         

ภายใน 20 วันท าการ  

หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนรายงานผลการ
ด าเนินงานส่ง สผ. และรายงานการใช้จ่ายเงิน   

ส่งกรมบัญชกีลาง เป็นรายไตรมาส 

เมื่อสิ้นสุดโครงการ หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน  
ปิดบัญชีเงินฝากและส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผล

คืนกรมบัญชีกลาง  
 

หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนเปิดบัญชี ธ. กรุงไทย 
และยื่นหนังสือเบิกเงินกับกรมบญัชีกลาง ตาม

แผนการใช้เงิน ทีไ่ด้รับการรับรองเป็นรายไตรมาส 

หมายเหต:ุ สผ. คือ ส านักงานนโยบายและแผน 
             ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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6.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน กรณีชุดโครงการ 

 
 
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ/คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนุมัติชุดโครงการ 
 
ขั้นตอนที่ 2 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ/คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้ผู้จัดการกองทุน (กรมบัญชีกลาง) และหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 
ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ได้รับรองมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ/คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
พร้อมส่งคู่มือการประสานการดําเนินงานโครงการด้านการจัดการมลพิษ ตามมาตรา 23 (4) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม ไว้เป็นแนวทางในการประสานงาน 
  
ขั้นตอนที่ 3 การจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงาน การทําแผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงิน 

  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการ
ดําเนินงาน การทําแผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงิน ให้กับหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ภายใน 20 วันทําการ นับจากวันที่ได้รับรองมตคิณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ/คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงิน 

  หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดทําแผนการดําเนินงานและ
แผนการใช้เงินให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับแจ้งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ/คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ี 1 และ 2) 

 
ขั้นตอนที่ 5 การรับรองแผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงิน   
 5.1 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบความถูกต้องของ
แผนการดําเนินงานและแผนการใช้ เงินโครงการฯ  และส่งให้กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) พร้อมส่งสําเนาให้
หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่ได้รับแผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงินโครงการฯ 
ฉบับสมบูรณ ์
 5.2 กรมบัญชีกลาง ส่งสําเนาแผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงินโครงการฯ ให้คลังจังหวัด 
ที่หน่วยงานที่ได้รับอุดหนุนตั้งอยู่ เพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป 
 

file:///G:/คุ่มือประสานการดำเนินงานโครงการด้านการจัดการมลพิษ/พังงา%205.ppt
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ขั้นตอนที่ 6 การเปิดบัญชีธนาคารเพ่ือรับเงินโครงการ 
 หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ดําเนินการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
แบบศูนย์บาท กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการ...................................
ของ(ชื่อหน่วยงาน)”  
 
ขั้นตอนที่ 7 การเบิกจ่ายเงิน 

          7.1 กรณีขอเบิกเงินครั้งแรก หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน จะต้องยื่นหนังสือขอเบิกเงินกับคลัง
จังหวัด ในพื้นที่ท่ีโครงการตั้งอยู่ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 3-2) ตามแผนการใช้เงินไตรมาสแรก โดยมีเอกสาร
ประกอบการเบิกเงิน ดังต่อไปนี้  

(1)  สําเนามติคณะกรรมการ พร้อมรายละเอียดโครงการ 
(2)  สําเนาแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ที่ได้รับการรับรองจาก  
     สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
(3)  สําเนาชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการ 
(4)  สําเนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบในระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม (ถ้ามี)  
(5)  เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีผู้จัดการกองทุนกําหนด เช่น หนังสือมอบอํานาจ   
     สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 

 7.2 กรณีขอเบิกเงินครั้งต่อๆ ไป หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน จะต้องยื่นหนังสือขอเบิกเงินกับคลัง
จังหวัด ในพื้นที่ท่ีโครงการตั้งอยู่ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 3-2) ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสเป็นงวดๆ 
โดยมีเอกสารประกอบการเบิกเงิน ดังต่อไปนี้  

(1) สําเนาแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (เฉพาะแผนของปีที่ขอเบิก) 
  (2) สําเนารายงานผลการดําเนินงานโครงการรายไตรมาส 

  ทั้งนี้ ในการขอเบิกเงินแต่ละงวด ควรยื่นหนังสือขอเบิกเงินก่อนถึงกําหนดเวลาไม่น้อย
กว่า 10 วัน โดยผู้ขอเบิกเงินจะต้องเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน
ได ้โดยให้ผู้มีอํานาจสูงสุดทําหนังสือมอบอํานาจ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 4) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ ส่งให้คลังจังหวัดในพ้ืนที่ที่โครงการตั้งอยู่ และสําเนาให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 
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 7.3 ให้หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามโครงการได้ ภายในวงเงิน 
ที่ได้รับอนุมัติ รายจ่ายที่กําหนดไว้สําหรับโครงการใดให้ใช้สําหรับโครงการนั้น จะโอนหรือนําไปใช้ในโครงการอ่ืน
ไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

                          การเปลี่ยนแปลงรายการ ในสาระสําคัญหรือการขอขยายระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  
ที่ได้รับอนุมัต ิจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมก่อน จึงจะเปลี่ยนแปลงได้ และเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้เปลี่ยนแปลงรายการหรือขยายระยะเวลาแล้ว หน่วยงาน  
ที่ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใช้เงิน ส่งให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตรวจสอบและรับรองใหม่อีกครั้ง 

 7.4 ในกรณีที่มิได้ดําเนินการตามแผนที่กําหนด ให้หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนส่งเงินคืนกองทุน
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับเงิน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้เก็บไว้ใช้ต่อเป็น
กรณีพิเศษ 
  
ขั้นตอนที่ 8 การโอนเงินจากคลังจังหวัด 

 8.1 คลังจังหวัด จะโอนเงินเข้าบัญชีโครงการ ภายใน 15 วันทําการ เมื่อเอกสารครบถ้วน และจะมี
หนังสือแจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน พร้อมแบบบันทึกคํารับรองผู้เบิกและรายงานการรับจ่ายเงินของโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 5) 

 8.2 ผู้มีอํานาจสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้รับมอบอํานาจ ลงนามในแบบบันทึกคํารับรองผู้เบิก  

8.3 ส่งแบบบันทึกคํารับรองผู้เบิกที่ลงนามแล้ว กลับคืนคลังจังหวัดในพ้ืนที่ที่โครงการตั้งอยู่ 
ภายใน 7 วัน 

 
ขั้นตอนที่ 9  การรายงานผลการดําเนินงานและการรายงานการรับจ่ายเงินของโครงการ 

 9.1 รายงานผลการดําเนินงาน : หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน จะต้องรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการเป็นรายไตรมาส และรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี เมื่อดําเนินการครบแต่ละ 1 ปี โดยส่งให้
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสําเนาให้คลังจังหวัดในพ้ืนที่ที่โครงการตั้งอยู่ 
ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นไตรมาส และภายใน 30 วัน เมื่อครบรอบ 1 ปี จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ (รายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ 6 และ 7) 
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9.2 รายงานการรับจ่ายเงิน : ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องรายงานการรับจ่ายเงินโครงการ ส่งให้คลัง
จังหวัด ในพ้ืนที่ที่โครงการตั้งอยู่ เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นไตรมาส ตามปีงบประมาณ จนกว่าจะ
เสร็จสิ้นโครงการ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 8) 
 
ขั้นตอนที่ 10  การดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 10.1 ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมด คืนกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใน 
15 วันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ โดย 

                  1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง 
ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการกองทุน)” เลขที่บัญชี 068-015961-4 โดยผู้โอนเป็นผู้รับภาระ
ค่าธรรมเนียมการโอน พร้อมแนบสําเนาใบโอนเงินและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการทุกหน้า 

                  2) เขียนเช็คธนาคารหรือตั๋วแลกเงินสั่งจ่าย “กองทุนสิ่งแวดล้อม” (ผู้จัดการกองทุน) โดย
ผู้รับเงินอุดหนุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อเช็คธนาคารหรือตั๋วแลกเงิน พร้อมแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ของโครงการทุกหน้า  

ทั้งนี้ ให้ผู้รับเงินอุดหนุน สําเนาเอกสารการส่งคืนเงินให้คลังจังหวัด ในพ้ืนที่ที่โครงการ
ตั้งอยู่ด้วย 

กรณีไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเป็นลูกหนี้ผิดนัดนับจากวันสิ้นสุด
โครงการ และจะต้องชําระเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินที่ต้องส่งคืน จนกว่าจะส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 10.2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการส่งให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 9) 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีชุดโครงการ 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ/คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนมุัติโครงการ
อนุครงการ 

สผ. แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ภายใน 3 วันท าการ นับจากวันที่รับรองมติ 

กรมบัญชีกลาง 

หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนจัดท าแผนงานและ
แผนการใช้เงิน ส่งให้ สผ. ภายใน 1 เดือน 

สผ. รับรองแผนงานและแผนการใช้เงิน ส่งให้
กรมบัญชีกลาง และส าเนาส่งหนว่ยงานที่รับเงิน

อุดหนุน ภายใน 7 วันท าการ 
 

หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนเปิดบัญชี ธ.กรุงไทย 
และยื่นหนังสือเบิกเงินกับคลังจังหวัด ตาม 

แผนการใช้เงิน ทีไ่ด้รับการรับรองเป็นรายไตรมาส 

สผ.จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงาน 
การจัดท าแผนงานและแผนการใช้เงิน            

ภายใน 20 วันท าการ 

หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน รายงานผลการ
ด าเนินงาน และรายงานการใช้จา่ยเงิน ส่ง สผ. และ

คลังจังหวัด เป็นรายไตรมาส 

เมื่อสิ้นสุดโครงการ หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน    
ปิดบัญชีเงินฝากและส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผล 

คืน คลังจังหวัด 
 

กรมบัญชีกลางส่งส าเนาแผนงานและ   
แผนการใช้เงินให้คลังจังหวัด 

คลังจังหวัดแจ้งวงเงินเพ่ือขอเบิกเงิน 
จากกรมบัญชีกลาง 

กรมบัญชีกลางโอนเงินให้คลังจังหวัด 

คลังจังหวัดโอนเงินให ้
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน         

ภายใน 15 วันท าการ 

หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

หมายเหต:ุ สผ. คือ ส านักงานนโยบายและแผน 
             ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก กฎ ระเบียบ 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วย 
อ านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน  การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 

         

 โดยเป็นการสมควรจัดระบบให้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของผู้จัดการ
กองทุน การประสานงานของผู้จัดการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการรับจ่ายเงินกองทุน ให้อยู่ในระเบียบฉบับ
เดียวกัน  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25(3) และมาตรา 25(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 16 มีนาคม 2552 จึงออกระเบียบ ไว้ดังนี้  

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของผู้จัดการ
กองทุน การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552”  

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้ยกเลิก 
 (1)  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2544) 
 (2)  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยวิธีการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน

สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544) 
 (3) ข้อกําหนดของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื ่องกําหนดหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขในการพิจารณาโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2544)  
 ระเบียบหรือข้อกําหนดคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ

นี้แทน 
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 ข้อ 4  ในระเบียบนี้  
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนสิ่งแวดล้อม  

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 “เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่ให้ตามมาตรา 23(1) และเงินที่ช่วยเหลือและอุดหนุนตาม

มาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 “เงินกู้” หมายความว่า เงินที่ให้กู้ตามมาตรา 23(2) และมาตรา 23(3) แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 “ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตามมาตรา ๒๙ หรือผู้บริหารสูงสุดของ

สถาบันการเงินของรัฐที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ทําหน้าที่ผู้จัดการ ตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 “พระราชบัญญัติ” หมายความว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 
 “ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข” หมายความว่า ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2552 

 “ภยันตราย” หมายความว่า  อันตรายและความเสียหายอย่างร้ายแรง ที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่อ
สาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือมีผู้ทําให้เกิดขึ้น 

 “เหตุฉุกเฉิน” หมายความว่า เหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากภาวะมลพิษ และต้องระงับหรือบรรเทา
ผลร้ายอย่างทันท่วงท ี
 "ส่วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า 
สํานักงานหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ แต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  
 "รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า  

(ก) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ  
(ข) บริ ษัทหรื อห้ า งหุ้ น ส่ วนนิ ติ บุ คคลที่ ส่ ว นร าชการมี ทุ น รวมอยู่ ด้ ว ย เกิ นกว่ า 

ร้อยละห้าสิบ  
(ค) บ ริ ษั ท ห รื อ ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น นิ ติ บุ ค ค ล ที่ ส่ ว น ร า ช ก า ร  ห รื อ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ต า ม  

(ก) หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายกําหนดให้เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่น  
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 “องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า องค์กรเอกชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 ข้อ 5  ให้คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้  

 ข้อ 6 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
หรือคําสั่งของทางราชการ 

 ข้อ 7 ให้ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

หมวด 1 
อ านาจหน้าที่และวิธีด าเนินงานของผู้จัดการกองทุน 

 ข้อ 8 ผู้จัดการกองทุนตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดทําบัญชีเพ่ือบันทึกรายงานการรับจ่ายเงิน และรายงานการเงินเสนอคณะกรรมการเป็นราย

ไตรมาส 
(2) เก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุนส่วนที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการ 
(3) จัดทําประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินกองทุนส่วนที่ได้รับจัดสรร ส่งสํานักงานเพ่ือเสนอ

คณะกรรมการ 
(4) ดําเนินการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 9  ผู้จัดการกองทุนตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนและด้านวิชาการ 

(2) ทําสัญญาให้กู้แทนคณะกรรมการในฐานะผู้ให้กู้ 
(3) เก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุนส่วนที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการให้ผู้กู้ตามเงื่อนไขใน

สัญญากู ้
(4) ติดตาม ทวงถาม และรับเงินที่ผู้กู้ชําระคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ย ส่งเข้ากองทุนและรับภาระหนี้

สูญ 
(5) จัดทําบัญชีเพื่อบันทึกรายงานการรับจ่ายเงิน และรายงานการเงินตามที่กระทรวงการคลัง

กําหนด เสนอคณะกรรมการ และสําเนาส่งกรมบัญชีกลางเป็นรายไตรมาส 
(6) ดําเนินการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่บันทึกข้อตกลงกําหนด 
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 ข้อ 10 ให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ 8 เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินที่เป็นของรัฐชื่อบัญชี “กองทุน
สิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการกองทุน)” และผู้จัดการกองทุนตามข้อ 9 เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินที่เป็นของรัฐ ชื่อ
บัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ชื่อสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นผู้จัดการกองทุน)” และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าว
ให้กรมบัญชีกลางทราบ เพ่ือกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้ต่อไป 

  ดอกผลที่งอกเงยจากบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่งให้ตกแก่กองทุน 

 
หมวด 2 

วิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน 
กรมบัญชีกลาง และผู้จัดการกองทุน 

 ข้อ 11 ก า ร พิ จ า ร ณ า โ ค ร ง ก า ร ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ก อ ง ทุ น ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร ดั ง นี้ 
  (1) โครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ให้สํานักงานเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(2) โครงการขอเงินกู้ ให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ 9 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และนํา
ผลการวิเคราะห์เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

ข้อ 12 โครงการใดๆ ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบ และจัดสรรเงินอุดหนุนหรือเงินกู้จาก
กองทุนแล้ว ให้สํานักงานแจ้งให้กรมบัญชีกลาง และผู้จัดการกองทุนทราบภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมี
มต ิ

ข้อ 13 เมื่อกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าบัญชีตามข้อ 10 แล้ว ให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ 8 ดําเนินการ
โอนเงินให้แก่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน ภายในวันทําการนั้น หรืออย่างช้าภายในวันทําการถัดไป 

 ข้อ 14 ให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ 9 ดําเนินการทําสัญญากู้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันทําการ นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากสํานักงาน และส่งสําเนาสัญญาให้กรมบัญชีกลางและสํานักงานทราบด้วย 

 
 ข้อ 15 ให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ 9 ยื่นคําขอเบิกเงินต่อกรมบัญชีกลาง ก่อนที่จะถึงกําหนดการจ่ายเงิน
อย่างน้อยสิบวันทําการ และส่งสําเนาให้สํานักงานทราบด้วย โดยมีรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน ดังนี้ 

(1) มติคณะกรรมการพร้อมรายละเอียดโครงการ 
(2) แผนการใช้เงิน 
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(3) แผนการส่งเงินคืนกองทุน  
(4) เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ 16 ให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีผู้จัดการกองทุนตามข้อ 9 ก่อนวันครบกําหนดจ่ายเงินแต่ละงวด
ตามแผนการใช้จ่ายเงินไม่เกินสามวันทําการ โดยผู้จัดการกองทุนจะต้องโอนเงินที่ได้รับมาจากกรมบัญชีกลางให้ผู้กู้
ในวันครบกําหนดการจ่ายเงินแต่ละงวด 

 กรณีที่ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญา และผู้จัดการกองทุนได้ระงับการจ่ายเงิน ให้ผู้จัดการกองทุน
รายงานให้สํานักงานทราบ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาสั่งการต่อไปตามข้อ 20 แห่งระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และ เงื่อนไข 

ข้อ 17 ให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ 9 นําเงินที่ต้องรับชําระคืน ส่งคืนกองทุนที่กรมบัญชีกลาง ภายในสอง
วันทําการนับจากวันที่ครบกําหนดชําระเงินตามสัญญา 

ข้อ 18 ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนตามข้อ 9 ผิดนัดชําระเงินให้กองทุนตามสัญญา จะต้อง 
รับผิดในการชําระเบี้ยปรับสําหรับจํานวนเงินที่ไม่สามารถส่งคืนให้กองทุนที่กรมบัญชีกลาง ในอัตราเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดของธนาคารที่เป็นผู้จัดการกองทุนกําหนดในเวลาผิดนัด ทั้งนี้จนกว่าจะได้ส่งเงินคืนให้กองทุนที่
กรมบัญชีกลาง 

 ผลประโยชน์ใดๆ ที่งอกเงยจากเงินกองทุน ส่วนที่ไม่สามารถโอนเงินให้ผู้กู้หรือส่งคืนให้
กรมบัญชีกลางตามท่ีกําหนดข้างต้นให้ตกแก่กองทุน 
 ข้อ 19 ให้ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนไปดําเนินการตามโครงการ ตามข้อ 8 และข้อ 9 
จัดทํารายงานการรับจ่ายเงินส่งกรมบัญชีกลางเป็นรายไตรมาสตามปีงบประมาณ จนกว่าจะส่งคืนเงินกองทุนเสร็จ
สิ้น และให้สําเนาส่งสํานักงานทราบด้วย 
  การรายงานการรับจ่ายเงินข้างต้นให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ 9 จัดทํารายงานสถานะหนี้เสนอ
คณะกรรมการเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส 

 ข้อ 20 เมื่ อ โครงการ เส ร็ จ สิ้ นแล้ ว ให้ ผู้ จั ดกา รกองทุนปิ ดบัญชี เ งิ นฝากและส่ ง เ งิ นที่ เ หลื อ  
พร้อมดอกผลทั้งหมดให้กองทุนภายในสิบห้าวัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ 

ข้อ 20 ให้ผู้จัดการกองทุนส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผล เข้ากองทุนอย่างน้อยปีละครั้งภายในวันที่ 15  
ตุลาคม ของทุกปี สําหรับผู้จัดการกองทุนตามข้อ 8 และวันที่ 15 มกราคมของทุกปี สําหรับผู้จัดการกองทุน ตาม
ข้อ 9  

 ในกรณีที่มีโครงการเสร็จสิ้นก่อน ให้นําส่งเงินคงเหลือของโครงการพร้อมดอกผลทั้งหมด ให้
กองทุนภายในสิบห้าวัน นับวันสิ้นสุดโครงการ 
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 ข้อ 20 วิธีการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการ สํานักงาน กรมบัญชีกลาง และผู้จัดการกองทุน 
นอกเหนือจากท่ีปรากฏในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

 

หมวด 3 
การรับเงินกองทุนโดยกรมบัญชีกลาง 

ข้อ 23 ให้กรมบัญชีกลางเปิดบัญชีเงินฝาก “กองทุนสิ่งแวดล้อม” ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝาก
ออมทรัพย์หรือเงินฝากประจํากับสถาบันการเงินที่เป็นของรัฐ 

ข้อ 24 บรรดาเงินที่เป็นรายรับตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ ให้นําฝากเข้าบัญชี “กองทุน
สิ่งแวดล้อม” ตามข้อ 23 ภายในสองวันทําการนับตั้งแต่วันที่กรมบัญชีกลางได้รับเงินนั้น 

 
 

หมวด 4 

ข้อ 25 ให้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือกิจการตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ และตามมติของคณะกรรมการ 

ข้อ 26 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผูท้ี่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่าย
เงินกองทุน ตามโครงการและแผนงานที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

ข้อ 27  ให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินกองทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้จัดการกองทุน ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีกรมบัญชีกลางเป็นผู้จัดการกองทุน ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากโดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุน
สิ่งแวดล้อม – (ผู้จัดการกองทุน)” 

(2) กรณีของสถาบันการเงินของรัฐเป็นผู้จัดการกองทุน ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากโดยใช้ชื่อบัญชีว่า  
“กองทุนสิ่งแวดล้อม - (ชื่อสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นผู้จัดการกองทุน)”  

การจ่ายเงินกองทุนจะต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินไว้  เพ่ือเป็นประโยชน์ ในการตรวจสอบ 
และต้องบันทึกรายการจ่ายเงินไว้ในบัญชี 

 

ข้อ 28 เพ่ือความคล่องตัวและประโยชน์ในการบริหารงาน ให้สํานักงานจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเงินกองทุนส่วนที่ได้รับจัดสรรประจําปี เพ่ือเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เงินกองทุน ได้แก่ 

 (1) ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างผู้จัดการกองทุน 
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(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการตามระเบียบของทางราชการ  
(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และการดําเนินงานของกรมบัญชีกลาง 
(4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการบริหารงานตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินกองทุนข้างต้นจากกองทุน  ให้เป็นไปตามรายการและ

ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายประจําปีที่คณะกรรมการเห็นชอบ ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายจริงในการบริหาร
เงินกองทุนสูงกว่าวงเงินประมาณการรายจ่ายประจําปี ให้สํานักงานเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเพ่ิมเติม 

ข้อ 29 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย เป็นผู้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานกองทุนตามข้อ ๒๘ ให้สํานักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

ข้อ 30 ให้กรมบัญชีกลางจัดทํารายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน เพ่ือเสนอคณะกรรมการเป็นรายไตร
มาสตามปีงบประมาณ และส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบ 

ข้อ 31 ให้กรมบัญชีกลางจัดทํางบแสดงฐานะการเงินของกองทุน เพ่ือให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้สําเนาส่งสํานักงาน และเม่ือสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว ให้รายงานให้คณะกรรมการทราบ 

ข้อ 32 ทรัพย์สินใด ๆ ที่จัดซื้อเพ่ือการดําเนินงานกองทุน ให้ขึ้นทะเบียนและบันทึกเป็นทรัพย์สินของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

ข้อ 33 วิธีการปฏิบัติในการควบคุมการรายงานและการบันทึกบัญชี การปิดบัญชีของโครงการ ให้เป็นไป
ตามระบบบัญชีกองทุนที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

หมวด 5 
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  

ข้อ 34 ใ ห้ ผู้ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ เ งิ น อุ ด ห นุ น ต า ม ม า ต ร า  23( 1)  แ ล ะ  ( 4)  แ ห ่ง พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัติ 
เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการ….” โดยแยก
เป็นรายโครงการ และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ 8 ทราบ เพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีให้
ต่อไป 

ข้อ 35 ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนตามข้อ ๓๔ ยื่นหนังสือขอเบิกเงินกับผู้จัดการกองทุนตามข้อ 8 โดยมี
เอกสารประกอบการขอเบิกดังต่อไปนี้ 
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(1) มติคณะกรรมการพร้อมรายละเอียดโครงการ 
(2) แผนการใช้เงิน 
(3) ชื่อและเลขท่ีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการ 
(4) สัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบในระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม (ถ้ามี) 
(5) เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีผู้จัดการกองทุนตามข้อ 8 กําหนด 

ข้อ 36 ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนตามข้อ 34 ขอเบิกเงินต่อผู้จัดการกองทุนตามข้อ 8  ตามแผนการใช้
จ่ายเงินเป็นงวด ๆ พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 34  

 ให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ 8 โอนเงินที่ขอเบิก เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่ผู้ได้รับอนุมัติเงิน
อุดหนุนตามข้อ 34 แจ้งมา  

ข้อ 37 ให้ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนตามข้อ 34 ใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามโครงการได้ ภายในวงเงินที่
ได้รับอนุมัติ รายจ่ายที่กําหนดไว้สําหรับโครงการใดให้ใช้สําหรับโครงการนั้น จะโอนหรือนําไปใช้ในโครงการอ่ืนไม่ได้ 
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 การเปลี่ยนแปลงรายการ ในสาระสําคัญ หรือการขอขยายระยะเวลาในการดําเนินการของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 

ข้อ 38 ในกรณีที่มิได้ดําเนินการตามแผนที่กําหนดในข้อ 35(1) และ (2) ให้ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนส่งเงินคืน
กองทุนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เก็บไว้ใช้ต่อเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ 39 ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนตามข้อ 34 จากกองทุน จัดทํารายงานการรับจ่ายเงินของโครงการ ส่ง
ผู้จัดการกองทุนตามข้อ 8 เป็นรายไตรมาสตามปีงบประมาณ จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ  

ข้อ 40 เมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนจากกองทุน ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและส่ง
เงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมดคืนกองทุนตามข้อ 27(1) ภายในสิบห้าวันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ  

 
 ในกรณีไม่ปฏิบัติตามวรรคแรก ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน ตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดนับจากวันสิ้นสุด

โครงการ และต้องชําระเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินที่ต้องส่งคืน จนกว่าจะส่งเงินคืนกองทุน 

ข้อ 41 วิธีการเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนในส่วนที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม สําหรับองค์กรอ่ืนๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรนั้นๆ 



 
 

คู่มือบริหารโครงการตามมาตรา 23 (4) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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หมวด 6 
การเบิกจ่ายเงินบริหารกองทุน 

ข้อ 42  ให้สํานักงานยื่นหนังสือขอเบิกเงินกับผู้จัดการกองทุนตามข้อ 8 โดยมีเอกสารประกอบการขอเบิก
ดังต่อไปนี้ 

(1) มติคณะกรรมการที่พิจารณาอนุมัติ 
(2) แผนการใช้เงิน 
(3) ชื่อและเลขท่ีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสํานักงาน 

 

หมวด 7 
การเบิกจ่ายเงินกองทุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชน 

ข้อ 43 ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชนแจ้งชื่อและเลขที่
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการดังกล่าว ให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ 8 ทราบ เพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีให้ต่อไป 

ข้อ 44 ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชนยื่นหนังสือขอเบิก
เงินกับผู้จัดการกองทุนตามข้อ 8 โดยมีเอกสารประกอบการขอเบิกดังต่อไปนี้ 

(1) มติคณะกรรมการพร้อมรายละเอียดโครงการ 
(2) แผนการใช้เงิน 
(3) ชื่อและเลขท่ีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการ 
(4) เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีผู้จัดการกองทุนตามข้อ 8 กําหนด 

ข้อ 45  ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนจากกองทุนจัดทํารายงานการรับจ่ายเงิน ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
และส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมดคืนกองทุนตามข้อ 27(1) ภายในสิบห้าวันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ  

 ในกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามวรรคแรก ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันสิ้นสุด
โครงการ และต้องชําระเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินที่ต้องส่งคืน จนกว่าจะส่งเงินคืนกองทุน 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 46 โครงการหรือการดําเนินการใด ที่คณะกรรมการได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนไปแล้ว ภายใต้ระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม พ .ศ. 2536 และระเบียบคณะกรรมการ



 
 

คู่มือบริหารโครงการตามมาตรา 23 (4) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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กองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544) และอยู่ระหว่างการดําเนิน
โครงการ ให้มีผลบังคับใช้ภายใต้ระเบียบเดิมต่อไป 

ข้อ 47 บรรดาโครงการหรือการดําเนินการใด ที่ได้ยื่นขอก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ให้ดําเนินการต่อไป โดยใช้ระเบียบนี้แทน 

     ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
 
 

                             (นายศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช) 
            ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                                                              ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือบริหารโครงการตามมาตรา 23 (4) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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ภาคผนวก ข แบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 แผนการใช้เงินและแผนการดําเนินงาน 

แบบฟอร์มที่ 2 ตัวอย่างหนังสือส่งแผนการใช้เงินและแผนการดําเนินงาน 

แบบฟอร์มที่ 3 ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางและคลังจังหวัด 

แบบฟอร์มที่ 4 ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจ 

แบบฟอร์มที่ 5 บันทึกคํารับรองผู้เบิก 

แบบฟอร์มที่ 6 แบบรายงานผลการดําเนินงาน รายไตรมาส 

แบบฟอร์มที่ 7 แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี 

แบบฟอร์มที่ 8 รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบที่ 13) 

แบบฟอร์มที่ 9 แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือบริหารโครงการ ตามมาตรา 23 (4) ที่ได้รับการสนับสนนุจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 

 

 26 

แบบฟอร์มที่ 1 
แผนการใช้เงินโครงการ 

โครงการ.................................................................................................  
หน่วยงาน..................................................... 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ.........................................................ปี/เดือน (วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ – วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ) 
 

วงเงินทั้งโครงการ ................................................บาท                                                                                                                        หน่วย: บาท 
แผนงาน/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 

รวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 25…. ปีงบประมาณ พ.ศ. 25…. ปีงบประมาณ พ.ศ. 25…. 
 
 
 
 
 
 

    

รวมทั้งสิ้น     
 

ขอรับรองว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและถูกต้องเหมาะสมกับความจ าเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนนี้ 
ลงช่ือ  ...................................................................... ผู้จดัท ารายงาน      ลงช่ือ............................................................................ ผูร้ับรอง 
         ( ................................................................ )                 ( ................................................................ ) 
ต าแหน่ง ………………………………………………………                                    ต าแหน่ง.......................................................................... 

           วัน.......เดือน.........................ปี................ 
 



 
 

คู่มือบริหารโครงการ ตามมาตรา 23 (4) ที่ได้รับการสนับสนนุจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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แผนการใช้เงินรายปี 
โครงการ.................................................................................................  

หน่วยงาน..................................................... 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ.........................................................ปี/เดือน (วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ – วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ) 

 
วงเงินทั้งโครงการ ................................................บาท                                                                                                                        หน่วย: บาท 

แผนงาน/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25…….. 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

 
 
 
 
 
 

             

รวมท้ังสิ้น              

รวมวงเงินรายไตรมาส      

 

ขอรับรองว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและถูกต้องเหมาะสมกับความจ าเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนนี้ 
 
ลงช่ือ  ...................................................................... ผู้จดัท ารายงาน      ลงช่ือ............................................................................ ผูร้ับรอง 
         ( ................................................................ )                ( ................................................................ ) 
ต าแหน่ง ………………………………………………………                                 ต าแหน่ง..................................................................... 

           วัน.......เดือน.........................ปี................ 
 



 
 

คู่มือบริหารโครงการ ตามมาตรา 23 (4) ที่ได้รับการสนับสนนุจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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ขอรับรองว่าแผนการด าเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามท่ีได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ลงช่ือ  ...................................................................... ผู้จดัท ารายงาน      ลงช่ือ............................................................................ ผูร้ับรอง 
         ( ................................................................ )        ( ................................................................ ) 
ต าแหน่ง ……………………………………………………………….                                 ต าแหน่ง.............................................................................. 

           วัน.......เดือน.........................ปี................ 
 



 
 

คู่มือบริหารโครงการ ตามมาตรา 23 (4) ที่ได้รับการสนับสนนุจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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ขอรับรองว่าแผนการด าเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามท่ีได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ลงช่ือ  ...................................................................... ผู้จดัท ารายงาน      ลงช่ือ............................................................................ ผูร้ับรอง 
         ( ................................................................ )                ( ................................................................ ) 
ต าแหน่ง ……………………………………………………………….                                 ต าแหน่ง.............................................................................. 

 
 

           วัน.......เดือน.........................ปี................ 
 



 
 

คู่มือบริหารโครงการ ตามมาตรา 23 (4) ที่ได้รับการสนับสนนุจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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(ตัวอย่าง) หนังสือส่งแผนการใชเ้งินและแผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน........................ 
………….…………………….. 

ที่ ……/……….       
   วัน/เดือน/ป ี
 

เรื่อง ขอสง่แผนการด าเนนิงานและแผนการใช้เงินโครงการ........................................................ 
 

เรียน เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  แผนการด าเนินงานโครงการ........................จ านวน 1 ชุด 
  2.  แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ..........................จ านวน 1 ชุด 
   

ตามที่ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุม ครั้งที่ …/…… เมื่อวันที่ ……………… ได้มีมติเห็นชอบ
อนุมัติเงินอุดหนุนให้กับ(ชื่อหน่วยงาน)………………..เพื่อด าเนินโครงการ.........................   วงเงิน ...................... บาท โดยมี
ระยะเวลาด าเนินงาน ....... ปี (วันเร่ิมต้น – วันสิ้นสุด) และให้จัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงานและแผนการใช้เงินเสนอ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาตรวจสอบและรับรอง ภายใน 1 เดือน นับจาก 
ที่ได้รับแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม นั้น 

 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามโครงการดังกล่าว  (ชื่อหน่วยงาน).................ขอเสนอรายละเอียดแผนการ
ด าเนินงานและแผนการใช้เงินของโครงการ.....................................ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พิจารณาตรวจสอบและรับรอง ส าหรับใช้ประกอบในการเบิกจ่ายงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง ตามขั้นตอน
ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 
 

      ขอแสดงความนับถือ 

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

  

แบบฟอร์มที่ 2 

 



 
 

คู่มือบริหารโครงการ ตามมาตรา 23 (4) ที่ได้รับการสนับสนนุจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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(ตัวอย่าง) หนังสือขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 

 
หน่วยงาน........................ 
………….…………………….. 

ที่ ……/……….       
   วัน/เดือน/ป ี
 

เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อด าเนินงานโครงการ........................................................ 
 

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม)  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนามติคณะกรรมการพร้อมรายละเอียดโครงการ 
  2.  ส าเนาแผนการด าเนินงานและแผนการใช้เงิน 
  3.  ส าเนาชื่อ และเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการ 
  4.  ส าเนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบในระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม (ถ้ามี)  
  5.  เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีผู้จัดการกองทุนก าหนด  
 

ตามที่ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุม ครั้งที่ …/…… เมื่อวันที่ ……………… ได้มีมติเห็นชอบ
อนุมัติเงินอุดหนุนให้กับ(ชื่อหน่วยงาน)………………..เพื่อด าเนินโครงการ.........................   วงเงิน ...................... บาท โดยมี
ระยะเวลาด าเนินงาน ....... ปี (วันเริ่มต้น – วันสิ้นสุด) นั้น 

 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามโครงการดังกล่าว  (หน่วยงาน).................ขอเสนอรายละเอียดโครงการ
พร้อมงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณประจ าไตรมาสที่…….. ปีงบประมาณ 255…   เป็นเงินจ านวน …….. บาท 
( …………………บาทถ้วน ) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 
 

      ขอแสดงความนับถือ 

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

แบบฟอร์มที่ 3-1 

 



 
 

คู่มือบริหารโครงการ ตามมาตรา 23 (4) ที่ได้รับการสนับสนนุจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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(ตัวอย่าง) หนังสือขอเบิกเงินจากคลังจังหวัด 

 
หน่วยงาน........................ 
………….…………………….. 

ที่ ……/……….       
   วัน/เดือน/ป ี
 

เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อด าเนินงานโครงการ........................................................ 
 

เรียน คลังจังหวัด......................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนามติคณะกรรมการพร้อมรายละเอียดโครงการ 
  2.  ส าเนาแผนการด าเนินงานและแผนการใช้เงิน 
  3.  ส าเนาชื่อ และเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการ 
  4.  ส าเนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบในระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม (ถ้ามี)  
  5.  เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีผู้จัดการกองทุนก าหนด  
 

ตามที่ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุม ครั้งที่ …/…… เมื่อวันที่ ……………… ได้มีมติเห็นชอบ
อนุมัติเงินอุดหนุนให้กับ(ชื่อหน่วยงาน)………………..เพื่อด าเนินโครงการ.........................   วงเงิน ...................... บาท โดยมี
ระยะเวลาด าเนินงาน ....... ปี (วันเริ่มต้น – วันสิ้นสุด) นั้น 

 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามโครงการดังกล่าว  (หน่วยงาน).... .............ขอเสนอรายละเอียดโครงการ
พร้อมงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณประจ าไตรมาสที่…….. ปีงบประมาณ 255…   เป็นเงินจ านวน …….. บาท 
( …………………บาทถ้วน ) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 
 

      ขอแสดงความนับถือ 

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

แบบฟอร์มที่ 3-2 
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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...................................ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่.....................ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต.................
จังหวัด...................... ขอมอบอ านาจให้ นาย/นาง/นางสาว...........................อายุ..................เช้ือชาติ...............สัญชาติ...................
อยู่บ้านเลขที่......................ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต.....................จงัหวัด...................... ต าแหน่ง....................................
ให้เป็นผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้าในนาม............................................ ในการเบิกจ่ายและรับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจาก
กรมบัญชีกลาง และการด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการสนับสนุนการด าเนินโครงการ....................................................................... 

 

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 4 
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บันทึกค ารับรองผู้เบิก 
 

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

 บ ัด นี ้…………..โ ด ย ข ้า พ เ จ ้า ………………ต า แ ห น ่ง ………………. ผู้ ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ม อ บ อ า น า จ
จาก…………………………….ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25…..  ตามที่กรมบัญชีกลางได้โอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
สาขา………………. เลขที่บัญชี…………………….ชื่อบัญชี“กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการ…………………… ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 1. จะน าเงินไปด าเนินการตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 2. จะน าส่งดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคารส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการกองทุน) 
อย่างน้อยปีละครั้ง 
 3. จะน าส่งเงินที่เหลือจ่ายพร้อมดอกผลคืนกองทุนภายใน 15 วันท าการนับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการด าเนินงานตามโครงการ โดยจ่ายเป็นเช็คในนาม “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการกองทุน)” 
 4. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว และรายงานคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมทราบเป็นรายไตรมาสจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ 
 5. จัดท ารายงานการรับจ่ายเงิน (แบบ 13) ส่งกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) เพื่อทราบทุกไตรมาส 
 6. จะปฏิบัติตาม ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับ
เงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 โดยเคร่งครัด 
 
 
    ลงชื่อ*…………………………..……… 
            (………………………..……….) 
    ต าแหน่ง …………………………….. 
    วันที่ ….………………………………….. 
* ลงนามโดยผู้มีอ านาจสูงสุดของหน่วยงาน. 

 

 
 

แบบฟอร์มที่ 5 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากกองทนุสิ่งแวดลอ้ม รายไตรมาส 
 

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

 
 

 

 
1. ชื่อโครงการ …………………………………………………….. 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ........................................................................................... 
3. รายงานผลวันที่ .......................................... 
 

 
 
 

4. สถานที่/โทรศัพท์/E-mail ผู้จัดท ารายงาน...................................................... 

 

  1   2   3   4 

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

 

ลงชื่อ …………………………….……….ผู้จัดท ารายงาน 
                           (...................................) 
               ต าแหน่ง ................................................. 

 

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

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

 แบบฟอร์มที่ 6  
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ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
 

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

แผนงานที่ 1 ...................... 
1.1  (กิจกรรม) 

XXXXXXX XXXXXXX (ใส่ผลการด าเนินงานอย่างละเอียด)  

1.2  (กิจกรรม)     
1.3  (กิจกรรม)     

แผนงานที่ 2 ...................... 
2.1 (กิจกรรม) 

XXXXXXX XXXXXXX   

2.2 (กิจกรรม)     
2.3 (กิจกรรม)     

แผนงานที่ 3 ..................... 
3.1 (กิจกรรม) 

XXXXXXX XXXXXXX   

3.2 (กิจกรรม) 
3.3 (กิจกรรม) 

    

รวม XXXXX XXXXX   

 
*** กรุณาแนบภาพประกอบผลการด าเนินงานด้วย 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
ปีที่  ...........  

  
1. ชื่อโครงการ                                      
 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ                                     
 
3. งบประมาณ  3.1 งบประมาณท้ังโครงการ                  บาท           
      3.2 งบประมาณท่ีกองทุนจัดสรรให้ …………………………………บาท  
     3.3 งบประมาณอ่ืนสมทบ ………………………………………………บาท   

      (ระบุเป็นค่าอะไร จากหน่วยงานใด)………………………………                    
             3.4 เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง                    บาท 
      3.5 จ่ายจริง                                       บาท 
 
4. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ    
                     วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ   -   วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ (ปี/เดือน) 
 
5. สรุปประเด็นหลักตามข้อเสนอโครงการผลการด าเนินงานโครงการ 
 5.1 วัตถุประสงค์โครงการ 

           
             
               
               

 
 5.2 เป้าหมายโครงการ 

           
             
               

แบบฟอร์มที่ 7 
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7. ตารางแสดงรายละเอียดการด าเนินงาน 

 

แผนงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ ผลผลิต 
แผนงานที่ 1.......... 
1.1 กิจกรรม 
1.2 กิจกรรม 
1.3 กิจกรรม 

(แสดงรายละเอียดผลการด าเนนิงานรายกิจกรรมใน
ปีที่รายงาน  ตัง้แต่ปีที่ 1 – ปีทีร่ายงาน) 
 

(แสดงตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายรายปีที่
ก าหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการตั้งแต่
ปีที่ 1 – ปีที่รายงาน) 

  

 (แสดงผลส าเร็จของการด าเนนิงานตาม
ตัวชี้วัดประจ าปี ตั้งแตป่ีที่ 1 – ปีที่รายงาน 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ผลส าเร็จของ
งาน) 
 

แผนงานที่ 2.......... 
2.1 กิจกรรม 
2.2 กิจกรรม 
2.3 กิจกรรม 

   

แผนงานที่ 3.......... 
3.1 กิจกรรม 
3.2 กิจกรรม 
3.3 กิจกรรม 

   

แผนงานที่ 4.......... 
4.1 กิจกรรม 
4.2 กิจกรรม 
4.3 กิจกรรม 
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8. ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข 
           

             
               
             
               
 
9. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ    

           
             
             
               
             
               
               

 
 
 

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

 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... ผู้รับรอง 
      (.........................................................) 
ต าแหน่ง ................................................. 

 

7/4 
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แบบฟอร์มที่ 8 
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ค าอธิบายการกรอกแบบรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบที่ 13) 
 
 แบบรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบที่ 13) เป็นแบบแสดงผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยให้จัดท าแบบรายงานการรับจ่ายเงินเป็นราย
เดือน หรือรายไตรมาส หลังจากที่โครงการ/หน่วยงานได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) 
แล้วส่งกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป  

 

การบันทึกรายการในแบบ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 

(1)  แผ่นที/่จ านวนแผ่น   ให้บันทึกล าดับที่ของแผ่น และจ านวนแผ่นรวมทั้งหมด 
(2) ส่วนราชการ/ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้บันทึกชื่อหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 
(3) โครงการ    ให้บันทึกชื่อโครงการท่ีส่วนราชการ /เอกชนส่วนท้องถิ่น /หน่วยงาน 
     รัฐวิสาหกิจ /องค์กรเอกชน /เอกชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 
(4)  วันเริ่มโครงการ   ให้บันทึกระยะเวลาเริ่มต้นของโครงการ 
(5)  วันสิ้นสุดโครงการ   ให้บันทึกระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ 
(6)  รวมระยะเวลา   ให้บันทึกระยะเวลารวมทั้งสิ้นของโครงการ (ให้รวมถึงการขอขยาย 
     เวลาต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมจนถึงครั้งล่าสุดด้วย)  
     โดยบันทึกเป็นจ านวนรวมของปี หรือจ านวนรวมของวัน 
(7)  ประจ าเดือน    ให้บันทึกเดือนที่จัดท าแบบรายงานนี้ 
(8)  วันที่…..    ให้บันทึกวันเริ่มต้นของเดือนนั้น ๆ 
(9)  ถึงวันที…่..    ให้บันทึกวันที่สิ้นสุดของเดือนนั้น ๆ 
(10)  ไตรมาส/เดือน   ให้บันทึกจ านวนเงินที่ปรากฏยอดในไตรมาส/เดือน 
(11)  รวมแต่ต้นปีงบประมาณ  ให้บันทึกจ านวนเงินรวมที่ปรากฏยอดตั้งแต่ปีงบประมาณที่จัดท าแผน 
     จนถึงปัจจุบัน (สะสมยอดตลอดปีงบประมาณ) 
(12)  รวมทั้งโครงการ   ให้บันทึกจ านวนเงินที่ปรากฏยอดรวมทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการ 
     จนถึงปัจจุบัน (สะสมยอดตลอดทั้งโครงการ) 
(13) เงินคงเหลือยกมา เดือนนี้  ให้บันทึกจ านวนเงินที่ปรากฏยอดยกมา 
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(14) เงินคงเหลือยกมา   ให้บันทึกจ านวนเงินที่ยกมาจากปีงบประมาณก่อน ซึ่งจะไม่ 
      รวมแต่ต้นปีงบประมาณ เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปีงบประมาณ จนกว่าจะขึ้นปีงบประมาณใหม่ 

ยกเว้นกรณีเริ่มต้นโครงการให้บันทึกจ านวนเงินเป็น –0- (ศูนย)์ 
(15)  เงินคงเหลือยกมา รวมทั้งโครงการ ให้บันทึกจ านวนเงินเป็น –0- (ศูนย์) 
(16)  รายรับอื่น    ให้บันทึกรายรับอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในเดือนนี้ 
(17)  รวมรับ    ให้บันทึกจ านวนเงินที่เป็นการรับเงิน ที่ปรากฏยอดรวมในเดือนนี้ 
     /รวมแต่ต้นปีงบประมาณ/รวมทั้งโครงการ 
 (18)  การจ่ายเงิน   ให้บันทึกการจ่ายเงินแยกตามหมวดรายจ่าย/แผนงาน 
(19)  รายจ่ายอื่น    ให้บันทึกรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในเดือนนี้ 
(20)  รวมจ่าย    ให้บันทึกจ านวนเงินที่เป็นการจ่ายเงิน ที่ปรากฏยอดรวมในเดือนนี้/ 
     รวมแต่ต้นปีงบประมาณ/รวมทั้งโครงการ 
(21)  เงินคงเหลือยกไป   ให้บันทึกจ านวนเงินที่คงเหลือยกไปในเดือนหน้า 
(22)  ที…่……/……….   ให้บันทึกเลขที่หนังสือออกจากหน่วยงาน โดยไม่ต้องท าหนังสือ 
     น าส่งรายงานนี้อีก 
(23)  ลงชื่อผู้รับรองแผน   ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองแผนการใช้จ่ายเงิน 
(24)  ลงวันที่    ให้บันทึกวันที่ที่หนังสือออกจากหน่วยงาน 
 

…………………………………………… 
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แบบรายงาน 
สรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 
1. ชื่อโครงการ  
        
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ              
 
3. งบประมาณ  3.1 งบประมาณท้ังโครงการ                  บาท           
      3.2 งบประมาณท่ีกองทุนจัดสรรให้ ………………………………….บาท  
     3.3 งบประมาณอ่ืนสมทบ …………………………………………….บาท   

      (ระบุ)………………………………………………………….                    
             3.4 เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง                     บาท 
      3.5 จ่ายจริง                       บาท 
    3.6 ส่งเงินคืนกองทุน รวม         บาท 

 1) เงินคืน        บาท 
 2) ดอกเบี้ยธนาคาร       บาท 
 

4. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ    
               วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ   -   วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ (……………..วัน) 
 
5. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 5.1 วัตถุประสงค์โครงการ 

           
             
             
             
              
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 9 
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 5.2 เป้าหมายโครงการ 
           

             
             
             
              
              
  

5.3 ผลการด าเนินงาน (ระบุผลผลิตของโครงการ และความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ) 
           

             
             
             
             
              
 
6. ผลลัพธ์ของโครงการ 

           
             
             
             
             
              
 
7. ผลกระทบของโครงการ 
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8. ความต่อเนื่องภายหลังส้ินสุดโครงการ 
           

             
             
             
             
              

9. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
           

             
             
             
             
               
 
10. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

           
             
             
             
             
               

 

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

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

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

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

7/4 
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ภาคผนวก ค ติดตอ่หน่วยงาน 
 
1.   ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรียน เลขาธิการส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที ่6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400 

 

  ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม  
โทร. 0-2265-6589 
โทรสาร 0-2265-6588, 0-2265-6599 

 

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
โทร. 0-2265-6591-2 
โทรสาร 0-2265-6588, 0-2265-6599 
 

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
โทร. 0-2265-6593-4 
โทรสาร 0-2265-6588, 0-2265-6599 
 

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
โทร. 0-2265-6595-6 
โทรสาร 0-2265-6588, 0-2265-6599 

 

2. กรมบญัชีกลาง 
        เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ถนนพระรามที ่6 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

  กลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ 
โทร. 0-2127-7445 
โทรสาร 0-2127-7435 



ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
http://envfund.onep.go.th 


