
คู่มือ บริหารโครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

จากกองทุนสิง่แวดลอ้ม

ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่ง พระราชบญัญติัส่งเสริม

และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

http://envfund.onep.go.th

กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ.

02 2656591-2

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


 

 
 

(๑) คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

ค ำน ำ 
 

 กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ เพ่ือเป็นมาตรการทางการเงินในการสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมได้เข้ามีส่วนร่วมเพ่ือการป้องกันและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays 
Principle: PPP) รวมทั้งมีความมุ่งหวังให้กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรการทางการเงิน ในการการแก้ไขปัญาหา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้เกิดความอย่างยั่งยืน 

 การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมี
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ และเป็นหน่วยบริหารจัดการ
กองทุน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารกองทุนสิ ่งแวดล้อม  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ในการบริหารโครงการ ทั้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน ได้แก่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือด าเนินโครงการ โดยได้
พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการบริหารงานโครงการมาอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงาน
นโยบายฯ ได้จัดท าคู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขึ้น ส าหรับโครงการก่อสร้างระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวม ระบบก าจัดของเสียรวม หรือการจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ เพ่ือการด าเนินงานในระบบ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้คู่มือฯ ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การบริหารโครงการและการ
ประสานงานระหว่าง กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในฐานะผู้รับเงินอุดหนุน เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรกฎาคม ๒๕๖๑  



 

(๒) คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

สารบัญ 
 

                                                                                                                       หน้า 
สารบัญ                    (๒) 
บทน า                ๑ 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและการรายงานผลการด าเนินงาน        ๓ 
ขั้นตอนการก าหนดอัตราค่าบริการตามมาตรา ๘๘         ๘ 
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าบริการตามมาตรา ๙๓ และการส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม           ๑๐ 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
         - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน  
                     การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒    ๑๔ 
ภาคผนวก ข  แบบฟอร์ม             
           - แบบฟอร์มที่ ๑  ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ๒๖ 
                  - แบบฟอร์มที่ ๒  แผนการใช้จ่ายเงินและแผนการด าเนินงาน    ๓๐ 
                  - แบบฟอร์มที่ ๓  ตัวอย่างหนังสือส่งแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการด าเนินงาน  ๓๕ 
                  - แบบฟอร์มที่ ๔  ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง                               ๓๖  
                  - แบบฟอร์มที่ ๕  ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจ               ๓๗ 
                  - แบบฟอร์มที่ ๖  ตัวอย่างบันทึกค ารับรองผู้เบิก     ๓๘ 
                  - แบบฟอร์มที่ ๗  แบบรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส             ๓๙ 
                  - แบบฟอร์มที่ ๘  แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี             ๔๑ 
         - แบบฟอร์มที่ ๙ แบบรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบที่ ๑๓)  ๔๔ 
         - แบบฟอร์มที่ ๑๐  แบบสรุปค่าใช้จ่าย      ๔๗ 
                  - แบบฟอร์มที่ ๑๑  แบบสรุปยอดสะสมรายได้ของเงินกองทุน    ๔๘ 
                  - แบบฟอร์มที่ ๑๒  แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ  ๔๙ 
                  - แบบฟอร์มที่ ๑๓ แบบรายงานการหักเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๙๓ ๕๒ 
ภาคผนวก ค ส าเนาหนังสือหารือเก่ียวกับการตราเทศบัญญัติ      ๕๓ 
ภาคผนวก ง ติดต่อหน่วยงาน         ๖๒ 
 
 



 

๑ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรา ๒๓ (๑)  

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
 
๑. ความเป็นมา 

 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการ
กองทุน) โดยมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องขั้นตอนการ
เบิกจ่ายเงิน การรายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินงานเมื่อ สิ้นสุด
โครงการ โดยใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ และ ในปี ๒๕๕๒ ได้มีการปรับปรุงระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช้ระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงินและการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีการพัฒนาคู่มือประสานการด าเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบที่ปรับ
ใหม่ โดยใช้ชื่อ “คู่มือการประสานการด าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็น
คู่มือประสานการด าเนินงานส าหรับโครงการทั้งกรณีเงินอุดหนุนและเงินกู้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม  

เนื่องจากโครงการที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน มีลักษณะกิจกรรมค่อนข้างหลากหลาย  
ทั้งกรณีเงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ า เสียรวม ระบบก าจัดของเสียรวม การจัดหา
เครื่องจักร อุปกรณ์ ส าหรับการด าเนินงานในระบบ และโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งโครงการเงินกู้ส าหรับภาคเอกชน ประกอบกับหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการพัฒนาคู่มือให้สอดคล้องตามประเภทโครงการที่ให้การ
สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน มีการพัฒนาคู่มือแล้ว จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) คู่มือการประสานงาน
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด กรณีเงินสมทบ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท  ๒) คู่มือการประสานการด าเนินโครงการ ตามมาตรา ๒๓ (๓) ที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม  และ 
๓) คู่มือบริหารโครงการ ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” ส าหรับในปี ๒๕๖๑ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
จึงได้จัดท า “คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕” ขึ้น เพ่ือเป็นคู่มือในการบริหาร
โครงการ เป็นการเฉพาะ ส าหรับโครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ระบบก าจัดของเสียรวม หรือการจัดหา
เครื่องจักร อุปกรณ์ ส าหรับการด าเนินงานในระบบ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารโครงการและการประสานงานระหว่าง 
 



 

๒ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้รับ
เงินอุดหนุน เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมบัญชีกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับวิธีการ แนวทางการด าเนินงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๓.  ขอบเขต 

 ขอบเขตของคู่มือฯ ครอบคลุมตั้งแต่โครงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
จนสิ้นสุดโครงการ โดยแสดงขั้นตอนการลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน  การประชุมชี้แจง การจัดท า
แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ  การเปิดและปิดบัญชี การก าหนดอัตราค่าบริการ การจัดเก็บค่าบริการ และการส่งเงินเข้ากองทุน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๔. ความรับผิดชอบ 

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ท าหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยเป็นองค์กรระดับปฏิบัติในการ
บริหารและจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบ ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

กรมบัญชีกลาง ท าหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินกองทุน  และเป็นผู้จัดการกองทุน 
ในส่วนเงินอุดหนุน โดยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อม การเบิกจ่ายเงิน และการบัญชี
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการก าหนดระบบบัญชีกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ 

๕. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 คู่มือฉบับนี้ จะอธิบายถึงขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย ๑) ขั้นตอนการเบิก
จ่ายเงินและการรายงานผลการด าเนินงาน ๒) ขั้นตอนการก าหนดอัตราค่าบริการ ตามมาตรา ๘๘ และ  
๓) ขั้นตอนการจัดเก็บค่าบริการ ตามมาตรา ๙๓ และการส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 



 

๓ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

๑. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและการรายงานผลการด าเนินงาน 

 

การเบิกจ่ายเงินและการรายงานผลการด าเนินงาน มีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑:    การอนุมัติโครงการ  

  คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินโครงการโครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ระบบก าจัดของเสียรวม หรือการจัดหา 
เครื่องจักร อุปกรณ์ ส าหรับการด าเนินงานในระบบ ซึ่งจะมีรายละเอียด วงเงินสนับสนุน วงเงินสมทบจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระยะเวลาด าเนินงานและ
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน ที่ก าหนดเป็นการเฉพาะของแต่ละโครงการอย่างชัดเจน 

ขั้นตอนที่ ๒: การแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม จะแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบ ภายใน ๓ วันท าการ นับจากวันที่ได้รับรองมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมประสาน
การลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดส่งคู่มือบริหารโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้เป็นแนวทางในการบริหารโครงการ  

ขั้นตอนที่ ๓: การลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

  ภายหลังการแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้กรมบัญชีกลางและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทราบ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม จะมีการประสานการลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ซึ่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ได้รับการจัดสรรเงิน จะต้องลงนามใน “บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ
.......................ของ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)” (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๑) โดยเป็นการลงนาม ๓ ฝ่าย 
ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ  

ขั้นตอนที่ ๔: การจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงาน การท าแผนการด าเนินงานและแผน 
การใช้จ่ายเงิน 

  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อมจะมีการจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงาน การท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 



 

๔ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการบริหาร
โครงการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องตามมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ก่อนเริ่มด าเนิน
โครงการ 

ขั้นตอนที่ ๕: จัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งแผนการด าเนินงานตามมาตรา ๘๘ แล ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่งให้กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน ๑ เดือน นับจากวัน
ลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๒) 

ขั้นตอนที่ ๖: การรับรองแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ และลงนามรับรอง
แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ก่อนส่งให้กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) เพ่ือใช้ประกอบการ
เบิกจ่ายเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป พร้อมทั้งส่งส าเนาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายใน ๗ วันท าการ นับจากวันที่ได้รับแผนการด าเนินงานและแผนการใช้ เงินของโครงการ ฉบับ
สมบูรณ ์(รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๓) 

ขั้นตอนที่ ๗: เปิดบัญชีธนาคารเพื่อเบิกจ่ายเงินโครงการ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (แบบศูนย์บาท) กับ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการ....................” และแจ้งเลขท่ีบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวให้กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) ทราบ เพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีโครงการ ตามข้ันตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๘: การเบิกจ่ายเงิน 

 ๘.๑ กรณีขอเบิกเงินครั้งแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นหนังสือขอเบิกเงินไปยัง
กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๔) ภายในวงเงินที่ก าหนดไว้ในแผนการ 
ใช้จ่ายเงินไตรมาสแรกของโครงการ พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้  

 ๑)  ส าเนามติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพร้อมรายละเอียดโครงการ 
  ๒)  ส าเนาแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่ส านักงานนโยบายฯ ลงนาม
รับรองแล้ว 
  ๓)  ส าเนาชื่อ และเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการ (ต้องลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
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๕ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
  ๔)  หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ (เฉพาะ
กรณีท่ีจ าเป็นต้องมอบอ านาจ) 
  ๕)  ส าเนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบในระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม (ถ้ามี) 
  ๖)  เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีผู้จัดการกองทุนก าหนด  

 ๘.๒ กรณีขอเบิกเงินครั้งต่อๆ ไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นหนังสือขอเบิกเงิน 

ไปยังกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๓) ตามแผนการใช้จ่ายเงินเป็นงวด ๆ 

รายไตรมาส โดยมีเอกสารประกอบการเบิกเงิน ดังต่อไปนี้  

  ๑) ส าเนาแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (เฉพาะแผนของปีงบประมาณที่ขอเบิก) 
  ๒) ส าเนารายงานผลการด าเนินงานโครงการรายไตรมาส 

 ทั้งนี้ ในการขอเบิกเงินแต่ละงวด ควรยื่นหนังสือขอเบิกเงินก่อนถึงก าหนดเวลาไม่น้อย
กว่า ๑๐ วัน โดยผู้ขอเบิกจะต้องเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการแทนได้ โดยให้ผู้มีอ านาจสูงสุดท าหนังสือมอบอ านาจ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๕) พร้อม
แนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ ส่งให้กรมบัญชีกลางและส าเนาให้กองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบ 

 ๘.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินอุดหนุน ใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตาม
โครงการได้ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายจ่ายที่ก าหนดไว้ส าหรับโครงการใดให้ใช้ส าหรับโครงการนั้น  
จะโอนหรือน าไปใช้ในโครงการอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

  การเปลี่ยนแปลงรายการ ในสาระส าคัญหรือการขอขยายระยะเวลาในการด าเนินงาน
โครงการที่ได้รับอนุมัติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 

  ๘.๔ ในกรณีที่มิได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเงิน
อุดหนุน ส่งเงินคืนกองทุนภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เก็บ
ไว้ใช้ต่อเป็นกรณีพิเศษ 

ขั้นตอนที่ ๙:  การโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง 

 ๙.๑ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีโครงการ ภายใน ๗ วัน เมื่อเอกสารประกอบการขอ
เบิกเงินครบถ้วนตามข้อ ๘ และจะมีหนังสือแจ้งการโอนเงินโครงการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อม
แนบบันทึกค ารับรองของผู้เบิก จ านวน ๒ ฉบับ และแบบรายงานการรับจ่ายเงินของโครงการ (รายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ ๖) 

 
 



 

๖ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 ๙.๒ ผู้มีอ านาจสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามในค ารับรองของผู้เบิก  
 ๙.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งค ารับรองของผู้เบิกที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว คืนให้

กรมบัญชีกลาง จ านวน ๑ ฉบับ ภายใน ๗ วัน และเก็บไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นหลักฐาน 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ขั้นตอนที่ ๑๐:  การรายงานผลการด าเนินงานและการรายงานการจ่ายเงินของโครงการ 

 ๑๐.๑ รายงานผลการด าเนินงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด าเนินการรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ เป็นรายไตรมาส และรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี เมื่อด าเนินการครบ 
แต่ละ ๑ ปี โดยส่งให้กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภายใน ๑๕ วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาส/ครบรอบ ๑ ปี จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ (รายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ ๗ และ ๘) 

 ๑๐.๒ รายงานการรับจ่ายเงิน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด าเนินการรายงานการรับ
จ่ายเงินโครงการ เป็นรายไตรมาส ส่งให้กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) ภายใน ๑๕ วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาส 
ตามปีงบประมาณ จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๙) 

ขั้นตอนที่ ๑๑  การด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

  ๑๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกจ่ายเงินออกจากบัญชีโครงการได้จนถึงวัน
สิ้นสุดโครงการ ตามมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมทีอ่นุมัติไว้เท่านั้น ถัดจากวันสิ้นสุดโครงการแล้ว ห้ามมิ
ให้มีการเบิกจ่ายเงินออกจากบัญชีโครงการโดยเด็ดขาด ยกเว้น การปิดบัญชีและถอนเงินคงเหลือพร้อมดอกผล
ทั้งหมดคืนกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) เท่านั้น 

 ๑๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และส่งคงเหลือพร้อมดอก
ผลทั้งหมด (ถ้ามี) คืนกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ โดย 

                      โอนเงินเข้ าบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์  ของธนาคารกรุ งไทย สาขา
กระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการกองทุน)”  เลขที่บัญชี ๐๖๘-๐๑๕๙๖๑-๔   
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมการโอน และแจ้งการโอนเงินให้กรมบัญชีกลาง
ทราบ พร้อมแนบส าเนาใบโอนเงิน ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการทุกหน้า รวมทั้งสรุป
ค่าใช้จ่ายและสรุปยอดสะสมรายได้ของเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๑๐ และ ๑๑) 

        กรณีไม่ปฏิบัติตามถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเป็น
ลูกหนี้ผิดนัดนับจากวันสิ้นสุดโครงการ และจะต้องช าระเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินที่ต้องส่งคืน 
จนกว่าจะส่งเงินคืนกองทุน 
  ๑๑.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งให้กองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุด
โครงการ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๑๒) 



 

๗ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แผนผังขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและการรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อปท. เปิดบัญชี บมจ. ธนาคารกรุงไทย และยื่น
ขอเบิกเงินกับกรมบัญชกีลาง ตามแผนการใช้เงิน

เป็นรายไตรมาส 

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนุมัติโครงการ 

สผ. แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ภายใน ๓ วันท าการ นับจากวันที่รบัรองมต ิ

กรมบัญชีกลาง หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

อปท. จัดท าแผนงานและแผนการใช้เงิน ส่ง สผ. 
ภายใน ๑ เดือน นับจากวันลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ 

สผ. รับรองแผนการด าเนินงานและแผนการ 
ใช้เงิน ส่งให้กรมบัญชีกลาง และส าเนาส่ง อปท.  

ภายใน ๗ วันท าการ 

 

กรมบัญชีกลางโอนเงินให้
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน

ภายใน ๗ วันท าการ 

 
สผ. จัดประชุมชี้แจงขัน้ตอนการด าเนินงาน 

การจัดท าแผนงานและแผนการใช้เงิน   
ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 

อปท. รายงานผลการด าเนินงาน ส่ง สผ. และ
รายงานการใช้จ่ายเงินส่งกรมบญัชีกลาง  

เป็นรายไตรมาส 

เมื่อสิ้นสุดโครงการ อปท. ปิดบัญชีเงินฝากพร้อม
ส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลคืนกรมบัญชีกลาง 

และรายงานสิ้นสุดโครงการ ส่ง สผ. 

อปท. ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ 
ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ (เมื่อจัดซื้อจดัจ้างแล้วเสร็จ) 

หมายเหตุ:  สผ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

               อปท. หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 

๘ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

๒. ขั้นตอนการก าหนดอัตราค่าบริการตามมาตรา ๘๘  
 
 ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บัญญัติว่า “ในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่ใดซึ่งได้จัดให้มีการก่อสร้างและด าเนินการระบบบ าบัด  
น้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ โดยเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และเงินกองทุน ซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ พิจารณาก าหนดอัตราค่าบริการ ที่จะประกาศใช้ในแต่ละเขต
ควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่ท่ีเป็นที่ตั้งของระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมดังกล่าว” 

 ในการก าหนดอัตราค่าบริการตามมาตรา ๘๘  มีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑:    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บค่าบริการ พร้อมทั้งด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ขั้นตอนที่ ๒:    น าเสนออัตราค่าบริการต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๓:    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนออัตราค่าบริการที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น มายังกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผน 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ ๔:    กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อมประสานส่งข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

ขั้นตอนที่ ๕:     กรมควบคุมมลพิษ ตรวจวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการที่องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นเสนอ 

ขั้นตอนที่ ๖: กรมควบคุมมลพิษ น าผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการเสนอต่อ  
  คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความ 
  เห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ ๗:    กรมควบคุมมลพิษ น าอัตราค่าบริการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ 
  จัดท าประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง อัตราค่าบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พร้อมแจ้ง กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ประกอบในการด าเนินการตามมาตรา ๙๓ ต่อไป 

 



 

๙ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แผนผังขั้นตอนการก าหนดอัตราค่าบริการตามมาตรา ๘๘ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

อปท. ศึกษาความเหมาะสมการจัดเก็บค่าบริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน 

อปท. น าเสนออัตราการจัดเก็บค่าบริการต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สภา อปท. 
พิจารณา 

อปท. น าเสนออัตราการจัดเก็บค่าบริการที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ มายัง สผ. 
 

สผ. ส่งเอกสารอัตราการจัดเก็บค่าบริการของ อปท. ไปยังกรมควบคุมมลพิษ 
 

กรมควบคุมมลพิษ วิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตราการจัดเก็บค่าบริการ 
และน าเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ (กก.คพ.) พิจารณา 

 

กรมควบคุมมลพิษ น าอัตราการจัดเก็บค่าบริการที่ผ่านความเห็นชอบ 
จาก กก.คพ. เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณา 

 

หมายเหต:ุ  สผ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

               อปท. หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กก.คพ.
พิจารณา 

กก.วล.
พิจารณา 

กรมควบคุมมลพิษ น าอัตราการจัดเก็บค่าบริการที่ผ่านความเห็นชอบ 
จาก กก.วล. จัดท าประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 



 

๑๐ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

๓. ขั้นตอนการจัดเก็บค่าบริการตามมาตรา ๙๓ และการส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม 

 
 ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บัญญัติว่า “ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ที่จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ มีอ านาจหน้าที่จัดเก็บค่าบริการ ค่าปรับ และเรียกร้องค่าเสียหาย
ตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม
ของทางราชการที่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการนั้นจัดให้มีขึ้น 
 ค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดิน โดยให้น ามาหักส่งเข้ากองทุนตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด ส าหรับส่วนที่
เหลือให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสีย
รวมของราชการส่วนท้องถิ่นหรือของส่วนราชการที่ได้จัดเก็บค่าบริการและค่าปรับนั้น” 

 ในการจัดเก็บค่าบริการตามมาตรา ๙๓  มีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑:    กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แจ้งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยรวม/บ าบัด
น้ าเสียรวม แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประกอบการด าเนินการจัดเก็บค่าบริการ 

ขั้นตอนที่ ๒: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บค่าบริการตามอัตราที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้
ความเห็นชอบ โดยเริ่มจัดเก็บค่าบริการตั้งแต่เริ่มใช้ระบบก าจัดขยะมูลฝอยรวม/ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

                    หมายเหตุ: การด าเนินงานตามขั้นตอนที่ ๒ ในการจัดเก็บค่าบริการ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมิต้องออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติของท้องถิ่น ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ตามหนังสือหารือของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๑๓๔๐๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ
หนังสือหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๑๖๓๕๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
(ภาคผนวก ค) 

ขั้นตอนที่ ๓: กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บอัตราค่าบริการแล้ว ด าเนินการหักเงินค่าบริการ
และค่าปรับที่จัดเก็บได้เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๙๓ โดยเริ่มส่งเงินเข้ากองทุน ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของปีถัดไป นับจากเริ่มเดินระบบ ตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมก าหนด 
(ปัจจุบัน คือ อัตราร้อยละ ๓.๕) ของค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ตลอดอายุโครงการ โดย 

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการกองทุน)”  
บัญชีเลขที ่เลขที่บัญชี ๐๖๘-๐๑๕๙๖๑-๔ โดยให้ผู้รับเงินอุดหนุนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอน  

 



 

๑๑ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

ขั้นตอนที่ ๔:  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) พร้อมส่งส าเนา
หลักฐานการโอนเงิน และแบบรายงานการหักเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๙๓ (รายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่  ๑๓) พร้อมส าเนาให้  กองบริหารกองทุนสิ่ งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

๑๒ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แผนผังขั้นตอนการก าหนดอัตราค่าบริการตามมาตรา ๙๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

สผ. แจ้ง 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ืองอัตราค่าบริการฯ ให้ อปท. ทราบ 

อปท. จัดเก็บค่าบริการต้ังแต่เร่ิมใช้ระบบฯ ตามอัตราที่ก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ืองอัตราค่าบริการฯ 

 

อปท. หักเงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้  
เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมก าหนด 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป 
 

อปท. มีหนังสือแจ้งการส่งเงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ 
เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมหลกัฐานและแบบรายงาน ให้กรมบัญชีกลางทราบ 

 

หมายเหตุ:  สผ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

               อปท. หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 

๑๓ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

๑๔ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ภาคผนวก ก ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

  

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีของผู้จัดการ

กองทุน การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 



 

๑๕ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วย 
อ านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน  การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

         

 โดยเป็นการสมควรจัดระบบให้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
ผู้จัดการกองทุน การประสานงานของผู้จัดการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการรับจ่ายเงินกองทุน ให้อยู่ใน
ระเบียบฉบับเดียวกัน  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) และมาตรา ๒๕(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงออกระเบียบ 
ไว้ดังนี้  

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของ
ผู้จัดการกองทุน การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒”  

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
 (๑)  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๔๔) 
 (๒)  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยวิธีการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน

สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) 
 (๓) ข้อก าหนดของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขในการพิจารณาโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๔)  

 ระเบียบหรือข้อก าหนดคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้  
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนสิ่งแวดล้อม  



 

๑๖ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 “เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่ให้ตามมาตรา ๒๓(๑) และเงินที่ช่วยเหลือและอุดหนุน

ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “เงินกู”้ หมายความว่า เงินที่ให้กู้ตามมาตรา ๒๓(๒) และมาตรา ๒๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตามมาตรา ๒๙ หรือผู้บริหารสูงสุด

ของสถาบันการเงินของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ท าหน้าที่ผู้จัดการ ตามมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 “พระราชบัญญัติ” หมายความว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข” หมายความว่า ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

 “ภยันตราย” หมายความว่า  อันตรายและความเสียหายอย่างร้ายแรง ที่ก่อให้เกิดภาวะ
มลพิษต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือมีผู้ท าให้เกิดขึ้น 

 “เหตุฉุกเฉิน” หมายความว่า เหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากภาวะมลพิษ และต้องระงับหรือ
บรรเทาผลร้ายอย่างทันท่วงที 
 "ส่วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า 
ส านักงานหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ แต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
 "รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า  

(ก) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ  
(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่ วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ า 

ร้อยละห้าสิบ  
(ค) บริ ษั ทหรื อห้ า งหุ้ น ส่ วนนิ ติ บุ ค คลที่ ส่ ว น ร าชกา ร  หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ต าม  

(ก) หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่น  

 “องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า องค์กรเอกชนตามมาตรา  ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ข้อ ๕  ให้คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้  



 

๑๗ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ หรือค าสั่งของทางราชการ 

 ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

หมวด ๑ 

อ านาจหน้าที่และวิธีด าเนินงานของผู้จัดการกองทุน 

 ข้อ ๘ ผู้จัดการกองทุนตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าบัญชีเพ่ือบันทึกรายงานการรับจ่ายเงิน และรายงานการเงินเสนอคณะกรรมการเป็น
รายไตรมาส 

(๒) เก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุนส่วนที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการ 
(๓) จัดท าประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินกองทุนส่วนที่ได้รับจัดสรร ส่งส านักงานเพ่ือ

เสนอคณะกรรมการ 
(๔) ด าเนินการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ ๙  ผู้จัดการกองทุนตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (๑) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนและด้านวิชาการ 
(๒) ท าสัญญาให้กู้แทนคณะกรรมการในฐานะผู้ให้กู้ 
(๓) เก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุนส่วนที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการให้ผู้กู้ตามเงื่อนไขใน

สัญญากู ้
(๔) ติดตาม ทวงถาม และรับเงินที่ผู้กู้ช าระคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ย ส่งเข้ากองทุนและรับภาระ

หนี้สูญ 

(๕) จ ัดท าบ ัญช ีเ พื ่อบ ันท ึกรายงานการร ับจ ่าย เ ง ิน  และรายงานการ เ ง ินตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด เสนอคณะกรรมการ และส าเนาส่งกรมบัญชีกลางเป็นรายไตรมาส 

(๖) ด าเนินการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่บันทึกข้อตกลงก าหนด 

 ข้อ ๑๐ ให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๘ เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินที่เป็นของรัฐชื่อบัญชี 

“กองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการกองทุน)” และผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๙ เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินที่

เป็นของรัฐ ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ชื่อสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นผู้จัดการกองทุน)” และแจ้งเลขที่

บัญชีเงินฝากดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบ เพ่ือกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้ต่อไป 

  ดอกผลที่งอกเงยจากบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่งให้ตกแก่กองทุน 



 

๑๘ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด ๒ 

วิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน 

กรมบัญชีกลาง และผู้จัดการกองทุน 

 ข้อ ๑๑ การ พิจารณาโครงการที่ จ ะ ได้ รั บการสนับสนุนจากกองทุน ให้ ด า เนิ นการดั งนี้ 

  (๑) โครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ให้ส านักงานเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(๒) โครงการขอเงินกู้ ให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๙ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

และน าผลการวิเคราะห์เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่า

ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

ข้อ ๑๒ โครงการใดๆ ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบ และจัดสรรเงินอุดหนุนหรือเงินกู้จาก

กองทุนแล้ว ให้ส านักงานแจ้งให้กรมบัญชีกลาง และผู้จัดการกองทุนทราบภายในสามวันนับแต่วันที่

คณะกรรมการมีมต ิ

ข้อ ๑๓ เมื่อกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าบัญชีตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๘ 

ด าเนินการโอนเงินให้แก่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน ภายในวันท าการนั้น  หรืออย่างช้าภายในวันท าการ

ถัดไป 

 ข้อ ๑๔ ให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๙ ด าเนินการท าสัญญากู้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่

วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน และส่งส าเนาสัญญาให้กรมบัญชีกลางและส านักงานทราบด้วย 

 ข้อ ๑๕ ให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๙ ยื่นค าขอเบิกเงินต่อกรมบัญชีกลาง ก่อนที่จะถึงก าหนดการ

จ่ายเงินอย่างน้อยสิบวันท าการ และส่งส าเนาให้ส านักงานทราบด้วย โดยมีรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน 

ดังนี้ 

(๑) มติคณะกรรมการพร้อมรายละเอียดโครงการ 
(๒) แผนการใช้เงิน 
(๓) แผนการส่งเงินคืนกองทุน  
(๔) เอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 



 

๑๙ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๑๖ ให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๙ ก่อนวันครบก าหนดจ่ายเงินแต่

ละงวดตามแผนการใช้จ่ายเงินไม่เกินสามวันท าการ โดยผู้จัดการกองทุนจะต้องโอนเงินที่ได้รับมาจาก

กรมบัญชีกลางให้ผู้กู้ในวันครบก าหนดการจ่ายเงินแต่ละงวด 

 กรณีที่ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญา และผู้จัดการกองทุนได้ระงับการจ่ายเงิน ให้ผู้จัดการกองทุน

รายงานให้ส านักงานทราบ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาสั่งการต่อไปตามข้อ ๒๐ แห่งระเบียบว่าด้วย

หลักเกณฑ์และ เงื่อนไข 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๙ น าเงินที่ต้องรับช าระคืน ส่งคืนกองทุนที่กรมบัญชีกลาง ภายใน

สองวันท าการนับจากวันที่ครบก าหนดช าระเงินตามสัญญา 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๙ ผิดนัดช าระเงินให้กองทุนตามสัญญา จะต้อง 

รับผิดในการช าระเบี้ยปรับส าหรับจ านวนเงินที่ไม่สามารถส่งคืนให้กองทุนที่กรมบัญชีกลาง ในอัตราเท่ากับ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดของธนาคารที่เป็นผู้จัดการกองทุนก าหนดในเวลาผิดนัด ทั้งนี้จนกว่าจะได้ส่งเงินคืนให้

กองทุนที่กรมบัญชีกลาง 

 ผลประโยชน์ใดๆ ที่งอกเงยจากเงินกองทุน ส่วนที่ไม่สามารถโอนเงินให้ผู้กู้หรือส่งคืนให้

กรมบัญชีกลางตามท่ีก าหนดข้างต้นให้ตกแก่กองทุน 

 ข้อ ๑๙ ให้ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนไปด าเนินการตามโครงการ ตามข้อ ๘ และข้อ ๙ 

จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินส่งกรมบัญชีกลางเป็นรายไตรมาสตามปีงบประมาณ จนกว่าจะส่งคืนเงินกองทุน

เสร็จสิ้น และให้ส าเนาส่งส านักงานทราบด้วย 

  การรายงานการรับจ่ายเงินข้างต้นให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๙ จัดท ารายงานสถานะหนี้เสนอ

คณะกรรมการเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส 

 ข้อ ๒๐ เมื่ อ โครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ จัดการกองทุนปิดบัญชี เ งินฝากและส่ ง เงินที่ เหลือ  

พร้อมดอกผลทั้งหมดให้กองทุนภายในสิบห้าวัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ 

ข้อ ๒๑ ให้ผู้จัดการกองทุนส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผล เข้ากองทุนอย่างน้อยปีละครั้งภายในวันที่ ๑๕  

ตุลาคม ของทุกปี ส าหรับผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๘ และวันที่ ๑๕ มกราคมของทุกปี ส าหรับผู้จัดการกองทุน 

ตามข้อ ๙  

 ในกรณีที่มีโครงการเสร็จสิ้นก่อน ให้น าส่งเงินคงเหลือของโครงการพร้อมดอกผลทั้งหมด ให้

กองทุนภายในสิบห้าวัน นับวันสิ้นสุดโครงการ 



 

๒๐ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ข้อ ๒๒ วิธีการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการ ส านักงาน กรมบัญชีกลาง และผู้จัดการกองทุน 
นอกเหนือจากท่ีปรากฏในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

หมวด ๓ 

การรับเงินกองทุนโดยกรมบัญชีกลาง 

ข้อ ๒๓ ให้กรมบัญชีกลางเปิดบัญชีเงินฝาก “กองทุนสิ่งแวดล้อม” ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เงิน

ฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจ ากับสถาบันการเงินที่เป็นของรัฐ 

ข้อ ๒๔ บรรดาเงินที่เป็นรายรับตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ ให้น าฝากเข้าบัญชี “กองทุน

สิ่งแวดล้อม” ตามข้อ ๒๓ ภายในสองวันท าการนับตั้งแต่วันที่กรมบัญชีกลางได้รับเงินนั้น 

หมวด ๔ 

การจ่ายเงินกองทุนโดยกรมบัญชีกลาง 

ข้อ ๒๕  ให้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือกิจการตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ และตามมติของ

คณะกรรมการ 

ข้อ ๒๖ ให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผูท้ี่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่าย

เงินกองทุน ตามโครงการและแผนงานที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

ข้อ ๒๗ ให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินกองทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้จัดการกองทุน ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีกรมบัญชีกลางเป็นผู้จัดการกองทุน ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากโดยใช้ชื่อบัญชีว่า 
“กองทุนสิ่งแวดล้อม – (ผู้จัดการกองทุน)” 

(๒) กรณีของสถาบันการเงินของรัฐเป็นผู้จัดการกองทุน ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากโดยใช้ชื่อ
บัญชีว่า “กองทุนสิ่งแวดล้อม - (ชื่อสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นผู้จัดการกองทุน)”  

การจ่ายเงินกองทุนจะต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินไว้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ 
และต้องบันทึกรายการจ่ายเงินไว้ในบัญชี 

 

ข้อ ๒๘ เพ่ือความคล่องตัวและประโยชน์ในการบริหารงาน ให้ส านักงานจัดท างบประมาณค่าใช้จ่าย

ในการบริหารเงินกองทุนส่วนที่ได้รับจัดสรรประจ าปี เพ่ือเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายในการ

บริหารเงินกองทุน ได้แก่ 

 (๑) ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างผู้จัดการกองทุน 
(๒) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการตามระเบียบของทางราชการ  



 

๒๑ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และการด าเนินงานของ
กรมบัญชีกลาง 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการก าหนด 

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินกองทุนข้างต้นจากกองทุน ให้เป็นไปตามรายการและ

ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายประจ าปีที่คณะกรรมการเห็นชอบ ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายจริงในการบริหาร

เงินกองทุนสูงกว่าวงเงินประมาณการรายจ่ายประจ าปี ให้ส านักงานเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร

เพ่ิมเติม 

ข้อ ๒๙ ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย เป็นผู้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานกองทุนตามข้อ ๒๘ ให้ส านักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

ข้อ ๓๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดท ารายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน เพ่ือเสนอคณะกรรมการเป็นราย

ไตรมาสตามปีงบประมาณ และส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบ 

ข้อ ๓๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดท างบแสดงฐานะการเงินของกองทุน เพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้ส าเนาส่งส านักงาน และเมื่อ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว ให้รายงานให้คณะกรรมการทราบ 

ข้อ ๓๒ ทรัพย์สินใด ๆ ที่จัดซื้อเพ่ือการด าเนินงานกองทุน ให้ขึ้นทะเบียนและบันทึกเป็นทรัพย์สินของส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

ข้อ ๓๓ วิธีการปฏิบัติในการควบคุมการรายงานและการบันทึกบัญชี การปิดบัญชีของโครงการ ให้
เป็นไปตามระบบบัญชีกองทุนที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด ๕ 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  

ข้อ ๓๔ ให้ ผู้ ได้ รั บอนุมัติ เ งิ น อุดหนุนตามมาตรา ๒๓(๑)  และ (๔ )  แห ่งพระราชบ ัญญ ัติ 

เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการ….” โดย

แยกเป็นรายโครงการ และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๘ ทราบ เพ่ือโอนเงินเข้า

บัญชีให้ต่อไป 

ข้อ ๓๕ ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนตามข้อ ๓๔ ยื่นหนังสือขอเบิกเงินกับผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๘ 

โดยมีเอกสารประกอบการขอเบิกดังต่อไปนี้ 



 

๒๒ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๑) มติคณะกรรมการพร้อมรายละเอียดโครงการ 
(๒) แผนการใช้เงิน 
(๓) ชื่อและเลขท่ีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการ 
(๔) สัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบในระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม (ถ้ามี) 
(๕) เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๘ ก าหนด 

ข้อ ๓๖ ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนตามข้อ ๓๔ ขอเบิกเงินต่อผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๘  ตาม

แผนการใช้จ่ายเงินเป็นงวด ๆ พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ ๓๔  

 ให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๘ โอนเงินที่ขอเบิก เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่ผู้ได้รับอนุมัติ

เงินอุดหนุนตามข้อ ๓๔ แจ้งมา  

ข้อ ๓๗ ให้ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนตามข้อ ๓๔ ใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามโครงการได้ ภายในวงเงิน

ที่ได้รับอนุมัติ รายจ่ายที่ก าหนดไว้ส าหรับโครงการใดให้ใช้ส าหรับโครงการนั้น จะโอนหรือน าไปใช้ในโครงการ

อ่ืนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 การเปลี่ยนแปลงรายการ ในสาระส าคัญ หรือการขอขยายระยะเวลาในการด าเนินการของ

โครงการที่ได้รับอนุมัติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่มิได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดในข้อ ๓๕(๑) และ (๒) ให้ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนส่ง

เงินคืนกองทุนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เก็บไว้ใช้ต่อเป็น

กรณีพิเศษ 

ข้อ ๓๙ ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนตามข้อ ๓๔ จากกองทุน จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินของ

โครงการ ส่งผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๘ เป็นรายไตรมาสตามปีงบประมาณ จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ  

ข้อ ๔๐ เมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนจากกองทุน ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

และส่งเงนิคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมดคืนกองทุนตามข้อ ๒๗(๑) ภายในสิบห้าวันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ  

 ในกรณีไม่ปฏิบัติตามวรรคแรก ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน ตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดนับจากวัน

สิ้นสุดโครงการ และต้องช าระเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินที่ต้องส่งคืน จนกว่าจะส่งเงินคืน

กองทุน 



 

๒๓ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๔๑ วิธีการเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนในส่วนที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ

ของทางราชการโดยอนุโลม ส าหรับองค์กรอ่ืนๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรนั้นๆ 

หมวด ๖ 

การเบิกจ่ายเงินบริหารกองทุน 

ข้อ ๔๒ ให้ส านักงานยื่นหนังสือขอเบิกเงินกับผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๘ โดยมีเอกสารประกอบการขอ

เบิกดังต่อไปนี้ 

(๑) มติคณะกรรมการที่พิจารณาอนุมัติ 
(๒) แผนการใช้เงิน 
(๓) ชื่อและเลขท่ีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของส านักงาน 

หมวด ๗ 

การเบิกจ่ายเงินกองทุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชน 

ข้อ ๔๓ ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชนแจ้งชื่อและ

เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการดังกล่าว ให้ผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๘ ทราบ เพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีให้

ต่อไป 

ข้อ ๔๔ ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชนยื่นหนังสือขอ

เบิกเงินกับผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๘ โดยมีเอกสารประกอบการขอเบิกดังต่อไปนี้ 

(๑) มติคณะกรรมการพร้อมรายละเอียดโครงการ 
(๒) แผนการใช้เงิน 
(๓) ชื่อและเลขท่ีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการ 
(๔) เอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีผู้จัดการกองทุนตามข้อ ๘ ก าหนด 

ข้อ ๔๕  ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนจากกองทุนจัดท ารายงานการรับจ่ายเงิน ปิดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารและส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมดคืนกองทุนตามข้อ ๒๗(๑) ภายในสิบห้าวันนับจากวันสิ้นสุด

โครงการ  



 

๒๔ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ในกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามวรรคแรก ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วัน

สิ้นสุดโครงการ และต้องช าระเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินที่ต้องส่งคืน จนกว่าจะส่งเงินคืน

กองทุน 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๔๖ โครงการหรือการด าเนินการใด ที่คณะกรรมการได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนไปแล้ว ภายใต้ระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๖ และระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที ่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) และอยู่

ระหว่างการด าเนินโครงการ ให้มีผลบังคับใช้ภายใต้ระเบียบเดิมต่อไป 

ข้อ ๔๗ บรรดาโครงการหรือการด าเนินการใด ที่ได้ยื่นขอก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของคณะกรรมการ ให้ด าเนินการต่อไป โดยใช้ระเบียบนี้แทน 

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

                                  (นายศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช ) 
                   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                                                            ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

  



 

๒๕ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ภาคผนวก ข แบบฟอร์ม 

 

 
 

แบบฟอร์มที่ ๑ บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการใช้จ่ายเงินและแผนการด าเนินงาน 

แบบฟอร์มที่ ๓ ตัวอย่างหนังสือส่งแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการด าเนินงาน 

แบบฟอร์มที่ ๔ หนังสือขอเบิกเงิน 

แบบฟอร์มที่ ๕ ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจ 

แบบฟอร์มที่ ๖ บันทึกค ารับรองผู้เบิก 

แบบฟอร์มที่ ๗ แบบรายงานผลการด าเนินงานฯ รายไตรมาส 

แบบฟอร์มที่ ๘ แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

แบบฟอร์มที่ ๙ แบบรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบที่ ๑๓)  

แบบฟอร์มที่ ๑๐ แบบสรุปค่าใช้จ่าย  

แบบฟอร์มที่ ๑๑ แบบสรุปยอดสะสมรายได้ของเงินกองทุน 

แบบฟอร์มที่ ๑๒ แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

แบบฟอร์มที่ ๑๓ แบบรายงานการหักเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม  

                     ตามมาตรา ๙๓ 

ภาคผนวก ข 



 

 

 

๒๖ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 

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

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

 
  
 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เลขที่ ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันที่ ............ เดือน ...............................พ.ศ. ................... ระหว่างกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) โดย  
.............................. ..... อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากปลัดกระทรวงการคลัง ตามค าสั่ง
กระทรวงการคลัง ที่  ๑๑๖/๒๕๔๐ ลงวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า 
“กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน)” และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย 
......................................  เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อไปใน
บั นทึ กข้ อตกลงนี้ เรี ยกว่ า  “ส านั ก งาน ” ฝ่ ายหนึ่ ง  กั บ  ... (ชื่ อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น )...   โดย   
(ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง)  ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับเงินอุดหนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง  
 โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๒ 
บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ และให้มีคณะกรรมการกองทุน
ตามมาตรา ๒๕ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม” 
 โดยที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ....................................................... 
เมื่อวันที่ ................................ เดือน ................................ พ.ศ. ....... ......................... ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้การ
สนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ผู้รับเงินอุดหนุน เพื่อจัดท าให้มีระบบ................................ ซึ่งต่อไป
ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ระบบ” ตามโครงการ..................................... ........................... ภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงินจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งแสนบาท) 
 ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกัน เพ่ือก าหนดเงื่อนไขในการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการรับและเบิกจ่าย
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง และการบริหารจัดการระบบ ดังข้อความต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ ๑ การรับและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 ข้อ ๑ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินเฉพาะในส่วน
ของเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ส่งให้ส านักงานพิจารณาเห็นชอบ ภายในระยะเวลา ๑ (หนึ ่ง) เดือนนับจากวันที่
ส านักงาน ได้แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ทราบ   เพ่ือที่ส านักงานจักได้เสนอกรมบัญชีกลาง 

แบบฟอร์ม ท่ี 2 แบบฟอร์มที่ ๑ 

 



 

 

 

๒๗ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(ผู้จัดการกองทุน) ส าหรับใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายเงินและเพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน 
ต่อไป 

 ข้อ ๒ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องน าเงินที่ได้รับไปด าเนินการตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด 
 ข้อ ๓ กรณีที่ผู้รับเงินอุดหนุนท าสัญญาว่าจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เพ่ิมขึ้น อันเนื่องจากการปรับราคา (ค่า K) รวมทั้ง หากมีการปรับเพ่ิมอัตรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในภายหลัง ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องรับภาระในส่วนที่ปรับเพิ่มเติมขึ้นนี้เองด้วย 
 ข้อ ๔ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องก ากับและควบคุมการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนการ
ด าเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงวดเงินที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากส านักงาน ทั้งนี้ หากผู้รับเงินอุดหนุน
ไม่สามารถก ากับการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนและต้องขอขยายเวลาด าเนินการ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมผูกพัน (Commitment Charge) ตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมระยะสั้น  
ในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ต่อปี ของวงเงินที่ไม่ได้ท าการเบิกจ่ายและภายในระยะเวลาที่ขอขยายเวลาด าเนินการ 
โดยส่งคืนค่าธรรมเนียมผูกพันพร้อมเงินคงเหลือและดอกผลทั้งหมดคืนกองทุนภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับจากวัน
สิ้นสุดโครงการ 

 ส่วนที่ ๒ การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง 

 ข้อ ๕ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องน าส่งส าเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแบบรายละเอียด ส าเนา
ว่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ถ้ามี) พร้อมแผนการด าเนินโครงการก่อสร้าง ให้ส านักงาน ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับจาก
วันลงนามในสัญญานั้นๆ 
 ข้อ ๖ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องตรวจสอบติดตามผลการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งน าส่งแบบรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ และรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ให้ส านักงาน ทราบเป็นรายไตรมาสจนกว่าจะ
สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ  
 ในกรณีที่ผู้รับเงินอุดหนุน ต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการส่งให้หน่วยงานที่ก ากับ/บริหาร
งบประมาณแผ่นดินอยู่แล้ว ให้ส าเนารายงานผลการด าเนินโครงการดังกล่าวส่งส านักงานได้โดยอนุโลม 
 ข้อ ๗ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องน าส่งรายงานผลส าเร็จของโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง  
 
 ส่วนที่ ๓ การบริหารจัดการระบบ 

  ข้อ ๘ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดท า ก ากับดูแล และด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการอย่าง
น้อยในประเด็น ดังต่อไปนี้  

๘.๑ การบริหารจัดการโครงการภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 กรณีโครงการ.....(ระบบก าจัดของเสียรวม/บ าบัดน้ าเสียรวม)...... ประกอบด้วย การ

ควบคุมดูแลบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ วิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติการ....(ก าจัดของ



 

 

 

๒๘ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เสียรวม/บ าบัดน้ าเสียรวม)..... มาตรการป้องกันผลกระทบต่อการจัดระเบียบในการใช้พ้ืนที่โครงการ รวมทั้งการ
จัดท าแผนการขยายพ้ืนที่ แผนการจัดการวัสดุอุปกรณ์ การดูแลระบบควบคุมมลพิษที่เกิดจากการ....(ก าจัดของเสีย
รวม/บ าบัดน้ าเสียรวม).... การตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การวางระเบียบกฎเกณฑ์ในการบริหาร
โครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการ  
   ๘.๒ การจัดเตรียมบุคลากร ทั้งในด้านบริหารและด้านปฏิบัติการ รวมทั้งการฝึกอบรม
บุคลากรในเรื่องการก าจัดของเสียรวมและบ าบัดน้ าเสียรวม 
   ๘.๓ การประสานงานและประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนขององค์กรที่เกี่ยวข้องและประชาชน
ในพ้ืนที ่
   ๘.๔ การจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือด าเนินงานบ ารุงรักษาระบบ สนับสนุนและจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมทั้งในส่วนค่าบริการบ าบัดน้ าเสียรวม/ค่าบริการการเก็บขน และก าจัดของเสียรวม 
   ๘.๕ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ทั้งในส่วนรายงานผลการปฏิบัติการ รายงาน
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การรายงานทางการเงิน 
  ข้อ ๙ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดท ารายงานผลการบริหารจัดการโครงการ น าส่งให้ส านักงาน เป็น
รายไตรมาส นับตั้งแต่วันเริ่มใช้ระบบจนครบ ๒ (สอง) ปี 
 ข้อ ๑๐ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องก ากับและด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการ ในข้อ ๘  
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดอายุโครงการ 
  ข้อ ๑๑ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดท าประกาศท้องถิ่นในการจัดเก็บค่าบริการในการบ าบัดน้ าเสีย
รวม ให้สภาท้องถิ่นเห็นชอบในหลักการจัดเก็บค่าบริการ และให้สภาท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีผลบังคับใช้
นับตั้งแต่เริ่มใช้ระบบ 
 ข้อ ๑๒ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดเก็บค่าบริการในการ.....(ก าจัดของเสียรวม /บ าบัดน้ าเสีย
รวม)...... ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด ตามมาตรา ๘๘ ของพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และหักค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ในสัดส่วนร้อยละ 
................... (................................) ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุม
ครั้งที่ .................... เมื่อวันที่ ...................... เดือน ................... พ.ศ. ................. ซึ่งได้ค านึงถึงศักยภาพทางการเงิน
ของท้องถิ่นเป็นหลัก เพ่ือส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๙๓ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยต้องด าเนินการจัดส่ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี นับจากวันเริ่ม 
เดินระบบ ไปจนกว่าระบบดังกล่าวจะหมดอายุการใช้งาน 
 
  ในกรณีผู้รับเงินอุดหนุนไม่ส่งเงินดังกล่าว ตามก าหนดเวลาในวรรคก่อน ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้อง
ช าระค่าดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี จนกว่าจะส่งเงินงวดนั้นๆ เข้ากองทุนครบถ้วน 
  



 

 

 

๒๙ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 เงื่อนไขการด าเนินโครงการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ผู้รับเงินอุดหนุนปฏิบัติตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงิน และการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดจนระเบียบหรือข้อก าหนดอ่ืนใดที่ใช้
บังคับอยู่ในขณะนั้น 

 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ส านักงานน าเสนอคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นผู้พิจารณาชี้ขาดเพ่ือก าหนดวิธีการและมาตรการที่เหมาะสม 

 บันทึกข้อตกลงนี้ จัดท าขึ้นสามฉบับ เมื่อวันที่...........เดือน.....................พ.ศ.............มีความถูกต้อง 
ตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว รวมทั้งสภาท้องถิ่นได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และท้ังสองฝ่ายต่างถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

ลงชื่อ..................................................................          ลงชื่อ......................................................พยาน     
            (....................................)                                                (............................................)    
                อธิบดีกรมบัญชีกลาง                                  
           (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม)      
 
ลงชื่อ ..............................................................   ลงชื่อ ...................................................พยาน 
            (....................................)                        (............................................) 
      เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน                
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
                                                                         
ลงชื่อ ...............................................................             ลงชื่อ ...................................................พยาน 
             (.......................................)                                   (............................................)   
       นายก...(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)… 
                  (ผู้รับเงินอุดหนุน) 

 



 

 

 

๓๐ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แบบฟอร์มที่ ๒ 
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. ๒๕…. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕…. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕…. 
 
 
 
 
 
 

    

รวมทั้งสิ้น     
 

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

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



 

 

 

๓๑ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แผนการใช้เงินรายปี 
โครงการ.................................................................................................  

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

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

แผนงาน/กจิกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕…….. 
รวม ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

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



 

 

 

๓๒ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แผนการด าเนนิงานโครงการ 
โครงการ................................................................................................. 

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

 
วงเงินทั้งโครงการ ................................................บาท  

แผนงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕…. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕…. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕…. 
แผนงานที่ ๑ 
   ๑.๑ ............. 
   ๑.๒ ............. 
แผนงานที่ ๒ 
   ๒.๑ ............ 
   ๒.๒ ............ 
แผนงานที่ ๓ 
   ๓.๑ ............ 
   ๓.๒ ............ 

   

                                                                                                       
ขอรับรองว่าแผนการด าเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามท่ีได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

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

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



 

 

 

๓๓ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 แผนการด าเนนิงานรายปี 
โครงการ.................................................................................................  

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

 
วงเงินทั้งโครงการ ................................................บาท                                                                                                                         

 

แผนงาน/กจิกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕…….. 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

แผนงานที่ ๑ 
   ๑.๑ ............. 
   ๑.๒ ............. 
แผนงานที่ ๒ 
   ๒.๑ ............ 
   ๒.๒ ............ 
แผนงานที่ ๓ 
   ๓.๑ ............ 
   ๓.๒ ............ 

            

 

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

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



 

 

 

๓๔ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แผนการด าเนนิงานตามมาตรา ๘๘ และ ๙๓ 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

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

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

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

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนออัตราค่าบริการก าจัดของเสียอันตราย ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
- รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของการจดัเก็บค่าบริการก าจดัของเสียอันตราย 
- เอกสารรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
- หลักฐานความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

            

๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบการจดัเก็บค่าบริการฯ              
๓. จัดท าแผนบริหารจัดการระบบฯ             
๔. จัดท าและประกาศเทศบัญญตัิ เรื่อง การจัดเกบ็ค่าบริการก าจัด 
ของเสียอันตราย ตามอัตราที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

            

๕. ด าเนินการจัดเก็บค่าบริการก าจัดของเสียอันตราย             
๖. ส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๙๓ แห่ง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าบริการที่จัดเก็บได้  

            

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

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



 

 

 

๓๕ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

(ตัวอย่าง) หนงัสือส่งแผนการใชเ้งินและแผนการด าเนินงาน 

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

ที่ ……/……….       
   วัน/เดือน/ป ี
 

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

เรียน เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  แผนการด าเนินงานโครงการ........................จ านวน ๑ ชดุ 
  ๒.  แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ..........................จ านวน ๑ 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 ๑ เดือน นับจาก 
ที่ได้รับแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม นั้น 

 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามโครงการดังกล่าว  (ชื่อหน่วยงาน).................ขอเสนอรายละเอียดแผนการ
ด าเนินงานและแผนการใช้เงินของโครงการ.....................................ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พิจารณาตรวจสอบและรับรอง ส าหรับใช้ประกอบในการเบิกจ่ายงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง ตามขั้นตอน
ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๒ 
 

      ขอแสดงความนับถือ 

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

 
 
 

  

แบบฟอร์มที่ ๓ 

 



 

 

 

๓๖ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

(ตัวอย่าง) หนงัสือขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 

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

ที่ ……/……….       
   วัน/เดือน/ป ี
 

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

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผูจ้ัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม)  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ส าเนามติคณะกรรมการพร้อมรายละเอียดโครงการ 
  ๒.  ส าเนาแผนการด าเนินงานและแผนการใช้เงิน 
  ๓.  ส าเนาชื่อ และเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการ 
  ๔.  ส าเนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบในระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม (ถ้ามี)  
  ๕.  เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีผู้จัดการกองทุนก าหนด  
 

ตามที่ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุม ครั้งที่ …/…… เมื่อวันที่ ……………… ได้มีมติ
เห็นชอบอนุมัติเงินอุดหนุนให้กับ(ชื่อหน่วยงาน)………………..เพ่ือด าเนินโครงการ.........................   วงเงิน ...................... 
บาท โดยมีระยะเวลาด าเนินงาน ....... ปี (วันเริ่มต้น – วันสิ้นสุด) นั้น 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามโครงการดังกล่าว  (หน่วยงาน).................ขอเสนอรายละเอียด
โครงการพร้อมงบประมาณค่าใช้จ่าย เพ่ือเบิกจ่ายงบประมาณประจ าไตรมาสที่…….. ปีงบประมาณ ๒๕.…   เป็นเงิน
จ านวน …….. บาท ( …………………บาทถ้วน ) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๕ 
 

      ขอแสดงความนับถือ 

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

แบบฟอร์มที่ ๔ 

 



 

 

 

๓๗ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 

ประทับตราหน่วยงาน 
 

(ตัวอย่าง) หนังสือมอบอ 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 ๕ 

 



 

 

 

๓๘ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 

บันทึกค ารับรองผู้เบิก 
 

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

 บัดนี้…………..โดยข้าพเจ้า………………ต าแหน่ง………………. ผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจจาก…………………………….
ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕…..  
ตามที่กรมบัญชีกลางได้โอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา………………. เลขที่
บัญชี…………………….ชื่อบัญชี“กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการ…………………… ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 ๑. จะน าเงินไปด าเนินการตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 ๒. จะน าส่งดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคารส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการกองทุน) อย่างน้อย
ปีละครั้ง 
 ๓. จะน าส่งเงินที่เหลือจ่ายพร้อมดอกผลคืนกองทุนภายใน ๑๕ วันท าการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
ด าเนินงานตามโครงการ โดยจ่ายเป็นเช็คในนาม “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการกองทุน)” 
 ๔. จัดให้มีการตรวจสอบ  ติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว  และรายงานคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมทราบเป็นรายไตรมาสจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ 
 ๕. จัดท ารายงานการรับจ่ายเงิน (แบบ ๑๓) ส่งกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) เพื่อทราบทุกไตรมาส 
 ๖. จะปฏิบัติตาม ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับ
เงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
    ลงชื่อ*…………………………..……… 
            (………………………..……….) 
    ต าแหน่ง …………………………….. 
    วันที่ ….………………………………….. 
 
 
* ลงนามโดยผู้มีอ านาจสูงสุดของหน่วยงาน 

 

 
 

แบบฟอร์มที่ ๖ 

 



 

 
 

๓๙ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากกองทนุสิ่งแวดลอ้ม รายไตรมาส 
 

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

 
 

 
 

 

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

  ๑   ๒   ๓  ๔ 

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

 
ลงชื่อ ……………………….ผู้จัดท ารายงาน 

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

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

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

แบบฟอร์มที่ ๗  
 



 

 
 

๔๐ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
 

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

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

XXXXXXX XXXXXXX   

๑.๒  (กิจกรรม)     
๑.๓  (กิจกรรม) 
 

    

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

XXXXXXX XXXXXXX   

๒.๒ (กิจกรรม)     
๒.๓ (กิจกรรม) 
 

    

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

XXXXXXX XXXXXXX   

๓.๒  (กิจกรรม) 
๓.๓  (กิจกรรม) 
 

    

รวม XXXXX XXXXX   

 



 

 

๔๑ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 

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

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

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

           
             
               
               

 
 ๕.๒ เป้าหมายโครงการ 

           
             
             
               

แบบฟอร์มที่ ๘ 



 

 

๔๒ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖. ตารางแสดงรายละเอียดการด าเนินงาน 
 

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

(แสดงรายละเอียดผลการด าเนนิงานรายกิจกรรมใน
ปีที่รายงาน  ตัง้แต่ปีที่ ๑ – ปีทีร่ายงาน) 
 

(แสดงตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายรายปีที่
ก าหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการตั้งแต่
ปีที่ ๑ – ปีที่รายงาน) 

  

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

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

   

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

   

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

   

 



 

 
 

๔๓ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗. ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข 
           

             
               
             
               
 
๘. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ    

           
             
             
               
             
               
               

 

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

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

 

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

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



 

 
 

๔๔ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
แผ่นที่…(๑)…ในจ ำนวน…..แผ่น 

                 ส่วนรำชกำร/รำชกำรส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสำหกิจ/องค์กรเอกชน/เอกชน…..(๒)           แบบท่ี ๑๓ 

รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

โครงกำร………………………..(๓)………………………….. 

วันเริ่มโครงกำร…….(๔)…..วันสิ้นสุดโครงกำร…………(๕)………….รวมระยะเวลำ…………(๖)……….ปี/วัน 

ประจ ำเดือน……………(๗)……… วันที…่……….(๘)…………..ถึงวันที…่…………(๙)…………… 
  หน่วย : บาท 

 
 

ที่............../............(๒๒) 
เรียน  ผู้จดัการกองทุนสิ่งแวดล้อม (กรมบัญชีกลาง) 
               เพื่อทราบตามรายละเอียดข้องต้น 

            ลงช่ือ ………….…..………(๒๓)……….………….…. 
     (........................................) 

ต าแหน่ง ................................................. 
วันท่ี ………/….……(๒๔)…….…/….………….…. 

แบบฟอร์มที่ ๙ 



 

 

๔๕ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบท่ี ๑๓) 

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



 

 

๔๖ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

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

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



 

 
 

๔๗ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 

สรุปค่าใช้จ่าย 
 

กองทุนสิ่งแวดล้อม   โครงการ............................................................................................................................. ............. 
หน่วยงาน...............................................................................วงเงินทั้งโครงการ.......................................................บาท 
ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ..........................................ปี.....................................เดือน....................................วัน 

วันเริ่มต้น..................................................วันสิ้นสุด.................................................. 
หน่วย: บาท 

รายการ จ านวนเงิน 
๑. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 
 
 

 

๒. หมวดคา่ตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ
 
 

 

๓. หมวดคา่ครภุัณฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
 
 

 

๔. หมวดรายจ่ายอื่น 
 

 

                    (๕) รวมทั้งสิ้น (๑+๒+๓+๔)  
                    (๖) เงินรับจากกองทุน  
                    (๗) เงินเหลือจ่าย (๕)+(๖)  
                    (๘) ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร  
                    (๙) รายรับอ่ืน (ค่าปรับ ฯลฯ)  
                    เงินส่งคืนกองทุนทั้งสิ้น  

 

             ขอรับรองความถูกต้อง 
 
 

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

        ต าแหน่ง ....................................................... 
วันที่ …………..…/….………….…/….………….….. 

แบบฟอร์มที่ ๑๐ 



 

๔๘ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แบบฟอร์ม ๑๑ 
ยอดสะสมรายได้ของเงินกองทุน 

กองทุนสิ่งแวดล้อม   โครงการ............................................................................................................................. ............. 

หน่วยงาน...............................................................................วงเงินทั้งโครงการ.......................................................บาท 

ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ..........................................ปี.....................................เดือน....................................วัน 

วันเริ่มต้น..................................................วันสิ้นสุด.................................................. 
 

การรับเงิน การน าส่งคืนกองทุน 
 

วัน เดือน ป ี
 

เอกสารอ้างอิง 
ประเภทของรายได้  

วัน เดือน ป ี
 

จ านวนเงิน 
วิธีการส่งคืน  

รวม เงินรับจาก
กองทุน 

ค่าปรับ ดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร 

เงินประกัน
ผลงาน 

อื่น ๆ รวม โอนเงิน จ่ายเช็ค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 



 

 

 

๔๙ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

แบบรายงาน 
สรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

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

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

 ๑) เงินคืน        บาท 
 ๒) ดอกเบี้ยธนาคาร       บาท 
 

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

           
             
             
             
              
             
              
 
 

แบบฟอร์มที่ ๑๒ 



 

 

 

๕๐ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ๕.๒ เป้าหมายโครงการ 
           

             
             
             
              
             
              
  

๕.๓ ผลการด าเนินงาน (ระบุผลผลิตของโครงการ และความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ) 
           

             
             
             
             
             
              
 
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ 

           
             
             
             
             
             
              
 
๗. ผลกระทบของโครงการ 

           
             
             
              
 



 

 

 

๕๑ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘. ความต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดโครงการ 
           

             
             
             
             
              
 
๙. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

           
             
             
             
             
               
 
๑๐. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

           
             
             
             
             
               

 

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

         ต าแหน่ง ................................................. 
    วันที่...................................................................... 

ลงชื่อ ………………………….…......... ผู้จัดท ารายงาน 
        (......................................) 

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



 

 

๕๒ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แบบฟอร์ม ๑๓ 
รายงาน การหักเงินค่าบริการและค่าปรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้เพื่อน าส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๙๓ 

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

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

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

             

๒. จ านวนเงินที่หักส่งเข้ากองทุน 
ตามมาตรา ๙๓ 
(ร้อยละ ๓.๕ ของรายรับ) 

             

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

             

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



 

 

๒๖ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ภาคผนวก ข แบบฟอร์ม 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ ๑ ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุน 

                   สิ่งแวดล้อม 

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการใช้จ่ายเงินและแผนการด าเนินงาน 

แบบฟอร์มที่ ๓ ตัวอย่างหนังสือส่งแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการด าเนินงาน 

แบบฟอร์มที่ ๔ ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 

แบบฟอร์มที่ ๕ ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจ 

แบบฟอร์มที่ ๖ ตัวอย่างบันทึกค ารับรองผู้เบิก 

แบบฟอร์มที่ ๗ แบบรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

แบบฟอร์มที่ ๘ รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

แบบฟอร์มที่ ๙ รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบที่ ๑๓)  

แบบฟอร์มที่ ๑๐ แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

แบบฟอร์มที่ ๑๑ แบบรายงานการหักเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม  

                     ตามมาตรา ๙๓ 

 



 

 

 

๕๓ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ภาคผนวก ค ส าเนาหนังสือหารอืที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าเนาหนังสือหารือเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติ เรื่องการก าหนดอัตราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 



 

 

 

๕๔ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๑๖๓๕๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติ เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 

ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๑๖๓๕๐   กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
   ถนนนครราชสมีา เขตดสุิต  
   กทม. ๑๐๓๐๐ 

 ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

 เรื่อง  หารือเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย  

 เรียน  เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 อ้างถึง หนังสือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ี ทส ๑๐๐๔.๔/๑๓๘๓๔ 
          ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

  ตามที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน  าเสียหรือก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมือง
ตะกั่วป่า เกี่ยวกับผลการพิจารณาข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวว่า เทศบาลเมืองตะกั่วป่า สามารถจัดเก็บ
ค่าบริการได้ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไม่
จ าเป็นต้องตราเป็นเทศบัญญัติ ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงขอหารือว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่เหลือท่ียังไม่ได้ตราเทศบัญญัติและยังไม่ได้จัดเก็บค่าบริการพร้อมส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม สามารถ
ด าเนินการตามผลการหารือของกระทรวงมหาดไทยข้างต้นได้หรือไม่ นั น 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า เนื่องจากความเห็นข้างต้นเป็นความเห็นในการวางหลักการ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่สามารถใช้บังคับเป็นการทั่วไป ดังนั น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจึงสามารถน าความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทยไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน  าเสียหรือก าจัดขยะมูลฝอยได้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

ดุษฎี  สุวัฒวิตยากร 

(นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร) 
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

 
 กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
 กลุ่มงานวินิจฉัยและก ากับดูแล 
 โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๔-๖ 

ส าเนา 



 

 

 

๕๕ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หนังสือส านักงานเทศบาลบาลเมืองตะกั่วป่า ที่ พง ๕๒๑๐๔/๒๐๗๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
เรื่อง การตราเทศบัญญัติ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองตะกั่วป่า 

 

 
 ที่ พง ๕๒๑๐๔/๒๐๗๒   ส านักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า 

   ถนนราษฎร์บ ารุง พังงา ๘๒๑๑๐ 
 

 ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

 เรื่อง  การตราเทศบัญญัติ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองตะกั่วป่า 

 เรียน  เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 อ้างถึง หนังสือเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ท่ี พง ๕๒๑๐๔/๔๕๔ ลงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือจังหวัดพังงา  ที่ พง ๐๐๒๓.๔/๘๘๔๗ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑ ชุด 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ได้แจ้งผลความคืบหน้าเกี่ยวกับการตอบข้อหารือการ  
ตราเทศบัญญัติ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา นั น 

 บัดนี  เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ได้รับแจ้งจากจังหวัดพังงา ถึงผลการหารือของกระทรวง  มหาดไทย  
ว่าเทศบาลเมืองตะกั่วป่า สามารถเก็บค่าบริการไดต้ามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไม่จ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติ ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

ชัยณรงค์  มหาแร ่

(นายชัยณรงค์  มหาแร่) 
 นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วปา่ 

 

 

 

 

 งานรักษาความสะอาด 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 โทร./โทรสาร ๐-๗๖๔๒-๒๕๒๙ 

 

ส าเนา 



 

 

 

๕๖ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หนังสือจังหวัดพังงา ที่ พง ๐๑๒๓.๔/๘๘๔๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง หารือการตราเทศบัญญัติ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย  

 

 
ที่ พง ๐๑๒๓.๔/๘๘๔๗   ศาลากลางจังหวัดพังงา 

   ถนนเพชรเกษม พง ๘๒๐๐๐ 
 

 ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 เรื่อง  หารือการตราเทศบัญญัติ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย  

 เรียน  นายกเทมนตรีเมืองตะกั่วป่า 

 อ้างถึง หนังสือจังหวัดพังงา  ที่ พง ๐๐๒๓.๔/๑๒๗๓ ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ์๒๕๕๙ 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๑๓๔๐๙ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑ ฉบับ 

  ตามที่จังหวัดพังงาไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเมืองตะกั่วป่า เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕ และหารือการตราเทศบัญญัติดังกล่าวไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงแจ้งให้เทศบาล
เมืองตะกั่วป่าทราบ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั น 

 จังหวัดพังงาขอแจ้งผลการตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังนี  เทศบาลเมืองตะกั่วป่า 
สามารถจัดเก็บค่าบริการได้ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
โดยไม่จ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติ ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษได้ประกาศก าหนดอัตราค่าบริการไว้เป็นอัตรา ขั นสูง - ขั นต่ า ไม่ได้
ก าหนดอัตราค่าบริการไว้เป็นอัตราเดียว ดังนั น เพื่อป้องกันการโต้แย้งเกี่ยวกับอัตราการเก็บค่าบริการเทศบาลเมืองตะกั่วป่า 
ควรจัดเก็บค่าบริการในอัตราต่ าสุดตามประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

สกล  จันทรักษ์ 

(นายสกล  จันทรักษ์) 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏบิัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 

 

 

 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา 

 กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องทุกข์ 
 โทร. ๐๗๖-๔๓๑๔๓๓ 

ส าเนา 



 

 

 

๕๗ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๑๓๔๐๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย  

 

 
ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๑๓๔๐๙   กระทรวงมหาดไทย 

   ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร  
   กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

 ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

เรื่อง  หารือเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 

อ้างถึง  ๑. หนังสือจังหวัดพังงา ท่ี พง ๐๐๒๓.๔/๕๔๔ ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
                   ๒. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๘.๕/๒๔๙ ลงวันท่ี ๒๐ มิถนุายน ๒๕๕๙ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑  
                    ครั งที่ ๓๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  ตามที่จังหวัดพังงาได้ขอหารือแนวทางปฏิบัติกับการตราเทศบัญญัติ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะ
มูลฝอย พ.ศ. .......... ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า และกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณร่างกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งจังหวัดพังงาได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมชี แจงแก่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ ด้วย นั น 

   กระทรวงมหาดไทยขอแจ้งผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ดังนี  

 ๑. กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ ได้ก าหนดให้เทศบาล มีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณี
ดังต่อไปนี  (๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี  และ (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้
เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนที่ ๘ เรื่องค่าบริการและค่าปรับ มาตรา ๘๘ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ใด 
ซึ่งได้จัดให้มีการก่อสร้างและด าเนินการระบบบ าบัดน  าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ โดยเงินงบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น และเงินกองทุนซึ่ งจัดสรรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ พิจารณา
ก าหนดอัตราค่าบริการ ที่จะประกาศใช้ในแต่ละเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ที่เป็นท่ีตั งของระบบบ าบัดน  าเสียรวมหรือ 
ระบบก าจัดของเสียรวมดังกล่าว การก าหนดอัตราค่าบริการดังกล่าวนี  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมาตรา ๙๓   
ในส่วนเดียวกัน ได้ก าหนดว่าให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่จัดให้มีระบบบ าบัดน  าเสียรวม  
หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ มีอ านาจหน้าที่จัดเก็บค่าบริการ ค่าปรับและเรียกร้องค่าเสียหายตามที่บัญญัติไว้ 
ในส่วนนี  ทั งนี  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบ าบัดน าเสยีรวมหรอืระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการที่ราชการส่วนท้องถิ่น 

/หรือ... 
 

ส าเนา 



 

 

 

๕๘ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
หรือส่วนราชการนั นจัดให้มีขึ น ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ได้ก าหนด
อัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไว้ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมอืงสโุขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย เทศบาล
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา เทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลนครยะลา จังหวัด
ยะลา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 ดังนั น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่า โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า  
ได้จัดให้มีการก่อสร้าง โดยใช้เงินรายได้ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่าและเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม การก าหนดอัตราค่าบริการก าจัด 
ของเสีย (ขยะมูลฝอย) จึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และเมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติไว้ดังกล่าว
แล้ว เห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติใดตามพระราชบัญญัติฉบับนี  ที่บัญญัติข้อความให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตราเทศบัญญัต ิ
หรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ ก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดของเสียไว้แต่อย่างใด โดยมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ว่า ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ใดซึ่งได้จัดให้มี 
การก่อสร้างและด าเนินการระบบบ าบัดน  าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน 
หรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นและเงินกองทุน ซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี แล้ว ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาก าหนดอัตราค่าบริการ ที่จะประกาศใช้ในแต่ละเขตควบคุมมลพิษ 
หรือเขตท้องที่  ที่เป็นที่ตั งของระบบบ าบัดน  าเสียรวมหรือระบบก าจั ดของเสียรวมดังกล่าว โดยให้ประกาศการก าหนด 
อัตราค่าบริการดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาด้วย และ มาตรา ๙๓ ได้บัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ของส่วนราชการที่จัดให้มีระบบบ าบัดน  าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ มีอ านาจหน้าที่จัดเก็บค่าบริการ 
ค่าปรับและเรียกร้องค่าเสียหายตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี  ทั งนี  เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับระบบบ าบัดน  าเสียรวม  
หรือ ระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ ที่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการนั นจัดให้มีขึ น ดังนั น ด้วยบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย ตามมาตรา ๘๘ หรือ มาตรา ๙๓  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นส าหรับเทศบาล ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีอ านาจหน้าที่เก็บค่าบริการก าจัดของเสียในเขตท้องที่ 
ของตนที่ได้จัดให้มีการก่อสร้างและด าเนินการระบบก าจัดของเสียรวมของราชการ ซึ่งก่อสร้างจากเงินรายได้ของ  
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า และเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดสรรให้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ ๒๕๓๕ ตามอัตราที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
ก าหนดไว้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมิต้องไปตราเทศบัญญัติก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดของเสียขึ นอีก 
 

 

/อนึ่ง... 

 

 

 

 



 

 

 

๕๙ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 อนึ่ง กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ที่ก าหนดว่า การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั น โดยระบบก าจัดขยะสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยนั น มิได้ 
ใช้เงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมก่อสร้าง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ (๔) ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง กรณีนี  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจึงต้องออกขัอบัญญัติของท้องถิ่น เพื่อก าหนดค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวตามมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ขอความร่วมมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาความเห็นดังกล่าวอีกชั นหนึ่ง 

 ๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย แจ้งผลการพิจารณาว่า 
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า สามารถใช้หลักเกณฑ์ทั่วไปในการตราข้อบัญญัติเทศบาล ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๐ (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ ในการออกข้อบัญญัติเพื่อเรียกเก็บค่าบริการก าจัดของเสีย ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติประกาศก าหนดในลักษณะขั นต่ าและขั นสูงได้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ว่า ในกรณีที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม  
แห่งชาติอาศัยอ านาจตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ก าหนดอัตราค่าบริการ ไม่ว่าจะเป็นของระบบบ าบัดน  าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย เป็นอัตราเรียกเก็บที่ชัดเจนแน่นอนเพียงอัตรา
เดียวต่อหนึ่งหน่วย และไม่เปิดช่องให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดอัตราเรียกเก็บนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ ราชการส่วนท้องถิ่น 
ก็ไม่จ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเพื่อใช้เรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวอีกแต่อย่างใด เนื่องจากอัตราค่าบริการดังกล่าวได้ลงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาอยู่แล้ว และราชการส่วนท้องถิ่นสามารถอาศัยอ านาจ ตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ 
เดียวกันใช้อัตราตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศก าหนดไว้  เรียกเก็บค่าบริการจากประชาชนได้ 
โดยตรง โดยไม่จ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติของราชการส่วนท้องถิ่นอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากก าหนดอัตราค่าบริการ
ก าจัดขยะมูลฝอยของราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ตามที่กรมควบคุมมลพิษ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควมคุมมลพิษ 
เสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พิจารณาประกาศก าหนดนั น เป็นการก าหนดอัตคราค่าบริการขั นต่ าและ 
ขั นสูงที่จะให้เรียกเก็บ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งมีระบบก าจัดของเสียและมีขนาด 
ของโครงการที่แตกต่างกันไป รวมทั งสะท้อนต่อต้นทุนในการด าเนินโครงการ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ 
จึ งเปิดช่องให้ ราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่ งเป็นหน่วยงานที่ อยู่ ใกล้ ชิดกับประชาชนมากที่ สุด  ได้ ใช้ดุลพินิจในการ 
ปรับอัตราค่าบริการจัดเก็บ ที่จะเรียกเก็บจากประชาชนได้โดยตรง ทั งในเรื่องอัตราต่อหน่วย และช่วงเวลาที่จะมีการจัดเก็บ เพื่อให้
ประชาชน เกิดการเรี ยนรู้ ในการเข้ ามามีส่ วนร่ วมกับภาครั ฐ  ในการแก้ ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม เพื่ อไม่ ให้ส่ งผล 
 
 
 

/กระทบ... 
 
 



 

 

 

๖๐ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนมากจนเกินสมควรกว่าเหตุ ในเมื่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  พ .ศ . ๒๕๓๕ มิ ได้ ห้ ามคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  ก าหนดอัตราค่ าบริ การ 
ในลักษณะดังกล่าวไว้ และการเปิดช่องให้ราชการส่วนท้องถิ่นใช้ดุลพินิจในการก าหนดอัตราค่าบริการภายใต้อัตราขั นต่ าและ
ขั นสูงย่อมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการโดยส่วนรวม และต่อราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
จากตัวแทนของประชาชนที่เป็นสมาชิกของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น ๆ ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบกับข้อบังคับ
ของราชการส่วนท้องถิ่นในการเรียกเก็บค่าบริการบ าบัดน  าเสียหรือก าจัดของเสีย แล้วแต่กรณี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
จึงสามารถที่จะใช้ดุลพินิจในการก าหนดอัตราค่าบริการในลักษณะดังกล่าวได้ ในเมื่อการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็น
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามมาตรา ๕๐ (๓) ประกอบมาตรา ๕๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ
มาตรา ๑๘ และ ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และเป็นการจัดท าบริการสาธารณะอย่างหนึ่ง 
ที่เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๖ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ เทศบาลจึงสามารถใช้หลักเกณฑ์ทั่วไปในการตราข้อบัญญัติเทศบาล
ตามมาตรา ๖๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ในการออกข้อบัญญัติเพื่อเรียกเก็บค่าบริการก าจัดของเสีย 
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดในลักษณะของอัตราขั นต่ าและขั นสูงได้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๗ มาตรา ๘ 
และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนดอัตราค่าบริการไว้แล้วอย่างชัดเจนโดยไม่เปิดช่องให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ได้ใช้ดุลพินิจในการก าหนดอัตราภายใต้ค่าเรียกเก็บขั นต่ าและขั นสูงตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดไว้ 
ราชการส่วนท้องถิ่นก็ไม่จ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเพื่อเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใด  

๓. กระทรวงมหาดไทยได้ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา  
ข้อหารือดังกล่าวอีกชั นหนึ่ง และคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ ได้พิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ก าหนดว่า ในเขตท้องที่ซึ่งได้จัดให้มีการก่อสร้างและด าเนินการระบบก าจัดของเสียรวมของทางรา ชการ โดยเงิน 
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นและเงินกองทุน ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ พิจารณาก าหนดอัตราค่าบริการที่จะประกาศใช้ ในแต่ละเขตท้องที่ 
ที่เป็นที่ตั งของระบบก าจัดของเสียรวมดังกล่าว และตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ที่จัดให้มีระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ มีอ านาจหน้าที่จัดเก็บค่าบริการ ค่าปรับ และเรียกร้องค่าเสียหาย 
ตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี  ทั งนี  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบก าจัดของเสียรวม ของทางราชการที่ราชการส่วนท้องถิ่น
นั นจัดให้มีขึ น จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เมื่อประกาศก าหนดอัตราค่าบริการตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่จัดให้มีระบบก าจัดของเสียรวม 
ของทางราชการ  ก็มีอ านาจหน้าที่จั ด เก็บค่ าบริการ  ตามที่บัญญัติ ไว้ ในส่วนนี ได้  ประกอบกับ  มาตรา ๘๘  
ไม่มีบทบัญญัติ ใด ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องออกข้อบัญญัติตามประกาศก าหนดอัตรา 
 

 
 

/ค่าบริการ... 
 
 
 



 

 

 

๖๑ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
ค่าบริการตามมาตรา ๘๘ ก่อนจึงจะเก็บค่าบริการได้ ดังนั น เทศบาลเมืองตะกั่วป่าจึงสามารถจัดเก็บค่าบริการได้ตาม
ประกาศตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไม่จ าเป็นต้อง
ตราเทศบัญญัติตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษได้ประกาศก าหนดอัตราค่าบริการไว้เป็นอัตราขั นสูง-ขั นต่ า เมื่อประกาศดังกล่าว
ไม่ได้ก าหนดอัตราค่าบริการไว้เป็นอัตราเดียว เพื่อป้องกันการโต้แย้งเกี่ยวกับอัตราการเก็บค่าบริการ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
ควรจัดเก็บค่าบริการในอัตราต่ าสุดตามประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 ขอแสดงความนับถือ 

สุทธิพงษ์  จุลเจริญ 

(นายสุทธิพงษ์  จุลเจรญิ) 
 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
 โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๔-๖ 

 

 

 

 

 



 

 

 

๖๒ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ภาคผนวก ง ติดตอ่หน่วยงาน 
 
๑.   ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรียน  เลขาธิการส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        เลขที่ ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระราม ๖ 
        แขวงพญาไท เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 
 

 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม  

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
นางอัศนี  กุลประดิษฐ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
นายเกียรติพิบูล  แสงสี  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
นางกัญญาวีณ์  ส่ าสัน  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
นางสาวนุตรีย์  กลิ่นสอน  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
นางสาวกิตติญา  กฤติยรังสิต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย 
นางสาวพฤกษา  ศศิธร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย 
นางสาวสิริรัตน์  ศรีเจริญ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย 
โทรศัพท ์๐-๒๒๖๕-๖๕๙๑-๒ 
โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๘๘ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail): project_waste@hotmail.com 

 

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
นางจริยา  สงวนญาติ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
นางนวรัตน์  รุ่งศรีรัตนวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
นายปริวรรต  ทิพย์เสวต  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย 
นางสาวสุรางคนางค์  ทุมรัตน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย 
นางสาวสุทธาสินี  แจ้งเดชา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย 
โทรศัพท ์๐-๒๒๖๕-๖๕๙๕-๖ 
โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๘๘ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail): monitoringenvifund@gmail.com 

 
 
 



 

 

 

๖๓ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒. กรมบัญชีกลาง 

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

          กลุ่มงานวิเคราะห์เงินนอกงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 
          กองก ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ 
          กรมบัญชีกลาง 

         โทรศัพท ์๐-๒๑๒๗-๗๔๔๕ 
         โทรสาร ๐-๒๑๒๗-๗๔๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๖๔ คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
“คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  

ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 

คณะที่ปรึกษา 

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช 
ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ 
นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ 
นายสุโข อุบลทิพย์ 
 
บรรณาธิการ 

ดร.นวรัตน ์ ไกรพานนท์ 
 

ผู้เรียบเรียง 
นางอัศนี กุลประดิษฐ์ 
นายเกียรติพิบูล แสงสี 
นางกัญญาวีณ์ ล่ าสัน 
นางสาวนุตรีย์ กลิ่นสอน 
นางสาวกิตติญา กฤติยรังสิต 
นางสาวสิริรัตน์ ศรีเจริญ 
นางสาวพฤกษา ศศิธร 
 

 



กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

http://envfund.onep.go.th

กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ.

02 2656591-2

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