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คู่มือการจัดท�าข้อเสนอโครงการ
ที่จะขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

คู่มือการจัดท�าข้อเสนอโครงการ
ที่จะขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

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

(ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการจัดการมลพิษ)

คู่มือการจัดท�าข้อเสนอโครงการ ที่จะขอรับการสนับสนุน จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

กองทนุสิง่แวดล้อ
ม

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ์๐-๒๒๖๕-๖๕๙๑-๔  โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๘๘



คู่มือการจัดท�าข้อเสนอโครงการ
ที่จะขอรับการสนับสนุน

จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

(ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และด้านการจัดการมลพิษ)



	 ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	ได้ตระหนักถงึควำมส�ำคญั

ของควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อให ้

เป็นฐำนของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	จึงได้พัฒนำระบบกำรบริหำรกลไกทำงกำรเงิน	ผ่ำนกองทุน 

สิง่แวดล้อมอย่ำงต่อเนือ่ง	เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธิภำพและสำมำรถสนบัสนนุให้ภำครฐั	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เอกชน	องค์กรเอกชนด้ำนสิ่งแวดล้อม	สถำบันกำรศึกษำ 

ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	และกำรจัดกำร

มลพิษ

	 คณะกรรมกำรกองทุนสิง่แวดล้อม	โดยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรสิง่แวดล้อมแห่งชำติ	

ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำรกองทุนสิ่งแวดล้อม	และก�ำหนดกรอบทิศทำงกำรสนับสนุนเงิน

กองทุนส่ิงแวดล้อม	ตำมมำตรำ	๒๓	(๔)	แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ของแต่ละช่วงปี

	 ดังนั้น	 เพ่ือให้หน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	ได้รับทรำบถึงแนวทำง	และวิธีกำร 

ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนส่ิงแวดล้อม	ตำมที่ก�ำหนดไว้	ส�ำนักงำนฯ	จึงได้จัดท�ำคู่มือ 

กำรจดัท�ำข้อเสนอโครงกำรทีจ่ะขอรบักำรสนบัสนนุจำกกองทนุสิง่แวดล้อม	ตำมมำตรำ	๒๓	(๔)	

แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขึ้น 

โดยมุง่หวงัให้คูมื่อฯ นี ้เป็นเครือ่งมอืทีส่นบัสนุนให้หน่วยงำนและองค์กรทีเ่กีย่วข้อง	ใช้ประกอบ

ในกำรจัดเตรียมโครงกำรให้มีควำมสมบูรณ์	ครบถ้วน	และสอดคล้องกับกรอบทิศทำงที่ก�ำหนด	

รวมท้ังช่วยให้กำรพิจำรณำโครงกำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็วภำยใต้กรอบระยะเวลำที่ก�ำหนด 

โดยคู่มือฉบับนี้	ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำรด้ำนกำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ในกำรประชุมคร้ังที่	๔/๒๕๕๕	เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวำคม	

๒๕๕๕ และคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ในกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที ่

๒๒	มกรำคม	๒๕๕๖	แล้ว	ทั้งนี้	สำระของคู่มือฯ	ฉบับนี้	ประกอบด้วย	รำยละเอียดกำรจัดท�ำ

ข้อเสนอโครงกำรด้ำนกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	และด้ำนกำรจัดกำรมลพษิ

ค�าน�า

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

๑๐	กันยำยน	๒๕๖๑



สารบัญ

๑. ความเป็นมา       ๘

๒. รูปแบบของการให้การสนับสนุน   ๑๐

๓. การยื่นข้อเสนอโครงการ     ๑๒
 ๓.๑ ผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอโครงการ    ๑๒
 ๓.๒ หลักฐานประกอบ

  และข้อก�าหนดการยื่นข้อเสนอโครงการ   ๑๓

๔. ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการ   ๑๕ 

๕. หลักเกณฑ์พื้นฐาน และแนวคิดในการจัดท�า
 ข้อเสนอโครงการ       ๑๖

๖. สาระส�าคัญของข้อเสนอโครงการ    ๒๐

๗. องค์กร และกลไกการพิจารณา
 ให้การสนับสนุนโครงการ    ๓๘



ก ค�าขอเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  ๔๔  

 

ข ตัวอย่างการจัดท�าข้อเสนอโครงการตามมาตรา ๒๓ (๔)  

 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 (ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ๕๒

ค ตัวอย่างการจัดท�าข้อเสนอโครงการตามมาตรา ๒๓ (๔)  

   แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

 พ.ศ. ๒๕๓๕ (ด้านการจัดการมลพิษ) ๘๒

ง แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ    

 ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งแสริม

 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  ๑๐๐

ภาคผนวก
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กองทุนส่ิงแวดล้อม เป็นมำตรกำรทำงกำรเงิน	ที่จัดตั้งขึ้น

ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อม 

แห่งชำต	ิพ.ศ.	๒๕๓๕	โดยมีวตัถปุระสงค์	เพือ่สนบัสนนุกำรแก้ไข

ปัญหำส่ิงแวดล้อมในรูปแบบของเงินกู้และเงินอุดหนุน	ภำยใต้

กระบวนกำรควำมร่วมมอืของทกุภำคส่วน	ในกำรจดักำรคณุภำพ

สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับกำรจัดท�ำระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย	อำกำศเสีย 

และระบบก�ำจัดของเสีย	ส�ำหรับควบคุมบ�ำบัด	และขจัดมลพิษ 

รวมทั้งให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินกิจกรรมใดๆ	เพื่อส่งเสริมและ

รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม	 โดยมีส�ำนักงำนนโยบำยและแผน

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	เป็นหน่วยบริหำรงำนกองทนุ	

ร่วมกับผู้จัดกำรกองทนุ	ได้แก่	กรมบัญชกีลำง	และ	บมจ.	ธนำคำร

กรุงไทย	ภำยใต้กำรก�ำกับของคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม	

ตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	

ความเป็นมา๑
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๑/ มาตรา ๒๓ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้

 (๑) ให้ส่วนราชการหรอืราชการส่วนท้องถิน่ส�าหรบัการลงทุนและด�าเนนิงานระบบบ�าบัดน�า้เสยี 

  รวมหรอืระบบก�าจดัของเสยีรวม รวมท้ังการจดัหา จดัซ้ือท่ีดิน วสัด ุอุปกรณ์ เครือ่งมือ 

  และเครื่องใช้ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินงานและบ�ารุงรักษา ระบบดังกล่าวด้วย

 (๒) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืม เพ่ือจัดให้มีระบบบ�าบัดอากาศเสีย 

  หรือน�้าเสีย ระบบก�าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด ส�าหรับใช้เฉพาะในกิจการ 

  ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น

 (๓) ให้เอกชนกู้ยืมในกรณีท่ีบุคคลนั้นมีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องจัดให้มีระบบบ�าบัด 

  อากาศเสียหรือน�้าเสีย ระบบก�าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อการควบคุมบ�าบัด 

  หรือขจัดมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือการด�าเนินกิจการของตนเอง หรือบุคคลนั้น 

  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบ�าบัดน�้าเสียหรือ 

  ก�าจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้

 (๔) เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

  สิ่งแวดล้อม ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบ 

  ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 (๕ ) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

	 กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	จะต้องอยู่ภำยใต้กรอบที่ก�ำหนดไว้ใน

มำตรำ	๒๓
๑/
	แห่งพระรำชบัญญตัส่ิงเสรมิและรักษำคณุภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ	

พ.ศ.	๒๕๓๕	โดยมีกำรประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	และระเบียบ

คณะกรรมกำรกองทนุสิง่แวดล้อม	ทีผ่่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรกองทนุ

สิง่แวดล้อม	และคณะกรรมกำรสิง่แวดล้อมแห่งชำต	ิเป็นกรอบในกำรบรหิำรงำน
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รูปแบบของการให ้
การสนับสนุน
ตามมาตรา ๒๓(๔) ๒

ที่ก�ำหนดว่ำ...  
 เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการ 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ีคณะกรรมการ
กองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

	 	ในส่วนของกำรสนับสนนุกำรด�ำเนนิโครงกำรด้ำนกำรส่งเสรมิ

และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมภำยใต้มำตรำ	 

๒๓	(๔)  แห่งพระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิและรักษำคณุภำพส่ิงแวดล้อม

แห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๓๕		



	 ซึ่งกองทุนสิ่งแวดล้อม	จะให้กำรสนับสนุนในลักษณะของเงินอุดหนุน	 

โดยมีกำรระบุรำยละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	วิธีกำรขอจัดสรรเงิน

อุดหนุน	รวมทั้งหลักเกณฑ์	เงื่อนไขในกำรพิจำรณำโครงกำรไว้ภำยใต้ระเบียบ 
คณะกรรมการกองทุนสิง่แวดล้อม ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารจดัสรร
และขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒	และประกำศคณะกรรมกำร

กองทุนสิ่งแวดล้อม	เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีกำรยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและ

อดุหนนุจำกกองทนุสิง่แวดล้อม	ตำมมำตรำ	๒๓	(๔)	แห่งพระรำชบญัญัตส่ิงเสริม

และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ส่วนกำรเบิกจ่ำยเงินของ

โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนนั้น	จะต้องเป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ�านาจหน้าท่ีของผู้จัดการกองทุน การรับเงินและ 
เบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒
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๓
การยื่น
ข้อเสนอ
โครงการ 

๓.๑ ผูม้สิีทธ์ิยืน่ข้อเสนอโครงการ 

 

	 ผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอโครงกำร ได้แก่	ส่วนรำชกำร	องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรเอกชนที่จดทะเบียนเป็นองค์กร

เอกชนด้ำนกำรคุ ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยำกร 

ธรรมชำติ	 กับกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

และหน่วยงำน/องค์กรอืน่ใด	ตำมที่ได้ระบไุว้ตำมกรอบทศิทำงกำร

สนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรำ ๒๓ (๔) แห่ง 

พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	

พ.ศ.	๒๕๓๕	ในช่วงปีที่ยื่นข้อเสนอโครงกำร

(สามารถ Download เอกสารกรอบทิศทาง
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมได้จาก
เว็บไซต์ http://envfund.onep.go.th)

	 ทั้งน้ี	 ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	 

ทุกแห่ง	จะต้องด�ำเนินกำรจัดท�ำข้อเสนอโครงกำรที่จะขอรับ 

กำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนสิง่แวดล้อม	ผ่ำนแผนปฏบิตัิ

กำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	ในแต่ละ

รอบปีงบประมำณ	จึงจะได้สิทธิ์ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม

ของโครงกำรตำมขั้นตอนต่อไป
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๓.๒.๑ แบบค�าขอเงนิอุดหนนุ	 ที่ลงนำมโดยผู้บริหำรสูงสุด 
ของหน่วยงำน องค์กร ในกรณีที่ผู ้ยื่นค�ำขอมอบอ�ำนำจให้ 

บุคคลอื่นลงนำมในแบบค�ำขอแทน ต้องมีหนังสือมอบอ�ำนำจ 

ซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย แนบประกอบด้วย ส�ำหรับ

องค์กรเอกชนด้ำนสิ่งแวดล้อม จะต้องแนบหลักฐำนส�ำเนำ

หนังสือรับรองแสดงกำรจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้ำน 

กำรคุม้ครองสิง่แวดล้อมและอนุรกัษ์ทรัพยำกรธรรมชำตเิพิม่เตมิ	

ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์	เงือ่นไข	และวธิกีำรขอจัดสรรและขอกู้ยมืเงิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกำศคณะกรรมกำร

กองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรยื่นค�ำขอรับ 

เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรำ	

๒๓	 (๔) แห่งพระรำชบัญญัติส ่งเสริมและรักษำคุณภำพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	(ภำคผนวก	ก)

๓.๒ หลักฐานประกอบและข้อก�าหนดการยืน่ข้อเสนอโครงการ
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๓.๒.๒ ข้อเสนอโครงการ ควรจะประกอบด้วยสำระส�ำคัญของ 

ข้อเสนอโครงกำรตำมข้อ ๖ ดงัรำยละเอยีดปรำกฏในตวัอย่ำงกำรจดัท�ำ

ข้อเสนอโครงกำรตำมมำตรำ	๒๓	(๔)	แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและ

รกัษำคณุภำพสิง่แวดล้อมแห่งชำต	ิพ.ศ.	๒๕๓๕	โดยข้อเสนอโครงกำร

ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม จะเน้นข้อมูล 

พื้นฐำนเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ด�ำเนิน

โครงกำร	(ภำคผนวก	ข)	ส่วนข้อเสนอโครงกำรด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ	

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย

ชุมชนหรือน�้ำเสียชุมชนตั้งแต่ต้นทำง	หรือกำรลดปริมำณขยะมูลฝอย

ตัง้แต่แหล่งก�ำเนิด	จะเน้นข้อมูลพ้ืนฐำนเกีย่วกบัขยะมลูฝอยและน�ำ้เสยี

เป็นหลัก	(ภำคผนวก	ค)

	 ทั้งนี้ 	 ให ้ส ่งเอกสำรถึงเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุน 

สิ่งแวดล ้อม	 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำต ิ

และสิ่งแวดล้อม	 ๖๐/๑	ซอยพิบูลวัฒนำ	๗	ถนนพระรำมที่	 ๖	 แขวง

พญำไท	เขตพญำไท	กรงุเทพฯ	๑๐๔๐๐	และหำกเป็นข้อเสนอโครงกำร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ให้ส่งมำตำมข้ันตอนกระบวนกำร 

ของแผนปฏบัิตกิำรเพือ่กำรจัดกำรคุณภำพสิง่แวดล้อมในระดบัจงัหวดั	
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๔
ระยะเวลา
การเปิดรับ
ข้อเสนอ
โครงการ

	 เปิดรบัข้อเสนอโครงกำรตลอดปี	ยกเว้นกรณี 

ข้อเสนอโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

ที่จะต ้องส ่งมำตำมขั้นตอนกระบวนกำรของ 

แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ในระดับจังหวัด



16

๕ หลักเกณฑ์พื้นฐาน 
และแนวคิดในการ
จัดท�าข้อเสนอ
โครงการ 

๕.๑ เป็นโครงการท่ีหน่วยงาน / องค์กรอ่ืนใด ตำมทีร่ะบไุว้
ตำมกรอบทศิทำงกำรสนบัสนนุเงนิกองทนุส่ิงแวดล้อมฯ	ด�ำเนนิกำร

ร่วมกับประชำชนหรือชุมชน	ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วม

๕.๒ เป็นโครงการท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นท่ี 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกร 

ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมในพืน้ที	่โดยควรมกีำรพฒันำองค์ควำมรู้	

ภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือมีกำรสร้ำง/ คิดค้นนวัตกรรม เพื่อใช ้

เป็นต้นแบบในกำรพัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนอย่ำงยั่งยืน
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๕.๓  กรณีโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัย จะต้อง 

เป็นโครงกำรต้นแบบที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ในกำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศหรือระดับ 

ท้องถิ่นที่สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในทำงปฏิบัติ		

๕.๔  กิจกรรมต้องมีความสอดคล้องกับภารกิจ หน้าท่ี 

และพ้ืนฐำนกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนหรือองค์กรที่เสนอขอรับ 

กำรสนับสนุน และมีส่วนส่งเสริมหรือสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน 

ของหน่วยงำนภำครัฐ	 โดยจะต้องไม่มีควำมซ�ำ้ซ้อนกับกำรด�ำเนนิงำน

ของหน่วยงำนนั้น	ๆ
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๕.๕ แสดงถงึความจ�าเป็นท่ีจะต้องจดัท�าโครงการ โดย

แนวทำงกำรด�ำเนินกำร จะต้องมีควำมสอดคล้องกับสภำพปัญหำ	

ควำมต้องกำรและกำรยอมรับของชุมชนในพื้นที่			

๕.๖ แสดงความพร้อมขององค์กรหรือหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ และควำมพร้อมของชมุชนในพืน้ทีท่ีจ่ะด�ำเนนิ
โครงกำรร่วมกนั

๕.๗ แสดงหลักฐานการจดัให้มกีระบวนการมส่ีวนร่วม
ระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ	 ชุมชน 
เป้ำหมำย	และองค์กรหรอืหน่วยงำนอ่ืน	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที	่ตัง้แต่

ขั้นตอนกำรพัฒนำโครงกำร	 กำรด�ำเนินกิจกรรมโครงกำร	 และ 

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร
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๕.๘ ตรวจสอบพืน้ท่ีและกิจกรรมโครงการให้ชดัเจนว่า
ไม่ได้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีอนรัุกษ์	พร้อมทัง้	แนบเอกสำรแสดงยนืยนั	
เช่น	ในกรณเีป็นทีส่ำธำรณประโยชน์ทีม่กีำรรงัวดัแล้ว	ให้แนบส�ำเนำ

หนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง พร้อมท้ัง หนังสือแสดงกำรอนุญำต 

ใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อด�ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรจำกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดูแลพื้นที่นั้น	ๆ  แต่หำกพื้นที่โครงกำรอยู่ใน

เขตพื้นที่อนุรักษ์ และมีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงแก่

พืน้ท่ีอนรุกัษ์ดังกล่ำว	เช่น	จดัท�ำแนวเขต	กำรปลกูป่ำ	ท�ำแนวกนัไฟ	

ท�ำฝำยแม้ว เป็นต้น ให้โครงกำรด�ำเนินกำรขออนุญำตจำก 

หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ เช่น	กรมป่ำไม้	กรมอทุยำนแห่งชำต	ิสตัว์ป่ำ

และพันธุ์พืช	 เป็นต้น	 อย่ำงเป็นทำงกำรก่อน พร้อมแนบหนังสือ 

แจ้งให้กำรอนุญำตจำกหน่วยงำนดังกล่ำวมำพร้อมกับข้อเสนอ

โครงกำรด้วย



20

๖
สาระส�าคัญ
ของข้อเสนอ
โครงการ

๖.๑.๑ ลกัษณะพ้ืนที ่สงัคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม	 สภำพทำงภูมิศำสตร์ของพื้นที่ทรัพยำกร 
ธรรมชำต	ิหรอืสิง่แวดล้อมทีม่คีวำมโดดเด่น	ในพืน้ที	่จ�ำนวน

ประชำกร	 ชีวิตควำมเป็นอยู่	 กำรประกอบอำชีพ	 สิทธิกำร 

ถือครองที่ดิน	พร้อมทั้งข้อมูล	ข้อเท็จจริงต่ำง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง

กบักำรด�ำเนนิโครงกำร	โดยสงัเขป	(ระบแุหล่งทีม่ำของข้อมลู)

 ข้อเสนอโครงกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิง่แวดล้อม	และด้ำนกำรจดักำรมลพิษ	อำจมคีวำมแตกต่ำงกนั 

ในรำยละเอียดเนื้อหำโครงกำร	อย่ำงไรก็ตำม	ควรจะประกอบด้วย

สำระส�ำคัญที่ครอบคลุมประเด็น	ดังนี้	

๖.๑ ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับพืน้ท่ีด�าเนนิโครงการ
	 เป็นกำรน�ำเสนอข้อมูลท่ีแสดงถึงลักษณะควำมส�ำคัญของ

พืน้ที	่สภำพสงัคม	และสิง่แวดล้อม	รวมถงึ	พืน้ฐำนกำรด�ำเนนิงำน

ที่ผ่ำนมำในพื้นที่โครงกำร	ประกอบด้วยเนื้อหำดังต่อไปนี้
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 ๖.๑.๒ ความเป็นมาและพ้ืนฐานการด�าเนินงาน 
ที่ผ่านมาในพื้นที่ด�าเนินโครงการ 
	 (๑)	 กำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรป้องกัน	 แก้ไขปัญหำ 

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงำน	องค์กร	และ

ชุมชนในระยะที่ผ่ำนมำ	 ในพื้นที่ที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน 

สิ่งแวดล้อม	หรือพื้นที่อื่นที่มีกำรด�ำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน

	 (๒)	 ผลส�ำเรจ็ของโครงกำร/กจิกรรมทีไ่ด้ด�ำเนนิกำรเสร็จส้ินแล้ว	

รวมถึงปัญหำและอุปสรรคท่ีจะเชื่อมโยงกับโครงกำรที่ขอรับ 

กำรสนับสนุน	(ถ้ำมี)

๖.๒ สภาพปัญหา 

 ๖.๒.๑ สภาพปัญหาและผลกระทบทีเ่กดิข้ึนในภาพรวม 
ของโครงการ สภำพปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ที่เกิดข้ึน	 หรือท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในพื้นที่เป้ำหมำย	 โดยให้เน้นถึง

สำเหตุ	 รำยละเอียดและข้อมูลประกอบ	 เพ่ือยืนยันขนำดและ 

ควำมรนุแรง	รวมทัง้ผลกระทบของปัญหำท่ีจะส่งผลต่อกลุ่มเป้ำหมำย

ในอนำคต	พร้อมทั้งระบุสำเหตุที่ท�ำให้เกิดปัญหำดังกล่ำว
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๖.๓  วตัถปุระสงค์

	 แสดงถึงผลลัพธ์หรือสภำพพึงประสงค์ 

ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินโครงกำร	 ซ่ึงเป็น 

ควำมพยำยำมทีจ่ะเข้ำไปแก้ปัญหำใดปัญหำหนึง่	

โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์ให้ง่ำย	 ชัดเจน	 ไม่ 

คลุมเครือ	 และสื่อให้เห็นถึงควำมต้องกำรใน 

ภำพรวมที่มุ่งจะแก้ไขปัญหำ	ควรมีวัตถุประสงค์

ที่ชัดเจนไม่เกิน	๓	ข้อ	และควรเรียงตำมลักษณะ

งำน/	 กิจกรรม	 ก่อน	-	 หลัง	 โดยจัดตำมล�ำดับ

ควำมส�ำคัญ	สำมำรถวัดและประเมินผลได้

 ๖.๒.๒ สภาพปัญหาทีจ่ะด�าเนนิการภายใต้โครงการ แสดงถึง
ปัญหำควำมจ�ำเป็นหรือควำมต้องกำรจัดท�ำโครงกำร เพื่อแก้ไขปัญหำ หรือ 

สนองตอบควำมต้องกำรขององค์กร ชุมชน หรือท้องถิ่นนั้น ๆ โดยจะต้อง

สอดคล้องกบัแผนงำน/กจิกรรมทีจ่ะด�ำเนนิกำรภำยใต้โครงกำร	 และส่งผลถึง 

กำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

	 (ทั้งน้ี	 ควรน�ำเสนอสภำพปัญหำที่ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลที่ผ่ำน

กระบวนกำรมส่ีวนร่วมกบัประชำชนในพืน้ที	่ ด้วยวิธกีำรหรอืรูปแบบต่ำง ๆ เช่น 

กำรจัดประชุม	กำรจัดเวทีระดมควำมคิดเห็น	เป็นต้น	แนบประกอบด้วย)
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๖.๔ ความสอดคล้องกับนโยบาย ยทุธศาสตร์ 
และแผนจดัการส่ิงแวดล้อมระดบัต่าง ๆ 

	 ระบุควำมสอดคล้องและควำมเชื่อมโยงของโครงกำร 

กับแนวนโยบำยและมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม	 ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	

แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	แผนกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม	

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 นโยบำยของรัฐบำล 

แผนพัฒนำรำยสำขำ	แผนพัฒนำเชิงพื้นที่	แผนยุทธศำสตร์ของ

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร	และแผนส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	เป็นต้น

๖.๕ พืน้ท่ีเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย

 ๖.๕.๑ พ้ืนทีเ่ป้าหมาย

 (๑) ระบุสถานท่ีตั้ง ขนาด หรือพื้นท่ีท่ีด�าเนินโครงการ
ให้ชัดเจนในระดับหมู่บ้ำน พร้อมทั้งระบุต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด 

ให้ครบถ้วน	ซึง่ในกำรคดัเลอืกพืน้ทีห่รอืกลุม่เป้ำหมำย	ต้องมคีวำม

สัมพันธ์โดยตรงต่อกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรด้วย	

อำทิ	กำรก�ำหนดงบประมำณ	เช่น	ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำง	เป็นต้น	

และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง	 โดยจะต้องเป็นไป

ตำมขอบเขตและพืน้ที	่ตำมกรอบทศิทำงกำรสนบัสนุนเงินกองทนุ 

สิ่งแวดล้อม	 ตำมมำตรำ	 ๒๓	(๔)	 ที่คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม 

แห่งชำติได้ให้ควำมเห็นชอบ
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 (๒) จัดท� าแผนที่ แสดง ท่ีตั้ ง โครงการ
กรณีโครงกำรที่มีกำรด�ำเนินงำนในพ้ืนที่	 และ 

สภำพแวดล้อมอื่นรอบโครงกำร	 โดยอำจใช้แผนที่

ของกรมแผนที่ทหำรมำตรำส่วน	 ๑:	 ๕๐,๐๐๐ 

โดยระบพุืน้ทีเ่ป้ำหมำย	และทีต่ัง้ของกลุม่เป้ำหมำย	

ลงในแผนที่	 ทั้งในส่วนของหมู ่บ้ำน	 และพื้นท่ี 

ที่จะด�ำเนินกิจกรรมหลัก	ที่ท�ำในพื้นที่โดยตรง	เช่น	

พื้นที่ปลูกป่ำชุมชน	 พื้นที่ท�ำแนวกันไฟ	 พื้นที่เขต

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ	 เขตพื้นที่เกษตรกรรมย่ังยืน 

ท่ีต้ังศนูย์กำรเรยีนรู	้เป็นต้น	ลงในแผนทีใ่ห้ชดัเจนด้วย

 (๓) แสดงถึงความเป็นไปได้ของการใช้พื้นที่
เพื่อด�าเนินโครงการ	ต้องระบุสิทธิ	ในกำรถือครอง
ที่ดินของพื้นที่เป้ำหมำย	 กรณีมีกำรใช้พื้นที่เพื่อ

ด�ำเนินกิจกรรม	เช่น	กำรจดัท�ำโครงกำรน�ำร่อง	หรอื

งำนอนุรักษ์ป่ำ	-	ป่ำชุมชน	เป็นต้น	หำกเป็นพื้นที่

อนุรักษ์หรือพื้นท่ีที่มีกฎหมำยเฉพำะก�ำหนดให้ 

อยู ่ในควำมคุ้มครอง	 จะต้องแจ้งให้หน่วยงำน 

ทีร่บัผดิชอบรบัทรำบหรือพจิำรณำให้กำรสนบัสนนุ

กำรใช้พื้นที่	และด�ำเนินกำรตำมระเบียบ	ข้อบังคับ

ทีเ่กีย่วข้องให้ถกูต้อง	เช่น	กรณพีืน้ที่ในกำรคุม้ครอง

ดูแลขององค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล	(อบต.)	ขอให้ใช้

ส�ำเนำรำยงำนกำรประชุม	 อบต.	 ในกำรรับรอง

โครงกำรเป็นหลกัฐำน	โดยระบุขนำดพืน้ทีแ่ละระยะ

เวลำกำรใช้ประโยชน์ประกอบไว้ด้วย	เป็นต้น
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 ๖.๕.๒ กลุม่เป้าหมาย

   (๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ต้องระบุ
กลุ่ม และจ�านวนให้ชัดเจน	(มิใช่ประชำชน 
ทั้งหมู่บ้ำน	หรือทั้งต�ำบล)	ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำย

หลักจะเข้ำร่วมกิจกรรมเชิงลึก	 มีบทบำทใน

กำรร่วมเป็นแกนน�ำในกำรด�ำเนินโครงกำร	

โดยจะต้องเป็นจ�ำนวนที่สอดคล้องกับกำร

ก�ำหนดงบประมำณในกิจกรรมต่ำง	ๆ		

  (๒) กลุ่มเป้าหมายรอง (ถ้ามี) คือกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ามา 
ร่วมกิจกรรมในเชิงกว้าง	 เช่น	 กิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์	 หรือ 

กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู ้และประสบกำรณ์จำก 

กลุ่มเป้ำหมำยหลัก	 หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่อยู่ในพื้นที่เป้ำหมำยรอง	

เป็นต้น

๖.๖  ระยะเวลาด�าเนนิโครงการ

	 ระบรุะยะเวลำด�ำเนนิโครงกำร	(จ�ำนวนปี/เดอืน)	

ต้องไม่เกนิ	๓	ปี	และมคีวำมเป็นไปได้ในกำรด�ำเนนิงำน

ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย	 รวมทั้งมีควำมเหมำะสม	

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร
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๖.๗ แผนงาน/กิจกรรมการด�าเนนิงาน
 

	 กระบวนกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

โครงกำร	และผลที่คำดว่ำจะได้รับ	จะต้องก�ำหนดแผนงำน/	

กิจกรรมให้ชัดเจน	ดังนี้

 ๖.๗.๑ แผนการด�าเนนิงานต้องมคีวามชัดเจน 

โดยแยกเป็นรำยกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ของโครงกำร	 และมีกำรจัดเรียงล�ำดับกำรด�ำเนินงำนอย่ำง

เป็นขั้นเป็นตอน	 ทั้งนี้	 ต้องระบุว่ำจะท�ำอะไร	 โดยใคร	

อย่ำงไร	ที่ไหน	เมื่อไร	เพื่อให้เกิดผลอะไร	ซึ่งต้องระบุอย่ำง

เป็นเหตุเป็นผลและต่อเนือ่ง	มคีวำมเป็นไปได้ในทำงปฏบิตั	ิ

ควรน�ำเสนอในรูปแบบตำรำง	๒	ส่วน	ดังนี้

(๑) ตารางเวลาการท�างาน : ระบุกิจกรรม	และช่วงเวลำ	
ด�ำเนินกิจกรรมต่ำง	ๆ	เป็นรำยไตรมำส

(๒) ตารางแผนงาน/กิจกรรมการด�าเนนิงาน :	ระบวุธีิกำร/	
กระบวนกำร	 ในกำรด�ำเนินงำน	 อย่ำงเป็นขั้นตอนและ

เข้ำใจง่ำย	กลุม่เป้ำหมำย	และผลผลติที่ได้จำกกำรด�ำเนนิ

งำนแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน



27

 ๖.๗.๒ ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
และองค์กรที่รับผิดชอบในพื้นที่	 เพื่อให้มีควำมเชื่อมต่อทั้งระหว่ำง 

และหลังสิ้นสุดโครงกำร	 และป้องกันกำรด�ำเนินงำนท่ีซ�้ำซ้อนกัน	

นอกจำกนี้	 ควรระบุควำมชัดเจนของบทบำทควำมรับผิดชอบของ 

หน่วยงำน	องค์กร	หรือบุคคลที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในโครงกำร	หรือที่จะ

ได้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรด้วย

๖.๘ วงเงนิงบประมาณ

 ๖.๘.๑ จ�าแนกรายละเอียดงบประมาณ
ตามแผนการด�าเนินโครงการเป็นรายปี
โดยแสดงค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยและค่ำใช้จ่ำยรวมให้

ละเอียดชัดเจน	 ทั้งน้ี	 กำรจัดตั้งงบประมำณต้อง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	เป้ำหมำย	และแผนกำร

ด�ำเนินงำน	 รวมทั้ง	 ต้องเป็นไปตำมควำมจ�ำเป็น	

และสอดคล้องตำมระเบยีบและหลกัเกณฑ์ของทำง

รำชกำร	โดยให้ยึดหลักกำรประหยัดเป็นส�ำคัญ	

 ๖.๘.๒ รายละเอียดการจดัตัง้งบประมาณ  
จ�ำแนกออกตำมประเภทของโครงกำร	ดังนี้

   (๑) กรณีโครงการด้านการส่งเสริมการ 
 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

	 มีกรอบในกำรก�ำหนดงบประมำณ	ดังนี้
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	 	 	 (๑.๑)	วงเงนิสนบัสนนุแต่ละโครงกำรไม่เกนิ	๕	ล้ำนบำท	 

	 โดยแบ่งเป็น	๒	ส่วน	คือ	งบบริหำรโครงกำร	และงบด�ำเนิน 

	 โครงกำร	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

 (ก)	งบบริหำรโครงกำร	(ไม่เกินร้อยละ	๓๐	ของ

งบทีข่อรบักำรสนับสนุน)	ประกอบด้วย	งบบุคลำกร	และ

ค่ำสำธำรณูปโภค	 โดยก�ำหนดให้มีค่ำติดตำมนิเทศ

โครงกำรไม่เกินร้อยละ	 ๓	 ไว้ด้วย	 และในกรณีเป็น

โครงกำรขององค์กรเอกชนด้ำนสิ่งแวดล้อม	 ต้องมี

รำยกำรค่ำตรวจสอบบัญชี	 ซ่ึงจะต้องไม่เกินร้อยละ	 ๑	

ของงบที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม	

โดยให้ระบุชื่อ	 พร้อมเลขทะเบียนท่ีได้รับอนุญำตของ 

ผู้ที่จะด�ำเนินกำรตรวจสอบบัญชีด้วย

	 กรณีโครงกำรของส่วนรำชกำร	 หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 หำกโครงกำรที่เสนอขอรับกำร

สนับสนุนเป็นส่วนหนึ่ง	 ที่จะสนับสนุนงำนในหน้ำที่ 

รับผิดชอบของส่วนรำชกำร	 หรือองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้น	 จะพิจำรณำให้กำรสนับสนุนเฉพำะ 

ค่ำใช้จ่ำย	ส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้เท่ำนัน้	จะไม่

ให้กำรสนับสนุนเป็นเงินเดือน	(ค่ำจ้ำง/	ค่ำตอบแทน)
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	 (ข)	 งบด�ำเนนิโครงกำร	(ไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ	๗๐	ของงบท่ีขอรับกำรสนบัสนนุ)	

ประกอบด้วย	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ของกำรด�ำเนินงำน	เช่น	กิจกรรมเพื่อกำรอนุรักษ์	ฟื้นฟู	ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมกำรสร้ำงจิตส�ำนึกและควำมตระหนัก	กำรฝึกอบรม	

สมัมนำ	ดงูำน	ค่ำใช้สอยและวสัด	ุเป็นต้น	ซ่ึงจะเป็นงบประมำณเพือ่ใช้ส�ำหรับ

ด�ำเนินกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม	 โดยยึดหลักกำรประหยัดเป็นส�ำคัญ 

และให้เบิกจ่ำยตำมจ่ำยจริง	ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม

	 (๑.๒)	 กรณีโครงกำรขององค์กรเอกชนด้ำนส่ิงแวดล้อม	 ควรมี 

ส่วนร่วมสนับสนุนกำรด�ำเนินโครงกำรในลักษณะต่ำง ๆ เช่น กำรจัดสรรทุน 

สมทบ หรือกำรจัดเตรียมทรัพยำกรบุคคล	 วัสดุ	 อุปกรณ์	หรือกำรสนับสนุน 

ในรูปอื่น ๆ	 เป็นต้น	 ทั้งน้ี	 ให้ข้ึนอยู่กับศักยภำพและควำมพร้อมขององค์กร

เอกชนด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นรำยกรณีไป

	 (๑.๓)	 ระบุแผนงำน	 กิจกรรมและงบประมำณที่แต่ละหน่วยงำน 

หรือองค์กร	จะต้องด�ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรให้ชัดเจน

	 (๑.๔)	 ค่ำครุภัณฑ์	 โดยหลักกำรจะให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์	 ครุภัณฑ์

น้อยที่สุด	ซึ่งจะพิจำรณำให้ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรด�ำเนินงำน

โครงกำร	 ตำมรำคำในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส�ำนักงบประมำณ 

หำกเป็นโครงกำรทีด่�ำเนินกำรร่วมกับองค์กรชมุชน	จะต้องมแีผนกำรถ่ำยทอด

วิธีกำรใช้	และส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่ำวให้แก่องค์กรชุมชน	เพื่อให้สำมำรถ 

ใช้งำนได้อย่ำงต่อเน่ืองต่อไปหลังสิ้นสุดกำรสนับสนุนงบประมำณจำก 

กองทุนสิ่งแวดล้อม

	 ทั้งนี้กรณีส่วนรำชกำร	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง 

ขึ้นทะเบียน	และบันทึกเป็นทรัพย์สินของหน่วยงำนนั้น
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	 (๒.๑)	 งบประมำณด้ำนบริหำรงำนท่ัวไป	 ได้แก่ 

ค่ำจ้ำงชั่วครำวส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ โครงกำร	 และค่ำ

สำธำรณปูโภค	จะต้องไม่เกนิร้อยละ	๑๕	ของงบโครงกำร

ที่ขอรับกำรสนับสนุน

	 (๒.๒)	 ค่ำจ้ำงชั่วครำวส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่	 นักวิจัย	

หรือนักวิชำกำรเฉพำะสำขำท่ีเกี่ยวข้องประจ�ำโครงกำร 

ท่ีจัดจ้ำงขึ้นมำใหม่โดยเฉพำะส�ำหรับปฏิบัติงำนตำม

โครงกำรวิจัย

	 (๒.๓)			ค่ำตอบแทนผูเ้ชีย่วชำญ/ ทีป่รกึษำโครงกำร

ที่มีคุณสมบัติเฉพำะด้ำนเพื่อด�ำเนินกำรทำงวิชำกำร

 (๒) กรณโีครงการด้านการส่งเสรมิงานวิจยั	มกีรอบในกำรก�ำหนดงบประมำณ 

ดังนี้

 

	 วงเงินสนับสนุนแต่ละโครงกำรไม่เกิน	 ๕	 ล้ำนบำท	 โดยมีรำยละเอียดของ 

ค่ำใช้จ่ำยที่อยู่ในข่ำยสนับสนุน	ดังนี้
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	 (๒.๔)	 	 ค่ำใช้จ ่ำยในกำรจัดซื้อจัดหำวัสดุและเครื่องมือ 

อปุกรณ์ต่ำง ๆ  ทีใ่ช้เฉพำะกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำร ทีไ่ม่ใช่เคร่ืองมอื

อุปกรณ์ด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำปกติ แต่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่

ที่จัดซื้อจัดหำมำเป็นครั้งแรก และจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรด�ำเนินงำน 

รวมท้ังค่ำสำธำรณูปโภคที่จ�ำเป็น

	 (๒.๕)		ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงระหว่ำงปฏิบัติกำรในโครงกำร	

ตำมแผนกำรด�ำเนินงำน

	 (๒.๖)	 ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยโดยตรง	 เช่น 

กำรสืบค้นข้อมูล กำรจัดท�ำรำยงำน หรือกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงที่

โครงกำรวิจัยไม่สำมำรถวิเครำะห์ได้เอง เนื่องจำกเครื่องมือที่ใช้

ส�ำหรับกำรวิเครำะห์มีรำคำสูง	เป็นต้น

	 (๒.๗)		กองทนุสิง่แวดล้อมจะให้กำรสนบัสนนุอปุกรณ์ครภุณัฑ์

น้อยที่สุด โดยจะพิจำรณำให้ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมต่อกำร

ด�ำเนินโครงกำร และรำคำจะต้องเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ของส�ำนักงบประ้มำณ	ทั้งนี้	 กรณีส่วนรำชกำร	 และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องขึน้ทะเบยีน	และบนัทกึเป็นทรัพย์สินของ

หน่วยงำนนั้น

	 (๒.๘)		กรณีสิ่งประดิษฐ	หรือผลผลิตที่ผลิตขึ้นได้ตำมโครงกำร 

ให้เป็นลิขสิทธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม	เว้นแต่มีเงื่อนไขเป็นอย่ำงอื่น 

ตำมดุลพินิจของคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม
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 ๖.๘.๓ กองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่สนับสนุนงบประมาณ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในเร่ืองทีน่อกเหนอืจากโครงการระบไุว้	 ตัวอย่ำง 
มีดังต่อไปนี้

	 (๓)	ค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนชำวต่ำงชำต	ิ 

ที่เข้ำมำท�ำงำนประจ�ำองค์กร หรือด�ำเนินงำน 

ในโครงกำรที่ เสนอขอรับกำรสนับสนุนจำก 

กองทุนส่ิงแวดล้อม ยกเว้นแต่มีกรณีท่ีจ�ำเป็น 

จะต้องให้ผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติที่มีควำมช�ำนำญ 

ในสำขำพิเศษเฉพำะด้ำนมำด�ำเนินโครงกำร 

และไม่สำมำรถหำผู ้เชี่ยวชำญในประเทศได้ 

คณะกรรมกำร ฯ จะพิจำรณำเป็นกรณ ีๆ ไป

	 (๒)	 ค ่ำรักษำพยำบำล  และค่ำประกัน

สุขภำพของเจ้ำหน้ำที่โครงกำร

	 (๑)	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม	สมัมนำและ

ดูงำน	เพือ่เพิม่ควำมรูท้ำงวชิำกำรทีเ่กีย่วข้องกบั

กำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรให้แก่  นักวิจัย 

นักวิชำกำร	หรือเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำโครงกำร
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๖.๙ ตวัชีว้ดัผลส�าเร็จของโครงการ

	 ระบุตัวชี้วัดผลส�ำเร็จ ที่สำมำรถวัดควำมส�ำเร็จของกำร

ด�ำเนินโครงกำรตำมวัตถุประสงค์หรือแผนกำรด�ำเนินงำน 

ทีก่�ำหนดไว้	 ทัง้ในเชิงปรมิำณและคณุภำพได้อย่ำงชัดเจน	 หำก

โครงกำรมรีะยะเวลำด�ำเนนิโครงกำรมำกกว่ำ ๑ ปี จะต้องก�ำหนด

ตวัชีว้ดัเป็นรำยปี โดยควรเป็นตวัช้ีวดัระดับแผนงำนและสอดคล้อง

กับกำรด�ำเนินงำนในแต่ละปีที่ชัดเจน ซึ่งส�ำนักงำนฯ จะใช้ 

เป็นเกณฑ์ในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรต่อไป

	 (๖)	 งบประมำณเพื่อจัดตั้งกองทุน

	 (๕)	ค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนบุคลำกร	

ท่ีเป็นข้ำรำชกำร/	พนกังำนของส่วนรำชกำร							

โดยเฉพำะที่ปฏิบัติงำนในโครงกำรวิจัยที่

ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม	

แต่จะพิจำรณำให้กำรสนับสนุนเฉพำะค่ำใช้

จ่ำยส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้	จำกงำน

ในหน้ำที่รับผิดชอบของส่วนรำชกำรเท่ำนั้น

	 (๔)	หน่วยงำน/	องค์กร/	สถำบันต้นสังกัด	ผู้ได้รับเงินสนับสนุน 

จำกกองทุนสิ่งแวดล้อม	 จะไม่สำมำรถหักเงินที่ได้รับกำรสนับสนุน 

กำรด�ำเนนิโครงกำร	เข้ำเป็นรำยได้ของส่วนรำชกำร/	สถำบนัต้นสังกดั	

ยกเว้นกรณีโครงกำรศึกษำวิจัยของสถำบันกำรศึกษำ	 ให้เป็นไปตำม

เง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ของสถำบันกำรศึกษำ	 ทั้งนี้	 ต้องไม่เกิน 

ร้อยละ	๕	ของงบโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุน
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๖.๑๐ การบริหารงานโครงการ

	 กำรบริหำรโครงกำรให้มีประสิทธิภำพ	จะต้องให้ควำมส�ำคัญกับประเด็น ดังนี้

 ๖.๑๐.๑ โครงสร้างการบริหารงานโครงการ ควรก�ำหนดโครงสร้ำง 

กำรบรหิำรโครงกำร โดยอำจจะมีกำรจัดต้ังเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท�ำงำนในหลำย ๆ 

ระดบั เช่น ระดบันโยบำย ระดบัภำค/จังหวดั และระดบัพ้ืนท่ีเป็นต้น ทัง้นี ้อำจมกีำรแต่งตัง้ 

หน่วยงำนของรฐัและองค์กรต่ำง ๆ ในท้องถิน่ เข้ำร่วมเป็นองค์กรบริหำรโครงกำรด้วย 

นอกจำกนี ้จะต้องแสดงรำยละเอียดองค์ประกอบ โดยกำรระบชุือ่ ต�ำแหน่งและหน่วยงำน 

ต้นสังกัด	 พร้อมทั้งระบุบทบำทและหน้ำที่	 เพื่อให้เห็นถึงบทบำทและหน้ำที่ในกำร 

มีส่วนร่วมด�ำเนินโครงกำรหรือสนับสนุนโครงกำรอย่ำงชัดเจน	 และเพื่อให้เกิดกำร 

ประสำนงำนร่วมกันในกำรด�ำเนินโครงกำรและกำรสืบทอดงำนต่อเนื่องหลังสิ้นสุด 

กำรสนบัสนุนจำกกองทนุฯ	และจะต้องมสี�ำเนำหนงัสอืแสดงกำรรบัรองในกำรเข้ำร่วม

เป็นกรรมกำรหรอืร่วมด�ำเนนิโครงกำรจำกบคุคลต่ำง ๆ ทีป่รำกฏตำมโครงสร้ำงกำร 

บรหิำรงำนโครงกำรประกอบไว้ดว้ย

 ๖.๑๐.๒ แผนการบริหารโครงการ หน่วยงำนหรือ

องค์กรที่ขอรับกำรสนับสนุน ต้องมีควำมชัดเจนในประเด็น 

ควำมต่อเนื่องของโครงกำร เพื่อแสดงให้เห็นว่ำเมื่อด�ำเนิน

โครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว จะมีองค์กรและกลไกกำรด�ำเนินงำนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน หรือเครือข่ำยใด 

เกดิข้ึน	ซึง่สำมำรถด�ำเนินงำนโครงกำรต่อเน่ืองต่อไปได้อย่ำงไร	

และมีงบประมำณจำกแหล่งทนุใด	เพือ่ด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งหรือ

กำรขยำยงำนสูพ่ืน้ทีอ่ื่นต่อไป	รวมท้ังมีกำรประสำนกับหน่วยงำน 

ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่และองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	

หรือรับผิดชอบงำนต่อเนื่องได้อย่ำงไร
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๖.๑๑  ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

	 ระบผุลทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จำกกำรด�ำเนินโครงกำร	 เพ่ือประโยชน์ในกำรวดัหรือ

ตดิตำมและประเมินผลส�ำเร็จของโครงกำร	 โดยอย่ำงน้อยจะต้องแสดงให้เห็นถึง 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในระยะสัน้และระยะยำว	 ทัง้ในเชงิปรมิำณ 

และคณุภำพ	ซึง่ควรประกอบด้วยผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับทีส่�ำคญั	๒	ด้ำน	ดงัน้ี

 ๖.๑๑.๑ ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน 

ท้ังในระดับพื้นที่โครงกำรและสังคมโดยรวม	 และระบุผล

ส�ำเรจ็ของโครงกำรต่อประชำชนและชมุชนทีเ่ป็นรปูธรรม	

เช่น	ประชำชน	จ�ำนวน....	คน	 ได้รับประโยชน์จำกกำร

อนุรักษ์ป่ำชุมชน/กำรคัดแยกและจัดกำรขยะ	 ชำวบ้ำนมี

รำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรท�ำกิจกรรมป่ำครอบครัว/กำรคัด

แยกขยะจ�ำนวน	.........ครัวเรือน	หรือเกิดเครือข่ำยกำร

ท�ำงำน	จ�ำนวน	.......	เครือข่ำย	เป็นต้น

 ๖.๑๑.๒ ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม	 ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน	 และ 
ระบุผลส�ำเร็จของโครงกำรต่อระบบนิเวศที่เป็นรูปธรรม	

เช่น	พืน้ทีป่่ำได้รบักำรอนรุกัษ์	จ�ำนวน...........ไร่	ลดปัญหำ

ขยะตกค้ำง	 จ�ำนวน.........ตัน	 ลดปริมำณขยะที่น�ำไป 

ฝังกลบจ�ำนวน.........ตัน	เป็นต้น
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๖.๑๒  การก�าหนดแนวทางการตดิตามนเิทศโครงการ

 ๖.๑๒.๑ ก�าหนดแนวทางการตดิตามนเิทศโครงการ 

เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรก�ำกับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร	 โดยควร

ก�ำหนดช่วงเวลำเป็น	๓	ระยะ	คือ

 ๖.๑๑.๓ การค�านวณผลตอบแทนของโครงการ (ถ้ามี) แจกแจง
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม และประโยชน์ต่อส่วนรวมที่เกิดขึ้น

จำกกำรด�ำเนินกจิกรรมต่ำง ๆ  ภำยใต้โครงกำร	โดยประเมนิควำมคุม้ค่ำของกำรลงทนุ

ด้วยกำรค�ำนวณและระบุผลตอบแทนของโครงกำรท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น	 ทั้งในส่วน 

ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจและกำรเงิน	 โดยยกตัวอย่ำงประกอบเพิ่มเติม	 เช่น 

เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกฐำนทรัพยำกรในพื้นที่ด�ำเนินโครงกำร	 ได้แก  ่

เห็ด	สมุนไพร	หรือสัตว์	คิดเป็นมูลค่ำ	.......	บำท	ค่ำใช้จ่ำยที่ลดลงในกำรบริหำร

จัดกำรขยะ....	บำท/ปี	เป็นต้น

	 (๑)	 ระยะเริ่มต้นโครงการ	 เพื่อทบทวนควำมสมบูรณ์
และควำมพร้อมของโครงกำรทั้งในด้ำนข้อมูล ควำมพร้อม 

ของบุคลำกร	เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำง ๆ

	 (๒)	 ระหว่างการด�าเนินงาน ซ่ึงจะมี 

ส่วนช่วยในกำรปรับปรุงกระบวนกำรและวิธี 

ในกำรด�ำเนินงำน สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้	

และสร้ำงข้อมูลย้อนกลับจำกกำรด�ำเนินงำน

ตำมแผนงำนของโครงกำรที่จะส ่งผลให  ้

กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
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 ๖.๑๒.๒ ควรน�ารูปแบบการติดตามและ
ประเมนิผล	แบบมีส่วนร่วมมำประยุกต์ใช้

 ๖.๑๒.๓ ก�าหนดแผนงานตดิตามนเิทศ
โครงการอย่างต่อเนือ่ง	และจะต้องมีกำรรำยงำน
ผลกำรด�ำเนินงำนและกำรใช้เงนิโครงกำรต่อส�ำนกังำนฯ	

เป็นรำยไตรมำส

	 กรณโีครงกำรทีม่รีะยะเวลำกำรด�ำเนินโครงกำร

มำกกว่ำ ๑ ปี ส�ำนักงำนฯ จะประเมนิผลเมือ่โครงกำร

ครบระยะเวลำ ๑ ปีก่อน ซ่ึงถ้ำหำกในภำพรวม	

หน่วยงำน/องค์กร สำมำรถด�ำเนินกิจกรรมได้ 

ผลส�ำเร็จตำมตัวชี้วัดของโครงกำร	 จึงจะพิจำรณำ

ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนในปีที่	 ๒ และ/หรือ 

ปีที่	๓	ต่อไป

 (๓)  ระยะส้ินสดุโครงการ	ซึง่เป็นกำรประเมนิ 
ผลกระทบของโครงกำร	 รวมทั้งทบทวนบทเรียน 

และประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกำรด�ำเนินโครงกำร	

เพื่อใช้เป็นพื้นฐำนในกำรก�ำหนดแนวคิด	 หรือ

แนวทำงในกำรขยำยผลกำรด�ำเนนิงำนในอนำคตต่อไป 
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๗
องค์กร และกลไก
การพิจารณา
ให้การสนับสนุน
โครงการ

๗.๑ กองบริหารกองทุนส่ิงแวดล้อม ส�านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ในฐำนะ 
ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำรด้ำนกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	และคณะอนุกรรมกำร

กลั่นกรองโครงกำรด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ	 ภำยใต้คณะกรรมกำร

กองทุนสิ่งแวดล้อม	 จะท�ำหน้ำที่พิจำรณำและวิเครำะห์ควำม 

เหมำะสมของโครงกำรทีข่อรบักำรสนบัสนนุจำกกองทนุในเบือ้งต้น	

ตำมระเบียบ	หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	เพื่อน�ำเสนอคณะอนุกรรมกำร

กลั่นกรองโครงกำรฯ	 เพื่อพิจำรณำต่อไป	 โดยได้ก�ำหนดประเด็น

รำยกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมเบ้ืองต้นของโครงกำร	 เพื่อ 

ใช้เป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได ้

ของโครงกำร	ดังนี้
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 ๗.๑.๑ โครงการด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

  ก) โครงการของส่วนราชการ	ประกอบด้วยประเด็นกำรตรวจสอบรวม	
	 	 	 ๗	ประเด็น	ได้แก่		

	 ๑)	 ควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐ

	 ๒)	 ปัญหำควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน

	 ๓)	 ศักยภำพขององค์กร

	 ๔)	 โครงกำรน�ำร่อง

	 ๕)	 ควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติของลักษณะ	 	

	 	 กำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำน/กจิกรรมของโครงกำร

	 ๖)	 ชุมชนหรือหน่วยงำนมีส่วนร่วม

	 ๗)	 ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของโครงกำร

ข) โครงการขององค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม	 ประกอบด้วยประเด็น 
	 กำรตรวจสอบ	รวม	๘	ประเด็น	โดยเพิ่มเติม	ข้อ	๘)	กำรสมทบเงิน	 

	 หรืออื่น	ๆ		(จำกข้อ	๗.๑.๑)
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 ๗.๑.๒ โครงการด้านการจดัการมลพิษ	ประกอบด้วยประเดน็
กำรตรวจสอบรวม	๖	ประเด็น	ได้แก่

   

	 	 ๑)	 ควำมสอดคล้องกับนโยบำย

	 	 ๒)	 เป็นปัญหำส�ำคัญ	และมีควำมจ�ำเป็นต้องแก้ไข

	 	 ๓)	 ศักยภำพของหน่วยงำน

	 	 ๔)	 เป็นโครงกำรน�ำร่อง	หรอืโครงกำรขยำยผลกำรด�ำเนนิงำน

	 	 ๕)	 ควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ

	 	 ๖)	 กระบวนกำรมีส่วนร่วม

๗.๒  คณะอนกุรรมการกล่ันกรองโครงการฯ	จะท�ำหน้ำทีพ่จิำรณำ
กล่ันกรองโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนส่ิงแวดล้อม	 เพ่ือ 

น�ำเสนอคณะกรรมกำรกองทนุสิง่แวดล้อมต่อไป	โดยมคีณะอนกุรรมกำร	 

๒	คณะ	คือ	

 ๗.๒.๑ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้าน 
การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

 ๗.๒.๒ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้าน 
การจดัการมลพิษ
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๗.๓ คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดล้อม	จะท�ำหน้ำที่
พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

 ๗.๓.๑ กรณโีครงการทีค่ณะกรรมการกองทนุ 
สิง่แวดล้อม	 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ ให้ด�ำเนิน
โครงกำร เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุนสิง่แวดล้อม	

(ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ 

ส่ิงแวดล้อม)	จะแจ้งมติให้ผูจ้ดักำรกองทุน	(กรมบญัชกีลำง)	

และผูข้อรบักำรสนับสนนุทรำบ	โดยให้ผู้ขอรับกำรสนับสนนุ

จดัท�ำแผนกำรด�ำเนนิงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงนิ	ให้สอดคล้อง

กับรำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติส่งให้เลขำนุกำรฯ	

พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องภำยใน ๑ เดือน หลังจำก

ที่เลขำนุกำรฯ แจ้งมติ และเม่ือเลขำนุกำร ฯ ตรวจสอบ

ควำมถกูต้องแล้ว	จะส่งแผนกำรด�ำเนินงำนและแผนกำรใช้

จ่ำยเงินให้ผูจ้ดักำรกองทุน	เพือ่ใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงนิ

ตำมระเบียบและขั้นตอนต่อไป

 ๗.๓.๒ กรณีไม่อนุมัติโครงการที่ขอรับการ
สนบัสนนุเงนิอุดหนนุ	ให้ส�ำนักงำนแจ้งผลกำรพิจำรณำ
เป็นหนังสือแก่ผู้ยื่นขอพร้อมด้วยเหตุผล ภำยใน ๓ วัน 

นับแต่วันได้รับทรำบมติของคณะกรรมกำร	
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๗.๔ คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิจะท�ำหน้ำที่พิจำรณำ
และอนุมัติกำรจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	ในกรณีดังต่อไปนี้

 ๗.๔.๑ โครงการทีเ่สนอขอรับการสนบัสนนุนอกเหนอื
จากกรอบทิศทำงกำรสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	ตำมมำตรำ	
๒๓	(๔)	แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม

แห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ในช่วงปีที่เสนอขอรับกำรสนับสนุน	แต่อยู่

ภำยใต้มำตรำ	๒๓	(๔)	แห่งพระรำชบญัญตัส่ิงเสริมและรักษำคณุภำพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๓๕

 ๗.๔.๒ โครงการที่ เสนอขอรับการสนับสนุนม ี
งบประมาณเกนิ ๕ ล้านบาท

 ๗.๔.๓ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนมีระยะ 
เวลาเกนิ ๓ ปี  ก�ำหนดระยะเวลำในกำรพิจำรณำโครงกำร	 

โดยนับแต่ได้รับข้อเสนอโครงกำรที่มีรำยละเอียดสมบูรณ์ครบถ้วน	

จนถึงกำรอนุมัติจัดสรรงบประมำณให้โครงกำร	 รวม	 ๖๐	 วัน	 

(ภำคผนวก	ง)
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ภาคผนวก ก



แบบ - กส. ๑

ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม

เขียนที่ ………………………………………….
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .....................

เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
   
   (ชือ่คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ระดบัต�าบล ระดับ
อ�าเภอ หรือระดับจังหวัด) ………….……....................………………................................…………… 
โดย (ชื่อประธาน) ……….……....................……………..........................…………… สถานที่ท�าการอยู่ที ่
.................................................................................................. เลขที่ ............... หมู่ที่ ............... 
ถนน ................................................... แขวง/ต�าบล .............................................................. เขต/อ�าเภอ 
............................................. จังหวัด ............................................ เบอร์โทรศัพท์ …....……….......………….

   มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด�าเนินโครงการ 
...................................................................................................................................................................
เป็นจ�านวนเงิน ....................................................... บาท (.......................................................................)   
   โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค�าขอ ดังนี้
   ❏ เอกสารข้อเสนอโครงการ
   ❏ ส�าเนาประกาศผลการคดัเลอืกคณะกรรมการเครอืข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับที่ยื่นค�าขอ
   ❏ ส�าเนารายงานการประชมุคณะกรรมการเครอืข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
     สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ที่มีมติเห็นชอบกับโครงการ และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน 
     จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
   ❏ ส�าเนาบัตรประจ�าตวัประชาชน หรอืส�าเนาบัตรประจ�าตวั ท.ส.ม. ของคณะกรรมการเครอืข่าย 
     อาสาสมคัรพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในระดับที่ยื่นค�าขอ
   ❏ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ ............................................................................................... 
   
   ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�าขอ นั้น
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                  ขอแสดงความนับถือ
                (...............................................................................................................)

      ต�าแหน่ง ประธานกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
                ระดับ .............................................................

   ขอรับรองว่าโครงการ ......................................................................................................................... 
ของ (ชือ่คณะกรรมการเครอืข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ระดบัต�าบล ระดบั
อ�าเภอ หรือระดับจังหวัด) .......................................................................................................................... 
เป็นโครงการทีส่มควรได้รบัเงนิช่วยเหลอืและอดุหนนุ และเป็นโครงการทีไ่ม่ซ�า้ซ้อนกบัการด�าเนนิการทีม่อียู่

 (...............................................................................................................)
ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัด .................................................................



แบบ - กส. ๒ 

ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม

เขียนที่ ………………………………………….
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .....................

เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
   
   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดย (ชื่อประธาน) ……….……....................……………..
สถานที่ท�าการอยู่ที่ ................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
เลขที่ .................. หมู่ที่ ......................... ถนน ..................................................................... 
แขวง/ต�าบล ............................................ เขต/อ�าเภอ ........................................................... 
จังหวัด ............................................................. เบอร์โทรศัพท์ …....………....................................………….

   มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด�าเนินโครงการ 
...................................................................................................................................................................
เป็นจ�านวนเงิน ....................................................... บาท (.......................................................................)   
   
   โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค�าขอ ดังนี้
   ❏ เอกสารข้อเสนอโครงการ
   ❏ ส�าเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�าบล ที่ออกให้โดย สถาบันพัฒนาองค์กร 
     ชุมชน (องค์การมหาชน) 
   ❏ ส�าเนาหนังสือรายงานการประชุมของสภาองค์กรชุมชนต�าบล ที่มีมติเห็นชอบให้ประธาน 
     สภาองค์กรชุมชนต�าบลน�าเสนอโครงการ ที่จะขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนเสนอต่อ 
     ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือผู้ได้รับมอบอ�านาจ   
   ❏ ส�าเนาบัตรประชาชน หรอืส�าเนาบตัรประจ�าตวัเจ้าหน้าทีข่องรฐัของผูอ้�านวยการสถาบนัพฒันา 
     องค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) หรือผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจ และประธานสภาองค์กรชมุชนต�าบล
     ที่เป็นผู้ด�าเนินโครงการ 
		 	 ❏ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ ............................................................................................... 
   
   ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�าขอ นั้น
  
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(...............................................................................................................)

ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
หรือผู้ได้รับมอบอ�านาจ



แบบ - กส. ๓  

ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม

เขียนที่ ………………………………………….
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .....................

เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
   
   (ชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน) ………….……....................………………................................…………… 
โดย (ชื่อประธาน) ……….……....................……………..........................…………… สถานที่ท�าการอยู่ที ่
.................................................................................................. เลขที่ ............... หมู่ที่ ............... 
ถนน ................................................... แขวง/ต�าบล .............................................................. เขต/อ�าเภอ 
............................................. จังหวัด ............................................ เบอร์โทรศัพท์ …....……….......………….

   มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด�าเนินโครงการ 
...................................................................................................................................................................
เป็นจ�านวนเงิน ....................................................... บาท (.......................................................................)   
   โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค�าขอ ดังนี้
   ❏ เอกสารข้อเสนอโครงการ
   ❏ ส�าเนาหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน
   ❏ ส�าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีมติเห็นชอบโครงการ และให้ขอรับเงิน 
     ช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
   ❏ ส�าเนาบตัรประจ�าตวัเจ้าหน้าทีข่องรฐั  ของผูใ้หญ่บ้าน (ซึง่เป็นประธานคณะกรรมการหมูบ้่าน 
     โดยต�าแหน่ง)
   ❏ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ ............................................................................................... 
   
   ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�าขอ นั้น
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(...............................................................................................................)

ต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
.............................................................

   ขอรับรองว่าโครงการ ......................................................................................................................... 
ของ (ชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน) .................................................................................................................
เป็นโครงการท่ีสมควรได้รับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน และทางราชการมิได้จัดงบประมาณช่วยเหลือ 
หรือสนับสนุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กับโครงการดังกล่าวไว้แต่อย่างใด

 (...............................................................................................................)
นายอ�าเภอ/ปลัดอ�าเภอ ...........................................



แบบ - กส. ๔

ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม

เขียนที่ ………………………………………….
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .....................

เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
   
   (ชื่อส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) ……….……....................…………….. 
โดยการด�าเนินการของ (ชื่อหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด) .............
................................................................................................................................................................... 
โดย (ชื่อหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ) .............................................................................................. 
สถานที่ท�าการอยู่ที่ ................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
เลขที่ .................. หมู่ที่ ......................... ถนน ..................................................................... 
แขวง/ต�าบล ............................................ เขต/อ�าเภอ ........................................................... 
จังหวัด ............................................................. เบอร์โทรศัพท์ …....………....................................………….

   มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด�าเนินโครงการ 
...................................................................................................................................................................
เป็นจ�านวนเงิน ....................................................... บาท (.......................................................................)   
   
   โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค�าขอ ดังนี้
   ❏ เอกสารข้อเสนอโครงการ
   ❏ ส�าเนาบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืด้านสิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรมระหว่างส�านกังาน 
     นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กบัสถาบนัการศกึษาทีเ่ป็นทีต่ัง้หน่วย 
     อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
   ❏ ส�าเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
     จังหวัด ที่มีมติเห็นชอบกับโครงการ และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุน 
     สิ่งแวดล้อม และมอบหมายให้ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     จังหวัด เป็นผู้ด�าเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ
		 	 ❏ ส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
     และส่ิงแวดล้อมจังหวัด หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
     และรองประธานอนุกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจ�าจังหวัด 
   ❏ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ ............................................................................................... 
   
   ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�าขอ นั้น
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(...............................................................................................................)

ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด ..........................................

(...........................................................................)
ต�าแหน่ง หวัหน้าหน่วยอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ 
และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด ..............................

(............................................................................)
ต�าแหน่ง รองประธานอนกุรรมการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม
ธรรมชาต ิและศลิปกรรมประจ�าจงัหวดั ...................



แบบ - กส. ๕ 

ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม

เขียนที่ ………………………………………….

วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .....................

เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

เรียน ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

   

   (ชื่อสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) ………….……....................………………......

โดย (ชื่อผู้บริหารสูงสุด) ……….……....................……………..........................…………… สถานที่ท�าการอยู่ที ่

.................................................................................................. เลขที่ ............... หมู่ที่ ............... 

ถนน ................................................... แขวง/ต�าบล .............................................................. เขต/อ�าเภอ 

............................................. จังหวัด ............................................ เบอร์โทรศัพท์ …....……….......………….

   มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด�าเนินโครงการ 

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

เป็นจ�านวนเงิน ....................................................... บาท (.......................................................................)   

   โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค�าขอ ดังนี้

   ❏ เอกสารข้อเสนอโครงการ

   ❏ ส�าเนาค�าส่ังแต่งตัง้ผูบ้ริหารสงูสุดของสถาบันการศกึษาของรฐัในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 

   ❏ ส�าเนาบตัรประจ�าตัวเจ้าหน้าท่ีของรฐัทีแ่สดงว่าผูย้ืน่ค�าขอเป็นผูด้�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุ  

     หรือผูร้กัษาราชการแทนผู้บริหารสงูสดุของสถาบนัการศกึษาของรัฐในสังกดักระทรวงศกึษาธกิาร

   ❏ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ ............................................................................................... 

   

   ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�าขอ นั้น

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(...............................................................................................................)

ต�าแหน่ง (ผู้บริหารสูงสุดของสถาบนัการศกึษา)



ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม

เขียนที่ ………………………………………….

วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .....................

เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

เรียน ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

   

   (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ………….……....................………………......โดยการด�าเนินการของ 

(ชื่อผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษา) ……….……....................……………..........................…………… 

สถานท่ีท�าการอยู่ท่ี ............................................................................................................................... 

เลขที่ ............... หมู่ที่ ............... ถนน ................................................... แขวง/ต�าบล .............................

เขต/อ�าเภอ .................................... จงัหวดั .......................................... เบอร์โทรศพัท์ …....……….......………….

   มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด�าเนินโครงการ 

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

เป็นจ�านวนเงิน ....................................................... บาท (.......................................................................)   

   โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค�าขอ ดังนี้

   ❏ เอกสารข้อเสนอโครงการ

   ❏ ส�าเนารายงานการประชมุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้นสงักัดทีม่มีตเิหน็ชอบกบัโครงการ  

     และให้ขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุส่ิงแวดล้อม   

		 	 ❏ ส�าเนาบตัรประจ�าตัวเจ้าหน้าท่ีของรฐัทีแ่สดงว่าผูย้ืน่ค�าขอเป็นผูด้�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุ  

     ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่ป็นต้นสงักดัของสถานศึกษา

   ❏ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ ...............................................................................................    

   ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�าขอ นั้น

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(...............................................................................................................)

ต�าแหน่ง (ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

แบบ - กส. ๖
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ภาคผนวก ข
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ตัวอย่ำงกำรจัดท�ำข้อเสนอโครงกำรตำมมำตรำ ๒๓(๔) 
แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕

(ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)

ชื่อโครงการ…………

ประเภทและลักษณะของโครงการ 

 เป็นโครงการ.......(ใหม่ท่ีไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนิน

กิจกรรมมาก่อน/ ต่อเนื่อง ซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนจาก...................................  

เพื่อท�ากิจกรรม...........................................มาระดับหนึ่งแล้ว) 

 โครงการนี้จะเป็น (การพัฒนา/ ต่อยอด/ อื่น ๆ ระบุ) โครงการด้าน............. 

(การวิจัย/ การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ(ระบุกลุ่มเป้าหมาย) ในการ

อนุรักษ์การจดัการทรพัยากร...(ระบ)ุ/ การอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง/ 

ด้านสิง่แวดล้อมศกึษาและการรณรงค์สร้างจิตส�านกึ/ การเตรยีมความพร้อมรบัมอื

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบ

ยัง่ยนื และภมูปัิญญาท้องถิน่/ ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน�้า/ ด้านการพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม/ 

การแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมในพื้นที่/ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ในการจัดการสิ่งแวดล้อม/ ความหลากหลายทางชีวภาพ / ทรัพยากรน�้า/  

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม/ อื่น ๆ ระบุ) โดยผ่านกระบวนการ................................  

เพื่อ.............................................

ควำมสอดคล้องกับกรอบทิศทำงกำรสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตำม 

มำตรำ ๒๓(๔) แห่ง พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม

แห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปี......(ปัจจบุนั)...ข้อที.่......ขอบเขตกจิกรรมที.่......
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร : ชือ่หน่วยงาน/องค์กร........................................

  (กรณีเป็นองค์กรเอกชนด้านสิง่แวดล้อมให้ระบุ  

  เลขทะเบียนองค์กร เอกชนด้านการคุ้มครอง 

  สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

  ทีจ่ดทะเบียนกบักระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ

  และสิ่งแวดล้อม

  วันที่จดทะเบียน............................................)

  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์

หน่วยงำนด�ำเนินโครงกำร : ชื่อหน่วยงาน/องค์กรที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

  ด�าเนินโครงการโดยตรง (ถ้ามี)

ผู้ประสำนงำนโครงกำร :  ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์ 

๑. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ด�าเนินโครงการ

 ๑.๑ ลักษณะพื้นที่ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระบุ 

   ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัพ้ืนทีด่�าเนินโครงการ และกจิกรรมทีจ่ะด�าเนนิการ) เช่น  

  

   ๑.๑.๑ ลักษณะพื้นที่ 

     หมู่บ้าน...... ต�าบล........ อ�าเภอ.........จังหวัด.......... เป็นพื้นที่....... 

   (ระบคุวามส�าคญั สภาพทางภมูศิาสตร์หรอืลกัษณะเด่นของพืน้ที ่เช่น เป็น 

   พื้นที่ต้นน�้า เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย พ้ืนที่ชุ่มน�้า อยู่ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ เช่น  

   อทุยานแห่งชาต ิ ป่าสงวนแห่งชาต ิ เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า เขตห้ามล่าสตัว์ป่า  

   เขตวนอุทยาน พื้นที่ป่าสาธารณะ พื้นที่ป่าหัวไร่ปลายนา เป็นต้น โดย 

   ต้องระบุชื่อพื้นที่ป่าดังกล่าวด้วย)  
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๑.๑.๒ ลักษณะสังคม

   มีจ�านวนประชากร.......คน การประกอบอาชีพหลักของคนในชุมชน 

ส่วนใหญ่ คือ อาชีพ.......................... รองลงมาคืออาชีพ......................... มีขนาด

พื้นที่เกษตรกรรมโดยรวมประมาณ......................ไร่  แบ่งประเภทตามลักษณะ 

การปลูกพืช ได้ดังนี้ ปลูก.....ประมาณ......ครัวเรือน เป็นพื้นที่โดยประมาณ........ไร่ 

เฉลีย่ครัวเรือนละ....ไร่ ปลกู.....ประมาณ......ครวัเรอืน เป็นพ้ืนทีโ่ดยประมาณ......ไร่ 

 เฉลีย่ครวัเรอืนละ.......ไร่  โดยส่วนมาก  มสีทิธิใ์นการถือครองทีด่นิเป็น..........(โฉนด/ 

นส.๓/ ภบท.๕/ ส.ค. ๓/ สปก./ สทก. เป็นต้น)

   ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบ....(ชุมชนเมือง/ กลุ่มชาติพันธุ์/ 

อื่น ๆ  ระบุ) ซึ่งมีวิถีชีวิตเป็นแบบ.....(ครอบครัวเดี่ยว/ ครอบครัวขยาย/ เครือญาติ/ 

กลุ่มบ้าน/ หย่อมบ้าน/ อื่น ๆ ระบุ) ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่าง......(เข้มแข็ง/ 

แน่นแฟ้น/ ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กัน/ แบ่งแยกเป็นกลุ่มเป็นพวก/ อื่น ๆ ระบุ)

   ประเพณีที่ส�าคัญ ได้แก่........................

   วัฒนธรรมเด่น ได้แก่................................

   การรวมกลุ่มท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ในชุมชน ได้แก่......กลุ่มองค์กรต่าง ๆ  เช่น 

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มอนุรักษ์ป่า กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ ...... (อธิบาย

รายละเอียดความเป็นมาและสถานภาพของกลุ่มพอสังเขป)
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๑) ทรัพยากรป่าไม้  

 ชื่อป่า........... เป็นป่าประเภท... (ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ

แล้ง ดิบชื้น เป็นต้น) มีพรรณไม้เด่นที่มีความส�าคัญ/ หายาก 

เช่น................อยู่ในพื้นที่........(ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยาน 

แห่งชาติ หรือเขตอนุรักษ์อื่น ๆ หรืออยู่นอกเขตอนุรักษ์  

เช่น เป็นทีส่าธารณะประโยชน์ มกีารรงัวดัออกหนงัสอืส�าคญั

ทีห่ลวงแล้วหรือไม่ ถ้าหากเป็นป่าชมุชน ขึน้ทะเบยีนกบักรม

ป่าไม้แล้วหรือไม่) มีขนาด..............ไร่ ส่วนใหญ่ชุมชน 

จะมกีารใช้ประโยชน์จากป่าในหลายลกัษณะ คอื..... (เกบ็หา

ของป่า ไม้ฟืน ล่าสัตว์ และอื่น ๆ เป็นต้น) 

๒) ทรัพยากรน�้า 

 ชื่อแหล่งน�้า......เป็น....(แม่น�้า/ ล�าคลอง/ ห้วย/ หนอง/ 

บงึ/  อืน่ ๆ  ระบ)ุ มขีนาด........(กว้างกีเ่มตร/ ยาวกีก่โิลเมตร/ 

เล็ก ใหญ่กี่ตารางกิโลเมตร ฯลฯ) โดยเป็น....(ต้นน�้า/ ล�าน�้า

สาขาของ...../อ่ืน ๆ ระบุ) ซึ่งมีความส�าคัญต่อ.... (คนใน

หมู่บ้าน/ ต�าบล/ อ�าเภอ/ จังหวัด)...เป็นอย่างมาก ในช่วง 

ฤดูฝน จะมีปริมาณน�้ามาก และมีน�้าหลากในช่วงเดือน......

คุณภาพน�้าอยู ่ในเกณฑ์......(ดีมาก/ ดี/ พอใช้/ต�่ากว่า

มาตรฐาน/ อื่น ๆ ระบุ) ส่วนในฤดูแล้ง น�้าจะเริ่มลดปริมาณ

ลงต้ังแต่ช่วงเดือน......และเมื่อถึงเดือน.......จะมีปริมาณน�้า

น้อยที่สุด โดยคุณภาพน�้าจะอยู่ในเกณฑ์......(ดีมาก/ ดี/ 

พอใช้/ต�่ากว่ามาตรฐาน/ อื่น ๆ ระบุ) ส่วนใหญ่ชุมชนจะมี

๑.๑.๓ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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การใช้ประโยชน์น�้าเพื่อท�าการเกษตรช่วงเดือน...... 

ซ่ึงจากอดีตที่ผ่านมาพบว่า....(ไม่มีปัญหา/ มีปัญหา).... 

การขาดแคลนน�้า....../ ความขัดแย้งในการใช้น�้า......./  

อื่น ๆ ระบุ (อธิบายรายละเอียดพอสังเขป)

๓) ทรัพยากรดิน

 มีลักษณะพื้นที่เป็นที่....(ราบ/ ที่ลาดชัน/ ที่ภูเขา/  

ที่ลุ ่ม/ ท่ีดอน อื่น ๆ ระบุ) และมีลักษณะเนื้อดิน 

เป็นดิน....(เหนียว/ ดินทราย/ ดินร่วน อื่น ๆ ระบุ)  ระดับ

ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู ่ในระดับ.....(ตรวจสอบ 

ข ้อมูลจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดในพื้นที่ด�าเนิน

โครงการ) และชุมชนมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส�าหรับ 

เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม........ไร่ เป็นที่อยู ่อาศัย......ไร่  

เป็นที่เลี้ยงสัตว์.........ไร่ อื่น ๆ ระบุ

๔) อื่น ๆ  ระบุ (เช่น ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั่ง เป็นต้น) 
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 ๑.๒ ความเป็นมาและพ้ืนฐานการด�าเนนิงานทีผ่่านมาในพ้ืนทีด่�าเนนิโครงการ 

   รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม/ โครงการ ที่องค์กรผู้ขอรับการสนับสนุน  

 และกลุ่มเป้าหมาย เคยด�าเนินการในพื้นที่เป้าหมาย /หรือในพ้ืนท่ีอื่น ๆ ระบุ 

 และต้องการน�ามาขยายผลในโครงการนี้ หรือโครงการอื่นใด ท่ีเคยท�าร่วมกัน 

 กบักลุม่เป้าหมายทีเ่ก่ียวเน่ือง โดยระบุระยะเวลาทีด่�าเนนิการ แหล่งและจ�านวน 

 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน กิจกรรมโครงการ ผลที่ได้รับจากการด�าเนิน 

 กิจกรรม ปัญหาอปุสรรคและความต้องการพฒันาต่อยอด เพือ่ให้ปัญหาในพืน้ที่ 

 ได้รับการแก้ไขให้ครบถ้วนสมบรูณ์ โดยสงัเขป ดงัตาราง (แนบเอกสารแสดงผล 

 การด�าเนินงานที่ผ่านมา ถ้ามี)

   ทัง้นี ้อาจระบโุครงการทีเ่กีย่วข้องทีไ่ด้เคยมกีารด�าเนนิการในพืน้ทีไ่ปแล้ว  

 เพื่อให้สามารถน�าเสนอประสบการณ์ และพื้นฐานการด�าเนินการในพ้ืนที่ 

 เป้าหมายได้อย่างชัดเจน



59

ระ
ยะ

เว
ลา

ด�า
เน

ินโ
คร

งก
าร

 (เ
ริ่ม

ต้น
 - 

สิ้น
สุด

)

โค
รง

กา
รท

ี่ ๑
. 

ชื่อ
โค

รก
าร

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

 ด
�าเ

นิน
กา

รโ
ดย

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

ได
้รับ

กา
รส

นับ
สน

ุนจ
าก

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
วง

เง
ิน 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

บา
ท 

สภ
ำพ

ปัญ
หำ

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์
กจิ

กร
รม

ทีด่
�ำเ

นนิ
กำ

ร 
พื้น

ที/่
กล

ุม่เ
ป้ำ

หม
ำย

ผล
ส�ำ

เร
จ็ข

อง
โค

รง
กำ

ร
ปัญ

หำ
ที่ย

ังค
งอ

ยู่
สิ่ง

ที่จ
ะต

้อง
ท�ำ

ต่อ
ไป



60

ระ
ยะ

เว
ลา

ด�า
เน

ินโ
คร

งก
าร

 (เ
ริ่ม

ต้น
 - 

สิ้น
สุด

)

โค
รง

กา
รท

ี่ ๒
. 

ชื่อ
โค

รก
าร

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

 ด
�าเ

นิน
กา

รโ
ดย

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

ได
้รับ

กา
รส

นับ
สน

ุนจ
าก

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
วง

เง
ิน 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

บา
ท 

สภ
ำพ

ปัญ
หำ

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์
กจิ

กร
รม

ทีด่
�ำเ

นนิ
กำ

ร 
พื้น

ที/่
กล

ุม่เ
ป้ำ

หม
ำย

ผล
ส�ำ

เร
จ็ข

อง
โค

รง
กำ

ร
ปัญ

หำ
ที่ย

ังค
งอ

ยู่
สิ่ง

ที่จ
ะต

้อง
ท�ำ

ต่อ
ไป



61

ระ
ยะ

เว
ลา

ด�า
เน

ินโ
คร

งก
าร

 (เ
ริ่ม

ต้น
 - 

สิ้น
สุด

)

โค
รง

กา
รท

ี่ ๓
. 

ชื่อ
โค

รก
าร

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

 ด
�าเ

นิน
กา

รโ
ดย

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

ได
้รับ

กา
รส

นับ
สน

ุนจ
าก

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
วง

เง
ิน 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

บา
ท 

สภ
ำพ

ปัญ
หำ

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์
กจิ

กร
รม

ทีด่
�ำเ

นนิ
กำ

ร 
พื้น

ที/่
กล

ุม่เ
ป้ำ

หม
ำย

ผล
ส�ำ

เร
จ็ข

อง
โค

รง
กำ

ร
ปัญ

หำ
ที่ย

ังค
งอ

ยู่
สิ่ง

ที่จ
ะต

้อง
ท�ำ

ต่อ
ไป



62

๒. สภาพปัญหา

 จากข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ด�าเนินโครงการที่ได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น แสดง

ให้เหน็ว่า พืน้ที.่..... (ใส่ชือ่ หมูบ้่าน ต�าบล อ�าเภอ จังหวดัเป้าหมายหลกัของโครงการ) 

ยงัคงประสบกับปัญหาต่าง ๆ  มากมาย ดงันัน้ ชมุชนและ....(มลูนธิฯิ สมาคมฯ ฯลฯ)  

จงึได้ร่วมกนัค้นหาปัญหาทีแ่ท้จรงิด้วยวธิกีาร (จดัเวทวีเิคราะห์ปัญหา/ ระดมความ

คิดเห็น/ สัมภาษณ์/ อื่น ๆ ระบุ) และหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ขึน้เมือ่วนัที.่........... เวลา..................... ณ .............

(สถานที่จัดกระบวนการมีส่วนร่วม) (พร้อมทั้งแนบรายชื่อผู้เข้าร่วม และรูปภาพ

ประกอบ) ผลสรุปได้ ดังนี้

 ๒.๑ สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนในภาพรวมของโครงการ ให้กล่าว 

   ถึงสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 

   ทั้งหมดในพื้นที่ด�าเนินโครงการ จากสภาพปัญหาที่ยังคงอยู่ ตามที่ได้ระบุ 

   ไว้ในข้อ ๑.๒ ตารางแสดงผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา พอสังเขป

 

 ๒.๒ สภาพปัญหาที่จะด�าเนินการภายใต้โครงการ ให้กล่าวถึงประเด็นปัญหา 

   หลักและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ 

   พื้นที่ด�าเนินโครงการที่คัดมาจากข้อ ๒.๑ โดยเลือกเฉพาะปัญหาในส่วนที ่

   ต้องการแก้ไข หรอืปัญหาทีค่าดว่าจะเกดิและต้องการป้องกนัหรือเฝ้าระวงั  

   ในโครงการนี้เท่านั้น (เน่ืองจากปัญหาของพื้นท่ีในภาพรวมอาจมีหลาย 

   ปัญหามาก แต่เนื่องด้วยระยะเวลาและงบประมาณท่ีจ�ากัด จึงควรเลือก 

   เฉพาะปัญหาหลักที่ส�าคัญ ๆ มาด�าเนินการก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นปัญหาที่ 

   เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น) โดยให้แยกตาม 

   สภาพปัญหาเป็นหลกั เน่ืองจากปัญหาเดียวกนั อาจเกดิในหลายพืน้ท่ี และ 
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   พื้นที่เดียวกันก็อาจมีปัญหาหลายปัญหาได้ โดยต้องระบุให้ชัดในเชิง 

   ปริมาณด้วย ที่ส�าคัญต้องระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาให้ได้ เพื่อจะ 

   ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ ให้มีความสอดคล้องและแก้ไขปัญหาจากสาเหตุ 

   ที่แท้จริงได้

    

    ดังน้ัน ชุมชนจึงมีความต้องการที่จะ......................(ท�าอะไร)....... 

   เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 

 วัตถปุระสงค์ควรแสดงให้เหน็ว่าสามารถแก้ไขปัญหาหลกัของโครงการ โดยต้อง

มีความเป็นไปได้ และสามารถท�าให้เกิดได้จริง ในระยะเวลาโครงการเท่านั้น  

(ไม่ควรเกิน ๓ ข้อ) 

 ทั้งน้ี การเขียนวัตถุประสงค์ควรใช้ค�าที่แสดงถึงความตั้งใจและเป็นลักษณะ 

เชิงพฤติกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงการด�าเนินงานโครงการ เช่นค�าว่า เพื่อสร้าง 

ความเข้มแข็ง เพื่อสรรหาทางเลือก เพื่อประเมิน เพื่อก�าหนดรูปแบบ เพ่ือ 

แก้ปัญหา เพื่อสร้างเสริม เป็นต้น และมีความกระชับได้ใจความ

 และควรหลีกเลี่ยงการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้วยค�าที่มีความหมาย 

กว้าง ไม่แสดงแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ยากต่อการวัดและ 

ประเมินผลการด�าเนินงานได้ ได้แก่ค�าว่า เพื่อเข้าใจถึง เพื่อทราบถึง เพื่อสร้าง

จิตส�านึก เป็นต้น
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๔. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
 และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่าง ๆ

 โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนจัดการสิ่งแวดล้อม

ระดับต่าง ๆ (เฉพาะแผน/กรอบที่มีประเด็นเดียวกับโครงการฯ) ดังนี้

 ๔.๑ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที.่....(ปัจจุบนั)...ในประเดน็...

 ๔.๒ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี..... 

   (ปัจจุบัน)....ในประเด็น.........

 ๔.๓ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .....(ปัจจุบัน) ในประเด็น......

 ๔.๔ แผนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัด........ ในประเด็น......

 ๔.๕ แผนบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมของ อบต. ................................  

   ในประเด็น...............

 ๔.๖ แผนบริหารงานการสอนด้านส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน............... 

   ในประเด็น................

 ๔.๗ อื่น ๆ (ถ้ามี) 

๕. พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย

 ๕.๑ พื้นที่เป้าหมาย

  

   ๕.๑.๑ พื้นที่เป้ำหมำยหลัก 

    (เป็นพื้นที่หลักที่เรำเข้ำไปท�ำกิจกรรมโครงกำรจริง ๆ)

    ๑) หมู่บ้าน........ต�าบล ........อ�าเภอ........จังหวัด............

    ๒) หมู่บ้าน........ต�าบล ........อ�าเภอ........จังหวัด............
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    ๓) ชื่อป่าที่จะท�ากิจกรรมอนุรักษ์ (ถ้ามี)

    ๔) ชื่อแหล่งน�้าที่จะท�ากิจกรรมอนุรักษ์ (ถ้ามี)

    ๕) อื่น ๆ ระบุ เช่น ป่าชายเลน แหล่งศิลปกรรม เป็นต้น

   ๕.๑.๒  พื้นที่เป้ำหมำยรอง (ถ้ามี) เช่น พื้นที่ขยาย เป็นต้น

   ๕.๑.๓  แผนท่ีแสดงพื้นที่ด�ำเนินโครงกำร เป็นแผนที่กรมแผนที่ทหาร 

 ระวาง ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรอืแผนทีอ่ืน่ใดทีส่ามารถแสดงให้เห็นภาพพืน้ทีโ่ครงการ 

 ได้อย่างชัดเจน โดยระบายสีพื้นท่ีเป้าหมายลงในแผนท่ี ท้ังในส่วนของหมู่บ้าน  

 พื้นที่ป่าไม้ ขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (ถ้ามี) แหล่งน�้า พื้นที่เกษตรกรรม และ 

 ก�าหนดจุดพื้นที่ที่จะด�าเนินกิจกรรมหลัก ๆ ที่ท�าในพื้นที่โดยตรง เช่น พื้นที่ 

 ท�าแนวกันไฟ พื้นที่ปลูกป่าชุมชน พื้นที่ท�าเขตอนุรักษ์พันธุ ์สัตว์น�้า พื้นท่ี 

 ท�าเกษตรกรรมยัง่ยนื พืน้ทีท่�าศนูย์การเรยีนรู ้เป็นต้น ลงในแผนทีใ่ห้ชดัเจนด้วย

 ๕.๒ กลุ่มเป้าหมาย

   ๕.๒.๑ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก คือ กลุ่มแกนน�าที่เราจะให้เข้ามาร่วมใน 

 กิจกรรมหลักทุกกิจกรรม ของโครงการโดยตรง ต้องสามารถระบุจ�านวน 

 ได้ชัดเจน มิใช่ ระบุว่าประชาชนทั้งหมู่บ้าน หรือทั้งต�าบล เพราะคนที่เข้ามา 

 ท�ากิจกรรมโครงการจริง ๆ อาจมีเพียง ๑๐ คน หรือ ๑๐๐ คน ซึ่งหากได้รับ 

 การสนับสนุนแล้ว ในขั้นตอนการท�ากิจกรรมต้องมีรายชื่อบันทึกไว้พร้อม 

 ลายเซ็นทุกคน เพื่อส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดล้อม จะได้สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผลต่อไป  

 ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายหลักจะไม่เน้นที่ปริมาณ ควรเน้นที่คุณภาพ คือ คนที่ม ี

 ใจมุ่งมั่นอยากจะท�าโครงการจริง ๆ เท่านั้น จะท�าให้การด�าเนินงานไม่มีปัญหา 

 ในภายหลัง
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 ๕.๒.๒ กลุ่มเป้ำหมำยรอง (ถ้ามี) คือกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม 

 เป็นครั้งคราวในระดับงานที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของโครงการ มีบทบาท 

 น้อยกว่า เช่น กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับการหนุนเสริม กลุ่มผู้ที่ได้รับ 

 การถ่ายทอดความรู้จากกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นต้น

๖. ระยะเวลาด�าเนินโครงการ ..... ปี......เดือน (ไม่เกิน ๓ ปี)

๗. แผนงาน/กิจกรรมการด�าเนินงาน
  ๗.๑ ตารางเวลาการท�างาน (ไม่ควรเกิน ๒ หน้า ระบุเฉพาะช่ือกิจกรรม 

   และท�าสัญลักษณ์  ระบุช่วงเวลา ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ว่าอยู่ใน 

   ช่วงไตรมาสใด)

แผนงำน / กิจกรรม

๑.๑... (ชื่อกิจกรรม)....

๑.๒.............................

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

ระยะเวลำด�ำเนินงำน (รำยไตรมำส)

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓
๒๑ ๔๓ ๒๑ ๔๓ ๒๑ ๔๓

๒.๑... (ชื่อกิจกรรม)....

๒.๒.............................

๒.๓ .............................

แผนงำนที่ ๑ ....(ชื่อแผนงำน)....................

แผนงำนที่ ๒ ....(ชื่อแผนงำน)....................
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  ชื่อแผนงาน/ ช่ือกิจกรรมในตารางที่ ๗.๑, ๗.๒ และ ๘.๑ ขอให้เรียงล�าดับ 

แผนงาน/ กิจกรรม เป็นชื่อเดียวกัน โดยตาราง ๗.๑ แสดงเวลาการด�าเนินงาน 

ก่อน - หลัง ตาราง ๗.๒ แสดงรายละเอียด วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย

และผลผลิตที่ได้จากการด�าเนินงานในแต่ละกิจกรรม และตาราง ๘.๑ แสดง 

งบประมาณที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรม

แผนงำน / กิจกรรม

๓.๑... (ชื่อกิจกรรม)....

๓.๒.............................

ระยะเวลำด�ำเนินงำน (รำยไตรมำส)

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓
๒๑ ๔๓ ๒๑ ๔๓ ๒๑ ๔๓

๔.๑... (ชื่อกิจกรรม)....

๔.๒.............................

... (ชื่อกิจกรรม)............

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

แผนงำนที่ ๓ ....(ชื่อแผนงำน)....................

แผนงำนที่ ๔ .... (ชื่อแผนงำน) ....................

แผนงำนที่ .... (ชื่อแผนงำน) ....................
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๘. วงเงินงบประมาณ ตามเนื้องาน /กิจกรรม ดังตัวอย่างในตารางข้อ ๘.๑ 

และ ๘.๒ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ

 ๘.๑ ตารางวงเงินงบประมาณ

งบประมำณ / แผนงำน / กิจกรรม
งบกองทุนฯ (บำท)

ปีที ่๑ ปีที่... รวม

๑. งบบริหำรโครงกำร (ไม่เกินร้อยละ 
๓๐ กรณีงานวิจัย ไม่เกินร้อยละ ๑๕ 
ของงบทีข่อรบัการสนบัสนนุจากกองทุนฯ) 
ดังนี้
๑.๑   งบบุคลากร (ระบตุ�าแหน่ง จ�านวนคน 
อัตราค่าตอบแทน)
๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค (......บาท x ……
เดือน)
๑.๓ ค่าติดตามนิเทศโครงการ (ไม่เกิน 
ร้อยละ ๓ ของงบโครงการ)
๑.๔ ค่าตรวจสอบบัญชี (ไม่เกินร้อยละ 
๑ ของงบที่ขอรับการสนับสนุนจาก 
กองทุนฯ) ระบุชื่อ เลขทะเบียนของ 
ผู้ตรวจสอบ (หน่วยงานราชการไม่ต้อง 
มีค่าตรวจสอบบัญชี)

แสดงวงเงินที่
หน่วยงานหรือ
องค์กรมีส่วน
สมทบที่จะเกิด
ขึ้นจริงระหว่าง
ด�าเนินโครงการ

งบสมทบ (บำท)
รวมงบ

ทั้งโครงกำร

๑. รวมงบบริหำรโครงกำร
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งบประมำณ / แผนงำน / กิจกรรม
งบกองทุนฯ (บำท)

ปีที ่๑ ปีที่... รวม

๒. งบด�ำเนินโครงกำร (ไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ ๗๐ กรณีงานวิจัย ไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ ๘๕ ของงบที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ และกรณี
โครงการวิจัยเฉพาะของสถาบันการ
ศึกษา สามารถก�าหนดงบประมาณ
เป็นรายได้เข้าสถาบันการศึกษาตาม
เงื่อนไขของสถาบันได้ แต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๕ ของงบประมาณที่ขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนฯ) เป็นค่า
ใช้จ่ายในการด�าเนนิกจิกรรม ฝึกอบรม 
สัมมนา ดูงาน ค่าใช้สอย วัสดุตาม
ความเหมาะสม โดยยึดหลักการ
ประหยัด ตามจ่ายจริง     

งบสมทบ (บำท)
รวมงบ

ทั้งโครงกำร

แผนงำนที่ ๑ ...(ชื่อแผนงำน)................

๑.๑ ...(ชื่อกิจกรรม)............. 
 • ค่าเอกสาร (... คน x .... บาท
  x .... ครั้ง x ....) 
 • ค่าอาหาร (.... คน x.....บาท
  x ...มื้อ/ วัน x .... ครั้ง x ....) 
 • ค่าวทิยากร (...คน X....ช่ัวโมง x...บาท  
  หรือเหมาจ่าย...บาท x ..ครั้ง x ...) 
 • ค่าวัสดุ อุปกรณ์ (........ หน่วยนับ
  x ......บาท x .... ครั้ง x ....)
 • ค่าอื่น ๆ ระบุ (........หน่วยนับ
  x ....... บาท x .... ครั้ง x ....)

รวม ๑.๑
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งบประมำณ / แผนงำน / กิจกรรม
งบกองทุนฯ (บำท)

ปีที ่๑ ปีที่... รวม
งบสมทบ (บำท)

รวมงบ
ทั้งโครงกำร

รวม ๑.๒

รวม

๒. รวมงบด�ำเนินโครงกำร

๓. รวมงบประมาณทั้งโครงการ (๑+๒)

แผนงำนที ่..................

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

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

๑.๒ ...(ชื่อกิจกรรม).............
 • ค่าเอกสาร (... คน x .... บาท x ....  
  ครั้ง x ....) 
 • ค่าอาหาร (.... คน x.....บาท 
  x ...มื้อ/ วัน x .... ครั้ง x ....) 
 • ค่าวิทยากร (...คน X..ชั่วโมง x...บาท  
  หรือเหมาจ่าย...บาท x ..ครั้ง x ...) 
 • ค่าวัสดุ อุปกรณ์ (........ หน่วยนับ  
  x ......บาท x .... ครั้ง x ....)
 • ค่าอื่น ๆ ระบุ (........หน่วยนับ
   x .......บาท x .... ครั้ง x ....)

รวมงบแผนงานที่ ๑

รวมงบแผนงานที่ ............
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๘.๒ ตารางความช่วยเหลือที่ได้รับจากแหล่งอื่น ๆ (ถ้ามี)

๙. ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการ (ต้องก�าหนดเป็นเชิงปริมาณ และ 

 คุณภาพ สามารถวัดได้ ตอบวัตถุประสงค์ และแสดงถึงการแก้ไขปัญหาได้จริง)

 ๙.๑ ตัวช้ีวัดผลส�าเร็จของโครงการในภาพรวมทั้งโครงการ (วัดผลส�าเร็จ 

   ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ)

รำยละเอียดควำมช่วยเหลือ งบกองทุนฯ (บำท) แหล่งควำมช่วยเหลือ

รวม

งบบริหารโครงการ
๑. ค่าครุภัณฑ์
๒. ................. 
๓. ................. 
งบด�าเนินโครงการ 
๑. .................

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ วิธีกำรวัด เกณฑ์กำรประเมิน

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑.... (ชื่อวัตถุประสงค์) ........

ตัวชี้วัดที่ ๑ เช่น 
• กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์ 
และเศรษฐกิจพอเพียง

เช่น 
• ท�าแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม 

เช่น 
• อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่มเป้าหมาย
มีคะแนนผ่านเกณฑ์
การทดสอบ
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• การลดลงของปัญหา
ทรัพยากร ดิน/ น�้า/ ป่า/ 
ขยะ/ อื่น ๆ ในพื้นที่

• ปัญหาทรัพยากร 
ดิน/ น�้า/ ป่า/ ขยะ/ 
อื่น ๆ ในพื้นที่ ลดลง
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
เมื่อเทียบกับก่อน
ด�าเนินโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ วิธีกำรวัด เกณฑ์กำรประเมิน

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒.... (ชื่อวัตถุประสงค์) ........

ตัวชี้วัดที่ ๒ เช่น 
• กลุ่มเป้าหมายมีจิตส�านึก
รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

• เก็บข้อมูลพฤติกรรมโดย
รวมของกลุ่มเป้าหมายในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ความสม�่าเสมอ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม/ พฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการใช้ หรือการ
กระท�าที่จะท�าให้เกิดความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม/ มี
การรับอาสาที่จะท�างานใด ๆ 
เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

• อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่มเป้าหมายมีการ
แสดงพฤติกรรมที่ดี
ด้านส่ิงแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ ๑ เช่น 
• ปัญหาทรัพยากรดิน/
น�้า/ ป่า ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู

ตัวชี้วัดที่ ๒
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๙.๒  ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการเป็นรายปี 
  (วัดผลส�าเร็จในเชิงผลผลิตของแผนงานในแต่ละปี)

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒.... (ชื่อวัตถุประสงค์) ........

ปีที่ ๒ปีที่ ๑ ปีที่ ๓ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ

แผนงำนที่ ๑ ...........................................................
(ชื่อแผนงำน) ..........................................................     

ตัวชี้วัดที่ ๑ เช่น จ�านวนกลุ่ม 
เครือข่าย ที่จัดตั้งขึ้น        

ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�านวนไร่ของพื้นที่ป่าไม้
ที่เพิ่มขึ้น

แผนงำนที่ ๒ ...........................................................
(ชื่อแผนงำน) ..........................................................     

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ�ำนวนเกษตรกรที่ลด
กำรใช้สำรเคมี

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
กิจกรรมอย่ำงสม�่ำเสมอ

ร้อยละ
๘๐

๒๐ คน

๑๐ ไร่

๓ กลุ่ม

ร้อยละ
๘๐

๓๐ คน

๑๕ ไร่

๕ กลุ่ม

ร้อยละ
๘๐

๕๐ คน

๒๐ ไร่

๘ กลุ่ม
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๑๐. การบริหารโครงการ 

 ๑๐.๑ โครงสร้างการบริหารโครงการ 

    ๑๐.๑.๑ คณะกรรมกำรท่ีปรกึษำโครงกำร (จะท�างานในระดบัการให้ 

  ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าต่อโครงการ จึงควรเป็นบุคลากรจากทุกภาคส่วนที ่

 เกี่ยวข้องตามลักษณะกิจกรรมที่ด�าเนินการ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยาน 

 แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ ์พืช ส�านักงานประมงจังหวัด ส�านักงานเกษตร 

 จังหวัด ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด หน่วยงานราชการ 

 อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ ปราชญ์ 

 แขนงต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เป็นต้น) ทั้งนี้ ทุกโครงการจะต้อง 

 ประสานหน่วยงานด้านสิง่แวดล้อมทีร่บัผดิชอบในพืน้ทีโ่ครงการ คอื ส�านกังาน 

 สิ่งแวดล้อมภาค และส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการด้วย

บทบาทและหน้าที่

๑. ...............................................................................

๒. ...............................................................................

ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง หน่วยงำน
ต้นสังกัด

สถำนที่ติดต่อ/ 
เบอร์โทรศัพท์

๑. .................................

๒. .................................

๓. .................................

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
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ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง หน่วยงำน
ต้นสังกัด

สถำนที่ติดต่อ/ 
เบอร์โทรศัพท์

   ๑๐.๑.๒  คณะกรรมกำรบรหิำรโครงกำร หรอืด�าเนนิโครงการ (จะท�างาน 

   ในระดับใกล้ชิดกับโครงการ ดังนั้น จึงควรเป็นบุคลากรของหน่วยงาน/ 

   องค์กรผู้เสนอโครงการ และหน่วยงานหรือภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ 

   ที่จะได้ร่วมกันด�าเนินโครงการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 

   เป้าหมาย ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน�าชุมชน หรือกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น)

บทบาทและหน้าที่

๑. ..............................................

๒. ..............................................

   ๑๐.๑.๓ ผู้ประสำนงำนโครงกำร

บทบาทและหน้าที่

๑. ..............................................

๒. ..............................................

ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง หน่วยงำนต้นสังกัด สถำนที่ติดต่อ/ 
เบอร์โทรศัพท์

๑. ............................ 

๒. ............................

๓. ............................

ที่อยู่ที่สามารถ

ติดต่อได้
ประธำนโครงกำร
คณะกรรมกำรโครงกำร
เลขำนกุำรโครงกำร ฯลฯ

เช่น องค์กร หรือ อบต. 
หรือหมู่บ้ำน หรือต�ำบล 
หรือกลุ่ม/ เครือข่ำย 
เป็นต้น



77

   ๑๐.๑.๔   เจ้ำหน้ำท่ีสนำม (ถ้ำมี) ชือ่ นามสกลุ วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ 

   การท�างานด้านสิ่งแวดล้อม

บทบาทและหน้าที่

๑. ..............................................

๒. ..............................................

   ๑๐.๑.๕   พนกังำนบัญชี (ถ้ำมี) ชือ่ นามสกลุ วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ 

   การท�างานด้านสิ่งแวดล้อม

   ๑๐.๑.๖ .......... อื่น ๆ (ถ้ำมี)

   (หมายเหตุ ตั้งแต่ข้อ ๑๐.๑.๓ – ๑๐.๑.๖ ให้ระบุทุกคนท่ีรับเงินเดือน 

   ในงบบริหารงานโครงการ)

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

วุฒิกำรศึกษำ

ประสบกำรณ์
กำรท�ำงำนด้ำน 

สิ่งแวดล้อม

ประสบกำรณ์
กำรท�ำงำนด้ำน 

สิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์
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  ๑๐.๒ แนวทางการบริหารโครงการเพ่ือให้ เกิดความต่อเนื่องย่ังยืน 

ของโครงการ

 ควรก�าหนดแนวทางให้ชดัเจนว่า หลงัจากโครงการสิน้สดุแล้ว จะมกีารถ่ายทอดงาน 

ขบัเคลือ่นโครงการต่อเนือ่ง และกลุม่ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้จะสามารถด�าเนินงานต่อเนือ่ง

หลังสิ้นสุดโครงการได้อย่างไร

๑๑. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   (ทั้งในระดับชุมชน และในภาพระดับพื้นที่โครงการ)

    

   ๑๑.๑ ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน 

    ๑๑.๑.๑ 

    ๑๑.๑.๒ 

   ๑๑.๒ ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ๑๑.๒.๑ 

    ๑๑.๒.๒ 

๑๒. การติดตามนิเทศโครงการ

   ต้องมีการวางแผนการติดตามนิเทศโครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโครงการ 

ระหว่างการด�าเนินงาน และระยะสิน้สดุการด�าเนนิงาน โดยกระบวนการมส่ีวนร่วม

ของชุมชนกลุ่มเป้าหมายทุกระยะ ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายในการติดตามนิเทศโครงการ  

จะคิดเป็นส่วนหนึ่งของงบบริหารโครงการ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว
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๑. เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ

 ๑.๑ ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชน

ด้านการคุ ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่จดทะเบียนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(คส.๒)

 ๑.๒ แบบค�าขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ซ่ึง 

ลงนำมโดยผู้มีอ�ำนำจท�ำนิติกรรมแทนนิติบุคคลในองค์กรผู้ขอรับ

กำรสนับสนุน คือ ประธำนมูลนิธิ นำยกสมำคม หรือผู้ที่ได้รับมอบ

อ�านาจโดยถูกต้องตามกฎหมาย และแนบหนังสือมอบอ�ำนำจ 

ที่ติดอำกรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว มาพร้อมด้วย

 ๑.๓ แบบค�าขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุน 

สิ่งแวดล้อม แบบ กส.๑ - ๖ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามประกาศคณะ

กรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�าอรับ

เงินช่วยเหลอืและอดุหนนุจาก กองทนุสิง่แวดล้อม ตามาตรา ๒๓ (๔) 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมายเหตุ
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๒. ควรแนบหลกัฐานทีแ่สดงให้เหน็ว่าโครงการได้จดัให้มกีระบวนการ 

มีส่วนร่วมของชุมชน และเป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

หากโครงการท่ีน�าเสนอขอรบัการสนบัสนนุจากกองทุนสิง่แวดล้อมไม่

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ปัญหา ก็จะมีผลต่อการ

พิจารณาข้อเสนอโครงการ

๓. ตรวจสอบพืน้ทีแ่ละกจิกรรมโครงการให้ชดัเจน ว่าไม่ได้อยูใ่นเขต

พื้นที่อนุรักษ์ พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงยืนยัน เช่น ในกรณีเป็น 

ที่สาธารณประโยชน์ที่มีการรังวัดแล้ว ให้แนบหนังสือส�าคัญที่หลวง 

พร้อมทั้งหนังสือแสดงการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อด�าเนิน

กิจกรรมตามโครงการ จาก อบต. ที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ แต่หากพื้นท่ี

โครงการอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ต้องไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงแก่พืน้ทีอ่นรุกัษ์ดังกล่าว แต่ถ้ามกีจิกรรมทีก่่อให้เกดิการ

เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่อนุรักษ์นั้น เช่น จัดท�าแนวเขต การปลูกป่า 

ท�าแนวกันไฟ ท�าฝายแม้ว เป็นต้น ให้โครงการด�าเนินการขออนุญาต

เข้าด�าเนินกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จากหน่วยงานอนุญาต 

ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอทุยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื เป็นต้น 

อย่างเป็นทางการก่อน พร้อมแนบหนังสือแจ้งให้การอนุญาตจาก

หน่วยงานดังกล่าวมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการด้วย 
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๔. ในการจัดกิจกรรมโครงการ การท�าสื่อ ป้าย แผ่นพับ CD 

ประชาสัมพันธ์โครงการ หรือผลการด�าเนินโครงการ ให้ระบุว่า  

“ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงำนนโยบำย

และแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงทรัพยำกร 

ธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม”

๕. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด�าเนินโครงการ จะต้องมีการจัดท�า

หนงัสอืสรปุบทเรยีนโครงการส่งให้กองทนุสิง่แวดล้อม เพือ่ใช้เป็นสือ่

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลส�าเร็จของโครงการด้วย จ�านวน ๕๐ เล่ม 

(ภายในระยะเวลา ๓ เดือน)

๖. ข้อก�าหนดการพิมพ์

 ๖.๑ ตั้งค่าหน้ากระดาษ บน ขวา และ ซ้าย ๒.๕ เซนติเมตร  

ล่าง ๒.๐ เซนติเมตร

 ๖.๒ ใช้อักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ ยกเว้น

ตัวอักษรในตาราง ขนาดอักษร ๑๔
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ภาคผนวก ค
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ตัวอย่ำงกำรจัดท�ำข้อเสนอโครงกำรตำมมำตรำ ๒๓(๔) 
แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(ด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ)

ชื่อโครงการ…………

๑. หลักการและเหตุผล

 ๑.๑ ลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ 

 (กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนครเทศบาลเมือง เทศบาลต�าบล  

หรือ อบต.) และลักษณะสังคมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ด�าเนินโครงการ เช่น

 

 ๑.๑.๑ ลกัษณะทำงกำยภำพของพืน้ที ่

 (กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนครเทศบาลเมือง เทศบาลต�าบล  

หรือ อบต.) มีจ�านวน ชุมชน/หมู่บ้าน มีเนื้อที่ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ 

กบัพืน้ที ่อปท. ใกล้เคยีง (แนบแผนทีห่รอืแผนผงั) เป็นพืน้ที ่(ระบกุารใช้ประโยชน์

ของพื้นที่ เช่น เป็นชุมชนเมือง/ชุมชนเมืองกึ่งชนบท เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว มีสถาน

ประกอบการด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม โรงแรม/รีสอร์ท ชุมชนที่พักอาศัย 

โรงเรียนระดับประถม/มัธยม มหาวิทยาลัย ตลาดสด ซ่ึงเป็นแหล่งก�าเนิด 

ขยะมูลฝอย)

 ๑.๑.๒ ลกัษณะสังคม

 มีจ�านวนประชากร คน จ�านวนครัวเรือน ครัวเรือน จ�านวนประชากรแฝง 

ในพื้นที่ประมาณ คน การประกอบอาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ อาชีพ 

หลักคือ อาชีพรองคือ (แนบตารางแสดงจ�านวนประชากร/ครัวเรือนตาม 

ทะเบียนราษฎร)
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 ๑.๒ สภาพปัญหาในพ้ืนทีด่�าเนนิโครงการ

 ๑.๒.๑ (กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาล

ต�าบล หรือ อบต.) มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจ�านวน..................ตันต่อวัน  

การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ได้ประมาณ.......................ตันต่อวัน  

มีขยะมูลฝอยตกค้างจ�านวน.............ตันต่อวัน โดยน�าขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวม 

ไปก�าจัด ณ (สถานที่/ศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ่งด�าเนินการโดย เทศบาล/อบต. 

ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่.......ต�าบล........อ�าเภอ.............จังหวัด.............) และ 

เสียค่าใช้จ่ายในการก�าจัด จ�านวน.............บาทต่อเดือน

 ๑.๒.๒ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ประชาชน/

เยาวชน ขาดจิตส�านึก ยังไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทภายในชุมชน 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ เทศบาล/อบต. ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจาก

อุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพ หรือขาดบุคลากรในการด�าเนินการ เป็นต้น

 ๑.๓ ความเป็นมาและพ้ืนฐานการด�าเนนิงาน

 (กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�าบล หรือ 

อบต.) เคยมกีารด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการทีข่อรบัการสนบัสนนุจากกองทุน

สิ่งแวดล้อม ชื่อโครงการ.............ด�าเนินการโดย.............จ�านวนเงิน.............บาท  

ปีที่ด�าเนินการ พื้นที่ (ชุมชน/หมู่บ้าน) ที่ด�าเนินโครงการจ�านวน ชุมชน/หมู่บ้าน 

ผลการด�าเนินการ.............(อธิบายผลส�าเร็จและปัญหาอุปสรรคที่พบ ตลอดจน

แนวทางการด�าเนินการในระยะต่อไป พร้อมทั้งแนบเอกสารรายงานผลการด�าเนิน

โครงการดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาส�าหรับโครงการนี้ด้วย)
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 ๑.๔ เหตผุลความจ�าเป็นทีต้่องจดัท�าโครงการ

 (กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�าบล  

หรือ อบต.) มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินโครงการ.............เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการ

ขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีชมุชน สถานศึกษา อาคารหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ตลาดสด 

เป็นต้น ในเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 

เทศบาลต�าบล หรือ อบต.) หรือเพื่อรณรงค์/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/

เยาวชน ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย โดยการคดัแยกประเภทขยะ

มูลฝอย (อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย)

 ๒. วัตถุประสงค์

 ๒.๑  สือ่เข้าใจง่าย มคีวามกระชับและชัดเจน รวมทัง้ วดัผลได้ในเชิงคุณภาพ  

    หรือปริมาณ 

 ๒.๒  การก�าหนดวตัถุประสงค์ต้องมคีวามสอดคล้องกบักจิกรรม 

    (ประมาณ ๒-๓ ข้อ) ตัวอย่างการก�าหนดวตัถุประสงค์ เช่น

    (๑) ให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน สถานศึกษา  

    ตลาดสด ฯลฯ

    (๒) ให้มกีารคดัแยกขยะอนิทรย์ี ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย เพือ่ลดปรมิาณ 

    ขยะในพื้นที่

    (๓) ให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย

    (๔) ให้มีการจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชน/โรงเรียน
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๓. ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศ

 โครงการมคีวามสอดคล้องกบันโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนจดัการสิง่แวดล้อม 

ระดับต่างๆ (เฉพาะนโยบาย/ยทุธศาสตร์/แผน ทีม่ปีระเดน็สอดคล้องกบัโครงการฯ) 

ดังนี้ 

 

  ๓.๑  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที่.................... ในประเด็น 

 ๓.๒ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

    ปี......................ในประเด็น 

 ๓.๓  แผนจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ......................ในประเด็น 

 ๓.๔  แผนยุทธศาสตร์ด้านสิง่แวดล้อมจงัหวดั...........................ในประเด็น 

 ๓.๕  แผนบริหารงานด้านสิง่แวดล้อมของ เทศบาล/อบต...........ในประเดน็ ......... 

 ๓.๖  แผนบริหารงานการสอนด้านสิง่แวดล้อมของโรงเรียน........ในประเดน็..... 

 ๓.๗  แผน/นโยบายอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง (ถ้าม)ี

๔. พื้นที่ด�าเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมาย

 ๔.๑  พ้ืนทีด่�าเนนิโครงการ จ�านวน.................ชุมชน/หมู่บ้าน 

    (โรงเรียน ตลาดสด หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน)

   

    (๑) ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน...........ต�าบล...........อ�าเภอ.................จังหวัด 

    (๒) ชื่อโรงเรียน...........ต�าบล...........อ�าเภอ...........จังหวัด  

    (๓) ชื่อตลาดสด...........ต�าบล...........อ�าเภอ...........จังหวัด  

 (ปัจจุบัน)

 (ปัจจุบัน)

 (ปัจจุบัน)
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    (๔) ชื่อหน่วยงานรัฐ/เอกชน...........ต�าบล...........อ�าเภอ...........จังหวัด 

    (๕) อื่นๆ

 ๔.๒  แผนทีแ่สดงพ้ืนทีด่�าเนนิโครงการ 

 แสดงชุมชน/หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่จะด�าเนินโครงการ โดยอาจ 

ระบายสีพ้ืนที่เป้าหมายและก�าหนดจุดพื้นที่ท่ีจะด�าเนินกิจกรรมหลักๆ ท่ีท�าใน 

พื้นที่โดยตรง เช่น จุดก่อต้ังธนาคารขยะในชุมชน/โรงเรียน จุดก่อตั้งศูนย์การ 

เรียนรู ้ด้านการจัดการปุ ๋ยอินทรีย์ขนาดเล็ก หรือการก�าจัดขยะอินทรีย์ด้วย 

ไส้เดือนดิน จุดรวบรวมขยะอันตราย เป็นต้น

 ๔.๓  กลุม่เป้าหมาย

   

 ๔.๓.๑ กลุม่เป้ำหมำยหลกั คอื กลุม่ประชาชน/นกัเรยีน ทีจ่ะเข้าร่วมในกจิกรรม

หลักทุกกิจกรรมของโครงการโดยตรง โดยระบุจ�านวนกลุ่มเป้าหมายแยกเป็น

ประชาชนในชุมชน/หมู่บา้น จ�านวน คน และจ�านวน...............ครัวเรือน ครู/นกัเรยีน 

จ�านวน คน ผู้ประกอบการร้านค้า จ�านวน...............ราย เป็นต้น (ซึ่งหากได้รับการ

สนับสนุนแล้วในขั้นตอนการท�ากิจกรรม ต้องมีรายชื่อบันทึกไว้พร้อมลายเซ็น 

ทุกคนเพื่อส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้

สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผลต่อไป)

 ๔.๓.๒ กลุ่มเป้ำหมำยรอง (ถ้ามี) คือ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม 

เป็นครัง้คราวในระดบังานทีไ่ม่ใช่วตัถปุระสงค์หลกัของโครงการ มบีทบาทน้อยกว่า 

เช่น กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับการหนุนเสริม กลุ่มผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด 

ความรู้จากกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นต้น โดยระบุจ�านวนกลุ่มเป้าหมายรอง แยกเป็น

ประชาชนในชุมชน/หมู่บา้น จ�านวน คน และจ�านวน...............ครัวเรือน ครู/นกัเรยีน 

จ�านวน คน ผู้ประกอบการร้านค้า จ�านวน...............ราย
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 ๕. ระยะเวลาด�าเนินโครงการ

   ระยะเวลาด�าเนินโครงการ.................ปี .................เดือน (ไม่เกิน ๓ ปี)

 

 ๖. แผนงาน/กิจกรรมการด�าเนินงาน

    ๖.๑ ตารางเวลาการท�างาน (ไม่ควรเกิน ๒ หน้า ระบุเฉพาะช่ือกิจกรรม 

และท�าสัญลักษณ์ ระบุช่วงเวลา ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ว่าอยู่ในช่วงไตรมาสใด)

แผนงำน / กิจกรรม

๑.๑... (ชื่อกิจกรรม)....

๑.๒.............................

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

ระยะเวลำด�ำเนินงำน (รำยไตรมำส)

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓
๒๑ ๔๓ ๒๑ ๔๓ ๒๑ ๔๓

๒.๑... (ชื่อกิจกรรม)....

๒.๒.............................

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

แผนงำนที่ ๑ ....(ชื่อแผนงำน)....................

แผนงำนที่ ๒ ....(ชื่อแผนงำน)....................
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 ชื่อแผนงาน/ชื่อกิจกรรมในตารางที่ ๖.๑, ๖.๒ และ ๗.๑ ขอให้เรียงล�าดับ  

แผนงาน/กิจกรรม เป็นชื่อเดียวกัน โดยตาราง ๖.๑ แสดงเวลาการด�าเนินงาน 

ก่อน-หลัง ตาราง ๖.๒ แสดงรายละเอียด วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/พื้นท่ีเป้าหมาย 

และผลผลิตที่ได้จากการด�าเนินงานในแต่ละกิจกรรม และตาราง ๗.๑ แสดง 

งบประมาณที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรม

แผนงำน / กิจกรรม

๓.๑... (ชื่อกิจกรรม)....

๓.๒.............................

ระยะเวลำด�ำเนินงำน (รำยไตรมำส)

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓
๒๑ ๔๓ ๒๑ ๔๓ ๒๑ ๔๓

๔.๑... (ชื่อกิจกรรม)....

๔.๒.............................

... (ชื่อกิจกรรม)...........

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

แผนงำนที่ ๑ ....(ชื่อแผนงำน)....................

แผนงำนที่ ๔ ....(ชื่อแผนงำน)....................

แผนงำนที่ ๔ ....(ชื่อแผนงำน)....................
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๗. วงเงินงบประมาณ ตามเนื้องาน/กิจกรรม ดังตัวอย่างในตารางข้อ ๗.๑ 

และ ๗.๒ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ

๗.๑ ตารางวงเงินงบประมาณ 

งบประมำณ / แผนงำน / กิจกรรม
งบกองทุนฯ (บำท)

ปีที ่๑ ปีที่... รวม
งบสมทบ (บำท)

รวมงบ
ทั้งโครงกำร

แสดงวงเงินที่
หน่วยงานหรือ
องค์กรมีส่วน
สมทบที่จะ 
เกิดขึ้นจริง
ระหว่างด�าเนิน 
โครงการ

๑. งบบริหำรโครงกำร (ไม่เกินร้อยละ 
๓๐ กรณีงานวิจัย ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของ
งบที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ) 
ดังนี้
 ๑.๑ งบบุคลากร 
 ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค
 ๑.๓ ค่าติดตามนิเทศโครงการ 
    (ไม่เกินร้อยละ ๓ ของงบ 
    โครงการ)
 ๑.๔ ค่าตรวจสอบบัญชี (ไม่เกิน 
    ร้อยละ ๑ ของงบที่ขอรับ 
    การสนับสนุนจากกองทุนฯ)  
    ระบุชื่อ เลขทะเบียนของ 
    ผู้ตรวจสอบ (หน่วยงานราชการ 
    ไม่ต้องมีค่าตรวจสอบบัญชี)

๑. รวมงบบริหำรโครงกำร
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งบประมำณ / แผนงำน / กิจกรรม
งบกองทุนฯ (บำท)

ปีที ่๑ ปีที่... รวม
งบสมทบ (บำท)

รวมงบ
ทั้งโครงกำร

แผนงำนที่ ๑ ... (ชื่อแผนงำน) ................

๒. งบด�ำเนินโครงกำร (ไม่ต�่ากว่า 
ร้อยละ ๗๐ กรณีงานวิจัย ไม่ต�่ากว่า
ร ้อยละ ๘๕ ของงบที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ และกรณี
โครงการวิจัยเฉพาะของสถาบันการ
ศึกษา สามารถก�าหนดงบประมาณ 
เป็นรายได้เข้าสถาบันการศึกษาตาม
เงื่อนไขของสถาบันได้ แต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๕ ของงบประมาณที่ขอรับ 
การสนับสนุนจากกองทุนฯ) เป็นค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินกิจกรรม ฝึกอบรม 
สัมมนา ดูงาน ค่าใช้สอย วัสดุตาม
ความเหมาะสม โดยยึดหลักการ
ประหยัด ตามจ่ายจริง              

๑.๑ ...(ชื่อกิจกรรม)............. 
 • ค่าเอกสาร (... คน x .... บาท x ....  
 • ค่าอาหาร (.... คน x.....บาท 
  x ...มื้อ/ วัน x .... ครั้ง x ....) 
 • ค่าวทิยากร (...คน X..ชัว่โมง x...บาท  
  หรือเหมาจ่าย...บาท x ..ครั้ง) 
 • ค่าวสัด ุอปุกรณ์ (........ หน่วยนบั 
  x ......บาท x .... ครั้ง x ....)
 • ค่าอื่น ๆ ระบุ (........หน่วยนับ 
  x ....... บาท x .... ครั้ง x ....)

รวม ๑.๑

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

...... ...... .......
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งบประมำณ / แผนงำน / กิจกรรม
งบกองทุนฯ (บำท)

ปีที ่๑ ปีที่... รวม
งบสมทบ (บำท)

รวมงบ
ทั้งโครงกำร

แผนงำนที่ ......

รวม ๑.๒

รวม

๑.๒ ..............................

รวมงบแผนงานที่ ๑

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

รวมงบแผนงานที่....

๒. รวมงบด�ำเนินโครงกำร

๓. รวมงบประมาณทั้งโครงการ (๑+๒)

๗.๒  ตารางความช่วยเหลือที่ได้รับจากแหล่งอื่นๆ (ถ้ามี)

รำยละเอียดควำมช่วยเหลือ งบประมำณ (บำท) แหล่งควำมช่วยเหลือ

งบบริหำรโครงกำร
๑.ค่าครุภัณฑ์
๒..........
งบด�ำเนินโครงกำร 
๑. ......

รวม
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๘. ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการ (ต้องก�าหนดเป็นเชิงปริมาณ และ 

 คุณภาพ สามารถวัดได้ ตอบวัตถุประสงค์ และแสดงถึงการแก้ไขปัญหาได้จริง)

 ๘.๑ ตวัชีว้ดัผลส�าเร็จของโครงการในภาพรวมท้ังโครงการ (วดัผลส�าเร็จ 

   ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ วิธีกำรวัด เกณฑ์กำรประเมิน

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑.... (ชื่อวัตถุประสงค์) ........

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒.... (ชื่อวัตถุประสงค์) ........

ตัวชี้วัดที่ ๑ เช่น 
• กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์ 
และเศรษฐกิจพอเพียง

เช่น 
• ท�าแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจหลังการฝึก
อบรม

เช่น 
• อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่มเป้าหมาย  
มีคะแนนผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ

ตัวชี้วัดที่ ๒ 
• กลุ่มเป้าหมายมีจิตส�านึก
รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

• เก็บข้อมูลปริมาณขยะ
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย วัดเป็น
กิโลกรัมต่อเดือน เป็นต้น

• อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
มีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยประเภท
ขยะอินทรีย์
ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตรายเป็นต้น

ตัวชี้วัดที่ ๑

ตัวชี้วัดที่ ๒
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๘.๒ ตัวช้ีวัดผลส�าเร็จของโครงการเป็นรายปี 

  (วัดผลส�าเร็จในเชิงผลผลิตของแผนงานในแต่ละปี)

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ

ตัวช้ีวัดที่ ๑ เช่น จ�านวนกลุ่มเครือข่าย 
ที่ผ่านการอบรม จ�านวนธนาคารขยะ 
ที่จัดตั้งในพื้นที่ จ�านวนศูนย์การเรียนรู้
ด้านการจัดการขยะอินทรีย์ที่จัดตั้งขึ้น 
ร้อยละของปรมิาณขยะมลูฝอยทีส่ามารถ
ลดลงได้ เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ ๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ 

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓

แผนงำนที่ ๑ ... (ชื่อแผนงำน) ................

แผนงำนที่ ๒ ... (ชื่อแผนงำน) ................
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๙. การบริหารโครงการ 

 ๙.๑ โครงสร้างการบริหารโครงการ 

 ๙.๑.๑  คณะกรรมกำรทีป่รกึษำโครงกำร (จะท�างานในระดบัการให้ค�าปรกึษา  

 ค�าแนะน�าต่อโครงการ จึงควรเป็นบุคลากรจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องตาม 

 ลักษณะกิจกรรมที่ด�าเนินการ เช่น ประธานชมรม ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน ผู้จัดการ 

 ตลาดสดของเอกชน ผู้อ�านวยการโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา รวมท้ัง 

 หน่วยงานราชการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อโครงการ เป็นต้น)  

 ทัง้นี ้ทกุโครงการจะต้องประสานหน่วยงานด้านสิง่แวดล้อมท่ีรับผดิชอบในพืน้ที ่

 โครงการ คอื ส�านกังานสิง่แวดล้อมภาค และส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ 

 สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการด้วย

บทบาทและหน้าที่

๑. ..............................................

๒. ..............................................

ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง หน่วยงำนต้นสังกัด สถำนที่ติดต่อ/ 
เบอร์โทรศัพท์

๑. ............................ 

๒. ............................

๓. ............................

ที่อยู่ที่สามารถ

ติดต่อได้
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   ๙.๑.๒ คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร หรือด�ำเนินโครงกำร (จะท�างาน 

  ในระดับใกล้ชิดกับโครงการ ดังนั้น จึงควรเป็นบุคลากรของผู้เสนอโครงการ  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน�าชุมชน  

 หรือกลุ่มต่างๆ เป็นต้น)

บทบาทและหน้าที่

๑. ..............................................

๒. ..............................................

   ๙.๑.๓ ผู้ประสำนงำนโครงกำร

บทบาทและหน้าที่

๑. ..............................................

๒. ..............................................

ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง หน่วยงำนต้นสังกัด สถำนที่ติดต่อ/ 
เบอร์โทรศัพท์

๑. ............................ 

๒. ............................

๓. ............................

ที่อยู่ที่สามารถ
ติดต่อได้

ประธำนโครงกำร
คณะกรรมกำรโครงกำร
เลขำนุกำรโครงกำรฯลฯ

ชื่อ-สกุล วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำร 
ท�ำงำนด้ำนสิง่แวดล้อม

สถำนที่ติดต่อ/ 
เบอร์โทรศัพท์
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   ๙.๑.๔   เจ้ำหน้ำท่ีสนำม (ถ้ำม)ี ชือ่ นามสกลุ วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์

การท�างานด้านสิ่งแวดล้อม

บทบาทและหน้าที่

๑. ..............................................

๒. ..............................................

   ๙.๑.๕ พนักงำนบัญชี (ถ้ำมี)

   ๙.๑.๖ อื่นๆ (ถ้ำมี)

   (หมายเหตุ ตัง้แต่ข้อ ๙.๑.๓-๙.๑.๖ ให้ระบทุกุคนท่ีรบัเงนิเดอืนในงบบรหิาร 

   งานโครงการ)

ชื่อ-สกุล วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำร 
ท�ำงำนด้ำนสิง่แวดล้อม

สถำนที่ติดต่อ/ 
เบอร์โทรศัพท์

ชื่อ-สกุล วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำร 
ท�ำงำนด้ำนสิง่แวดล้อม

สถำนที่ติดต่อ/ 
เบอร์โทรศัพท์
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 ๙.๒ แนวทางการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน

 ของโครงการ

  ควรก�าหนดแนวทางให้ชดัเจนว่า หลงัจากโครงการสิน้สดุแล้ว จะมกีารถ่ายทอดงาน 

ขับเคลื่อนโครงการต่อเน่ือง และกลุ ่มต่างๆ ที่เกิดข้ึนจะสามารถด�าเนินงาน 

ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการได้อย่างไร

๑๐. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

    (ทั้งในระดับชุมชน และในภาพระดับพื้นที่โครงการ)

    

   ๑๐.๑ ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน  

    (๑) ............................................................................................

    (๒) ............................................................................................

 

   ๑๐.๒ ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

    (๑) ............................................................................................

    (๒) ............................................................................................

๑๑. การติดตามนิเทศโครงการ

   ต้องมีการวางแผนการติดตามนิเทศโครงการตั้งแต่ระยะเร่ิมต้นโครงการ 

ระหว่างการด�าเนินงาน และระยะสิน้สดุการด�าเนนิงาน โดยกระบวนการมส่ีวนร่วม

ของชุมชนกลุ่มเป้าหมายทุกระยะ ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายในการติดตามนิเทศโครงการ  

จะคิดเป็นส่วนหนึ่งของงบบริหารโครงการ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว
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ภาคผนวก ง



101

แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำโครงกำรด้ำนกำรส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรำ ๒๓(๔) แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริม

และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕

หมำยเหต ุ
•  คณะอนุกรรมการฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ 
 ด้านการจัดการมลพิษ
•  กรณี โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนมีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท จะต้องน�าเสนอ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณา
•  กรณีมีการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม จะให้ผู้เสนอโครงการด�าเนินการ 
 ปรับแก้ไขภายใน ๓๐ วัน
•  วัน หมายถึง วันท�าการ

สผ.พิจำรณำตรวจสอบโครงกำรเบื้องต้น

ไม่ผ่ำน
ผ่ำน

ผู้เสนอโครงการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการในรายละเอียด  
หากโครงการมีรายละเอียดครบถ้วนตามมติคณะอนุกรรมการฯ สผ.

จะจัดท�าวาระเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดภายใน ๓๐ วัน

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
ไม่ผ่ำน

แจ้งผลการพิจารณาภายใน ๓ วัน หลังการรับรองมติ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณา

ผ่ำน

ผ่ำน

หน่วยงาน/ องค์กร จัดท�า
แผนการด�าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน 

ส่ง สผ. ภายใน ๓๐ วัน

ไม่ผ่ำน แจ้งผลการพิจารณาภายใน
๓ วัน หลังการรับรองมติ

ผู้เสนอโครงการส่งข้อเสนอโครงการ ต่อ สผ.
โครงการไม่อยู่ในข่าย 

(องค์กร/ข้อเสนอโครงการ) 
แจ้งตอบภายใน ๓ วัน

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการฯ พิจารณาเบื้องต้น

แจ้งตอบภายใน ๓ วัน 
หลังการรับรองมติ

ส�ารวจภาคสนาม/ประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ และ
แจ้งให้ผู้เสนอโครงการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ 

กรณีมีกำรปรับแก้ไข สผ. จะแจ้งให้ผู้เสนอโครงกำรทรำบภำยใน ๓ วัน หลังกำรรับรองมติ

สผ.จัดท�ำวำระเสนอคณะกรรมกำรกองทุนฯ ภำยใน ๓๐ วัน หลังกำรรับรองมติ



คู่มือการจัดท�าข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย     :  
 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๖๐/ ๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
 แขวงพญาไท เขตพญาไท
 กรุงเทพ ๑๐๔๐๐

กำรอ้ำงอิง :   ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๑,  
  คู่มือการจัดท�าข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
  ตามมาตรา ๒๓ (๔)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ; กรุงเทพ

พิมพ์ครั้งที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๑ 
จ�ำนวน      ๕,๐๐๐ เล่ม

ที่ปรึกษำ :   คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
        คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
        และสิ่งแวดล้อม
        คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
        นางรวีวรรณ   ภูริเดช
        นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์
        นายนวรัตน์   ไกรพานนท์

คณะผู้ด�ำเนินกำร 

        นายวรศักดิ์      พ่วงเจริญ     นางอัศนี        กุลประดิษฐ์   
        นางสาวสุวรรณา   จันทรไพฑูรย์   นายเกียรติพิบูล    แสงสี     
        นางสาวพิชชาภัทร์  กุลมา       นางกัญญาวีณ์      ล�่าสัน  
        นายสุรเดช       สมใจหมาย    นางสาวนุตรีย์      กลิ่นสอน 
        นายยศรพี       ทองเจริญ     นางสาวสิริรัตน์     ศรีเจริญ          
        นายรัชชานนท์    ชะบา       นางสาวกิตติญา    กฤติยรังสิต       
        นางสาวพฤกษา     ศศิธร  

เรียบเรียง :   นางรพีพร       ขันโอฬาร     นายภูดิท       จันทะเรือง
        นายโฆสิต       ชูโต        นางสาวธัญญาเรศ  เที่ยงธรรม
ออกแบบ :   tonkidcreate@gmail.com

พิมพ์ที่  :    บริษัท ส�านักพิมพ์ สื่อตะวัน จ�ากัด



กองบริหำรกองทุนสิ่งแวดล้อม 
     ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท
      เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
     โทรศัพท์   ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๙ 
     โทรสาร    ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๙ 

ผู้อ�ำนวยกำรกองบริหำรกองทุนสิ่งแวดล้อม
    โทรศัพท์  ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๗ 
    โทรสาร   ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงำนวิเครำะห์โครงกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
    โทรศัพท์  ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๓-๔ 
    โทรสาร   ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงำนวิเครำะห์โครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม    
    โทรศัพท์  ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๑-๒ 
    โทรสาร   ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘



แผนที่การเดินทาง





www.facebook.com  http://envfund.onep.go.th

คู่มือการจัดท�าข้อเสนอโครงการ
ที่จะขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

คู่มือการจัดท�าข้อเสนอโครงการ
ที่จะขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

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

(ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการจัดการมลพิษ)

คู่มือการจัดท�าข้อเสนอโครงการ ที่จะขอรับการสนับสนุน จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

กองทนุสิง่แวดล้อ
ม

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ์๐-๒๒๖๕-๖๕๙๑-๔  โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๘๘


