


คู่มือการจัดทำาข้อเสนอโครงการ
ที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และด้านการจัดการมลพิษ)
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คำานำา

 ำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม ได้ตระ นักถึงค �ม
ำ�คัญของค �มร่ มมือของทุกภ�ค ่ นในก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม 

เพื่อใ ้เป็นฐ�นของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน จึงได้พัฒน�ระบบก�รบริ �รกลไกท�งก�รเงินผ่�น
กองทนุ ิง่แ ดลอ้มอย�่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใชเ้ปน็เครือ่งมือทีม่ปีระ ทิธภิ�พและ �ม�รถ นบั นนุ
ใ ้ภ�ครัฐ องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชนด�้น ิ่งแ ดล้อม ถ�บันก�ร
ึก � ได้เข้�ม�มี ่ นร่ มในก�รบริ �รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม ร มทั้ง 

ก�รจัดก�รมลพิ

 คณะกรรมก�รกองทุน ิ่งแ ดล้อม โดยค �มเ ็นชอบจ�กคณะกรรมก�ร ิ่งแ ดล้อม
แ ่งช�ติ ได้กำ� นดแน ท�งก�รบริ �รกองทุน ิ่งแ ดล้อม และกำ� นดกรอบทิ ท�งก�ร
นบั นนุเงนิกองทนุ ิง่แ ดลอ้ม ต�มม�ตร� ๒๓ (๔) แ ง่พระร�ชบญัญตัิ ง่เ รมิและรกั �

คุณภ�พ ิ่งแ ดล้อมแ ่งช�ติ พ. . ๒๕๓๕ ของแต่ละช่ งปี

 ดงันัน้ เพือ่ใ ้ น่ ยง�นและองคก์รทีเ่กีย่ ขอ้งไดร้บัทร�บถงึแน ท�งและ ธิกี�รขอรบั
ก�ร นบั นนุจ�กกองทนุ ิง่แ ดล้อมต�มทีก่ำ� นดไ  ้ ำ�นกัง�นฯ จงึไดจ้ดัทำ�คูม่อืก�รจดัทำ�
ข้อเ นอโครงก�รที่จะขอรับก�ร นับ นุนจ�กกองทุน ิ่งแ ดล้อม ต�มม�ตร� ๒๓ (๔) แ ่ง
พระร�ชบญัญตัิ ง่เ รมิและรกั �คณุภ�พ ิง่แ ดลอ้มแ ่งช�ต ิพ. . ๒๕๓๕ ขึ้น โดยมุง่ ัง
ใ ้คู่มือฯ นี้ เป็นเครื่องมือที่ นับ นุนใ ้ น่ ยง�นและองค์กรที่เกี่ย ข้องใช้ประกอบในก�ร
จัดเตรียมโครงก�รใ ้มีค �ม มบูรณ์ ครบถ้ น และ อดคล้องกับกรอบทิ ท�งที่กำ� นด  
ร มทั้งช่ ยใ ้ก�รพิจ�รณ�โครงก�รเป็นไปอย่�งร ดเร็ ภ�ยใต้กรอบระยะเ ล�ที่กำ� นด  
โดยคูม่อืฉบบันีไ้ดร้บัค �มเ น็ชอบจ�กคณะอนกุรรมก�รกลัน่กรองโครงก�รด�้นก�รจดัก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม ในก�รประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อ ันที่ ๑๒ ธัน �คม 
๒๕๕๕ และคณะกรรมก�รกองทุน ิ่งแ ดล้อม ในก�รประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ ันที่ ๒๒ 
มกร�คม ๒๕๕๖ แล้  ทั้งนี้ �ระของคู่มือฯ ฉบับนี้ประกอบด้ ย ร�ยละเอียดก�รจัดทำ�ข้อ
เ นอโครงก�รด�้นก�รจัดก�รทรพัย�กรธรรมช�ตแิละ ิง่แ ดลอ้ม และด�้นก�รจัดก�รมลพิ

ำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม
พฤ ภ�คม ๒๕๕๘
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น้า
▶ ๑. ค �มเป็นม� ๔

▶ ๒. รูปแบบของก�รใ ้ก�ร นับ นุนต�มม�ตร� ๒๓ (๔) ๖

▶ ๓. ก�รยื่นข้อเ นอโครงก�ร ๗

▶ ๓.๑ ผู้มี ิทธิ์ยื่นข้อเ นอโครงก�ร ๗

▶ ๓.๒ ลักฐ�นประกอบและข้อกำ� นดก�รยื่นข้อเ นอโครงก�ร ๘

▶ ๔. ระยะเ ล�ก�รเปิดรับข้อเ นอโครงก�ร ๑๐

▶ ๕. ลักเกณฑ์พื้นฐ�น และแน คิดในก�รจัดทำ�ข้อเ นอโครงก�ร ๑๑

▶ ๖. �ระ ำ�คัญของข้อเ นอโครงก�ร ๑๓

▶ ๗. องค์กร และกลไกก�รพิจ�รณ�ใ ้ก�ร นับ นุนโครงก�ร ๓๐

ภาคผน ก

▶ ก คำ�ขอเงินอุด นุนจ�กกองทุน ิ่งแ ดล้อม ๓๔

▶ ข ตั อย่�งก�รจัดทำ�ข้อเ นอโครงก�รต�มม�ตร� ๒๓ (๔) แ ่งพระร�ช 
บัญญัติ ่งเ ริมและรัก �คุณภ�พ ิ่งแ ดล้อมแ ่งช�ติ พ. . ๒๕๓๕ 
(ด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม)

๓๖

▶ ค  ตั อย่�งก�รจัดทำ�ข้อเ นอโครงก�รต�มม�ตร� ๒๓ (๔) แ ่งพระร�ช
บัญญัติ ่งเ ริมและรัก �คุณภ�พ ิ่งแ ดล้อมแ ่งช�ติ พ. . ๒๕๓๕ 

      (ด้�นก�รจัดก�รมลพิ )

๖๑

▶ ง แผนภูมิขั้นตอนและระยะเ ล�ในก�รพิจ�รณ�โครงก�รด้�นก�ร 
ง่เ ริมและรัก �คุณภ�พ ิง่แ ดล้อม ต�มม�ตร� ๒๓ (๔) แ ง่พระร�ช

บัญญัติ ่งเ ริมและรัก �คุณภ�พ ิ่งแ ดล้อมแ ่งช�ติ พ. . ๒๕๓๕

๗๖

สารบัญ
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 กองทุน ิ่งแ ดล้อม เป็นม�ตรก�รท�งก�รเงินที่จัดตั้งขึ้นต�มพระร�ช
บัญญัติ ่งเ ริมและรัก �คุณภ�พ ิ่งแ ดล้อมแ ่งช�ติ พ. .๒๕๓๕ โดยมี
ัตถุประ งค์เพื่อ นับ นุนก�รแก้ไขปัญ � ิ่งแ ดล้อมในรูปแบบของเงินกู้และ

เงินอุด นุน ภ�ยใต้กระบ นก�รค �มร่ มมือของทุกภ�ค ่ นในก�รจัดก�ร
คุณภ�พ ิ่งแ ดล้อมในเรื่องท่ีเกี่ย กับก�รจัดทำ�ระบบบำ�บัดนำ้�เ ีย อ�ก� เ ีย 
และระบบกำ�จัดของเ ีย ำ� รับค บคุม บำ�บัด และขจัดมลพิ  ร มทั้งใ ้ก�ร
นับ นุนก�รดำ�เนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือ ่งเ ริมและรัก �คุณภ�พ ิ่งแ ดล้อม  

โดยมี ำ�นกัง�นนโยบ�ยและแผนทรพัย�กรธรรมช�ตแิละ ิง่แ ดล้อม เป็น น่ ย
บริ �รง�นกองทุนร่ มกับผู้จัดก�รกองทุน ได้แก่ กรมบัญชีกล�ง และ บมจ.  
ธน�ค�รกรุงไทย ภ�ยใต้ก�รกำ�กับของคณะกรรมก�รกองทุน ิ่งแ ดล้อม  
ต�มนโยบ�ยของคณะกรรมก�ร ิ่งแ ดล้อมแ ่งช�ติ 

คู่มือการจัดทำาข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
(ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดล้อม และ ด้านการจัดการมลพิ )

 ความเป็นมา ๑.
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๑ ม�ตร� ๒๓  เงินกองทุนใ ้ใช้จ่�ยเพื่อกิจก�ร ดังต่อไปนี้
 (๑) ใ ้ ่ นร�ชก�ร รือร�ชก�ร ่ นท้องถิ่น ำ� รับก�รลงทุนและดำ�เนินง�นระบบบำ�บัด 
นำ�้เ ยีร ม รอืระบบกำ�จดัของเ ยีร ม  ร มทัง้ก�รจดั �  จดัซือ้ท่ีดนิ  ั ด ุ อปุกรณ์  เครือ่งมอื  และ
เครื่องใช้ที่จำ�เป็น ำ� รับก�รดำ�เนินง�นและบำ�รุงรัก �ระบบดังกล�่ ด้ ย
 (๒)  ใ ร้�ชก�ร ่ นท้องถิน่ รอืรฐั ิ � กจิกู้ยมื  เพือ่จัดใ ม้รีะบบบำ�บดัอ�ก� เ ยี รอืนำ�้เ ยี  
ระบบกำ�จัดของเ ีย รืออุปกรณ์อื่นใด ำ� รับใช้เฉพ�ะในกิจก�รของร�ชก�ร ่ นท้องถิ่น รือ
รัฐ ิ � กิจนั้น
 (๓)  ใ เ้อกชนกูย้มืในกรณท่ีีบคุคลนัน้มี น้�ทีต่�มกฎ ม�ยทีจ่ะต้องจดัใ ม้รีะบบบำ�บดัอ�ก�
เ ีย รือนำ้�เ ีย ระบบกำ�จัดของเ ีย รืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อก�รค บคุมบำ�บัด รือขจัดมลพิ ที่ 
เกดิจ�กกจิกรรม รอืก�รดำ�เนนิกจิก�รของตนเอง รอืบคุคลนัน้เป็นผูไ้ด้รบัใบอนญุ�ตใ ป้ระกอบ
กิจก�รเป็นผู้รับจ้�งใ ้บริก�รบำ�บัดนำ้�เ ีย รือกำ�จัดของเ ียต�มพระร�ชบัญญัตินี้
 (๔) เป็นเงินช่ ยเ ลือและอุด นุนกิจก�รใดๆ ที่เกี่ย กับก�ร ่งเ ริมและรัก �คุณภ�พ 
ิ่งแ ดล้อม ต�มที่คณะกรรมก�รกองทุนเ ็น มค ร และโดยค �มเ ็นชอบของคณะกรรมก�ร 
ิ่งแ ดล้อมแ ่งช�ติ

 (๕) เป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รบริ �รกองทุน

 ก�รใชจ่้�ยเงนิกองทนุ ิง่แ ดลอ้มจะต้องอยูภ่�ยใตก้รอบทีก่ำ� นดไ ใ้นม�ตร� ๒๓๑  
แ ่งพระร�ชบัญญัติ ่งเ ริมและรัก �คุณภ�พ ิ่งแ ดล้อมแ ่งช�ติ พ. . ๒๕๓๕  
โดยมีก�รประก� คณะกรรมก�ร ิ่งแ ดล้อมแ ่งช�ติ และระเบียบคณะกรรมก�ร
กองทุน ิ่งแ ดล้อม ท่ีผ่�นค �มเ ็นชอบจ�กคณะกรรมก�รกองทุน ิ่งแ ดล้อม และ
คณะกรรมก�ร ิ่งแ ดล้อมแ ่งช�ติ เป็นกรอบในก�รบริ �รง�น
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 ใน ่ นของก�ร นับ นุนก�รดำ�เนินโครงก�รด้�นก�ร ่งเ ริมและรัก �
คุณภ�พ ิ่งแ ดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมภ�ยใต้ม�ตร� ๒๓ (๔) แ ่งพระร�ชบัญญัติ
่งเ ริมและรัก �คุณภ�พ ิ่งแ ดล้อมแ ่งช�ติ พ. . ๒๕๓๕ ที่กำ� นด ่� 

“เป็นเงินช่ ยเ ลือและอุด นุนกิจก�รใดๆ ที่เกี่ย กับก�ร ่งเ ริมและรัก �
คุณภ�พ ิ่งแ ดล้อม ต�มที่คณะกรรมก�รกองทุนเ ็น มค ร และโดยค �ม
เ ็นชอบของคณะกรรมก�ร ิ่งแ ดล้อมแ ่งช�ติ” ซึ่งกองทุน ิ่งแ ดล้อม  
จะใ ้ก�ร นับ นุนในลัก ณะของเงินอุด นุน โดยมีก�รระบุร�ยละเอียด
เกี่ย กับ ลักเกณฑ์ เงื่อนไข ิธีก�รขอจัด รรเงินอุด นุน ร มทั้ง ลักเกณฑ์ 

รูปแบบของการให้การสนับสนุนตามมาตรา ๒๓ (๔)๒

เงื่อนไขในก�รพิจ�รณ�โครงก�รไ ้ภ�ยใต้ระเบียบคณะกรรมก�รกองทุน 
ิ่งแ ดล้อม ่�ด้ ย ลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ ิธีก�รจัด รรและขอกู้ยืม

เงินกองทุน ิ่งแ ดล้อม พ. . ๒๕๕๒ ่ นก�รเบิกจ่�ยเงินของโครงก�รที่
ได้รับก�ร นับ นุนนั้นจะต้องเป็นไปต�มระเบียบคณะกรรมก�รกองทุน 
ิง่แ ดลอ้ม �่ด้ ยอำ�น�จ น�้ทีข่องผูจ้ดัก�รกองทนุ ก�รรบัเงนิและเบกิจ�่ยเงนิ

กองทุน ิ่งแ ดล้อม พ. . ๒๕๕๒
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 ๓.๑  ผู้มี ิทธิ์ยื่นข้อเ นอโครงการ ได้แก่ ่ นร�ชก�ร องค์กรปกครอง
่ นท้องถิ่น องค์กรเอกชนที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้�นก�รคุ้มครอง 
ิง่แ ดล้อมและอนรุกั ท์รพัย�กรธรรมช�ต ิกบักระทร งทรพัย�กรธรรมช�ตแิละ 
ิ่งแ ดล้อม และ น่ ยง�น/องค์กรอื่นใด ต�มที่ได้ระบุไ ้ต�มกรอบทิ ท�ง  

ก�ร นบั นนุเงนิกองทนุ ิง่แ ดล้อม ต�มม�ตร� ๒๓ (๔) แ ง่พระร�ชบญัญตัิ ง่เ รมิ
และรกั �คณุภ�พ ิง่แ ดล้อมแ ง่ช�ต ิพ. . ๒๕๓๕ ในช่ งปีทีย่ืน่ข้อเ นอโครงก�ร 
( ามารถ Download เอก ารได้จากเ บ็ไซต์ http://envfund.onep.go.th) 

๓ การยื่นข้อเสนอโครงการ 

 ทัง้นี ้ในกรณขีององค์กรปกครอง ่ นท้องถิน่ (อปท.) ทกุแ ง่จะต้องดำ�เนนิ
ก�รจัดทำ�ข้อเ นอโครงก�รที่จะขอรับก�ร นับ นุนงบประม�ณจ�กกองทุน 
ิง่แ ดล้อม ผ่�นแผนปฏิบตักิ�รเพือ่ก�รจดัก�รคณุภ�พ ิง่แ ดล้อมระดับจงั ดั 

ในแต่ละรอบปีงบประม�ณ จึงจะได้ ิทธิ์ในก�รพิจ�รณ�ค �มเ ม�ะ มของ
โครงก�รต�มขั้นตอนต่อไป
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 ๓.๒ ลกัฐานประกอบและข้อก�า นดการยืน่ข้อเ นอโครงการ
 ๓.๒.๑  แบบค�าขอเงนิอดุ นนุ (ภาคผน ก ก) ทีล่งน�มโดย 
ผูบ้ริ �ร งู ดุของ น่ ยง�นองค์กร ในกรณีทีผู่ย้ืน่คำ�ขอมอบอำ�น�จ

ใ บ้คุคลอ่ืนลงน�มในแบบคำ�ขอแทน ต้องมี นงั อื
มอบอำ�น�จซึ่งปิดอ�กรแ ตมป์ต�มกฎ ม�ย 

แนบประกอบด้ ย ำ� รับองค์กรเอกชนด้�น
ิ่งแ ดล้อมจะต้องแนบ ลักฐ�น ำ�เน�
นัง ือรับรองแ ดงก�รจดทะเบียนเป็น

องค์กรเอกชนด้�นก�รคุ้มครอง ิง่แ ดล้อม
และอนุรัก ์ทรัพย�กรธรรมช�ติเพิ่มเติม 

 ๓.๒.๒ ข้อเ นอโครงการ ค รจะ
ประกอบด้ ย �ระ ำ�คัญของข้อเ นอโครงก�ร

ต�มข้อ ๖ ดงัร�ยละเอยีดปร�กฏในตั อย่�งก�รจดัทำ�
ข้อเ นอโครงก�รต�มม�ตร� ๒๓ (๔) แ ง่พระร�ชบญัญตัิ ง่เ รมิ 
และรัก �คุณภ�พ ิ่งแ ดล้อมแ ่งช�ติ พ. . ๒๕๓๕ โดยข้อเ นอ
โครงก�รด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม  
จะเน้นข้อมูลพื้นฐ�นเกี่ย กับทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม
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ในพื้นที่ดำ�เนินโครงก�ร (ภ�คผน ก ข) ่ นข้อเ นอโครงก�รด้�นก�รจัดก�ร
มลพิ  ซึง่ ่ นใ ญ่จะเป็นโครงก�รเกีย่ กบัก�รบริ �รจดัก�รขยะมลูฝอยชมุชน
รอืนำ�้เ ยีชมุชนตัง้แต่ต้นท�ง รอืก�รลดปรมิ�ณขยะมลูฝอยตัง้แต่แ ล่งกำ�เนดิ 

จะเน้นข้อมูลพื้นฐ�นเกี่ย กับขยะมูลฝอยและนำ้�เ ียเป็น ลัก (ภ�คผน ก ค) 

 ทั้งนี้ ใ ้ ่งเอก �รท�งไปร ณีย์ จ่� น้�ซองถึงเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร
กองทุน ิ่งแ ดล้อม ำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและ 
ิ่งแ ดล้อม ๖๐/๑ ซอยพิบูล ัฒน� ๗ ถนนพระร�มที่ ๖ แข ง �มเ นใน  

เขตพญ�ไท กรงุเทพฯ ๑๐๔๐๐ และ �กเป็นข้อเ นอโครงก�รขององค์กรปกครอง
่ นท้องถิน่ ใ ้ ง่ม�ต�มขัน้ตอนกระบ นก�รของแผนปฏบิตักิ�รเพือ่ก�รจดัก�ร

คุณภ�พ ิ่งแ ดล้อมระดับจัง ัด
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๔

 เปิดรับข้อเ นอโครงก�รตลอดปี ยกเ ้นกรณีข้อเ นอโครงก�รขององค์กร
ปกครอง ่ นท้องถิน่ ทีจ่ะต้อง ง่ม�ต�มขัน้ตอนกระบ นก�รของแผนปฏบิตักิ�ร
เพื่อก�รจัดก�รคุณภ�พ ิ่งแ ดล้อมระดับจัง ัด

ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการ
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  หลักเกณฑ์พื้นฐาน และแนวคิดในการจัดท�าข้อเสนอโครงการ๕

 ๕.๑ โครงก�รขององค์กรปกครอง
่ นท้องถิ่น จะต้องเป็นโครงก�รที่ 

บรรจุไ ้ภ�ยใต้แผนปฏิบัติก�รเพื่อก�ร
จัดก�รคุณภ�พ ิ่งแ ดล้อมในระดับ
จัง ัด ต�มพระร�ชบัญญัติ ่งเ ริม 
และรัก �คุณภ�พ ิ่งแ ดล้อมแ ่งช�ติ 
พ. .๒๕๓๕
 ๕.๒ เป็นโครงก�รท่ี ่ นร�ชก�ร 
องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น รือองค์กร
เอกชนด้�น ิง่แ ดล้อมทีจ่ดทะเบยีนกับกระทร งทรพัย�กรธรรมช�ตแิละ ิง่แ ดล้อม 
ดำ�เนินก�รร่ มกับประช�ชน รือชุมชน ภ�ยใต้กระบ นก�รมี ่ นร่ ม
 ๕.๓  กรณโีครงก�รทีด่ำ�เนนิก�รโดยองค์กรเอกชนด้�น ิง่แ ดล้อม ต้องเป็น
โครงก�รที่มีผลต่อก�ร ่งเ ริมก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม 
ในระดบัพืน้ท่ี เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญ �ค �มเ ือ่มโทรมของทรพัย�กรธรรมช�ติ
และ ิ่งแ ดล้อมในพื้นท่ี โดยค รมีก�รพัฒน�องค์ค �มรู้ ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น    

รือมีก�ร ร้�ง/คิดค้นน ัตกรรม เพื่อใช้เป็นต้นแบบในก�รพัฒน�ก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อมใ ้แก่ชุมชนอย่�งยั่งยืน
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 ๕.๔ กรณีโครงก�รที่มี ัตถุประ งค์เพื่อ
ก�ร ิจัย จะต้องเป็นโครงก�รต้นแบบที่มุ่งเน้น 
ก�รพัฒน�องค ์ ค �มรู ้  ในก�รจั ดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม ในระดับ

ประเท รอืระดบัท้องถิน่ที่ �ม�รถนำ�ไปประยกุต์
ใช้ได้ในท�งปฏิบัติ  

 ๕.๕ กิจกรรมต้องมีค �ม อดคล้องกับภ�รกิจ น้�ที่ และพื้นฐ�นก�ร
ดำ�เนินง�นของ น่ ยง�น รือองค์กรที่เ นอขอรับก�ร นับ นุน และมี ่ น 
ง่เ รมิ รอื นบั นนุก�รดำ�เนนิง�นของ น่ ยง�นภ�ครฐั โดยจะต้องไม่มคี �ม 

ซำ้�ซ้อนกับก�รดำ�เนินง�นของ น่ ยง�นนั้นๆ 
 ๕.๖ แ ดงถงึค �มจำ�เป็นท่ีจะต้องจดัทำ�โครงก�ร โดยแน ท�งก�รดำ�เนนิ
ก�ร จะต้องมีค �ม อดคล้องกับ ภ�พปัญ � ค �มต้องก�รและก�รยอมรับของ
ชุมชนในพื้นที่   

 ๕.๗ แ ดงค �มพร้อมขององค์กร รือ น่ ยง�นเจ้�ของโครงก�ร และ
ค �มพร้อมของชุมชนในพื้นที่ที่จะดำ�เนินโครงก�รร่ มกัน
 ๕.๘ แ ดงกระบ นก�รมี ่ นร่ มระ ่�งองค์กร รือ น่ ยง�นเจ้�ของ
โครงก�ร ชุมชนเป้� ม�ย และองค์กร รือ น่ ยง�นอื่นๆ ที่เกี่ย ข้องในพื้นที่ 
ตั้งแต่ขั้นตอนก�รพัฒน�โครงก�ร ก�รดำ�เนินกิจกรรมโครงก�ร และก�รติดต�ม
ประเมินผลโครงก�ร



13สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

 ข้อเ นอโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดล้อม 
และด้านการจดัการมลพิ  อาจมคี ามแตกต่างกนัในรายละเอยีดเนือ้ าโครงการ 
อย่างไรก็ตาม ค รจะประกอบด้ ย าระ �าคัญที่ครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
 ๖.๑  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ย กับพื้นที่ด�าเนินโครงการ
  เป็นก�รนำ�เ นอข้อมูลที่แ ดงถึงลัก ณะค �ม ำ�คัญของพื้นที่  
ภ�พ ังคม และ ิ่งแ ดล้อม ร มถึงพื้นฐ�นก�รดำ�เนินง�นท่ีผ่�นม�ในพื้นที่

โครงก�ร ประกอบด้ ยเนื้อ �ดังต่อไปนี้

  ๖.๑.๑  ลกั ณะพืน้ที ่ งัคม และทรัพยากรธรรมชาตแิละ ิง่แ ดล้อม
ภ�พท�งภูมิ � ตร์ของพ้ืนที่ทรัพย�กรธรรมช�ติ รือ ิ่งแ ดล้อมที่มีค �ม 

โดดเด่น ในพืน้ที ่จำ�น นประช�กร ชี ติค �มเป็นอยู ่ก�รประกอบอ�ชพี ทิธกิ�รถอื
ครองที่ดิน พร้อมทั้งข้อมูล  ข้อเท็จจริงต่�งๆ ที่เกี่ย ข้องกับก�รดำ�เนินโครงก�ร 
โดย ังเขป (ระบุแ ล่งที่ม�ของข้อมูล)

  สาระส�าคัญของข้อเสนอโครงการ๖
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  ๖.๑.๒ ค ามเป็นมาและ 
พืน้ฐานการด�าเนนิงานท่ีผ่านมาในพืน้ท่ี
ด�าเนินโครงการ 
   (๑) ก�รดำ�เนินโครงก�ร/กิจกรรมก�รป้องกัน แก้ไขปัญ �
ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อมของ น่ ยง�น องค์กร และชุมชนใน
ระยะที่ผ่�นม� ในพื้นที่ที่ขอรับก�ร นับ นุนจ�กกองทุน ิ่งแ ดล้อม รือพื้นที่
อื่นที่มีก�รดำ�เนินกิจกรรมในลัก ณะเดีย กัน
   (๒)  ผล ำ�เรจ็ของโครงก�ร/กจิกรรมทีไ่ด้ดำ�เนนิก�รเ รจ็ ิน้แล้  
ร มถงึปัญ �และอปุ รรคทีจ่ะเช่ือมโยงกบัโครงก�รทีข่อรบัก�ร นบั นนุ (ถ้�ม)ี
 ๖.๒ ภาพปัญ า 
  ๖.๒.๑ ภาพปัญ าและผลกระทบทีเ่กิดขึน้ในภาพร มของโครงการ 
ภ�พปัญ �ทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อมที่เกิดขึ้น รือท่ีค�ด ่�จะเกิด 

ขึ้นในพื้นที่เป้� ม�ย โดยใ ้เน้นถึง �เ ตุ ร�ยละเอียดและข้อมูลประกอบ  
เพือ่ยนืยนัขน�ดและค �มรนุแรง ร มทัง้ผลกระทบของปัญ �ทีจ่ะ ง่ผลต่อกลุม่ 
เป้� ม�ยในอน�คต พร้อมทั้งระบุ �เ ตุที่ทำ�ใ ้เกิดปัญ �ดังกล�่
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  ๖.๒.๒ ภาพปัญ าที่จะด�าเนินการภายใต้โครงการ แ ดงถึงปัญ � 
ค �มจำ�เป็น รือค �มต้องก�รจัดทำ�โครงก�ร เพื่อแก้ไขปัญ � รือ นองตอบค �ม
ต้องก�รขององค์กร ชมุชน รอืท้องถิน่นัน้ๆ โดยจะต้อง อดคล้องกบัแผนง�น/กจิกรรม
ที่จะดำ�เนินก�รภ�ยใต้โครงก�ร และ ่งผลถึงก�รแก้ไขปัญ �ทรัพย�กรธรรมช�ติ  
และ ิ่งแ ดล้อมในพื้นที่
  (ทัง้นี ้ค รนำ�เ นอ ภ�พปัญ �ท่ีได้จ�กก�รร บร มข้อมลูทีผ่่�นกระบ นก�ร
มี ่ นร่ มกับประช�ชนในพื้นที่ ด้ ย ิธีก�ร รือรูปแบบต่�งๆ เช่น ก�รจัดประชุม  
ก�รจัดเ ทีระดมค �มคิดเ ็น เป็นต้น แนบประกอบด้ ย)
 ๖.๓ ัตถุประ งค์
  แ ดงถึงผลลัพธ์ รือ ภ�พพึงประ งค์ที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินโครงก�ร 
ซึ่งเป็นค �มพย�ย�มที่จะเข้�ไปแก้ปัญ �ใดปัญ � นึ่ง โดยกำ� นด ัตถุประ งค ์
ใ ง่้�ย ชดัเจน ไม่คลมุเครอื และ ือ่ใ เ้ น็ถงึค �มต้องก�รในภ�พร มท่ีมุง่จะแก้ไขปัญ � 
ค รมี ัตถุประ งค์ที่ชัดเจนไม่เกิน ๓ ข้อ และค รเรียงต�มลัก ณะง�น/ กิจกรรม  
ก่อน - ลัง โดยจัดต�มลำ�ดับค �ม ำ�คัญ �ม�รถ ัดและประเมินผลได้
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 ๖.๔  ค าม อดคล้องกบันโยบาย ยทุธ า ตร์ และแผนจดัการ ิง่แ ดล้อม
ระดบัต่าง ๆ 
  ระบคุ �ม อดคล้องและค �มเชือ่มโยงของโครงก�รกบัแน นโยบ�ย
และม�ตรก�รด้�น ิ่งแ ดล้อมที่เกี่ย ข้อง เช่น แผนบริ �รร�ชก�รแผ่นดิน 
แผนก�รจดัก�รคณุภ�พ ิง่แ ดล้อม แผนพฒัน�เ ร ฐกจิและ งัคมแ ง่ช�ต ินโยบ�ย
ของรฐับ�ล แผนพัฒน�ร�ย �ข� แผนพัฒน�เชิงพื้นท่ี แผนยุทธ � ตร์ของ 
น่ ยง�นเจ้�ของโครงก�ร และแผน ิง่แ ดล้อมขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิน่ 

เป็นต้น
 ๖.๕  พ้ืนทีเ่ป้า มายและกลุม่เป้า มาย
  ๖.๕.๑ พื้นที่เป้า มาย
   (๑)  ระบุ ถานทีต่ัง้ ขนาด รอืพืน้ทีท่ีด่�าเนนิโครงการใ ช้ดัเจน
ในระดบั มูบ้่�น พร้อมทัง้ระบตุำ�บล อำ�เภอ จงั ดัใ ค้รบถ้ น ซึง่ในก�รคดัเลอืก 
พื้นท่ี รือกลุ่มเป้� ม�ยต้องมีค �ม ัมพันธ์โดยตรงต่อก�รดำ�เนินกิจกรรม 
ต่�งๆ ของโครงก�รด้ ย อ�ทิ ก�รกำ� นดงบประม�ณ เช่น ค่�ใช้จ่�ยก�รเดนิท�ง 
เป็นต้น และผลกระทบต่อ ิ่งแ ดล้อมบริเ ณใกล้เคียง โดยจะต้องเป็นไป 
ต�มขอบเขตและพื้นที่ ต�มกรอบทิ ท�งก�ร นับ นุนเงินกองทุน ิ่งแ ดล้อม 
ต�มม�ตร� ๒๓ (๔) ที่คณะกรรมก�ร ิ่งแ ดล้อมแ ่งช�ติได้ใ ้ค �มเ ็นชอบ



17สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

  (๒) จดัท�าแผนทีแ่ ดงทีต้ั่งโครงการ กรณโีครงการทีมี่การด�าเนนิงานในพืน้ท่ี 
และ ภาพแ ดล้อมอืน่รอบโครงการ โดยอ�จใช้แผนทีข่องกรมแผนทีท่ �รม�ตร� ่ น 
๑: ๕๐,๐๐๐ โดยระบพุืน้ทีเ่ป้� ม�ย และทีต่ัง้ของกลุม่เป้� ม�ยลงในแผนที ่ทัง้ใน ่ น
ของ มู่บ้�น และพื้นที่ที่จะดำ�เนินกิจกรรม ลักที่ทำ�ในพื้นที่โดยตรง เช่น พื้นที่ปลูกป่�
ชุมชน พื้นที่ทำ�แน กันไฟ พื้นที่เขตอนุรัก ์พันธุ์ ัต ์นำ้� เขตพื้นที่เก ตรกรรมยั่งยืน  
ที่ตั้ง ูนย์ก�รเรียนรู้ เป็นต้น ลงในแผนที่ใ ้ชัดเจนด้ ย   
  (๓) แ ดงถึงค ามเป็นไปได้ของการใช้พื้นที่เพื่อด�าเนินโครงการ ต้องระบุ
ิทธิในก�รถือครองที่ดินของพื้นที่เป้� ม�ย กรณีมีก�รใช้พื้นที่เพ่ือดำ�เนินกิจกรรม 

เช่น ก�รจัดทำ�โครงก�รนำ�ร่อง รือง�นอนุรัก ์ป่� - ป่�ชุมชน เป็นต้น �กเป็นพื้นที่
อนุรัก ์ รือพื้นที่ที่มีกฎ ม�ยเฉพ�ะกำ� นดใ ้อยู่ในค �มคุ้มครอง จะต้องแจ้งใ ้ 
น่ ยง�นท่ีรบัผดิชอบรบัทร�บ รอืพจิ�รณ�ใ ก้�ร นบั นนุก�รใช้พืน้ที ่และดำ�เนนิก�ร 

ต�มระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ย ข้องใ ้ถูกต้อง เช่น กรณีพื้นที่ 
ในก�รคุม้ครองดแูลขององค์ก�รบริ �ร ่ นตำ�บล (อบต.) ขอใ ้
ใช้ ำ�เน�ร�ยง�นก�รประชุม อบต. ในก�รรับรองโครงก�รเป็น
ลกัฐ�น โดยระบขุน�ดพืน้ทีแ่ละระยะเ ล�ก�รใช้ประโยชน์

ประกอบไ ้ด้ ย  เป็นต้น
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 ๖.๕.๒ กลุ่มเป้า มาย
 (๑) กลุ่มเป้า มาย ลัก ต้องระบุกลุ่มและจำ�น น 
ใ ้ชัดเจน (มิใช่ประช�ชนทั้ง มู่บ้�น รือทั้งตำ�บล) ซึ่งกลุ่ม

เป้� ม�ย ลักจะเข้�ร่ มกิจกรรมเชิงลึก มีบทบ�ทในก�ร
ร่ มเป็นแกนนำ�ในก�รดำ�เนินโครงก�ร โดยจะต้องเป็นจำ�น นที่

อดคล้องกับก�รกำ� นดงบประม�ณในกิจกรรมต�่งๆ  
  (๒) กลุ่มเป้า มายรอง (ถ้�มี) คือกลุ ่มเป้� ม�ย
ที่ เข ้�ม�ร ่ มกิจกรรมในเชิงก ้�ง เช ่น กิจกรรมรณรงค ์
ประช� ัมพันธ์ รือกลุ่มเป้� ม�ยที่ได้รับก�รถ่�ยทอดค �มรู ้
และประ บก�รณ์จ�กกลุม่เป้� ม�ย ลกั รอืกลุม่เป้� ม�ยทีอ่ยู่
ในพื้นที่เป�้ ม�ยรอง เป็นต้น 
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 ๖.๖  ระยะเ ลาด�าเนินโครงการ
  ระบรุะยะเ ล�ดำ�เนนิโครงก�ร (จำ�น นปี/เดอืน) ต้องไม่เกนิ ๓ ปี และมี
ค �มเป็นไปได้ในก�รดำ�เนินง�นใ ้บรรลุผลต�มเป้� ม�ย ร มทั้งมีค �มเ ม�ะ ม 
อดคล้องกับ ัตถุประ งค์และเป้� ม�ยของโครงก�ร

   ๖.๗  แผนงาน/กิจกรรมการด�าเนินงาน
  กระบ นก�รดำ�เนนิง�นเพือ่ใ บ้รรลุ ตัถปุระ งค์โครงก�ร และผลท่ีค�ด �่จะ
ได้รับ จะต้องกำ� นดแผนง�น/ กิจกรรมใ ้ชัดเจน ดังนี้
  ๖.๗.๑ แผนการด�าเนนิงานต้องมีค ามชดัเจน โดยแยกเป็นร�ยกจิกรรมใ ้
อดคล้องกับ ัตถุประ งค์ของโครงก�ร และมีก�รจัดเรียงลำ�ดับก�รดำ�เนินง�นอย่�ง

เป็นขั้นเป็นตอน ทั้งนี้ ต้องระบุ �่จะทำ�อะไร โดยใคร อย่�งไร ที่ไ น เมื่อไร เพื่อใ ้เกิด
ผลอะไร ซึ่งต้องระบุอย่�งเป็นเ ตุเป็นผลและต่อเนื่อง มีค �มเป็นไปได้ในท�งปฏิบัติ 
ค รนำ�เ นอในรูปแบบต�ร�ง ๒ ่ น ดังนี้
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   (๑)  ตารางเ ลาการท�างาน:  ระบกุจิกรรมและช่ งเ ล�ดำ�เนนิกจิกรรม
ต่�งๆ เป็นร�ยไตรม�
   (๒) ตารางแผนงาน/กจิกรรมการด�าเนนิงาน: ระบุ ธิกี�ร/ กระบ นก�ร 
ในก�รดำ�เนินง�นอย่�งเป็นขั้นตอนและเข้�ใจง่�ย กลุ่มเป้� ม�ยและผลผลิตที่ได้ 
จ�กก�รดำ�เนินง�นแต่ละกิจกรรมใ ้ชัดเจน

 ๖.๗.๒  ต้องประ านค ามร่ มมอืกบั น่ ยงาน  และองค์กรท่ีรบัผดิชอบใน
พืน้ที ่เพือ่ใ ม้คี �มเชือ่มต่อทัง้ระ �่งและ ลงั ิน้ ดุโครงก�ร และป้องกนัก�รดำ�เนนิ
ง�นท่ีซำ้�ซ้อนกัน นอกจ�กนี้ค รระบุค �มชัดเจนของบทบ�ทค �มรับผิดชอบของ 
น่ ยง�น องค์กร รือบคุคลทีเ่ข้�ม�มี ่ นร่ มในโครงก�ร รือทีจ่ะได้รบัผลประโยชน์จ�ก

โครงก�รด้ ย
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 ๖.๘  งเงินงบประมาณ
  ๖.๘.๑ จ�าแนกรายละเอียดงบประมาณตามแผนการด�าเนิน
โครงการเป็นรายปี โดยแ ดงค่�ใช้จ่�ยต่อ น่ ยและค่�ใช้จ่�ยร มใ ้
ละเอียดชัดเจน ทั้งน้ี ก�รจัดตั้งงบประม�ณต้อง อดคล้อง
กับ ัตถุประ งค์ เป�้ ม�ย และแผนก�รดำ�เนินง�น ร มทั้ง 
ต้องเป็นไปต�มค �มจำ�เป็น และ อดคล้องต�มระเบียบและ
ลักเกณฑ์ของท�งร�ชก�ร โดยใ ้ยึด ลักก�รประ ยัดเป็น
ำ�คัญ 

  ๖.๘.๒ รายละเอียดการจัดตั้งงบประมาณ 
จำ�แนกออกต�มประเภทของโครงก�ร ดังนี้
   (๑) กรณีโครงการด้านการ ่งเ ริมการ
อนุรัก ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดล้อม มีกรอบในก�รกำ� นด
งบประม�ณ ดังนี้
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โครงก�รขององค์กรเอกชนด้�น ิ่งแ ดล้อม 
ต้องมีร�ยก�รค่�ตร จ อบบัญชี ซึ่งจะต้อง 
ไม่เกนิร้อยละ ๑ ของงบทีข่อรบัก�ร นบั นนุ
จ�กกองทนุ ิง่แ ดล้อม โดยใ ร้ะบชุือ่ พร้อม
เลขทะเบยีนทีไ่ด้รบัอนญุ�ตของผูท้ีจ่ะดำ�เนนิ
ก�รตร จ อบบัญชีด้ ย
 กรณโีครงก�รของ ่ นร�ชก�ร รอืองค์กร 
ปกครอง ่ นท้องถิ่น �กโครงก�รที่เ นอ
ขอรับก�ร นับ นุนเป ็น ่ น นึ่ งที่จะ
นับ นุนง�นใน น้�ที่รับผิดชอบของ ่ น

ร�ชก�ร รือองค์กรปกครอง ่ นท้องถิน่นัน้ 
จะพจิ�รณ�ใ ก้�ร นบั นนุเฉพ�ะค่�ใช้จ่�ย 
ำ� รบัก�รดำ�เนนิง�นทีเ่พิม่ขึน้เท่�นัน้ จะไม่ 

ใ ้ก�ร นับ นุนเป็นเงินเดือน (ค่�จ้�ง/ 
ค่�ตอบแทน)
  (ข) งบดำ�เนินโครงก�ร (ไม่ตำ่�ก ่�
ร้อยละ ๗๐ ของงบที่ขอรับก�ร นับ นุน)  
ประกอบด้ ย ค ่�ใช ้จ ่�ยในก�รดำ�เนิน
กิจกรรมที่ อดคล ้องกับ ัตถุประ งค ์ 

  (๑.๑)  งเงิน นับ นุนแต่ละ
โครงก�รไม่เกิน ๕ ล�้นบ�ท โดยแบ่งเป็น   
๒  ่ น คอื งบบริ �รโครงก�ร และงบดำ�เนนิ
โครงก�ร โดยมีร�ยละเอียดดังนี้
   (ก) งบบริ �รโครงก�ร  
(ไม่เกนิร้อยละ ๓๐ ของงบทีข่อรบัก�ร นบั นนุ) 
ประกอบด้ ย งบบุคล�กร และค่� �ธ�รณูปโภค 
โดยกำ� นดใ ้มีค่�ติดต�มนิเท โครงก�รไม่เกินร้อยละ ๓ ไ ้ด้ ย และในกรณีเป็น
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ของก�รดำ�เนินง�น เช่น กิจกรรมเพื่อก�รอนุรัก ์ ฟื ้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติ
และ ิ่งแ ดล้อม กิจกรรมก�ร ร้�งจิต ำ�นึกและค �มตระ นัก ก�รฝึกอบรม
ัมมน� ดูง�น ค่�ใช้ อยและ ั ดุ เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นงบประม�ณเพื่อใช้ ำ� รับ 

ดำ�เนนิกจิกรรมต�มค �มเ ม�ะ ม โดยยดึ ลกัก�รประ ยดัเป็น ำ�คญั และใ เ้บกิจ่�ย
ต�มจ่�ยจริง ต�มค �มจำ�เป็นและเ ม�ะ ม
 (๑.๒)  กรณโีครงก�รขององค์กรเอกชนด้�น ิง่แ ดล้อม ค รมี ่ นร่ ม นบั นุน
ก�รดำ�เนินโครงก�รในลัก ณะต่�งๆ เช่น ก�รจัด รรทุน มทบ รือก�รจัดเตรียม
ทรัพย�กรบุคคล ั ดุ อุปกรณ์ รือก�ร นับ นุนในรูปอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ใ ้ขึ้นอยู่ 
กับ ักยภ�พและค �มพร้อมขององค์กรเอกชนด้�น ิ่งแ ดล้อมเป็นร�ยกรณีไป
 (๑.๓) ระบุแผนง�น กิจกรรมและงบประม�ณที่แต่ละ น่ ยง�น รือองค์กร 
จะต้องดำ�เนินก�รภ�ยใต้โครงก�รใ ้ชัดเจน

 (๑.๔)  ค่�ครภุณัฑ์ โดย ลกัก�รจะใ ก้�ร นบั นนุอปุกรณ์ ครภุณัฑ์น้อยที่ ดุ 
ซึ่งจะพิจ�รณ�ใ ้ต�มค �มจำ�เป็นและเ ม�ะ มต่อก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร ต�มร�ค�
ในบัญชีร�ค�ม�ตรฐ�นครุภัณฑ์ของ ำ�นักงบประม�ณ �กเป็นโครงก�รที่ดำ�เนินก�ร
ร่ มกับองค์กรชุมชนจะต้องมีแผนก�รถ่�ยทอด ิธีก�รใช้ และ ่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่�
ใ แ้ก่องค์กรชมุชน เพือ่ใ ้ �ม�รถใช้ง�นได้อย่�งต่อเนือ่งต่อไป ลงั ิน้ ดุก�ร นบั นนุ
งบประม�ณจ�กกองทุน ิ่งแ ดล้อม
 (๒) กรณโีครงการด้านการ ง่เ รมิงาน จิยั มกีรอบในก�รกำ� นดงบประม�ณ ดงันี้
 งเงนิ นบั นนุแต่ละโครงก�รไม่เกนิ ๕ ล้�นบ�ท โดยมรี�ยละเอยีดของค่�ใช้จ่�ย
ที่อยู่ในข่�ย นับ นุน ดังนี้
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 (๒.๑) งบประม�ณด้�นบริ �รง�นทั่ ไป ได้แก่ ค่�จ้�งชั่ คร� ำ� รับ 
เจ้� น�้ที่โครงก�ร และค่� �ธ�รณูปโภค จะต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของงบโครงก�รที่
ขอรับก�ร นับ นุน
 (๒.๒) ค่�จ้�งชั่ คร� ำ� รับเจ้� น้�ท่ี นัก ิจัย รือนัก ิช�ก�รเฉพ�ะ 
�ข�ที่เกี่ย ข้องประจำ�โครงก�รที่จัดจ้�งขึ้นม�ใ ม่ โดยเฉพ�ะ ำ� รับปฏิบัติง�นต�ม

โครงก�ร ิจัย
 (๒.๓) ค่�ตอบแทนผูเ้ชีย่ ช�ญ/ท่ีปรกึ �โครงก�รทีม่คีณุ มบตัเิฉพ�ะด้�น
เพื่อดำ�เนินก�รท�ง ิช�ก�ร
 (๒.๔) ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดซ้ือจัด � ั ดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่�งๆ  
ทีใ่ช้เฉพ�ะก�รดำ�เนนิง�นต�มโครงก�ร  ทีไ่ม่ใช่เครือ่งมอือุปกรณ์ดำ�เนนิง�นเป็นประจำ�
ปกต ิแต่เป็นเครือ่งมอือปุกรณ์ใ ม่ทีจ่ดัซือ้จดั �ม�เป็นครัง้แรก และจำ�เป็นอย่�งยิง่ต่อ
ก�รดำ�เนินง�น ร มทั้งค่� �ธ�รณูปโภคที่จำ�เป็น
 (๒.๕) ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดนิท�งระ �่งปฏบิตักิ�รในโครงก�รต�มแผนก�ร
ดำ�เนินง�น
 (๒.๖) ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ ที่เกี่ย ข้องกับง�น ิจัยโดยตรง เช่น ก�ร ืบค้น
ข้อมูล ก�รจัดทำ�ร�ยง�น รือก�ร ิเคร�ะ ์ตั อย่�งที่โครงก�ร ิจัยไม่ �ม�รถ ิเคร�ะ  ์
ได้เอง เนื่องจ�กเครื่องมือที่ใช้ ำ� รับก�ร ิเคร�ะ ์มีร�ค� ูง  เป็นต้น
 (๒.๗) กองทุน ิ่งแ ดล้อมจะใ ้ก�ร นับ นุนอุปกรณ์ครุภัณฑ์น้อยที่ ุด  
โดยจะพจิ�รณ�ใ ต้�มค �มจำ�เป็นและเ ม�ะ มต่อก�รดำ�เนนิโครงก�ร และร�ค�จะต้อง
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เป็นไปต�มบัญชีร�ค�ม�ตรฐ�นครุภัณฑ์ของ ำ�นักงบประม�ณ ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ที่ 
จัดซ้ือด้ ยเงินกองทุน ใ ้ถือเป็นกรรม ิทธิ์ของกองทุน ิ่งแ ดล้อม เ ้นแต่จะมี
เงื่อนไขเป็นอย่�งอื่น ต�มดุลยพินิจของคณะกรรมก�รกองทุน ิ่งแ ดล้อม
  ๖.๘.๓ กองทนุ ิง่แ ดล้อมไม่ นบั นนุงบประมาณ เพือ่เป็นค่�ใช้จ่�ย
ในเรื่องที่นอกเ นือจ�กโครงก�รระบุไ ้ ตั อย่�งมีดังต่อไปนี้
  (๑) ค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม มัมน�และดงู�น เพือ่เพิม่ค �มรู้
ท�ง ชิ�ก�รทีเ่กีย่ ข้องกบัก�รดำ�เนนิง�นต�มโครงก�รใ แ้ก่นกั จิยั นกั ชิ�ก�ร 
รือเจ�้ น้�ที่ประจำ�โครงก�ร

  (๒)  ค่�รกั �พย�บ�ล และค่�ประกนั ขุภ�พของเจ้� น้�ทีโ่ครงก�ร 
  (๓)  ค่�จ้�ง รอืค่�ตอบแทนช� ต่�งช�ตทิีเ่ข้�ม�ทำ�ง�นประจำ�
องค์กร รือดำ�เนินง�นในโครงก�รที่เ นอขอรับก�ร นับ นุนจ�กกองทุน 
ิง่แ ดล้อม ยกเ น้แต่มกีรณทีีจ่ำ�เป็นจะต้องใ ผู้เ้ชีย่ ช�ญต่�งช�ตทิีม่คี �มชำ�น�ญ

ใน �ข�พิเ เฉพ�ะด้�นม�ดำ�เนินโครงก�ร และไม่ �ม�รถ �ผู้เชี่ย ช�ญใน
ประเท ได้คณะกรรมก�รฯ จะพิจ�รณ�เป็นกรณีๆ ไป
  (๔) น่ ยง�น/องค์กร/ ถ�บันต้น ังกัด ผู้ได้รับเงิน นับ นุน
จ�กกองทนุ ิง่แ ดล้อมจะไม่ �ม�รถ กัเงินท่ีได้รบัก�ร นบั นุนก�รดำ�เนนิโครงก�ร 
เข้�เป็นร�ยได้ของ ่ นร�ชก�ร/ ถ�บนัต้น งักดั ยกเ น้กรณโีครงก�ร กึ � จิยั
ของ ถ�บนัก�ร กึ �ใ เ้ป็นไปต�มเงือ่นไข รอื ลักเกณฑ์ของ ถ�บนัก�ร กึ � 
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๕ ของงบโครงก�รที่ได้รับก�ร นับ นุนจ�กกองทุน



26 คู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิง่แวดล้อม

  (๕) ค่�จ้�ง รือค่�ตอบแทนบุคล�กรที่เป็นข้�ร�ชก�ร/พนักง�นของ
่ นร�ชก�ร โดยเฉพ�ะที่ปฏิบัติง�นในโครงก�ร ิจัยที่ขอรับก�ร นับ นุนจ�กกองทุน
ิ่งแ ดล้อม แต่จะพิจ�รณ�ใ ้ก�ร นับ นุนเฉพ�ะค่�ใช้จ่�ย ำ� รับก�รดำ�เนินง�นที่

เพิ่มขึ้นจ�กง�นใน น�้ที่รับผิดชอบของ ่ นร�ชก�รเท่�นั้น
  (๖) งบประม�ณเพื่อจัดตั้งกองทุน
 ๖.๙ ตั ชี้ ัดผล �าเร็จของโครงการ
   ระบตุั ชี้ ดัผลผลติ (Output) ที่ �ม�รถ ดัค �ม ำ�เรจ็ของก�รดำ�เนนิโครงก�ร
ต�ม ตัถปุระ งค์ รือแผนก�รดำ�เนนิง�นทีก่ำ� นดไ  ้ทั้งในเชิงปรมิ�ณและคณุภ�พได้
อย่�งชัดเจน �กโครงก�รมีระยะเ ล�ดำ�เนินโครงก�รม�กก ่� ๑ ปี จะต้องกำ� นด 
ตั ชี้ ดัเป็นร�ยปี โดยค รเป็นตั ชี้ ดัระดบัแผนง�น  และ อดคล้องกบัก�รดำ�เนนิง�นใน
แต่ละปีทีช่ดัเจน ซึง่ ำ�นกัง�นฯ จะใช้เป็นเกณฑ์ในก�รตดิต�มและประเมนิผลโครงก�ร
ต่อไป
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 ๖.๑๐ การบริ ารงานโครงการ
   ก�รบริ �รโครงก�รใ มี้ประ ทิธภิ�พจะต้องใ ค้ �ม ำ�คญักบัประเดน็ ดงันี้
 ๖.๑๐.๑ โครง ร้างการบริ ารงานโครงการ
   ค รกำ� นดโครง ร้�งก�รบริ �รโครงก�ร โดยอ�จจะมกี�รจดัตัง้เป็น
คณะกรรมก�ร รอืคณะทำ�ง�นใน ล�ยๆ ระดบั เช่น ระดบันโยบ�ย ระดบัภ�ค/จงั ดั 
และระดบัพืน้ที ่ทัง้นี ้อ�จมีก�รแต่งตัง้ น่ ยง�นของรฐัและองค์กรต่�งๆ ในท้องถิน่เข้�
ร่ มเป็นองค์กรบริ �รโครงก�รด้ ย นอกจ�กนี้จะต้องแ ดงร�ยละเอียดองค์ประกอบ 
โดยก�รระบุชื่อ ตำ�แ น่ง และ น่ ยง�นต้น ังกัด พร้อมทั้งระบุบทบ�ทและ น�้ที่เพื่อ
ใ ้เ ็นถึงบทบ�ทและ น้�ที่ในก�รมี ่ นร่ มดำ�เนินโครงก�ร รือ นับ นุนโครงก�ร
อย่�งชัดเจน และเพื่อใ ้เกิดก�รประ �นง�นร่ มกันในก�รดำ�เนินโครงก�รและก�ร
ืบทอดง�นต่อเนื่อง ลัง ิ้น ุดก�ร นับ นุนจ�กกองทุนฯ และจะต้องมี ำ�เน� นัง ือ

แ ดงก�รรบัรองในก�รเข้�ร่ มเป็นกรรมก�ร รอืร่ มดำ�เนนิโครงก�รจ�กบคุคลต่�ง ๆ   
ที่ปร�กฏต�มโครง ร�้งก�รบริ �รง�นโครงก�รประกอบไ ้ด้ ย

 ๖.๑๐.๒  แผนการบริ ารโครงการ
  น่ ยง�น รือองค์กรที่ขอรับก�ร นับ นุนต้องมีค �มชัดเจนใน
ประเด็นค �มต่อเนื่องของโครงก�ร เพื่อแ ดงใ ้เ ็น ่�เมื่อดำ�เนินโครงก�รเ ร็จ ิ้น
แล้ จะมอีงค์กรและกลไกก�รดำ�เนนิง�นขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิน่ องค์กรชมุชน 
รือเครือข่�ยใดเกิดข้ึน ซ่ึง �ม�รถดำ�เนินง�นโครงก�รต่อเนื่องต่อไปได้อย่�งไร และ 

มงีบประม�ณจ�กแ ล่งทนุใด เพือ่ดำ�เนนิง�นต่อเนือ่ง รอืก�รขย�ยง�น ูพ่ืน้ทีอ่ืน่ต่อไป  
ร มทั้งมีก�รประ �นกับ น่ ยง�นที่เกี่ย ข้องในพื้นที่และองค์กรอื่นๆ เพื่อ นับ นุน
ช่ ยเ ลือ รือรับผิดชอบง�นต่อเนื่องได้อย่�งไร เป็นต้น
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 ๖.๑๑ ผลประโยชน์ที่คาด ่าจะได้รับ
  ระบผุลทีค่�ด �่จะเกดิขึน้จ�กก�รดำ�เนนิโครงก�ร เพือ่ประโยชน์ในก�ร ดั
รอืตดิต�มและประเมนิผล ำ�เรจ็ของโครงก�ร โดยอย่�งน้อยจะต้องแ ดงใ เ้ น็ถงึผล

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งท�งตรงและท�งอ้อมในระยะ ั้นและระยะย�  ทั้งในเชิงปริม�ณ
และคุณภ�พ ซึ่งค รประกอบด้ ยผลประโยชน์ที่ค�ด ่�จะได้รับที่ ำ�คัญ ๒ ด้�น ดังนี้
  ๖.๑๑.๑  ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน ทัง้ในระดบัพ้ืนทีโ่ครงก�ร
และ ังคมโดยร ม

 ๖.๑๑.๒  ผลประโยชน์ต่อระบบนเิ  ด้�นใดด้�น นึง่ รอื ล�ยด้�น เช่น
  (๑)  นิเ ป่�ต้นนำ้�
  (๒)  นิเ เก ตร
  (๓)  นิเ เมืองและอุต � กรรม
  (๔)  นิเ ช�ยฝั่งทะเล เป็นต้น
 ๖.๑๑.๓  การค�าน ณผลตอบแทนของโครงการ (ถ้ามี)
  แจกแจงประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ต่อกลุม่เป้� ม�ยแต่ละกลุม่ และประโยชน์
ต่อ ่ นร มที่เกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ภ�ยใต้โครงก�ร โดยประเมินค �ม
คุ้มค่�ของก�รลงทุนด้ ยก�รคำ�น ณและระบุผลตอบแทนของโครงก�รที่ค�ด ่�จะ 
เกิดขึ้น ทั้งใน ่ นผลตอบแทนท�งเ ร ฐกิจและก�รเงิน 
 ๖.๑๒  การก�า นดแน ทางการติดตามนิเท โครงการ
 ๖.๑๒.๑ ก�า นดแน ทางการติดตามนิเท โครงการ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในก�รกำ�กับก�รบริ �รจัดก�รโครงก�ร  โดยค รกำ� นดช่ งเ ล�เป็น ๓ ระยะ คือ
  (๑)  ระยะเริ่มต้นโครงก�ร เพื่อทบท นค �ม มบูรณ์และค �ม
พร้อมของโครงก�รทัง้ในด้�นข้อมลู ค �มพร้อมของบคุล�กร เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ต่�ง ๆ
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  (๒) ระ ่�งก�รดำ�เนินง�น ซึ่งจะมี ่ นช่ ยในก�รปรับปรุง
กระบ นก�รและ ิธีในก�รดำ�เนินง�น ร้�งกระบ นก�รเรียนรู้ และ ร้�งข้อมูล
ย้อนกลับจ�กก�รดำ�เนินง�นต�มแผนง�นของโครงก�รที่จะ ่งผลใ ้ก�รปฏิบัติง�นมี
ประ ิทธิภ�พยิ่งขึ้น
  (๓) ระยะ ิ้น ุดโครงก�ร ซึ่งเป็นก�รประเมินผลกระทบของ
โครงก�ร ร มทั้งทบท นบทเรียนและประ บก�รณ์ที่ได้รับจ�กก�รดำ�เนินโครงก�ร 
เพื่อใช้เป็นพื้นฐ�นในก�รกำ� นดแน คิด รือแน ท�งในก�รขย�ยผลก�รดำ�เนินง�น
ในอน�คตต่อไป
  ๖.๑๒.๒ ค รน�ารูปแบบการติดตามและประเมินผล แบบมี ่ นร่ มม�
ประยุกต์ใช้
  ๖.๑๒.๓ ก�า นดแผนงานติดตามนิเท โครงการอย่างต่อเนื่อง และจะ
ต้องมกี�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นและก�รใช้เงนิโครงก�รต่อ ำ�นกัง�นฯ เป็นร�ยไตรม�

กรณีโครงก�รที่มีระยะเ ล�ก�รดำ�เนินโครงก�รม�กก ่� ๑ ปี  
ำ�นักง�นฯ จะประเมินผลเม่ือโครงก�รครบระยะเ ล� ๑ 

ปกี่อน ซึ่งถ้� �กในภ�พร ม น่ ยง�น/องค์กร �ม�รถ
ดำ�เนนิกจิกรรมได้ผล ำ�เรจ็ต�มตั ชี้ ดัของ
โครงก�ร จึงจะพิจ�รณ�ใ ้ก�ร นับ นุน
ก�รดำ�เนินง�นในปีที่ ๒ และ/ รือปีที่ ๓ 
ต่อไป
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 ๗.๑ �านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดล้อม  
ในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�รของคณะอนุกรรมก�รกลั่นกรองโครงก�รด้�นก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม และคณะอนุกรรมก�รกลั่นกรองโครงก�รด้�น
ก�รจัดก�รมลพิ  ภ�ยใต้คณะกรรมก�รกองทุน ิ่งแ ดล้อม จะทำ� น้�ที่พิจ�รณ�และ
ิเคร�ะ ์ค �มเ ม�ะ มของโครงก�รที่ขอรับก�ร นับ นุนจ�กกองทุนในเบื้องต้น  

ต�มระเบียบ ลักเกณฑ์  เงื่อนไข เพื่อนำ�เ นอคณะอนุกรรมก�รกลั่นกรองโครงก�รฯ 
เพือ่พจิ�รณ�ต่อไป โดยได้กำ� นดประเดน็ร�ยก�รตร จ อบค �มเ ม�ะ มเบือ้งต้นของ
โครงก�ร เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ก�รพจิ�รณ�ค �มเ ม�ะ มและค �มเป็นไปได้ของโครงก�ร ดงันี้
     ๗.๑.๑ โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดล้อม
  ก) โครงการของ ว่นราชการ  ประกอบด้ ยประเดน็ก�รตร จ อบร ม 
๗ ประเด็น ได้แก่  
  ๑) ค �ม อดคล้องกับนโยบ�ยรัฐ
  ๒) ปัญ �ค �ม ำ�คัญและค �มจำ�เป็นเร่งด่ น
  ๓) ักยภ�พขององค์กร
  ๔) โครงก�รนำ�ร่อง
  ๕) ค �มเป็นไปได้ในท�งปฏบิตัขิองลกั ณะก�รดำ�เนนิง�นต�มแผนง�น
/กิจกรรมของโครงก�ร
  ๖) ชุมชน รือ น่ ยง�นมี ่ นร่ ม
  ๗) ค �มครบถ้ น มบูรณ์ของโครงก�ร

    องค์กร และกลไกการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ๗
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    ข) โครงการขององค์กรเอกชนด้าน ิง่แวดล้อม ประกอบด้ ยประเดน็ก�ร
ตร จ อบร ม ๘ ประเดน็ โดยเพ่ิมเตมิ ข้อ ๘) ก�ร มทบเงนิ รอือืน่ๆ  (จ�กข้อ ๗.๑.๑) 
   ๗.๑.๒ โครงการด้านการจัดการมลพิ  ประกอบด้ ยประเด็นก�รตร จ
อบร ม ๖ ประเด็น ได้แก่

   ๑) ค �ม อดคล้องกับนโยบ�ย
   ๒) เป็นปัญ � ำ�คัญ และมีค �มจำ�เป็นต้องแก้ไข
   ๓) ักยภ�พของ น่ ยง�น
   ๔) เป็นโครงก�รนำ�ร่อง รือโครงก�รขย�ยผลก�รดำ�เนินง�น
   ๕) ค �มเป็นไปได้ในท�งปฏิบัติ
   ๖) กระบ นก�รมี ่ นร่ ม
 ๗.๒ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จะทำ� น้�ที่พิจ�รณ�กลั่นกรอง
โครงก�รที่ขอรับก�ร นับ นุนจ�กกองทุน ิ่งแ ดล้อม เพื่อนำ�เ นอคณะกรรมก�ร
กองทุน ิ่งแ ดล้อมต่อไป โดยมีคณะอนุกรรมก�ร  ๒  คณะ คือ 
  ๗.๒.๑ คณะอนุกรรมก�รกลั่นกรองโครงก�รด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กร 
ธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม
  ๗.๒.๒ คณะอนุกรรมก�รกลั่นกรองโครงก�รด�้นก�รจัดก�รมลพิ
 ๗.๓ คณะกรรมการกองทุน ิ่งแ ดล้อม จะทำ� น้�ที่พิจ�รณ�และอนุมัติก�ร
จัด รรเงินกองทุน ิ่งแ ดล้อม
  ๗.๓.๑ กรณีโครงก�รที่คณะกรรมก�รกองทุน ิ่งแ ดล้อมมีมติอนุมัติ
จัด รรเงินกองทุนฯ ใ ้ดำ�เนินโครงก�ร เลข�นุก�รคณะกรรมก�รกองทุน ิ่งแ ดล้อม 
( ำ�นกัง�นนโยบ�ยและแผนทรพัย�กรธรรมช�ตแิละ ิง่แ ดล้อม) จะแจ้งมตใิ ผู้จ้ดัก�ร
กองทุน (กรมบัญชีกล�ง) และผู้ขอรับก�ร นับ นุนทร�บ โดยใ ้ผู้ขอรับก�ร นับ นุน 
จดัทำ�แผนก�รดำ�เนนิง�นและแผนก�รใช้จ่�ยเงนิใ ้ อดคล้องกบัร�ยละเอยีดโครงก�รที่
ได้รบัอนมุตัิ ง่ใ เ้ลข�นกุ�รฯ พจิ�รณ�ตร จ อบค �มถกูต้องภ�ยใน ๑ เดอืน ลงัจ�ก
ที่เลข�นุก�รฯ แจ้งมติ และเมื่อเลข�นุก�รฯ ตร จ อบค �มถูกต้องแล้ จะ ่งแผนก�ร
ดำ�เนินง�นและแผนก�รใช้จ่�ยเงินใ ้ผู้จัดก�รกองทุนเพื่อใช้ประกอบก�รเบิกจ่�ยเงิน
ต�มระเบียบและขั้นตอนต่อไป
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 ๗.๓.๒ กรณีไม่อนมัุตโิครงก�รทีข่อรบัก�ร นบั นนุเงนิอดุ นนุ เลข�นกุ�รฯ 
จะแจ้งใ ้ผู้ขอรับก�ร นับ นุนทร�บภ�ยใน ๓ ัน นับแต่ ันได้รับทร�บมติของ 
คณะกรรมก�รกองทุน ิ่งแ ดล้อม
 ๗.๓.๓ กรณีผู้ได้รับก�ร นับ นุนไม่ �ม�รถดำ�เนินก�รใ ้แล้ เ ร็จ
ต�มระยะเ ล�ที่คณะกรรมก�รกองทุนอนุมัติ และต้องขอขย�ยเ ล�ดำ�เนินโครงก�ร  
จะต้องจ่�ยค่�ธรรมเนยีมผกูพนั (Commitment Charge) ในอตัร�ร้อยละ ๑ ต่อปีของ 
งเงินที่ไม่ได้ทำ�ก�รเบิกจ่�ยและภ�ยในระยะเ ล�ที่ขอขย�ยเ ล�ดำ�เนินก�ร โดยก�ร
ักลดเงินอุด นุนต�ม ลักเกณฑ์ดังกล่�

 ๗.๔ คณะกรรมการ ิง่แ ดล้อมแ ง่ชาต ิจะทำ� น้�ทีพ่จิ�รณ�และอนมุตักิ�ร
จัด รรเงินกองทุน ิ่งแ ดล้อมในกรณีดังต่อไปนี้
 ๗.๔.๑ โครงก�รที่เ นอขอรับก�ร นับ นุนนอกเ นือจ�กกรอบทิ ท�ง
ก�ร นับ นุนเงินกองทุน ิ่งแ ดล้อม ต�มม�ตร� ๒๓ (๔) แ ่งพระร�ชบัญญัติ ่งเ ริม
และรกั �คุณภ�พ ิง่แ ดล้อมแ ง่ช�ต ิพ. . ๒๕๓๕ ในช่ งปีทีเ่ นอขอรบัก�ร นับ นนุ  
แต่อยูภ่�ยใต้ม�ตร� ๒๓ (๔) แ ง่พระร�ชบัญญตัิ ง่เ รมิและรกั �คณุภ�พ ิง่แ ดล้อม
แ ่งช�ติ พ. . ๒๕๓๕
 ๗.๔.๒ โครงก�รทีเ่ นอขอรบัก�ร นบั นนุมีงบประม�ณเกนิ ๕ ล้�นบ�ท
 ๗.๔.๓  โครงก�รทีเ่ นอขอรับก�ร นบั นนุมรีะยะเ ล�เกนิ ๓ ปี  กำ� นด
ระยะเ ล�ในก�รพิจ�รณ�โครงก�รโดยนับแต่ได้รับข้อเ นอโครงก�รที่มีร�ยละเอียด 
มบูรณ์ครบถ้ น จนถึงก�รอนุมัติจัด รรงบประม�ณใ ้โครงก�ร ร ม ๖๐ ัน  

(ภ�คผน ก ง)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
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ค�าขอเงินอุด นุนจากกองทุน ิ่งแ ดล้อม

เขียนที่..............................
ันที่...........เดือน...........พ. . ..................

เรื่อง ขอรับการ นับ นุนด้านเงินอุด นุนจากกองทุน ิ่งแ ดล้อม

เรียน ประธานกรรมการกองทุน ิ่งแ ดล้อม

ิ่งที่ ่งมาด้ ย      ๑. ..............................................
           ๒. ..............................................

 (ชือ่องคก์รผูข้อรับเงนิอดุ นนุ)....................................................................................... 
โดย...(ชื่อผู้ลงน�ม)...................................................................................................................................... 
ถ�นที่ทำ�ก�ร อยู่เลขที่................................ถนน..................................แข ง/ตำ�บล.................................. 

เขต/อำ�เภอ......................................จัง ัด............................................โทร ัพท์....................................... 
(กรณีองค์กรเอกชน ระบุเลขทะเบียนองค์กรเอกชนด้�นก�รคุ้มครอง ิง่แ ดล้อม และอนุรัก ท์รัพย�กรธรรมช�ติ  
ที่จดทะเบียนกับกระทร งทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม).................................................................. 
 มีค �มประ งค์จะขอรับก�ร นับ นุนเงินอุด นุนจ�กกองทุน ิ่งแ ดล้อม เพื่อดำ�เนิน 
โครงก�ร................................................................................................................................................... 
.............................เป็นจำ�น นเงิน................................................บ�ท (.....................................................) 
ดังร�ยละเอียดปร�กฏต�ม ิ่งที่ ่งม�ด้ ยแล้  นั้น

 จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

  ขอแ ดงค �มนับถือ
  (.....................................................)
  ตำ�แ น่ง ประธ�นมูลนิธิ/น�ยก ม�คม/
   ั น้� ่ นร�ชก�ร/ประธ�นกรรมก�รบริ ัท 
   / รือผู้ที่ได้รับมอบอำ�น�จต�มกฎ ม�ย
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ภาคผนวก ข
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ตัวอย่างการจัดทำาข้อเสนอโครงการตามมาตรา ๒๓ (๔) 
แห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ชื่อโครงการ………….
ประเภทและลัก ณะของโครงการ 
 เป็นโครงก�ร.......(ใ ม่ที่ไม่เคยได้รับก�ร นับ นุนงบประม�ณเพื่อดำ�เนิน
กิจกรรมม�ก่อน/ต่อเนื่อง ซึ่งเคยได้รับก�ร นับ นุนจ�ก................................... 
เพื่อทำ�กิจกรรม.............ม�ระดับ นึ่งแล้ ) 
 โครงก�รนี้จะเป็น (ก�รพัฒน�/ต่อยอด/อื่นๆ ระบุ) โครงก�รด้�น.........
(ก�ร ิจัย/ก�ร ่งเ ริม นับ นุนก�รมี ่ นร่ มของ (ระบุกลุ ่มเป้� ม�ย)  
ในก�รอนุรัก ์ก�รจัดก�รทรัพย�กร...(ระบุ)/ก�รอนุรัก ์ทรัพย�กรท�งทะเล
และช�ยฝั่ง/ด้�น ิ่งแ ดล้อม ึก �และก�รรณรงค์ ร้�งจิต ำ�นึก/ก�รเตรียม 
ค �มพร้อมรับมือก�รเปลี่ยนแปลง ภ�พภูมิอ�ก� /ด ้�นก�ร ่งเ ริม 
และพัฒน�ก�รเก ตรแบบยั่งยืน และภูมิปัญญ�ท้องถิ่น/ด้�นก�รอนุรัก ์
ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละ ิง่แ ดล้อมในบรเิ ณพืน้ทีลุ่ม่นำ�้/ด้�นก�รพฒัน�องค์กร
ชมุชนเพือ่ก�รจดัก�ร ิง่แ ดล้อม/ก�รแก้ปัญ � ิง่แ ดล้อมในพืน้ที/่ก�ร ง่เ รมิ 
ก�รมี ่ นร่ มของทุกภ�ค ่ นในก�รจัดก�ร ิ่งแ ดล้อม/ค �ม ล�ก ล�ย
ท�งชี ภ�พ/ทรัพย�กรนำ้�/ ิ่งแ ดล้อม ิลปกรรม/อื่นๆ ระบุ) โดยผ่�น 
กระบ นก�ร................................ เพื่อ ...............................................................

ค าม อดคล้องกับกรอบทิ ทางการ นับ นุนเงินกองทุน ิ่งแ ดล้อมตาม 
มาตรา ๒๓ (๔) แ ่งพระราชบัญญัติ ่งเ ริมและรัก าคุณภาพ ิ่งแ ดล้อม
แ ่งชาติ พ. . ๒๕๓๕ ในช่ งปี......(ปัจจุบัน)...ข้อที่.......ขอบเขตกิจกรรมที่.......
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น่ ยงานที่รับผิดชอบโครงการ  : ชื่อ น่ ยง�น/องค์กร................................
  (กรณีเป็นองค์กรเอกชนด้�น ิ่งแ ดล้อม

ใ ้ระบุเลขทะเบียนองค์กรเอกชนด้�น
ก�รคุ ้มครอง ิ่ งแ ดล ้อมและอนุรัก ์
ทรัพย�กรธรรมช�ติ ที่จดทะเบียนกับ
กระทร งทรัพย�กรธรรมช�ตแิละ ิง่แ ดล้อม

  นัทีจ่ดทะเบยีน...........................................)
       ที่อยู่ เบอร์โทร ัพท์ แฟ็กซ์ อีเมล
น่ ยงานด�าเนินโครงการ        : ชื่อ น่ ยง�น/องค์กรที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

     ดำ�เนินโครงก�รโดยตรง (ถ�้มี)
ผู้ประ านงานโครงการ          : ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ัพท์ แฟ็กซ์ อีเมล 

๑. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ดำาเนินโครงการ

 ๑.๑ ลัก ณะพื้นที่ ังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดล้อม 
(ระบขุ้อมูลทีเ่กีย่ ข้องกบัพ้ืนทีด่ำ�เนนิโครงก�ร และกจิกรรมทีจ่ะดำ�เนนิก�ร) เช่น  
  ๑.๑.๑ ลัก ณะพื้นที่ 
   มูบ้่�น...... ตำ�บล........ อำ�เภอ.........จัง ดั.......... เป็นพืน้ที.่......
(ระบุค �ม ำ�คัญ ภ�พท�งภูมิ � ตร์ รือลัก ณะเด่นของพื้นที่ เช่น เป็นพื้นที่
ต้นนำ�้ เป็นพืน้ทีเ่ ีย่งภยั พืน้ทีชุ่่มนำ้� อยูใ่นพืน้ทีป่่�อนรุกั  ์เช่น อทุย�นแ ง่ช�ติ 
ป่� ง นแ ง่ช�ต ิเขตรัก �พนัธุ์ ตั ป่์� เขต �้มล่� ตั ป่์� เขต นอทุย�น พืน้ที่
ป่� �ธ�รณะ พืน้ทีป่่� ั ไร่ปล�ยน� เป็นต้น โดยต้องระบชุือ่พืน้ทีป่่�ดงักล่� ด้ ย) 
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    ๑.๑.๒ ลัก ณะ ังคม
  มีจำ�น นประช�กร.....คน ก�รประกอบอ�ชีพ ลักของคนใน
ชุมชน ่ นใ ญ่คืออ�ชีพ.......................... รองลงม�คืออ�ชีพ......................... 
มีขน�ดพื้นที่เก ตรกรรมโดยร มประม�ณ......................ไร่  แบ่งประเภท
ต�มลัก ณะก�รปลูกพืชได้ดังนี้ ปลูก.....ประม�ณ......ครั เรือน เป็นพื้นท่ีโดย
ประม�ณ............ไร่ เฉลี่ยครั เรือนละ.......ไร่ ปลูก.....ประม�ณ......ครั เรือน  
เป็นพืน้ท่ีโดยประม�ณ............ไร่ เฉลีย่ครั เรอืนละ.......ไร่  โดย ่ นม�กมี ทิธิใ์นก�ร 
ถอืครองทีด่นิเป็น..........(โฉนด/น .๓/ภบท.๕/ .ค. ๓/ ปก./ ทก. เป็นต้น)
 ลัก ณะค �ม ัมพันธ์ท�ง ังคมเป็นแบบ....(ชุมชนเมือง/กลุ่ม
ช�ติพันธุ์/อื่นๆ ระบุ) ซึ่งมี ิถีชี ิตเป็นแบบ.....(ครอบครั เดี่ย /ครอบครั ขย�ย/
เครือญ�ติ/ กลุ่มบ้�น/ ย่อมบ�้น/อื่นๆ ระบุ) ที่มีค �ม ัมพันธ์ต่อกันอย่�ง......
(เข้มแขง็/ แน่นแฟ้น/ไม่ค่อยมีปฏิ มัพนัธ์กนั/แบ่งแยกเป็นกลุม่เป็นพ ก/อืน่ ๆ  ระบ)ุ
  ประเพณีที่ ำ�คัญ ได้แก่........................
  ัฒนธรรมเด่น ได้แก่................................
  ก�รร มกลุ่มทำ�กิจกรรมต่�งๆ ในชุมชน ได้แก่......กลุ่มองค์กร
ต�่ง ๆ เช่น กลุ่มแม่บ�้น กลุ่ม กรณ์ กลุ่มอนุรัก ์ป่� กลุ่มเก ตรอินทรีย์ ฯลฯ 
...... (อธิบ�ยร�ยละเอียดค �มเป็นม�และ ถ�นภ�พของกลุ่มพอ ังเขป)
  ๑.๑.๓ ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดล้อม 
  ๑) ทรัพย�กรป่�ไม้  
  ชื่อป่�........... เป็นป่�ประเภท... (ป่�เบญจพรรณ ป่�ดิบแล้ง 
ดิบชื้น เป็นต้น) มีพรรณไม้เด่นที่มีค �ม ำ�คัญ/ �ย�ก เช่น....................อยู่ 
ในพื้นที่.......(ป่� ง นแ ่งช�ติ อุทย�นแ ่งช�ติ รือเขตอนุรัก ์อื่นๆ รืออยู่
นอกเขตอนุรัก ์ เช่น เป็นที่ �ธ�รณะประโยชน์ มีก�รรัง ัดออก นัง ือ ำ�คัญ
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ที่ ล งแล้ รือไม่ ถ้� �กเป็นป่�ชุมชน ขึ้นทะเบียนกับกรมป่�ไม้แล้ รือไม่)   
มขีน�ด..............ไร่ ่ นใ ญ่ชุมชนจะมกี�รใช้ประโยชน์จ�กป่�ใน ล�ยลกั ณะ 
คือ .....(เก็บ �ของป่� ไม้ฟืน ล่� ัต ์ และอื่นๆ เป็นต้น) 
  ๒) ทรัพย�กรนำ้� 
  ชื่อแ ล่งนำ้�..........เป็น....(แม่นำ้�/ลำ�คลอง/ ้ ย/ นอง/ 
บึง/อื่นๆ ระบุ) มีขน�ด........(ก ้�งกี่เมตร/ย� ก่ีกิโลเมตร/เล็ก ใ ญ่กี่ต�ร�ง 
กิโลเมตร ฯลฯ) โดยเป็น....(ต้นนำ้�/ลำ�นำ้� �ข�ของ...../อื่นๆ ระบุ) ซึ่งมีค �ม 
ำ�คัญต่อ....(คนใน มู่บ้�น/ตำ�บล/อำ�เภอ/จัง ัด)...เป็นอย่�งม�ก ในช่ ง 

ฤดูฝนจะมีปริม�ณนำ้�ม�ก และมีนำ้� ล�กในช่ งเดือน ........ คุณภ�พนำ้�อยู่ใน
เกณฑ์......(ดีม�ก/ดี/พอใช้/ตำ่�ก ่�ม�ตรฐ�น/อื่นๆ ระบุ) ่ นในฤดูแล้งนำ้�จะ 
เริม่ลดปริม�ณลงตัง้แต่ช่ งเดอืน.........และเมือ่ถงึเดอืน....... จะมปีรมิ�ณนำ�้น้อย
ที่ ุด โดยคุณภ�พนำ้�จะอยู่ในเกณฑ์......(ดีม�ก/ดี/พอใช้/ตำ่�ก ่�ม�ตรฐ�น/อื่นๆ 
ระบุ) ่ นใ ญ่ชุมชนจะมีก�รใช้ประโยชน์นำ้�เพื่อทำ�ก�รเก ตรช่ งเดือน..........
ซึ่งจ�กอดีตที่ผ่�นม�พบ ่�....(ไม่มีปัญ �/มีปัญ �)..ก�รข�ดแคลนนำ้� ...... / 
ค �มขัดแย้งในก�รใช้นำ้�......./อื่นๆ ระบุ (อธิบ�ยร�ยละเอียดพอ ังเขป)
   ๓) ทรัพย�กรดิน
  มีลัก ณะพื้นที่เป็นที่....(ร�บ/ที่ล�ดชัน/ที่ภูเข�/ที่ลุ ่ม/  
ที่ดอน อื่นๆ ระบุ) และมีลัก ณะเนื้อดินเป็นดิน....(เ นีย /ดินทร�ย/ดินร่ น  
อื่นๆ ระบุ) ระดับค �มอุดม มบูรณ์ของดินอยู่ในระดับ.....(ตร จ อบข้อมูล
จ�ก ถ�นีพัฒน�ที่ดินจัง ัดในพื้นที่ดำ�เนินโครงก�ร) และชุมชนมีก�รใช้
ประโยชน์ที่ดิน ำ� รบัเปน็พื้นที่เก ตรกรรม........ไร่ เป็นที่อยู่อ� ยั......ไร่ เป็นที ่
เลี้ยง ัต ์.........ไร่ อื่นๆ ระบุ
  ๔) อืน่ ๆ  ระบ ุ(เช่น ทรพัย�กรชี ภ�พ ทรพัย�กรท�งทะเลและ
ช�ยฝั่ง เป็นต้น) 
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 ๑.๒ ค ามเป็นมาและพ้ืนฐานการด�าเนนิงานทีผ่่านมาในพ้ืนท่ีด�าเนนิโครงการ 
 ร�ยละเอยีดข้อมลูกจิกรรม/โครงก�ร ทีอ่งค์กรผูข้อรบัก�ร นบั นนุ และ
กลุม่เป้� ม�ยเคยดำ�เนนิก�รในพืน้ทีเ่ป้� ม�ย/ รอืในพืน้ทีอ่ืน่ๆ ระบ ุและต้องก�ร 
นำ�ม�ขย�ยผลในโครงก�รนี ้ รอืโครงก�รอืน่ใดทีเ่คยทำ�ร่ มกนักบักลุม่เป้� ม�ย
ที่เกี่ย เนื่อง โดยระบุระยะเ ล�ที่ดำ�เนินก�ร แ ล่งและจำ�น นงบประม�ณที่ได้
รับก�ร นับ นุน กิจกรรมโครงก�ร ผลที่ได้รับจ�กก�รดำ�เนินกิจกรรม ปัญ �
อุป รรคและค �มต้องก�รพัฒน�ต่อยอดเพื่อใ ้ปัญ �ในพื้นที่ได้รับก�รแก้ไข
ใ ้ครบถ้ น มบูรณ์โดย ังเขป ดังต�ร�ง (แนบเอก �รแ ดงผลก�รดำ�เนินง�น
ที่ผ่�นม� ถ้�มี)
 ทัง้นี ้อ�จระบโุครงก�รทีเ่กีย่ ข้องทีไ่ด้เคยมกี�รดำ�เนนิก�รในพืน้ทีไ่ปแล้   
เพื่อใ ้ �ม�รถนำ�เ นอประ บก�รณ์ และพื้นฐ�นก�รดำ�เนินก�รในพื้นที ่
เป้� ม�ยได้อย่�งชัดเจน 



42 คู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิง่แวดล้อม

โค
รง

กา
รท

ี่ ๑
 ช

ื่อโ
คร

งก
�ร

....
....

....
....

ดำ�
เน

ินก
�ร

โด
ย..

....
....

....
....

.ได
้รับ

ก�
ร

นับ
นุน

จ�
ก..

....
....

....
....

....
.. 

งเง
ิน..

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

บ�
ท

ภา
พปั

ญ
า

ัตถ
ุปร

ะ
งค

์
กิจ

กร
รม

ที่ด
�าเน

ินก
าร

พื้น
ที่/

กล
ุ่มเป

้า
มา

ย
ผล

�าเร
็จข

อง
โค

รงก
าร

ปัญ
าท

ีย่งั
คง

อยู่
ิ่งท

ี่จะ
ต้อ

งท
�าต

่อไป



43สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

โค
รง

กา
รท

ี่ ๒
 ช

ื่อโ
คร

งก
�ร

....
....

....
....

ดำ�
เน

ินก
�ร

โด
ย..

....
....

....
....

.ได
้รับ

ก�
ร

นับ
นุน

จ�
ก..

....
....

....
....

....
.. 

งเง
ิน..

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

บ�
ท

ภา
พปั

ญ
า

ัตถ
ุปร

ะ
งค

์
กิจ

กร
รม

ที่ด
�าเน

ินก
าร

พื้น
ที่/

กล
ุ่มเป

้า
มา

ย
ผล

�าเร
็จข

อง
โค

รงก
าร

ปัญ
าท

ีย่งั
คง

อยู่
ิ่งท

ี่จะ
ต้อ

งท
�าต

่อไป



44 คู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิง่แวดล้อม

โค
รง

กา
รท

ี่ ๓
 ช

ื่อโ
คร

งก
�ร

....
....

....
....

ดำ�
เน

ินก
�ร

โด
ย..

....
....

....
....

.ได
้รับ

ก�
ร

นับ
นุน

จ�
ก..

....
....

....
....

....
.. 

งเง
ิน..

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

บ�
ท

ภา
พปั

ญ
า

ัตถ
ุปร

ะ
งค

์
กิจ

กร
รม

ที่ด
�าเน

ินก
าร

พื้น
ที่/

กล
ุ่มเป

้า
มา

ย
ผล

�าเร
็จข

อง
โค

รงก
าร

ปัญ
าท

ีย่งั
คง

อยู่
ิ่งท

ี่จะ
ต้อ

งท
�าต

่อไป



45สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

   ๒. สภาพปัญหา

 จ�กข้อมูลพื้นฐ�นเกี่ย กับพื้นที่ดำ�เนินโครงก�รที่ได้กล่� ถึงแล้ ข้�งต้น 
แ ดงใ ้เ ็น �่ พื้นที่...... (ใ ่ชื่อ มู่บ้�น ตำ�บล อำ�เภอ จัง ัดเป้� ม�ย ลัก
ของโครงก�ร) ยังคงประ บกับปัญ �ต่�งๆ ม�กม�ย ดังนั้น ชุมชนและ.... 
(มูลนิธิฯ ม�คมฯ ฯลฯ)  จึงได้ร่ มกันค้น �ปัญ �ที่แท้จริงด้ ย ิธีก�ร (จัดเ ที
ิเคร�ะ ์ปัญ �/ระดมค �มคิดเ ็น/ ัมภ� ณ์/อื่น ๆ ระบุ) และ �แน ท�ง

แก้ไขปัญ �ดังกล่� โดยกระบ นก�รมี ่ นร่ มของชุมชน ขึ้นเมื่อ ันที่............ 
เ ล�..................... ณ .............( ถ�นที่จัดกระบ นก�รมี ่ นร่ ม) (พร้อมทั้ง
แนบร�ยชื่อผู้เข้�ร่ ม และรูปภ�พประกอบ) ผล รุปได้ดังนี้
 ๒.๑ ภาพปัญ าและผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาพร มของโครงการ
  ใ ก้ล่� ถงึ ภ�พปัญ �และผลกระทบทีเ่กีย่ ข้องกบั ิง่แ ดล้อมทีเ่กิด
ขึ้นทั้ง มดในพื้นที่ดำ�เนินโครงก�รจ�ก ภ�พปัญ �ที่ยังคงอยู่ ต�มที่ได้ระบุไ ้ 
ในข้อ ๑.๒ ต�ร�งแ ดงผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม� พอ ังเขป
 ๒.๒ ภาพปัญ าที่จะด�าเนินการภายใต้โครงการ
  ใ ้กล่� ถึงประเด็นปัญ � ลักและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและ 
ิง่แ ดล้อมในชมุชนของพืน้ท่ีดำ�เนนิโครงก�รทีค่ดัม�จ�กข้อ ๒.๑ โดยเลอืกเฉพ�ะ

ปัญ �ใน ่ นท่ีต้องก�รแก้ไข รอืปัญ �ทีค่�ด �่จะเกดิและต้องก�รป้องกนั รอื
เฝ้�ระ ังในโครงก�รนี้เท�่นั้น (เนื่องจ�กปัญ �ของพื้นที่ในภ�พร มอ�จมี ล�ย
ปัญ �ม�ก แต่เนื่องด้ ยระยะเ ล�และงบประม�ณที่จำ�กัด จึงค รเลือกเฉพ�ะ
ปัญ � ลักที่ ำ�คัญๆ ม�ดำ�เนินก�รก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นปัญ �ที่เก่ีย ข้องกับ
ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละ ิง่แ ดล้อมเท่�นัน้) โดยใ แ้ยกต�ม ภ�พปัญ �เป็น ลกั  
เนื่องจ�กปัญ �เดีย กันอ�จเกิดใน ล�ยพื้นที่ และพื้นที่เดีย กันก็อ�จมีปัญ �
ล�ยปัญ �ได้ โดยต้องระบุใ ้ชัดในเชิงปริม�ณด้ ย ที่ ำ�คัญต้องระบุถึง �เ ตุ
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ทีแ่ท้จรงิของปัญ �ใ ไ้ด้ เพือ่จะได้กำ� นด ตัถปุระ งค์ใ มี้ค �ม อดคล้องและ
แก้ไขปัญ �จ�ก �เ ตุที่แท้จริงได้
 ดังนั้น ชุมชนจึงมีค �มต้องก�รที่จะ............(ทำ�อะไร).......เพื่อแก้ไขปัญ �ที่
เกิดขึ้น 

 ๓. วัตถุประสงค์ 

 ัตถุประ งค์ค รแ ดงใ ้เ ็น ่� �ม�รถแก้ไขปัญ � ลักของโครงก�ร  
โดยต้องมคี �มเป็นไปได้ และ �ม�รถทำ�ใ เ้กดิได้จรงิในระยะเ ล�โครงก�รเท่�นัน้ 
(ไม่ค รเกิน ๓ ข้อ)
 ทัง้นี ้ก�รเขยีน ตัถปุระ งค์ค รใช้คำ�ทีแ่ ดงถงึค �มตัง้ใจและเป็นลกั ณะ
เชิงพฤติกรรมเพื่อแ ดงใ ้เ ็นถึงก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร เช่น คำ� ่�เพื่อ ร้�ง
ค �มเข้มแข็ง เพื่อ รร �ท�งเลือก เพื่อประเมิน เพื่อกำ� นดรูปแบบ เพื่อแก้
ปัญ � เพื่อ ร�้งเ ริม เป็นต้น และมีค �มกระชับได้ใจค �ม
 และค ร ลีกเลี่ยงก�รเขียน ัตถุประ งค์ของโครงก�รด้ ยคำ�ที่มีค �ม
ม�ยก �้ง ไม่แ ดงแน ท�งก�รปฏบิติัใ บ้รรลุ ตัถปุระ งค์ ย�กต่อก�ร ดัและ

ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นได้ ได้แก่ คำ� ่�เพื่อเข้�ใจถึง เพื่อทร�บถึง เพื่อ ร้�ง
จิต ำ�นึก เป็นต้น

 ๔. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
 และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่างๆ 

 โครงก�รมีค �ม อดคล้องกับนโยบ�ย ยุทธ � ตร์ และแผนจัดก�ร 
ิ่งแ ดล้อมระดับต่�งๆ (เฉพ�ะแผน/กรอบที่มีประเด็นเดีย กับโครงก�รฯ) ดังนี้

 ๔.๑  แผนพฒัน�เ ร ฐกจิและ งัคมแ ง่ช�ต ิฉบบัที.่....(ปัจจบุนั)...ในประเดน็...
 ๔.๒ แผนยุทธ � ตร์กระทร งทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม ปี.....
(ปัจจุบัน)....ในประเด็น.........
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 ๔.๓ แผนจัดก�รคุณภ�พ ิ่งแ ดล้อม พ. . .....(ปัจจุบัน) ในประเด็น..........
 ๔.๔ แผนยทุธ � ตร์ด้�น ิง่แ ดล้อมจงั ดั........ ในประเดน็....................
 ๔.๕ แผนบริ �รง�นด้�น ิง่แ ดล้อมของ อบต. ...............ในประเดน็..........
 ๔.๖ แผนบริ �รง�นก�ร อนด้�น ิ่งแ ดล้อมของโรงเรียน...............ใน
ประเด็น................
 ๔.๗ อื่นๆ (ถ้�มี) 

  ๕. พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย

      ๕.๑ พื้นที่เป้า มาย
 ๕.๑.๑ พื้นที่เป้า มาย ลัก (เป็นพื้นที่ ลักท่ีเร�เข้�ไปทำ�กิจกรรม 
โครงก�รจริงๆ)
  ๑) มู่บ้�น........ตำ�บล ........อำ�เภอ........จัง ัด............
  ๒) มู่บ้�น........ตำ�บล ........อำ�เภอ........จัง ัด............
  ๓) ชื่อป�่ที่จะทำ�กิจกรรมอนุรัก ์ (ถ้�มี)
  ๔) ชื่อแ ล่งนำ้�ที่จะทำ�กิจกรรมอนุรัก ์ (ถ้�มี)
  ๕) อื่นๆ ระบุ เช่น ป่�ช�ยเลน แ ล่ง ิลปกรรม เป็นต้น
  ๕.๑.๒ พื้นที่เป้า มายรอง (ถ้�มี) เช่น พื้นที่ขย�ย เป็นต้น
  ๕.๑.๓ แผนทีแ่ ดงพืน้ทีด่�าเนนิโครงการ เป็นแผนทีก่รมแผนทีท่ �ร
ระ �ง ๑: ๕๐,๐๐๐ รือแผนทีอ่ืน่ใดที่ �ม�รถแ ดงใ เ้ น็ภ�พพืน้ท่ีโครงก�รได้
อย่�งชดัเจน โดยระบ�ย พีืน้ทีเ่ป้� ม�ยลงในแผนที ่ทัง้ใน ่ นของ มูบ้่�น พืน้ที่
ป่�ไม้ ขอบเขตพื้นที่ป่�อนุรัก ์ (ถ้�มี) แ ล่งนำ้� พื้นที่เก ตรกรรม และกำ� นด
จุดพื้นที่ที่จะดำ�เนินกิจกรรม ลักๆ ที่ทำ�ในพื้นที่โดยตรง เช่น พื้นที่ทำ�แน กันไฟ 
พื้นที่ปลูกป่�ชุมชน พื้นที่ทำ�เขตอนุรัก ์พันธุ์ ัต ์นำ้� พื้นที่ทำ�เก ตรกรรมยั่งยืน 
พื้นที่ทำ� ูนย์ก�รเรียนรู้ เป็นต้น ลงในแผนที่ใ ้ชัดเจนด้ ย
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 ๕.๒ กลุ่มเป้า มาย
  ๕.๒.๑ กลุ่มเป้า มาย ลัก คือกลุ่มแกนนำ�ที่เร�จะใ ้เข้�ม�ร่ มใน
กจิกรรม ลกัทกุกิจกรรมของโครงก�รโดยตรง ต้อง �ม�รถระบจุำ�น นได้ชดัเจน 
มิใช่ระบุ ่�ประช�ชนทั้ง มู่บ้�น รือทั้งตำ�บล เพร�ะคนที่เข้�ม�ทำ�กิจกรรม
โครงก�รจริงๆ อ�จมีเพียง ๑๐ คน รือ ๑๐๐ คน ซึ่ง �กได้รับก�ร นับ นุน
แล้  ในขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรมต้องมีร�ยชื่อบันทึกไ ้พร้อมล�ยเซ็นทุกคน  
เพือ่ ำ�นกัง�นนโยบ�ยและแผนทรพัย�กรธรรมช�ตแิละ ิง่แ ดล้อมจะได้ �ม�รถใช้
เป็นข้อมลูประกอบก�รตดิต�มประเมนิผลต่อไป ดงันัน้ กลุม่เป้� ม�ย ลกัจะไม่
เน้นที่ปริม�ณ ค รเน้นที่คุณภ�พ คือคนที่มีใจมุ่งมั่นอย�กจะทำ�โครงก�รจริงๆ 
เท�่นั้น จะทำ�ใ ้ก�รดำ�เนินง�นไม่มีปัญ �ในภ�ย ลัง
  ๕.๒.๒ กลุ่มเป้า มายรอง (ถ้�มี) คือกลุ่มเป้� ม�ยที่เข้�ม�ร่ ม
กิจกรรมเป็นคร้ังคร� ในระดับง�นที่ไม่ใช่ ัตถุประ งค์ ลักของโครงก�ร  
มีบทบ�ทน้อยก �่ เช่น กลุ่มที่เข้�ร่ มกิจกรรมในระดับก�ร นุนเ ริม กลุ่มผู้ที่ได้
รับก�รถ่�ยทอดค �มรู้จ�กกลุ่มเป้� ม�ย ลัก เป็นต้น
 ๖. ระยะเวลาดำาเนินโครงการ

 ..... ปี......เดือน (ไม่เกิน ๓ ปี)
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 ชือ่แผนง�น/ชือ่กจิกรรมในต�ร�งที ่๗.๑, ๗.๒ และ ๘.๑ ขอใ เ้รยีงลำ�ดบัแผนง�น/ 
กจิกรรมเป็นชื่อเดีย กัน โดยต�ร�ง ๗.๑ แ ดงเ ล�ก�รดำ�เนินง�นก่อน - ลัง ต�ร�ง 
๗.๒ แ ดงร�ยละเอียด ิธีก�ร กลุ่มเป�้ ม�ย พื้นที่เป�้ ม�ยและผลผลิตที่ได้จ�กก�ร
ดำ�เนนิง�นในแต่ละกจิกรรม และต�ร�ง ๘.๑ แ ดงงบประม�ณทีจ่ะใช้ในแต่ละกจิกรรม

 

แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเ ลาด�าเนินงาน (รายไตรมา )

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนงานที่ ๑ ....(ชื่อแผนงาน)....................
๑.๑...(ชื่อกิจกรรม)................
๑.๒....................
๑.๓..................................
แผนงานที่ ๒ ....(ชื่อแผนงาน).................
๒.๑... (ชื่อกิจกรรม)...............
๒.๒.....................
๒.๓..................................
แผนงานที่ ๓ ....(ชื่อแผนงาน).................
๓.๑... (ชื่อกิจกรรม)..................
๓.๒ ....................
แผนงานที่ ๔ ....(ชื่อแผนงาน).................
๔.๑....(ชื่อกิจกรรม).................
๔.๒ ....................
แผนงานที่ ....(ชื่อแผนงาน)....................
.... (ชื่อกิจกรรม)..............................
..................................

 ๗.๑ ตารางเ ลาการท�างาน (ไม่ค รเกนิ ๒ น้� ระบเุฉพ�ะชือ่กจิกรรมและ
ทำ� ัญลัก ณ์       ระบุช่ งเ ล� ดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ่�อยู่ในช่ งไตรม� ใด) 

 ๗. แผนงาน/กิจกรรมการดำาเนินงาน
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งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม
งบกองทุนฯ (บาท) งบ มทบ

(บาท)
ร มงบ

ทั้งโครงการปีที่ ๑ ปีที่... ร ม
๑. งบบริ ารโครงการ (ไมเ่กนิรอ้ยละ ๓๐ กรณี
ง�น ิจัยไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของงบที่ขอรับก�ร
นับ นุนจ�กกองทุนฯ) ดังนี้

๑.๑ งบบคุล�กร (ระบตุำ�แ นง่ จำ�น นคน อตัร�
ค�่ตอบแทน)
๑.๒ ค�่ �ธ�รณูปโภค (........บ�ท x …....เดือน)
๑.๓ ค�่ติดต�มนิเท โครงก�ร (ไม่เกินร้อยละ ๓ 
ของงบโครงก�ร)
๑.๔ ค�่ตร จ อบบญัช ี(ไมเ่กนิรอ้ยละ ๑ ของงบ
ทีข่อรบัก�ร นบั นนุจ�กกองทนุฯ) ระบชุือ่ เลข
ทะเบียนของผู้ตร จ อบ ( น่ ยง�นร�ชก�รไม่
ต้องมีค�่ตร จ อบบัญชี)

แ ดง งเงิน
ที่ น่ ยง�น

รือองค์กร
มี ่ น มทบ
ที่จะเกิดขึ้น
จริงระ �่ง

ดำ�เนิน
โครงก�ร

๑. ร มงบบริ ารโครงการ

๘. วงเงินงบประมาณ 

ต�มเนื้อง�น/กิจกรรม ดังตั อย่�งในต�ร�งข้อ ๘.๑ และ ๘.๒ ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ต�มระเบียบและ ลักเกณฑ์ของท�งร�ชก�ร 
 ๘.๑ ตาราง งเงินงบประมาณ 

๒. งบด�าเนินโครงการ (ไม่ตำ่�ก ่�ร้อยละ ๗๐ 
กรณีง�น ิจัยไม่ตำ่�ก ่�ร้อยละ ๘๕ ของงบที่
ขอรับก�ร นับ นุนจ�กกองทุนฯ และกรณี
โครงก�ร ิจัยเฉพ�ะของ ถ�บันก�ร ึก � 
�ม�รถกำ� นดงบประม�ณเป็นร�ยได้เข้�
ถ�บันก�ร ึก �ต�มเงื่อนไขของ ถ�บันได้  

แต่ต้องไม่เกนิร้อยละ ๕ ของงบประม�ณทีข่อรบั
ก�ร นับ นุนจ�กกองทุนฯ) เป็นค่�ใช้จ่�ยใน
ก�รดำ�เนินกิจกรรม ฝึกอบรม ัมมน� ดูง�น  
ค่�ใช้ อย ั ดตุ�มค �มเ ม�ะ ม โดยยดึ ลกัก�ร
ประ ยัด ต�มจ�่ยจริง              
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งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม
งบกองทุนฯ (บาท) งบ มทบ

(บาท)
ร มงบ

ทั้งโครงการปีที่ ๑ ปีที่... ร ม
แผนงานที่ ๑ ...(ชื่อแผนงาน)................
๑.๑ ...(ชื่อกิจกรรม).............
- ค่�เอก �ร (... คน x ... บ�ท x ... ครั้ง x ...) 
- ค่�อ� �ร (... คน x...บ�ท x ...มื้อ/ ัน 
  x ... ครั้ง x ...) 
- ค่� ิทย�กร (...คน X...ชั่ โมง x...บ�ท 
  รือเ ม�จ่�ย...บ�ท x ...ครั้ง x ...) 
- ค่� ั ดุอุปกรณ์ (... น่ ยนับ x ...บ�ท 
  x ... ครั้ง x ...)
- ค่�อื่นๆ ระบุ (... น่ ยนับ x ...บ�ท 
  x ... ครั้ง x ...)

......

......

......

......

......

......

ร ม ๑.๑
๑.๒ ...(ชื่อกิจกรรม).............
- ค่�เอก �ร (... คน x ... บ�ท x ... ครั้ง x ...) 
- ค่�อ� �ร (... คน x...บ�ท x ...มื้อ/ ัน 
  x ... ครั้ง x ...) 
- ค่� ิทย�กร (...คน X...ชั่ โมง x...บ�ท 
  รือเ ม�จ่�ย...บ�ท x ...ครั้ง x ...) 
- ค่� ั ดุอุปกรณ์ (... น่ ยนับ x ...บ�ท 
  x ... ครั้ง x ...)
- ค่�อื่นๆ ระบุ (... น่ ยนับ x ...บ�ท 
  x ... ครั้ง x ...)

......

......

......

......

......

......

ร ม ๑.๒
ร มงบแผนงานที่ ๑

๘.๑ ตาราง งเงินงบประมาณ (ต่อ)
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งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม
งบกองทุนฯ (บาท) งบ มทบ

(บาท)
ร มงบ

ทั้งโครงการปีที่ ๑ ปีที่... ร ม
แผนงานที่ …….

........................................

ร ม

ร มงบแผนงานที่ ……….

๒. ร มงบด�าเนินโครงการ

๓. ร มงบประมาณทั้งโครงการ (๑+๒)

๘.๑ ตาราง งเงินงบประมาณ (ต่อ)

๘.๒ ตารางค ามช่ ยเ ลือที่ได้รับจากแ ล่งอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดค ามช่ ยเ ลือ งบประมาณ (บาท) แ ล่งค ามช่ ยเ ลือ
งบบริ ารโครงการ
๑.ค่�ครุภัณฑ์
๒..........
๓..........
งบด�าเนินโครงการ 
๑. ......
๒..........
๓..........

ร ม
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ตั ชี้ ัดเชิงคุณภาพ ิธีการ ัด เกณฑ์การประเมิน

ัตถุประ งค์ข้อที่ ๑...(ชื่อ ัตถุประ งค์)........
ตั ชี้ ัดที่ ๑ เช่น 
- กลุ่มเป�้ ม�ยมคี �มรู้ค �ม
เข้�ใจในเรื่องเก ตรอินทรีย์ 
แ ล ะ เ ร ฐ กิ จ พอ เพี ย ง 

เช่น 
- ทำ�แบบทด อบค �มรู้ค �มเข�้ใจ
ลังก�รฝึกอบรม 

เช่น 
- อย่�งน้อยร้อยละ๘๐ 
ข อ ง ก ลุ่ ม เ ป้ � ม � ย  
มีคะแนนผ่�นเกณฑ์ก�ร
ทด อบ

ตั ชี้ ัดที่ ๒ 
- กลุ่มเป้� ม�ยมีจิต ำ�นึก
รัก ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและ
ิ่งแ ดล้อม

- เก็บข ้อมูลพฤติกรรมโดยร ม
ของกลุ ่มเป้� ม�ยในด้�นต่�งๆ  
เช่น ค �ม มำ่�เ มอในก�รเข้�ร่ ม
กจิกรรมด้�น ิง่แ ดล้อม/พฤตกิรรม
ก�ร ลกีเลีย่งก�รใช้ รอืก�รกระทำ� 
ที่จะทำ�ใ ้ เกิดค �มเ ีย �ยต่อ 
ิง่แ ดล้อม/มกี�รรบัอ� �ทีจ่ะทำ�ง�น

ใดๆ เพื่อ ิ่งแ ดล้อม เป็นต้น

- อย่�งน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่มเป้� ม�ยมีก�ร
แ ดงพฤติกรรมที่ดีด้�น
ิ่งแ ดล้อม

ัตถุประ งค์ข้อที่ ๒...(ชื่อ ัตถุประ งค์).........
ตั ชี้ ัดที่ ๑ 
- ปัญ �ทรพัย�กรดนิ/นำ�้/ป่� 
ได้รับก�รแก้ไขฟื้นฟู

- ก�รลดลงของปัญ �ทรัพย�กร 
ดิน/นำ้�/ป่�/ขยะ/อื่นๆ ในพื้นที่

-  ป ั ญ � ท รั พ ย � ก ร 
ดิ น / นำ้ � / ป ่ � / ข ย ะ / 
อื่ น  ๆ  ในพื้ นที่ ลดลง 
อย่�งน ้อยร ้อยละ ๘๐ 
เมื่อเทียบกับก่อนดำ�เนิน
โครงก�ร

ตั ชี้ ัดที่ ๒

๙. ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการ 

 (ต้องกำ� นดเป็นเชิงปริม�ณ ัดได้ ตอบ ัตถุประ งค์ และแ ดงถึงก�ร
แก้ไขปัญ �ได้จริง)
 ๙.๑ ตั ชี้ ดัผล �าเรจ็ของโครงการในภาพร มทัง้โครงการ ( ดัผล ำ�เรจ็
ต�ม ัตถุประ งค์ของโครงก�ร)
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 ๙.๒ ตั ช้ี ดัผล �าเร็จของโครงการเป็นรายปี ( ดัผล ำ�เร็จในเชิงผลผลิตของ 
แผนง�นในแต่ละปี)

ตั ชี้ ัดเชิงปริมาณ ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓

แผนงานที่ ๑ ........(ชื่อแผนงาน).......................
ตั ชี้ ัดที่ ๑ เช่น จำ�น นกลุ่ม เครือข่�ย ที่จัดตั้งขึ้น ๓ กลุ่ม ๕ กลุ่ม ๘ กลุ่ม
ตั ชี้ ัดที่ ๒ จำ�น นไร่ของพื้นที่ป�่ไม้ที่เพิ่มขึ้น ๑๐ ไร่ ๑๕ ไร่ ๒๐ ไร่
แผนงานที่ ๒ ..........(ชื่อแผนงาน).....................
ตั ชี้ ัดที่ ๑ จำ�น นเก ตรกรที่ลดก�รใช้ �รเคมี ๒๐ คน ๓๐ คน ๕๐ คน
ตั ชี้ ัดที่ ๒ ร้อยละของกลุ่มเป�้ ม�ยที่เข้�ร่ ม
กิจกรรมอย่�ง มำ่�เ มอ

ร้อยละ 
๘๐

ร้อยละ 
๘๐

ร้อยละ 
๘๐

 ๑๐. การบริหารโครงการ

 ๑๐.๑ โครง ร้างการบริ ารโครงการ 
 ๑๐.๑.๑ คณะกรรมการท่ีปรึก าโครงการ (จะทำ�ง�นในระดับ
ก�รใ ้คำ�ปรึก � คำ�แนะนำ�ต่อโครงก�ร จึงค รเป็นบุคล�กรจ�กทุกภ�ค ่ น 
ท่ีเก่ีย ข้องต�มลัก ณะกิจกรรมท่ีดำ�เนินก�ร เช่น กรมป่�ไม้ กรมอุทย�นแ ง่ช�ติ 
ัต ์ป่�และพันธ์ุพืช ำ�นักง�นประมงจัง ัด ำ�นักง�นเก ตรจัง ัด  
ูนย์อนุรัก ์ทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่งจัง ัด น่ ยง�นร�ชก�รอื่นๆ  

ที่เกี่ย ข้อง ผู้เช่ีย ช�ญ รือผู้ทรงคุณ ุฒิท�งด้�น ิช�ก�ร ปร�ชญ์แขนงต่�งๆ  
ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่โครงก�ร เปน็ตน้) ทัง้นี ้ทกุโครงก�รจะตอ้งประ �น น่ ยง�น
ด�้น ิง่แ ดลอ้มทีร่บัผดิชอบในพืน้ทีโ่ครงก�ร คอื ำ�นกัง�น ิง่แ ดลอ้มภ�ค และ
ำ�นกัง�นทรพัย�กรธรรมช�ติและ ิง่แ ดลอ้มจงั ดั เข�้ร่ มเปน็คณะกรรมก�ร

ที่ปรึก �โครงก�รด้ ย
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ชื่อ- กุล ต�าแ น่ง น่ ยงานต้น งักัด ถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทร ัพท์

๑......... ที่อยู่ที่ �ม�รถติดต่อได้

๒.........
๓.........

ชื่อ- กุล ต�าแ น่ง น่ ยงานต้น ังกัด ถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทร ัพท์

๑......... ประธ�นโครงก�ร
ค ณ ะ ก ร ร ม ก � ร
โครงก�รเลข�นกุ�ร
โครงก�ร ฯลฯ

เช่น องค์กร รือ 
อบต. รือ มู่บ้�น 
รอืตำ�บล รอืกลุม่/  

เครือข�่ย เป็นต้น

ท่ีอยู่ท่ี �ม�รถติดต่อได้

๒.........
๓.........

  บทบ�ทและ น�้ที่
  ๑. ..............................................
  ๒. ..............................................
 ๑๐.๑.๒ คณะกรรมการบริ ารโครงการ รือด�าเนินโครงการ (จะ
ทำ�ง�นในระดับใกล้ชิดกับโครงก�ร ดังนั้น จึงค รเป็นบุคล�กรของ น่ ยง�น/
องค์กรผู้เ นอโครงก�ร และ น่ ยง�น รือภ�ค ่ นต่�งๆ ในระดับพื้นที่ที่จะได้
ร่ มกนัดำ�เนนิโครงก�ร เชน่ องคก์รปกครอง ่ นทอ้งถิน่ในพืน้ทีเ่ป�้ ม�ย กำ�นนั 
ผู้ใ ญ่บ�้น แกนนำ�ชุมชน รือกลุ่มต่�งๆ เป็นต้น)

  บทบ�ทและ น้�ที่ 
  ๑. ..............................................
  ๒. ..............................................
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  บทบ�ทและ น�้ที่ 
  ๑. ..............................................
  ๒. ..............................................

ชื่อ- กุล ต�าแ น่ง น่ ยงานต้น ังกัด ถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทร ัพท์

ชื่อ- กุล ต�าแ น่ง น่ ยงานต้น ังกัด ถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทร ัพท์

  บทบ�ทและ น�้ที่ 
  ๑. ..............................................
  ๒. ..............................................

 ๑๐.๑.๔ เจ้า น้าที่ นาม (ถ้ามี) 
  ช่ือ น�ม กุล ฒิุก�ร กึ � ประ บก�รณ์ก�รทำ�ง�นด้�น ิง่แ ดล้อม

 ๑๐.๑.๕ พนักงานบัญชี (ถ้ามี)

 ๑๐.๑.๓ ผู้ประ านงานโครงการ 

ชื่อ- กุล ต�าแ น่ง น่ ยงานต้น ังกัด ถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทร ัพท์
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 ๑๐.๑.๖ .......... อื่นๆ (ถ้ามี)
 ( ม�ยเ ตุ ตั้งแต่ข้อ ๑๐.๑.๓ – ๑๐.๑.๖ ใ ้ระบุทุกคนที่รับเงินเดือน
ในงบบริ �รง�นโครงก�ร)
 ๑๐.๒ แน ทางการบริ ารโครงการเพื่อใ ้เกิดค ามต่อเนื่องยั่งยืนของ
โครงการ
 ค รกำ� นดแน ท�งใ ้ชัดเจน ่� ลังจ�กโครงก�ร ิ้น ุดแล้ จะมี
ก�รถ�่ยทอดง�น ขบัเคลือ่นโครงก�รตอ่เนือ่ง และกลุม่ต่�งๆ ทีเ่กดิขึน้จะ �ม�รถ
ดำ�เนินง�นต่อเนื่อง ลัง ิ้น ุดโครงก�รได้อย่�งไร

 

๑๑. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 (ทั้งในระดับชุมชน และในภ�พระดับพื้นที่โครงก�ร)
 ๑๑.๑ ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน 
  ๑๑.๑.๑ 
  ๑๑.๑.๒ 
 ๑๑.๒ ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดล้อม 
  ๑๑.๒.๑ 
  ๑๑.๒.๒ 
 ๑๒. การติดตามนิเทศโครงการ

 ต้องมีก�ร �งแผนก�รติดต�มนิเท โครงก�รตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโครงก�ร 
ระ ่�งก�รดำ�เนินง�น และระยะ ิ้น ุดก�รดำ�เนินง�น โดยกระบ นก�รมี
่ นร่ มของชุมชนกลุ่มเป้� ม�ยทุกระยะ ทั้งนี้ ค่�ใช้จ่�ยในก�รติดต�มนิเท

โครงก�รจะคิดเป็น ่ น นึ่งของงบบริ �รโครงก�รที่ได้ตั้งงบประม�ณไ ้แล้
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 หมายเหตุ

๑. เอก �รประกอบก�รยื่นข้อเ นอโครงก�ร 
 ๑.๑ ำ�เน� นัง ือรับรองก�รจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้�นก�ร
คุ้มครอง ิ่งแ ดล้อมและอนุรัก ์ทรัพย�กรธรรมช�ติที่จดทะเบียนกับกระทร ง
ทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม (ค .๒)
 ๑.๒ แบบคำ�ขอรับเงินอุด นุนจ�กกองทุน ิ่งแ ดล้อม ซึ่งลงนาม
โดยผู้มีอ�านาจท�านิติกรรมแทนนิติบุคคลในองค์กรผู้ขอรับการ นับ นุน คือ 
ประธานมลูนธิ ินายก มาคม รอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบอำ�น�จโดยถกูตอ้งต�มกฎ ม�ย  
และแนบ นัง อืมอบอ�านาจท่ีติดอากรแ ตมป์เรียบร้อยแล้  ม�พร้อมด้ ย
๒. ตร จ อบพืน้ทีแ่ละกจิกรรมโครงก�รใ ช้ดัเจน �่ไมไ่ดอ้ยูใ่นเขตพืน้ทีอ่นรุกั  ์
พร้อมทั้งแนบเอก �รแ ดงยืนยัน เช่น ในกรณีเป็นที่ �ธ�รณประโยชน์ที่มีก�ร
รัง ัดแล้  ใ ้แนบ นัง ือ ำ�คัญที่ ล ง พร้อมทั้ง นัง ือแ ดงก�รอนุญ�ตใช้
ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อดำ�เนินกิจกรรมต�มโครงก�รจ�ก อบต. ที่ดูแลพื้นที่นั้นๆ  
แต่ ากพื้นที่โครงการอยู่ในเขตพ้ืนที่อนุรัก ์ต้องไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อใ ้เกิด
การเปลี่ยนแปลงแก่พ้ืนที่อนุรัก ์ดังกล่า  แต่ถ้ามีกิจกรรมที่ก่อใ ้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ภาพพื้นที่อนุรัก ์นั้น เช่น จัดท�าแน เขต การปลูกป่า ท�าแน  
กันไฟ ท�าฝายแม้  เป็นต้น ใ ้โครงการด�าเนินการขออนุญาตเข้าด�าเนิน
กจิกรรมร่ มกบัเจา้ นา้ทีใ่นพืน้ทีจ่าก น่ ยงานอนญุาต ไดแ้ก ่กรมปา่ไม้ และ 
กรมอทุยานแ ง่ชาติ ตั ป์า่ และพนัธุพ์ชื เปน็ตน้ อยา่งเปน็ทางการเ ยีกอ่น 
พร้อมแนบ นัง ือแจ้งใ ้การอนุญาตจาก น่ ยงานดังกล่า มาพร้อมกับ 
ข้อเ นอโครงการด้ ย 
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๓. ในก�รจัดกิจกรรมโครงก�ร ก�รทำ� ื่อ ป้�ย แผ่นพับ CD ประช� ัมพันธ์
โครงก�ร รอืผลก�รดำ�เนนิโครงก�ร ใ ร้ะบุ �่ “ไดร้บัการ นบั นนุจากกองทนุ
ิ่งแ ดล้อม �านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดล้อม 

กระทร งทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดล้อม”
๔. เมื่อ ิ้น ุดระยะเ ล�ก�รดำ�เนินโครงก�ร จะต้องมีก�รจัดทำ� นัง ือ รุป 
บทเรยีนโครงการ ง่ใ ก้องทนุ ิง่แ ดลอ้ม เพือ่ใชเ้ปน็ ือ่เผยแพรป่ระช� มัพันธ ์
ผล ำ�เร็จของโครงก�รด้ ย จำ�น น ๕๐ เล่ม
๕. ข้อกำ� นดก�รพิมพ์
 ๕.๑  ต้ังค่� น้�กระด�  บน ข � และซ้�ย ๒.๕ เซนติเมตร ล่�ง ๒.๐ เซนติเมตร
 ๕.๒ ใช้อัก ร TH Sarabun PSK ขน�ดตั อัก ร ๑๖ ยกเ ้นตั อัก รใน
ต�ร�ง ขน�ดอัก ร ๑๔ 
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ภาคผนวก ค
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ตัวอย่างการจัดทำาข้อเสนอโครงการตามมาตรา ๒๓ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(ด้านการจัดการมลพิษ)

 ชื่อโครงการ....................................................................

 ๑. หลักการและเหตุผล

 ๑.๑ ลัก ณะทางกายภาพของพื้นที่ (กรุงเทพม �นคร เมืองพัทย� 
เท บ�ลนคร เท บ�ลเมือง เท บ�ลตำ�บล รือ อบต.) และลัก ณะ ังคมที่
เกี่ย ข้องกับพื้นที่ดำ�เนินโครงก�ร เช่น
 ๑.๑.๑ ลัก ณะท�งก�ยภ�พของพื้นที่ลงม� (กรุงเทพม �นคร 
เมืองพัทย� เท บ�ลนคร กรุงเทพ เท บ�ลเมือง เท บ�ลตำ�บล รือ อบต.)  
มีจำ�น น.....ชุมชน/ มู่บ�้น มีเนื้อที่.....ต�ร�งกิโลเมตร อ�ณ�เขตติดต่อกับพื้นที่ 
อปท. ใกล้เคียง (แนบแผนที่ รือแผนผัง) เป็นพื้นที่.....(ระบุก�รใช้ประโยชน์ 
ของพื้นที่ เช่น เป็นชุมชนเมือง/ชุมชนเมืองกึ่งชนบท เป็นพื้นที่ท่องเที่ย  มี ถ�น
ประกอบก�รด�้นพ�ณชิยกรรม อตุ � กรรม โรงแรม/รี อรท์ ชมุชนทีพ่กัอ� ยั 
โรงเรียนระดับประถม/มัธยม ม � ิทย�ลัย ตล�ด ด ซึ่งเป็นแ ล่งกำ�เนิดขยะ
มูลฝอย)
 ๑.๑.๒ ลัก ณะ ังคม
 มีจำ�น นประช�กร.....คน จำ�น นครั เรือน.....ครั เรือน 
จำ�น นประช�กรแฝงในพืน้ทีป่ระม�ณ.....คน ก�รประกอบอ�ชพี ลกัของคนใน
ชุมชน ่ นใ ญ่ อ�ชีพ ลักคือ.....อ�ชีพรองคือ.....(แนบต�ร�งแ ดงจำ�น น
ประช�กร/ครั เรือนต�มทะเบียนร� ฎร)
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 ๑.๒ ภาพปัญ าในพื้นที่ด�าเนินโครงการ
 ๑.๒.๑ (กรุงเทพม �นคร เมืองพัทย� เท บ�ลนคร เท บ�ลเมือง 
เท บ�ลตำ�บล รือ อบต.) มีปริม�ณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำ�น น.... ตันต่อ ัน  
ก�รเก็บร บร มขยะมูลฝอยภ�ยในเขตพื้นที่ได้ประม�ณ......ตันต่อ ัน มีขยะ
มูลฝอยตกค�้ง จำ�น น......ตันต่อ ัน โดยนำ�ขยะมูลฝอยที่เก็บร บร มไปกำ�จัด 
ณ ( ถ�นที่/ ูนย์กำ�จัดขยะมูลฝอยร ม ซึ่งดำ�เนินก�รโดย เท บ�ล/อบต. ตั้งอยู่
เลขท่ี..... มูท่ี.่.....ตำ�บล......อำ�เภอ......จงั ดั......) และเ ยีค�่ใชจ้�่ยในก�รกำ�จัด  
จำ�น น..........บ�ทต่อเดือน
 ๑.๒.๒ ปัญ �ก�รจัดก�รขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เช่น ประช�ชน/เย� ชนข�ดจิต ำ�นึก ยังไม่มีก�รคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละ
ประเภทภ�ยในชุมชน ก�รบริ �รจัดก�รขยะมูลฝอยของเท บ�ล/อบต.  
ข�ดประ ิทธิภ�พ เน่ืองจ�กอุปกรณ์ไม่มีประ ิทธิภ�พ รือข�ดบุคล�กร 
ในก�รดำ�เนินก�ร เป็นต้น
 ๑.๓ ค ามเป็นมาและพื้นฐานการด�าเนินงาน
 (กรงุเทพม �นคร เมอืงพทัย� เท บ�ลนคร เท บ�ลเมอืง เท บ�ล
ตำ�บล รือ อบต.) เคยมีก�รดำ�เนินง�นท่ีเก่ีย ข้องกับโครงก�รท่ีขอรับก�ร นับ นุน
จ�กกองทุน ิ่งแ ดล้อม ชื่อโครงก�ร.......ดำ�เนินก�รโดย......จำ�น นเงิน......บ�ท  
ปีที่ดำ�เนินก�ร.......พ้ืนที่ (ชุมชน/ มู่บ้�น) ที่ดำ�เนินโครงก�รจำ�น น....... 
ชุมชน/ มู่บ้�น ผลก�รดำ�เนินก�ร.......(อธิบ�ยผล ำ�เร็จและปัญ �อุป รรค 
ท่ีพบ ตลอดจนแน ท�งก�รดำ�เนินก�รในระยะต่อไป พร้อมท้ังแนบเอก �รร�ยง�น
ผลก�รดำ�เนนิโครงก�รดงักล�่ ม�ประกอบก�รพจิ�รณ� ำ� รบัโครงก�รนีด้้ ย)
 ๑.๔ เ ตุผลค ามจ�าเป็นที่ต้องจัดท�าโครงการ
 (กรงุเทพม �นคร เมอืงพทัย� เท บ�ลนคร เท บ�ลเมอืง เท บ�ล
ตำ�บล รือ อบต.) มีค �มจำ�เป็นต้องดำ�เนินโครงก�ร.......เพื่อแก้ไขปัญ �ก�ร
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จัดก�รขยะมูลฝอยในพื้นท่ีชุมชน ถ�น ึก � อ�ค�ร น่ ยง�นภ�ครัฐและ
เอกชน ตล�ด ด เป็นต้น ในเขตพื้นที่ (กรุงเทพม �นคร เมืองพัทย� เท บ�ล
นคร เท บ�ลเมือง เท บ�ลตำ�บล รือ อบต.) รือเพื่อรณรงค์/ ่งเ ริมก�รมี
่ นร่ มของประช�ชน/เย� ชน ใ ้เข้�ม�มี ่ นร่ มในก�รจัดก�รขยะมูลฝอย 

โดยก�รคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย (อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตร�ย)

 ๒. วัตถุประสงค์

 ๒.๑ ือ่เข�้ใจง�่ย มคี �มกระชบัและชดัเจน ร มทัง้ ดัผลไดใ้นเชงิคณุภ�พ
รือปริม�ณ

 ๒.๒ ก�รกำ� นด ตัถปุระ งคต์อ้งมคี �ม อดคลอ้งกบักิจกรรม (ประม�ณ 
๒-๓ ข้อ) ตั อย่�งก�รกำ� นด ัตถุประ งค์ เช่น
 (๑) ใ ค้ �มรูก้�รคัดแยกประเภทขยะมลูฝอยกบัชมุชน ถ�น กึ � 
ตล�ด ด ฯลฯ
 (๒) ใ ม้กี�รคดัแยกขยะอนิทรยี ์ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตร�ย เพือ่ลด
ปริม�ณขยะในพื้นที่
 (๓) ใ ้มีก�รจัดตั้ง ูนย์ก�รเรียนรู้ในก�รคัดแยกขยะมูลฝอย
 (๔) ใ ้มีก�รจัดตั้งธน�ค�รขยะของชุมชน/โรงเรียน

 ๓. ความสอดคลอ้งและความสมัพนัธก์บันโยบายรฐับาล ยทุธศาสตร ์
และแผนพัฒนาประเทศ

 โครงก�รมีค �ม อดคล้องกับนโยบ�ย ยุทธ � ตร์ และแผนจัดก�ร 
ิง่แ ดลอ้มระดบัต�่งๆ (เฉพ�ะนโยบ�ย/ยทุธ � ตร/์แผน ทีม่ปีระเดน็ อดคลอ้ง

กับโครงก�รฯ) ดังนี้ 
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 ๓.๑ แผนพัฒน�เ ร ฐกิจและ ังคมแ ่งช�ติ ฉบับที่ ................ 
ในประเด็น.......... 
 ๓.๒ แผนยุทธ � ตร์ของกระทร งทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม 
ปี...................ในประเด็น 
 ๓.๓ แผนจัดก�รคุณภ�พ ิ่งแ ดล้อม พ.  ....................ในประเด็น 
 ๓.๔ แผนยุทธ � ตร์ด้�น ิ่งแ ดล้อมจัง ัด...........ในประเด็น.............. 
 ๓.๕ แผนบริ �รง�นด้�น ิง่แ ดล้อมของเท บ�ล/อบต .....ในประเด็น....... 
 ๓.๖ แผนบริ �รง�นก�ร อนด้�น ิง่แ ดล้อมของโรงเรียน.......ในประเด็น.......
 ๓.๗ แผน/นโยบ�ยอื่นๆ ที่เกี่ย ข้อง (ถ้�มี)

 ๔. พื้นที่ดำาเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมาย

 ๔.๑ พื้นที่ด�าเนินโครงการ จำ�น น..........ชุมชน/ มู่บ้�น (โรงเรียน 
ตล�ด ด น่ ยง�นภ�ครัฐ/เอกชน)
 (๑) ชื่อชุมชน/ มู่บ�้น............ตำ�บล...........อำ�เภอ..........จัง ัด.......... 
 (๒) ชื่อโรงเรียน.............ตำ�บล.............อำ�เภอ.............จัง ัด.............. 
 (๓) ชื่อตล�ด ด............ตำ�บล ............อำ�เภอ ............จัง ัด............. 
 (๔) ชื่อ น่ ยง�นรัฐ/เอกชน........ตำ�บล.......อำ�เภอ........จัง ัด..........
 (๕) อื่นๆ
 ๔.๒ แผนที่แ ดงพื้นที่ด�าเนินโครงการ แ ดงชุมชน/ มู่บ้�น รือ 
น่ ยง�นต่�งๆ ท่ีจะดำ�เนินโครงก�ร โดยอ�จระบ�ย พ้ืีนท่ีเป้� ม�ยและกำ� นดจุด

พื้นที่ที่จะดำ�เนินกิจกรรม ลักๆ ที่ทำ�ในพื้นที่โดยตรง เช่น จุดก่อตั้งธน�ค�รขยะ
ในชุมชน/โรงเรียน จุดก่อตั้ง ูนย์ก�รเรียนรู้ด้�นก�รจัดก�รปุ๋ยอินทรีย์ขน�ดเล็ก 
รือก�รกำ�จัดขยะอินทรีย์ด้ ยไ ้เดือนดิน จุดร บร มขยะอันตร�ย เป็นต้น

(ปัจจุบัน)

(ปัจจุบัน)
(ปัจจุบัน)
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 ๔.๓ กลุ่มเป้า มาย
 ๔.๓.๑  กลุม่เป�้ ม�ย ลกั คอื กลุม่ประช�ชน/นกัเรียน ทีจ่ะเข�้ร่ ม
ในกจิกรรม ลกัทุกกิจกรรมของโครงก�รโดยตรง โดยระบจุำ�น นกลุม่เป�้ ม�ย
แยกเป็นประช�ชนในชุมชน/ มู่บ้�น จำ�น น.......คน และจำ�น น....... ครั เรือน 
ครู/นักเรียน จำ�น น.......คน ผู้ประกอบก�รร้�นค้� จำ�น น.......ร�ย เป็นต้น 
(ซึ่ง ากได้รับการ นับ นุนแล้วในขั้นตอนการทำากิจกรรม ต้องมีรายชื่อบันทึก
ไวพ้รอ้มลายเซน็ทกุคน เพือ่ ำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
ิ่งแวดล้อมจะได้ ามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผลต่อไป)

 ๔.๓.๒ กลุ่มเป้� ม�ยรอง (ถ้�มี) คือกลุ่มเป้� ม�ยที่เข้�ม�ร่ ม
กิจกรรมเป็นครั้งคร� ในระดับง�นที่ไม่ใช่ ัตถุประ งค์ ลักของโครงก�ร  
มีบทบ�ทน้อยก �่ เช่น กลุ่มท่ีเข้�ร่ มกิจกรรมในระดับก�ร นุนเ ริม กลุ่มผู้ท่ีได้
รับก�รถ่�ยทอดค �มรู้จ�กกลุ่มเป้� ม�ย ลัก เป็นต้น โดยระบุจำ�น นกลุ่ม 
เป้� ม�ยรอง แยกเป็นประช�ชนในชุมชน/ มู่บ้�น จำ�น น......คน และจำ�น น 
........ครั เรือน ครู/นักเรียน จำ�น น......คน ผู้ประกอบก�รร้�นค้� จำ�น น......ร�ย

 ๕. ระยะเวลาดำาเนินโครงการ

 ระยะเ ล�ดำ�เนินโครงก�ร......ปี......เดือน (ไม่เกิน ๓ ปี)
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แผนงาน / กิจกรรม
ระยะเ ลาด�าเนินงาน (รายไตรมา )

ปีที่๑ ปีที่ ๒ ปีที่๓
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนงานที่ ๑ .......(ชื่อแผนงาน)..............
๑.๑...(ชื่อกิจกรรม)..............
๑.๒....................
แผนงานที่ ๒.......(ชื่อแผนงาน)..............
๒.๑.....................
๒.๒.....................
………………………
แผนงานที่.......(ชื่อแผนงาน)..............
(ชื่อกิจกรรม)..............
………………………

 ชื่อแผนง�น/ชื่อกิจกรรมในต�ร�งท่ี ๖.๑, ๖.๒ และ ๗.๑ ขอใ ้เรียงลำ�ดับ  
แผนง�น/กจิกรรม เปน็ชือ่เดยี กนั โดยต�ร�ง ๖.๑ แ ดงเ ล�ก�รดำ�เนนิง�นกอ่น- ลงั  
ต�ร�ง ๖.๒ แ ดงร�ยละเอียด ิธีก�ร กลุ่มเป้� ม�ย/พื้นที่เป�้ ม�ย และผลผลิตที่ได้ 
จ�กก�รดำ�เนนิง�นในแตล่ะกจิกรรม และต�ร�ง ๗.๑ แ ดงงบประม�ณทีจ่ะใชใ้นแตล่ะ
กิจกรรม

  ๖. แผนงาน/กิจกรรมการดำาเนินงาน

 ๖.๑ ตารางเ ลาการท�างาน (ไม่ค รเกิน ๒ น้� ระบุเฉพ�ะชื่อกิจกรรมและ
ทำ� ัญลัก ณ์     ระบุช่ งเ ล� ดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ่�อยู่ในช่ งไตรม� ใด)
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าน
ที่ 

๑ 
....

(ช
ื่อแ

ผน
งา

น)
....

....
....

....
....

....
...

๑.๑
....

....
(ชื่อ

กิจ
กร

รม
)...

....
....

....
....

๑.๒
....

....
....

...
แผ

นง
าน

ที่ 
๒ 

....
(ช

ื่อแ
ผน

งา
น)

....
....

....
....

....
....

...
๒.๑

....
....

(ชื่อ
กิจ

กร
รม

)...
....

....
....

....
๒.๒

....
....

....
...

แผ
นง

าน
ที่ 

....
(ช

ื่อแ
ผน

งา
น)

....
....

....
....

....
....

....
..

....
....

....
...(

ชื่อ
กิจ

กร
รม

)...
....

....
....

....
....

....
...

๖.๒
 ตา

รา
งแ

ผน
งา

น/
กิจ

กร
รม

กา
รด

�าเน
ินง

าน
 (ต

�ร
�งแ

น
นอ

น)
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   ๗. วงเงินงบประมาณ 

 ต�มเนื้อง�น/กิจกรรม ดังตั อย่�งในต�ร�งข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปต�มระเบียบและ ลักเกณฑ์ของท�งร�ชก�ร
 ๗.๑ ตาราง งเงินงบประมาณ 

งบประมาณ/
แผนงาน/กิจกรรม

งบกองทุนฯ (บาท) งบ มทบ
(บาท)

ร มงบ
ทั้งโครงการปีที่ ๑ ปีที่.... ร ม

๑. งบบริ ารโครงการ (ไมเ่กนิรอ้ยละ 
๓๐ ของงบที่ขอรับก�ร นับ นุนจ�ก
กองทุนฯ) ดังนี้
๑.๑   งบบุคล�กร
๑.๒   ค่� �ธ�รณูปโภค
๑.๓ ค่ �ติดต�มนิ เท โครงก�ร  
(ไม่เกินร้อยละ ๓ ของงบโครงก�ร)
๑.๔ ค่�ตร จ อบบัญชี (ไม่เกิน 
รอ้ยละ ๑ ของงบทีข่อรบัก�ร นบั นนุ
จ�กกองทุนฯ) ระบุชื่อ เลขทะเบียน
ของผู้ตร จ อบ ( น่ ยง�นร�ชก�ร
ไม่ต้องมีค่�ตร จ อบบัญชี)

แ ดง งเงิน
ที่ น่ ยง�น
รือองค์กร

มี ่ น มทบ
ที่จะเกิดขึ้น
จริงระ ่�ง
ดำ�เนิน
โครงก�ร

๑.ร มงบบริ ารโครงการ
๒. งบด�าเนินโครงการ (ไม่ตำ่�ก ่� 
ร ้อยละ ๗๐ ของงบที่ขอรับก�ร
นับ นุนจ�กกองทุนฯ) เป็นค่�ใช้

จ่�ยในก�รดำ�เนินกิจกรรม ฝึกอบรม 
ัมมน� ดูง�น ค่�ใช้ อย ั ดุต�ม

ค �มเ ม�ะ ม โดยยึด ลักก�ร
ประ ยัด ต�มจ่�ยจริง 
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งบประมาณ/
แผนงาน/กิจกรรม

งบกองทุนฯ (บาท) งบ มทบ
(บาท)

ร มงบ
ทั้งโครงการปีที่ ๑ ปีที่.... ร ม

แผนงานที่ ๑ …..(ชื่อแผนงาน).....
๑.๑ ...(ชื่อกิจกรรม)............
- ค�่เอก �ร (... คน x ... บ�ท x ...) 
- ค�่อ� �ร (... คน x ...บ�ท 
x ...มื้อ/ ัน x .ครั้ง x ...) 
- ค�่ ิทย�กร (... คน x ...ชั่ โมง x ... 
บ�ท รือเ ม�จ่�ย ...บ�ท x ...)
- ค�่ ั ดุ อุปกรณ์ (... น่ ยนับ  
x ...บ�ท x ...ครั้ง x ...)
- ค�่อื่นๆ ระบุ (... น่ ยนับ  
x ...บ�ท x ...ครั้ง x ...)

........
             
........

.......

.......

.....

.....

ร ม
๑.๒ .....................................

ร ม
ร มงบแผนงานที่ ๑

แผนงานที่ ........
...............................

ร ม
ร มงบแผนงานที่ .....

๒. ร มงบด�าเนินโครงการ
๓. ร มงบประมาณท้ังโครงการ (๑+๒)

๗.๑ ตาราง งเงินงบประมาณ (ต่อ)
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๗.๒ ตารางค ามช่ ยเ ลือที่ได้รับจากแ ล่งอื่นๆ (ถ้ามี)
รายละเอียดค ามช่ ยเ ลือ งบประมาณ (บาท) แ ล่งค ามช่ ยเ ลือ

งบบริ ารโครงการ
๑.ค่�ครุภัณฑ์
๒........
งบด�าเนินโครงการ 
๑. ......

ร ม

ตั ชี้ ัดเชิงคุณภาพ ิธีการ ัด เกณฑ์การประเมิน

ตัถปุระ งคข์อ้ที ่๑..... (ชือ่ ตัถปุระ งค)์....
ตั ชี้ ัดที่ ๑ เช่น
- กลุ่มเป้� ม�ยมีค �มรู้ค �มเข้�ใจในเรื่องก�ร
คัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง

เช่น
- ทำ�แบบทด อบค �มรู้
ค �มเข้ � ใจ ลั งก�ร 
ฝึกอบรม

เช่น
- อย�่งน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่มเป้� ม�ย 
มีคะแนน

ตั ชี้ ัดที่ ๒
- กลุ่มเป้� ม�ยมีก�รคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะ
รีไซเคิล ขยะอันตร�ย

- เก็บข้อมูลปริม�ณขยะ
อินทรีย์  ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตร�ย ัดเป็น
กโิลกรมัตอ่เดอืน เปน็ตน้

- อย�่งนอ้ยรอ้ยละ ๘๐ ของ
กลุม่เป�้ ม�ย มกี�รคดัแยก
ขยะมูลฝอย ประเภทขยะ
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล

ัตถุประ งค์ข้อที่ ๒ ...(ชื่อ ัตถุประ งค์)....
ตั ชี้ ัดที่ ๑
ตั ชี้ ัดที่ ๒

 ๘. ตัวช้ีวัดผลสำาเร็จของโครงการ

 (ต้องกำ� นดเชิงปริม�ณ ดัได้ ตอบ ตัถุประ งค์ และแ ดงถึงก�รแก้ไข
ปัญ �ได้จริง)
 ๘.๑ ตั ชี้ ดัผล �าเรจ็ของโครงการในภาพร มทัง้โครงการ ( ดัผล ำ�เรจ็
ต�ม ัตถุประ งค์ของโครงก�ร)
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 ๘.๒ ตั ชี้ ดัผล �าเรจ็ของโครงการเปน็รายป ี( ดัผล ำ�เรจ็ในเชิงผลผลติ
ของแผนง�นในแต่ละปี)

ตั ชี้ ัดเชิงปริมาณ ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓

แผนงานที่ ๑ ........(ชื่อแผนงาน).........
ตั ชี้ ัดที่ ๑ เช่น จำ�น นกลุ่มเครือข่�ยที่ผ่�นก�ร
อบรม จำ�น นธน�ค�รขยะที่จัดตั้งในพื้นที่ จำ�น น
ูนย์ก�รเรียนรู้ด้�นก�รจัดก�รขยะอินทรีย์ที่จัดตั้ง

ขึ้น ร้อยละของปริม�ณขยะมูลฝอยที่ �ม�รถลด
ลงได้ เป็นต้น
ตั ชี้ ัดที่ ๒
แผนงานที่ ๒ ....(ชื่อแผนงาน)..........
ตั ชี้ ัดที่ ๑
ตั ชี้ ัดที่ ๒

 ๙. การบริหารโครงการ

 ๙.๑ โครง ร้างการบริ ารโครงการ 
 ๙.๑.๑ คณะกรรมการที่ปรึก าโครงการ (จะทำ�ง�นในระดับ
ก�รใ ้คำ�ปรึก � คำ�แนะนำ�ต่อโครงก�ร จึงค รเป็นบุคล�กรจ�กทุกภ�ค ่ นที่
เกีย่ ขอ้งต�มลกั ณะกจิกรรมทีด่ำ�เนนิก�ร เชน่ ประธ�นชมรม ผูใ้ ญบ่�้น กำ�นนั  
ผู้จัดก�รตล�ด ดของเอกชน ผู้อำ�น ยก�รโรงเรียน รือ ถ�บันก�ร กึ � ร มท้ัง 

น่ ยง�นร�ชก�รอื่นๆ ที่เกี่ย ข้อง และเป็นประโยชน์ต่อโครงก�ร เป็นต้น) 
ทัง้นี ้ทกุโครงก�รจะตอ้งประ �น น่ ยง�นด�้น ิง่แ ดลอ้มทีร่บัผดิชอบในพืน้ที่
โครงก�ร คือ ำ�นักง�น ิ่งแ ดล้อมภ�ค และ ำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติและ
ิ่งแ ดล้อม เข้�ร่ มเป็นคณะกรรมก�รที่ปรึก �โครงก�รด้ ย
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  บทบ�ทและ น้�ที่
  ๑. .........................................
  ๒. .........................................
 ๙.๑.๒ คณะกรรมการบริ ารโครงการ รอืดำ�เนนิโครงก�ร (จะทำ�ง�น
ในระดับใกล้ชิดกับโครงก�ร ดังนั้น จึงค รเป็นบุคล�กรของผู้เ นอโครงก�ร 
องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นในพื้นที่เป�้ ม�ย กำ�นัน ผู้ใ ญ่บ้�น แกนนำ�ชุมชน 
รือกลุ่มต่�งๆ เป็นต้น)

  บทบ�ทและ น้�ที่
  ๑. .........................................
  ๒. .........................................

ชื่อ- กุล ต�าแ น่ง น่ ยงานต้น งักัด ถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทร ัพท์

๑......... ที่อยู่ที่ �ม�รถติดต่อได้

๒.........
๓.........

ชื่อ- กุล ต�าแ น่ง น่ ยงานต้น ังกัด ถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทร ัพท์

๑......... ประธ�นโครงก�ร
คณะกรรมก�รโครงก�ร
เลข�นุก�รโครงก�ร 
ฯลฯ

เช่น องค์กร รือ 
อบต. รือ มู่บ้�น 
รือตำ�บล รือกลุ่ม/  

เครือข่�ย เป็นต้น

ท่ีอยู่ท่ี �ม�รถติดต่อได้

๒.........
๓.........
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  บทบ�ทและ น�้ที่
  ๑. .........................................
  ๒. .........................................

๙.๑.๔ ผู้ประ านงานโครงการ 

 ๙.๑.๔ เจ้า น้าที่ นาม (ถ้ามี)
 ชือ่ น�ม กลุ ฒุกิ�ร กึ � ประ บก�รณก์�รทำ�ง�นด�้น ิง่แ ดลอ้ม

      ๙.๑.๓ ผู้ประ านงานโครงการ

  บทบ�ทและ น้�ที่
  ๑. .........................................
  ๒. .........................................

  บทบ�ทและ น้�ที่
  ๑. .........................................
  ๒. .........................................

ชื่อ- กุล ต�าแ น่ง น่ ยงานต้น ังกัด ถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทร ัพท์

ชื่อ- กุล ต�าแ น่ง น่ ยงานต้น ังกัด ถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทร ัพท์

ชื่อ- กุล ต�าแ น่ง น่ ยงานต้น ังกัด ถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทร ัพท์

ชื่อ- กุล ุฒิการ ึก า ประ บการณ์การ
ท�างานด้าน ิ่งแ ดล้อม

ถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทร ัพท์

 ๙.๑.๕ พนักงานบัญชี (ถ้ามี)
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  ๙.๑.๖ อื่นๆ (ถ้ามี)
  ( ม�ยเ ตุ ตั้งแต่ข้อ ๙.๑.๓-๙.๑.๖ ใ ้ระบุทุกคนที่รับเงินเดือนใน
งบบริ �รง�นโครงก�ร)

 ๙.๒ แน ทางการบริ ารโครงการเพื่อใ ้เกิดค ามต่อเนื่องยั่งยืนของ
โครงการ
  ค รกำ� นดแน ท�งใ ้ชัดเจน ่� ลังจ�กโครงก�ร ิ้น ุดแล้ จะมี 
ก�รถ�่ยทอดง�น ขบัเคลือ่นโครงก�รตอ่เนือ่ง และกลุม่ต�่งๆ ทีเ่กดิขึน้จะ �ม�รถ
ดำ�เนินง�นต่อเนื่อง ลัง ิ้น ุดโครงก�รได้อย่�งไร

  

๑๐. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 (ทั้งในระดับชุมชน และในภ�พระดับพื้นที่โครงก�ร)
 ๑๐.๑ ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน 
 (๑)......................................................
 (๒)......................................................
 ๑๐.๒ ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดล้อม 
 (๑).....................................................
 (๒).....................................................
๑๑. การติดตามนิเทศโครงการ

 ต้องมีก�ร �งแผนก�รติดต�มนิเท โครงก�รตั้งแต่ระยะเร่ิมต้นโครงก�ร 
ระ ่�งก�รดำ�เนินง�น และระยะ ิ้น ุดก�รดำ�เนินง�น โดยกระบ นก�รมี ่ น
ร่ มของชมุชนกลุม่เป�้ ม�ยทกุระยะ ทัง้นี ้ค่�ใชจ้�่ยในก�รตดิต�มนเิท โครงก�ร  
จะคิดเป็น ่ น นึ่งของงบบริ �รโครงก�รที่ได้ตั้งงบประม�ณไ ้แล้
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ภาคผนวก ง
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แผนภูมิขั้นตอนและระยะเ ลาในการพิจารณาโครงการด้านการ ่งเ ริมและรัก า
คุณภาพ ิ่งแ ดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แ ่งพระราชบัญญัติ ่งเ ริมและรัก า

คุณภาพ ิ่งแ ดล้อมแ ่งชาติ พ. . ๒๕๓๕

ผู้เ นอโครงการ ่งข้อเ นอโครงการ ต่อ ผ.

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

คณะกรรมการกองทุน ิ่งแ ดล้อมพิจารณา

น่ ยงาน/องค์กร จัดท�าแผนการด�าเนินงานและ
แผนการเบิกจ่ายเงิน  ่ง ผ. ภายใน ๓๐ ัน

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการฯ พิจารณาเบื้องต้น

�าร จภาค นาม/ประชมุเชงิปฏบิตักิาร
ในพื้นที่ และแจ้งใ ้ผู้เ นอโครงการปรับ

แก้ไขข้อเ นอโครงการ 

ผู้เ นอโครงการปรับปรุงแก้ไขข้อเ นอโครงการในรายละเอียด 
ากโครงการมีรายละเอียดครบถ้ นตามมติคณะอนุกรรมการฯ ผ. จะจัด 

ท�า าระเ นอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายละเอียด ภายใน ๓๐ ัน

โครงการไม่อยู่ในข่าย 
(องค์กร/ข้อเ นอโครงการ) 

แจ้งตอบภายใน ๓ ัน

แจ้งตอบภายใน ๓ ัน 
ลังการรับรองมติ

แจ้งผลการพิจารณาภายใน 
๓ ัน ลังการรับรองมติ

แจ้งผลการพิจารณาภายใน 
๓ ัน ลังการรับรองมติ

ผ. พิจารณาตร จ อบโครงการเบื้องต้น

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

กรณีมีการปรับแก้ไข ผ. จะแจ้งใ ้ผู้เ นอโครงการทราบภายใน ๓ ัน ลังการรับรองมติ

ผ. จัดท�า าระเ นอคณะกรรมการกองทุนฯ ภายใน ๓๐ ัน ลังการรับรองมติ

มายเ ต ุ - คณะอนุกรรมก�รฯ ม�ยถึง คณะอนุกรรมก�รกลั่นกรองโครงก�รด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กร 
   ธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม และคณะอนุกรรมก�รกลั่นกรองโครงก�รด้�นก�รจัดก�รมลพิ

 -   กรณ ีโครงก�รทีเ่ นอขอรบัก�ร นบั นนุมี งเงนิเกิน ๕ ล�้นบ�ท จะตอ้งนำ�เ นอคณะกรรมก�ร ิง่แ ดลอ้ม  
   แ ่งช�ติพิจ�รณ�

 -  กรณมีกี�รปรบัแกไ้ขร�ยละเอยีดโครงก�รเพิม่เตมิ จะใ ผู้เ้ นอโครงก�รดำ�เนนิก�รปรบัแกไ้ขภ�ยใน ๓๐ นั 
- ัน ม�ยถึง ันทำ�ก�ร
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 ำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม 
 ๖๐/ ๑ ซอยพิบูล ัฒน� ๗ ถนนพระร�มที่ ๖ 
 แข ง �มเ นใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
การอ้างอิง  : ำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและ ิ่งแ ดล้อม, ๒๕๕๖, คู่มือ 

ก�รจัดทำ�ข้อเ นอโครงก�รที่จะขอรับก�ร นับ นุนจ�กกองทุน ิ่งแ ดล้อม  
ต�มม�ตร� ๒๓ (๔) แ ่งพระร�ชบัญญัติ ่งเ ริมและรัก �คุณภ�พ ิ่งแ ดล้อม
แ ่งช�ติ พ. . ๒๕๓๕ ; กรุงเทพฯ

พิมพ์ครั้งที่ ๑            : พฤ ภ�คม ๒๕๕๘ จำ�น น ๕,๐๐๐ เล่ม
ISBN                       : ๙๗๘-๖๑๖-๓๑๖-๒๓๖-๖ 
ที่ปรึก า                  :  คณะกรรมก�รกองทุน ิ่งแ ดล้อม
 คณะอนุกรรมก�รกลั่นกรองโครงก�รด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและ 

ิ่งแ ดล้อม
 คณะอนุกรรมก�รกลั่นกรองโครงก�รด้�นก�รจัดก�รมลพิ
 ดร.เก ม ันต์ จิณณ �โ
 น�ยพง ์บุณย์  ปองทอง
 น�งอั ฎ�พร     ไกรพ�นนท์
 น�งปิยนันท์      โ ภนคณ�ภรณ์
 น�ง � ุชญ�  อัมร�ลิขิต

คณะผู้ด�าเนินการ       :
กลุ่มงาน เิคราะ โ์ครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
น�ง � ฐิติม�          ฐิติประ ัติ  
น�ง � นิชนันท์       ทัดแก้    
น�ง � ุ รรณ�      จันทรไพฑูรย์   
น�ง � ชิดด�         ัยยะ ิทธิ์พ�นิช   
น�ง � ปรีย�นุช      ลิ่ม ิล�  
น�ย ุรเดช             มใจ ม�ย          
น�ง � �ลิต�        ทับพุ่ม   

จัดพิมพ ์                  :           บีทีเอ  เพล  จำ�กัด

กลุ่มงาน เิคราะ โ์ครงการด้าน ิง่แ ดล้อม
น�งอั นี                กุลประดิ ฐ์   
น�ยเกียรติพิบูล        แ ง ี     
น�งกัญญ� ีณ์          ลำ่� ัน  
น�ง � นุตรีย์          กลิ่น อน 
น�ง � ิริรัตน์         รีเจริญ          
น�ง � กิตติญ�        กฤติยรัง ิต       
น�ง � พฤก �        ิธร  
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