คู่มือการประสานงาน
โครงการภายใต้แผนปฏิ บตั ิการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด
กรณี เงินสมทบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ
๑.
๒.
๓.
๔.

บทนา
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและการรายงานผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนการกาหนดอัตราค่าบริการตามมาตรา ๘๘
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าบริการตามมาตรา ๙๓ และการส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม

หน้า
๑
๓
๗
๘

ภาคผนวก
ก. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอานาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน
การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๑

ข. แบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มที่ ๑ บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

๒๔

- แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการใช้จ่ายเงินและแผนการดาเนินงาน

๒๘

- แบบฟอร์มที่ ๓ ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน

๓๔

- แบบฟอร์มที่ ๔ ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจ

๓๕

- แบบฟอร์มที่ ๕ บันทึกคารับรองผู้เบิก

๓๖

- แบบฟอร์มที่ ๖ แบบรายงานผลการดาเนินงานฯ รายไตรมาส

๓๗

- แบบฟอร์มที่ ๗ แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปี

๓๙

- แบบฟอร์มที่ ๘ รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบที่ ๑๓)

๔๒

- แบบฟอร์มที่ ๙ แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

๔๕

- แบบฟอร์มที่ ๑๐ แบบรายงานการหักเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม

๔๘

ตามมาตรา ๙๓
ค. หนังสือหารือเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติ

๔๙

ง. ติดต่อหน่วยงาน

๕๙

คู่มือประสานการดาเนินงาน
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด
กรณีเงินสมทบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑. บทนา
ส ำนัก งำนนโยบำยและแผนทรัพ ยำกรธรรมชำติแ ละสิ ่ง แวดล้อ ม โดย ส ำนัก งำนกองทุน
สิ่งแวดล้อม ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรกองทุนสิ่ งแวดล้อม ได้ห ำรือร่วมกับกรมบัญ ชีกลำง
(ผู้จัดกำรกองทุน) กำหนดขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ใช้เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่อง
ขั้น ตอนกำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิน กำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนและผลกำรใช้ จ่ ำยเงิน ตลอดจนขั้ น ตอนกำร
ดำเนินงำนเมื่อโครงกำรสิ้นสุด โดยใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนมำตั้งแต่ปี ๒๕๔๐
เพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ให้ ใช้ห ลั กกำรผู้ ก่อมลพิษ เป็ นผู้ จ่ำย (Pollution Pays Principle: PPP) โดยมำตรำ ๘๘
บัญญัติว่ำ “ในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่ใดซึ่งได้จัดให้มีกำรก่อสร้ำงและดำเนินกำรระบบบำบัด
น้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของทำงรำชกำร โดยเงินงบประมำณแผ่นดิน หรือเงินรำยได้ของ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น และเงินกองทุน ซึ่งจัดสรรตำมพระรำชบัญญัตินี้แล้ว ให้คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ โดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ พิจำรณำกำหนดอัตรำค่ำบริกำร ที่จะประกำศใช้
ในแต่ละเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสี ยรวม หรือระบบกำจัดของเสีย
รวมดังกล่ำว” ประกอบกับ มำตรำ ๓๙ บัญญัติว่ำ “แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ที่จะได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติในลำดับแรก จะต้องเสนอ
ประมำณกำรเงินงบประมำณแผ่นดินและเงินกองทุน สำหรับกำรก่อสร้ำงหรือดำเนินกำรเพื่อให้มีระบบ
บ ำบั ดน้ ำเสี ย รวม หรื อระบบกำจั ดของเสี ยรวม ตำมมำตรำ ๓๘(๒) ด้วย” คณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่งชำติ ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๕๗ จึงได้มีมติสำหรับโครงกำรภำยใต้
แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้มี
งบประมำณจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม สมทบกับงบประมำณแผ่นดินเพื่อดำเนินโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำร
เพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘ เป็นอัตรำคงที่ (Flat Rate) โครงกำรละ
๑๐๐,๐๐๐ บำท โดยส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ ใช้ เป็ น

๒
แนวนโยบำยกำรสนับสนุนงบประมำณโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมำ
สำนักงำนนโยบำยฯ จึงได้จัดทำคู่มือประสานการดาเนินงาน สาหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด กรณีเงินสมทบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้น เพื่อให้
กระบวนกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอนต่ำงๆ มีควำมชัดเจน สอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม และง่ำยต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้ขอรับกำรสนับสนุน

๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่ อใช้เป็ น กรอบในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนกองทุนสิ่ งแวดล้อม กรมบัญ ชีกลำง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒) เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีกำร แนวทำงกำรดำเนินงำน และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม

๓. ขอบเขต
ขอบเขตของคู่ มือ ฯ ครอบคลุ มตั้ งแต่ โครงกำรได้รับ กำรอนุ มัติ จำกคณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่งชำติ จนสิ้นสุดโครงกำร โดยแสดงขั้นตอนกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุน กำรจัดทำ
แผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ กำรเปิดและปิดบัญชี กำรกำหนดอัตรำค่ำบริกำร กำรจัดเก็บค่ำบริกำร และกำรส่งเงินเข้ำ
กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๔. ความรับผิดชอบ
ส านั ก งานกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ทำหน้ ำที่ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยเป็นองค์กร
ระดับ ปฏิบั ติในกำรบริห ำรและจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ตำมระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขของคณะกรรมกำรกองทุน สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ
กรมบัญชีกลาง ทำหน้ำที่เป็นผู้เก็บรักษำเงินและทรัพย์สินกองทุน และเป็นผู้จัดกำรกองทุนใน
ส่วนเงินอุดหนุน โดยกำรเก็บรักษำเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อม กำรเบิกจ่ำยเงิน และกำร
บัญชีของกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกำรกำหนดระบบบัญชีกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกำรเฉพำะ

๓

๑. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและการรายงานผลการดาเนินงาน
กำรเบิกจ่ำยเงินและกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑: คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยมีเงินสบทบจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการ
ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ขั้นตอนที่ ๒: คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนุมัติงบประมาณสมทบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ขั้นตอนที่ ๓: สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบการได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
สำนักงำนนโยบำยฯ ดำเนินกำรตรวจสอบกำรได้รับกำรบรรจุโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำร
เพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ไว้ภำยใต้พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขั้นตอนที่ ๔: สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งมติคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมให้ผู้จัดการกองทุน (กรมบัญชีกลาง) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับกำรจัดสรร
เงินอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อมทรำบ พร้อมประสำนกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุนจำก
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ ๕:

การลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้รับกำรจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อดำเนิ น

โครงกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบั ดน้ ำเสี ยรวมหรือระบบกำจัดของเสี ยรวม รวมทั้ งกำรจัดหำ จัดซื้ อ ที่ ดิน วัส ดุ
อุปกรณ์ เครื่ องมื อและเครื่ องใช้ที่ จ ำเป็ นส ำหรับกำรดำเนิ นงำนและบ ำรุงรักษำระบบ จะต้องลงนำมใน
“บั นทึ กข้ อตกลงกำรรั บเงินอุ ดหนุ นจำกกองทุ นสิ่ งแวดล้ อม ตำมโครงกำร............ของ.....................(องค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น)” (รายละเอี ยดตามแบบฟอร์ มที่ ๑) โดยเป็ นกำรลงนำม ๒ ฝ่ ำย ระหว่ ำง องค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นฝ่ ำยหนึ่ ง กับ กรมบั ญชีกลำงและสำนั กงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม อีกฝ่ำยหนึ่ง

๔
ขั้นตอนที่ ๖:

จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้สอดคล้องกับ
รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งแผนกำรดำเนินงำนตำมมำตรำ ๘๘ แล ๙๓ แห่งพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่งให้สำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้อง ภำยใน ๑ เดือน หลังจำก
วันลงนำมในบันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๒)
ขั้นตอนที่ ๗:

การรับรองแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

ส ำนั ก งำนกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ตรวจสอบควำมถูกต้องของแผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้ จ่ำยเงินโครงกำรฯ และลงนำม
รับรองก่อนส่งให้กรมบัญชีกลำงเพื่อใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินตำมขั้นตอนต่อไป พร้อมสำเนำส่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภำยใน ๗ วันทำกำรนับจำกวันที่รับรองแผน
ขั้นตอนที่ ๘:

เปิดบัญชีธนาคารเพื่อเบิกจ่ายเงินโครงการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกำรเปิดบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์กับ ธนำคำรกรุงไทย
จำกัด (มหำชน) ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงกำร....................” และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝำกดังกล่ำว
ให้กรมบัญชีกลำง (ผู้จัดกำรกองทุน) ทรำบเพื่อโอนเงินเข้ำบัญชีให้ต่อไป
ขั้นตอนที่ ๙:

การเบิกจ่ายเงิน

๙.๑ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทำกำรเบิกจ่ำยเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท ในงวดแรกของ
สั ญ ญำจ้ ำงโครงกำร โดยยื่ นหนั งสื อขอเบิ กเงิ นกั บกรมบั ญ ชี กลำง (ผู้ จั ดกำรกองทุ น) (รายละเอี ยดตาม
แบบฟอร์มที่ ๓) พร้อมเอกสำรประกอบ ดังนี้
๑) สำเนำมติคณะกรรมกำรพร้อมรำยละเอียดโครงกำร
๒) สำเนำแผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่สำนักงำนนโยบำยฯ ลงนำม
รับรองแล้ว
๓) สำเนำชื่อ และเลขที่บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของโครงกำร (ต้องลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง)
๔) หนังสือมอบอำนำจ พร้อมสำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ (ถ้ำมี)
๕) สำเนำสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแบบในระเบียบพัสดุของทำงรำชกำรโดยอนุโลม
(ถ้ำมี)
๖) เอกสำรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตำมที่ผู้จัดกำรกองทุนกำหนด

๕
ทั้งนี้ ในกำรขอเบิกเงิน ควรยื่นหนังสือขอเบิกก่อนถึงกำหนดไม่น้อยกว่ำ ๑๐ วัน โดย
ผู้ขอเบิกจะต้องเป็นผู้มีอำนำจสูงสุดของหน่วยงำน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทนได้ โดยให้
ผู้มีอำนำจสูงสุดทำหนังสือมอบอำนำจ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๔) ส่งให้กรมบัญชีกลำงและสำเนำให้
สำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทรำบ
๙.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินอุดหนุน ใช้จ่ำยเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตำม
โครงกำรได้ ภำยในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รำยจ่ำยที่กำหนดไว้สำหรับโครงกำรใดให้ใช้สำหรับโครงกำรนั้น
จะโอนหรือนำไปใช้ในโครงกำรอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร ในสำระสำคัญหรือกำรขอขยำยระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
โครงกำรที่ได้รับอนุมัติจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงได้
๙.๓ ในกรณีที่มิได้ดำเนินกำรตำมแผนที่กำหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงิน
อุดหนุน ส่งเงินคืนกองทุนภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรให้
เก็บไว้ใช้ต่อเป็นกรณีพิเศษ
ขั้นตอนที่ ๑๐:

การโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง

๑๐.๑ กรมบัญชีกลำงจะโอนเงินเข้ำบัญชีโครงกำร ภำยใน ๗ วัน เมื่อเอกสำรครบถ้วน
และจะมีหนังสือแจ้งโครงกำร พร้อมแบบบันทึกคำรับรองของผู้เบิกและแบบรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินของ
โครงกำร (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๕)
๑๐.๒ ผู้มีอำนำจสูงสุดของหน่วยงำนลงนำมในคำรับรองของผู้เบิก
๑๐.๓ ส่งคำรับรองของผู้เบิกที่ลงนำมแล้ว กลับคืนกรมบัญชีกลำง ภำยใน ๗ วัน
ขั้นตอนที่ ๑๑:

การรายงานผลการดาเนินงานและการรายงานการจ่ายเงินของโครงการ

๑๑.๑ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน : องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินกำร
รำยงำนผลกำรดำเนิ น งำนโครงกำร เป็ นรำยไตรมำส และรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปี เมื่อ
ด ำเนิ น กำรครบแต่ ล ะ ๑ ปี โดยส่ ง ให้ ส ำนั ก งำนกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภำยใน ๑๕ วัน หลังจำกสิ้นไตรมำส/ครบรอบ ๑ ปี จนกว่ำจะเสร็จสิ้น
โครงกำร (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๖ และ ๗)
ทั้ งนี้ หำกองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ต้ องจัด ท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน ส่ งให้
หน่ ว ยงำนที่ บ ริ ห ำรงบประมำณแผ่ น ดิ น อยู่ แ ล้ ว ให้ ใช้ ส ำเนำรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนดั งกล่ ำวเสนอ
สำนักงำนนโยบำยฯ ได้โดยอนุโลม

๖
๑๑.๒ รำยงำนกำรรับจ่ำยเงิน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินกำรรำยงำน
กำรรับจ่ำยเงินโครงกำร เป็นรำยไตรมำส ส่งให้กรมบัญชีกลำง (ผู้จัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม) ภำยใน ๑๕ วัน
หลังจำกสิ้นไตรมำส ตำมปีงบประมำณ จนกว่ำจะเสร็จสิ้นโครงกำร (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๘)
ขั้นตอนที่ ๑๒ การดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
๑๒.๑ ปิ ด บั ญ ชี เงิ น ฝำกธนำคำร และส่ ง คงเหลื อ พร้ อ มดอกผลทั้ งหมด (ถ้ ำมี ) คื น
กรมบัญชีกลำง (ผู้จัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม) ภำยใน ๑๕ วัน นับจำกวันสิ้นสุดโครงกำร โดย
๑) โอนเงิ น เข้ ำบั ญ ชี เงิ น ฝำกประเภทออมทรั พ ย์ ของธนำคำรกรุ งไทย สำขำ
กระทรวงกำรคลัง ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดกำรกองทุน)” เลขที่บัญชี ๐๖๘-๐๑๕๙๖๑-๔ โดย
ผู้รับเงินอุดหนุนเป็นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน พร้อมแนบสำเนำใบโอนเงินและสำเนำสมุดบัญชีเงิน
ฝำกออมทรัพย์ของโครงกำรทุกหน้ำ
๒) เขี ยนเช็ คธนำคำรหรือตั๋ วแลกเงิน สั่ งจ่ ำย “กองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม” (ผู้ จั ด กำร
กองทุน ) โดยผู้รับ เงิน อุดหนุ นเป็ นผู้ รับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อเช็คธนำคำรหรือตั๋วแลกเงิน พร้อมแนบ
สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของโครงกำรทุกหน้ำ
กรณีไม่ปฏิบัติตำมถือว่ำผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเป็นลูกหนี้ผิดนัดนับจำกวัน สิ้นสุด
โครงกำร และจะต้องชำระเบี้ยปรับในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินที่ต้องส่งคืน จนกว่ำจะส่งเงินคืนกองทุน
๑๒.๒ สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรส่ งให้ ส ำนั กงำนกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม ส ำนั ก งำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภำยใน ๓๐ วัน นับจำกวันสิ้นสุดโครงกำร (รายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ ๙)

๗

๒. ขั้นตอนการกาหนดอัตราค่าบริการตามมาตรา ๘๘
ตำมมำตรำ ๘๘ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕
บัญญัติว่ำ “ในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่ใดซึ่งได้จัดให้มีกำรก่อสร้ำงและดำเนินกำรระบบบำบัด
น้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของทำงรำชกำร โดยเงินงบประมำณแผ่นดิน หรือเงินรำยได้ของ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น และเงินกองทุน ซึ่งจัดสรรตำมพระรำชบัญญัตินี้แล้ว ให้คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ โดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ พิจำรณำกำหนดอัตรำค่ำบริกำร ที่จะประกำศใช้
ในแต่ละเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสีย
รวมดังกล่ำว”
ในกำรกำหนดอัตรำค่ำบริกำรตำมมำตรำ ๘๘ มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑:

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษำควำมเหมำะสมในกำรจัดเก็บค่ำบริกำร พร้อมรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชน

ขั้นตอนที่ ๒:

นำเสนออัตรำค่ำบริกำรต่อสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓:

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนออัตรำค่ำบริกำรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มำยังสำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ ๔:

สำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมประสำนส่งข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ

ขั้นตอนที่ ๕:

กรมควบคุมมลพิษ ตรวจวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของอัตรำค่ำบริกำรที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเสนอ

ขั้นตอนที่ ๖:

กรมควบคุมมลพิษ นำเสนอ คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ และคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ ๗:

กรมควบคุมมลพิษ นำอัตรำค่ำบริกำรที่คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ มีมติเห็นชอบ
จัดทำประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เรื่อง อัตรำค่ำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมแจ้ง สำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบในกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๓ ต่อไป

๘
๓. ขั้นตอนการจัดเก็บค่าบริการตามมาตรา ๙๓ และการส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม
ตำมมำตรำ ๙๓ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕
บัญญัติว่ำ “ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำร ที่จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม
หรื อระบบก ำจั ดของเสี ย รวมของทำงรำชกำร มีอ ำนำจหน้ำที่จัด เก็บ ค่ำบริก ำร ค่ำปรับ และเรียกร้อ ง
ค่ำเสียหำยตำมที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ ทั้งนี้ เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบ
กำจัดของเสียรวมของทำงรำชกำรที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือส่วนรำชกำรนั้นจัดให้มีขึ้น
ค่ำบริ กำรและค่ำปรั บ ที่ จั ด เก็ บ ได้ต ำมวรรคหนึ่ ง ให้ ได้ รับ กำรยกเว้น ไม่ ต้อ งน ำส่ งคลั งเป็ น เงิน
งบประมำณแผ่นดิน โดยให้นำมำหักส่งเข้ำกองทุนตำมอัตรำส่วนที่คณะกรรมกำรกองทุนกำหนด สำหรับ
ส่วนที่เหลือให้ใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรดำเนินกำรและบำรุงรักษำระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัด
ของเสียรวมของรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือของส่วนรำชกำรที่ได้จัดเก็บค่ำบริกำรและค่ำปรับนั้น”
ในกำรจัดเก็บค่ำบริกำรตำมมำตรำ ๙๓ มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑: ส ำนั ก งำนกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรัพ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม แจ้งประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เรื่อง อัตรำค่ำบริกำรกำจัดขยะมูลฝอยรวม/
บำบัดน้ำเสียรวม แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบกำรดำเนินกำรจัดเก็บค่ำบริกำร
ขั้นตอนที่ ๒: องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จัด เก็ บ ค่ ำบริ กำรตำมอั ต รำที่ ค ณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่งชำติให้ควำมเห็นชอบ โดยเริ่มจัดเก็บค่ำบริกำรตั้งแต่เริ่มใช้ระบบกำจัดขยะมูลฝอยรวม/ระบบบำบัด
น้ำเสียรวม
หมายเหตุ: กำรดำเนินงำนตำมขั้นตอนที่ ๒ ในกำรจัดเก็บค่ำบริกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิต้องออก
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติของท้องถิ่น ตำมมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำมหนังสือ
หำรือของกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๑๓๔๐๙ ลงวันที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๕๙ และหนังสือหำรือของ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๑๖๓๕๐ ลงวันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ (ภำคผนวก ค)
ขั้นตอนที่ ๓: ส ำนั ก งำนกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรัพ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อม ประสำนแจ้ งองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นที่ จัดเก็บ อัตรำค่ำบริกำรแล้ ว ดำเนิน กำรหั กเงิน
ค่ำบริกำรและค่ำปรับที่จัดเก็บได้เข้ำกองทุนสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรำ ๙๓ โดยเริ่มส่งเงินเข้ำกองทุน ภำยใน
เดือนกุมภำพัน ธ์ ของปี ถัดไป นั บ จำกเริ่มเดินระบบ ตำมอัตรำส่วนที่คณะกรรมกำรกองทุนสิ่ งแวดล้ อม
กำหนด (ปัจจุบัน คือ อัตรำร้อยละ ๓.๕) ของค่ำบริกำรและค่ำปรับที่จัดเก็บได้ตลอดอำยุโครงกำร โดยวิธี
ดังนี้

๙
๓.๑ โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดกำรกองทุน)”
บัญชีเลขที่ เลขที่บัญชี ๐๖๘-๐๑๕๙๖๑-๔ โดยให้ผู้รับเงินอุดหนุนเป็นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน หรือ
๓.๒ เช็คธนำคำรหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ำย “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดกำรกองทุน)”โดย
ผู้รับเงินอุดหนุนเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อเช็คธนำคำรหรือตั๋วแลกเงิน
ขั้นตอนที่ ๔: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลำง พร้อมส่ง สำเนำหลักฐำนกำร
โอนเงิน หรือ เช็คหรือตั๋วแลกเงิน และแบบรำยงำนกำรหักเงินเข้ำกองทุนสิ่งแวดล้ อม ตำมมำตรำ ๙๓
(รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๑๐) พร้อมสำเนำให้ สำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

๑๐

ภาคผนวก

๑๑

ภาคผนวก ก กฎระเบียบ/คาสั่ง

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอานาจหน้าที่ของผู้จัดการ
กองทุน การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๒

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วย
อานาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยเป็นกำรสมควรจัดระบบให้ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ของ
ผู้จัดกำรกองทุน กำรประสำนงำนของผู้จัดกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรรับจ่ ำยเงินกองทุน ให้อยู่ใน
ระเบียบฉบับเดียวกัน
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๕(๓) และมำตรำ ๒๕(๔) แห่ งพระรำชบัญ ญัติส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๓๕ คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชำติ ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๕๒ จึงออก
ระเบียบ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยอำนำจหน้ำที่ของ
ผู้จัดกำรกองทุน กำรรับเงินและเบิกจ่ำยเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยกำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔)
(๒) ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยวิธีกำรรับเงินและเบิกจ่ำยเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔)
(๓) ข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้ว ยเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในกำรพิจ ำรณำโครงกำรที่จะได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับ ที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๔๔)
ระเบีย บหรือข้อกำหนดคณะกรรมกำรกองทุน สิ่งแวดล้อมใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน

๑๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนสิ่งแวดล้อม
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม
“เงิน อุ ด หนุ น ” หมำยควำมว่ ำ เงิน ที่ ให้ ต ำมมำตรำ ๒๓(๑) และเงิน ที่ ช่ ว ยเหลื อ และ
อุดหนุ น ตำมมำตรำ ๒๓(๔) แห่งพระรำชบัญ ญัติส ่งเสริม และรักษำคุณ ภำพสิ่งแวดล้ อมแห่ งชำติ พ.ศ.
๒๕๓๕
“เงิ น กู้ ” หมำยควำมว่ ำ เงิ น ที่ ใ ห้ กู้ ต ำมมำตรำ ๒๓(๒) และมำตรำ ๒๓(๓) แห่ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้จัดกำรกองทุน ” หมำยควำมว่ำ อธิบดี กรมบัญชีกลำง ตำมมำตรำ ๒๙ หรือผู้บริหำร
สูงสุดของสถำบันกำรเงินของรัฐ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ ทำหน้ำที่ผู้จัดกำร ตำมมำตรำ ๓๐
แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕
“ส ำนั ก งำน” หมำยควำมว่ ำ ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรัพ ยำกรธรรมชำติแ ละ
สิ่งแวดล้อม
“พระรำชบัญญัติ” หมำยควำมว่ำ พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕
“ระเบี ย บว่ำด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ เงื่อนไข” หมำยควำมว่ำ ระเบี ยบคณะกรรมกำรกองทุ น
สิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๕๒
“ภยันตรำย” หมำยควำมว่ำ อันตรำยและควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง ที่ก่อให้เกิดภำวะ
มลพิษต่อสำธำรณชนอันเนื่องมำจำกภัยธรรมชำติหรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น
“เหตุฉุกเฉิน” หมำยควำมว่ำ เหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจำกภำวะมลพิษ และต้องระงับหรือ
บรรเทำผลร้ำยอย่ำงทันท่วงที
"ส่ ว นรำชกำร" หมำยควำมว่ ำ กระทรวง ทบวง กรม หรื อ ทบวงกำรเมื อ งที่ มี ฐ ำนะ
เทียบเท่ำ สำนักงำนหรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐ แต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสำหกิจ หรือ หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น
"รัฐวิสำหกิจ" หมำยควำมว่ำ
(ก) องค์กำรของรัฐบำลหรือหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐบำลเป็นเจ้ำของ
(ข) บริ ษั ท หรื อ ห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ส่ ว นรำชกำรมี ทุ น รวมอยู่ ด้ ว ยเกิ น กว่ ำ
ร้อยละห้ำสิบ
(ค) บริ ษั ท หรื อ ห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ส่ ว นรำชกำร หรื อ รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ตำม
(ก) หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ

๑๔
“องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมำยควำมว่ำ องค์ กำรบริห ำรส่ ว นจังหวัด เทศบำล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมำย
กำหนดให้เป็นรำชกำรส่วนท้องถิ่น
“องค์ ก รเอกชนด้ ำนสิ่ งแวดล้ อ ม” หมำยควำมว่ำ องค์ ก รเอกชนตำมมำตรำ ๗ แห่ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมกำรมีอำนำจวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ได้
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ไม่ได้กำหนดไว้ ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือคำสั่งของทำงรำชกำร
ข้อ ๗ ให้ประธำนกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อมรักษำกำรตำมระเบียบนี้
หมวด ๑
อานาจหน้าที่และวิธีดาเนินงานของผู้จัดการกองทุน
ข้อ ๘ ผู้จัดกำรกองทุนตำมมำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำบัญชีเพื่อบั นทึกรำยงำนกำรรับจ่ำยเงิน และรำยงำนกำรเงินเสนอคณะกรรมกำร
เป็นรำยไตรมำส
(๒) เก็บรักษำและจ่ำยเงินกองทุนส่วนที่ได้รับจัดสรรจำกคณะกรรมกำร
(๓) จัดทำประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเงินกองทุนส่วนที่ได้รับจัดสรร ส่งสำนักงำนเพื่อ
เสนอคณะกรรมกำร
(๔) ดำเนินกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
ข้อ ๙ ผู้จัดกำรกองทุนตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(๑) วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในด้ำนกำรลงทุนและด้ำนวิชำกำร
(๒) ทำสัญญำให้กู้แทนคณะกรรมกำรในฐำนะผู้ให้กู้
(๓) เก็บรักษำและจ่ำยเงินกองทุนส่วนที่ได้รับจัดสรรจำกคณะกรรมกำรให้ผู้กู้ตำมเงื่อนไข
ในสัญญำกู้
(๔) ติด ตำม ทวงถำม และรับ เงิน ที่ ผู้ กู้ ช ำระคื น พร้อ มทั้ งดอกเบี้ ย ส่ งเข้ ำกองทุ น และ
รับภำระหนี้สูญ

๑๕
(๕) จัด ท ำบัญ ชีเ พื ่อ บัน ทึก รำยงำนกำรรับ จ่ำ ยเงิน และรำยงำนกำรเงิน ตำมที่
กระทรวงกำรคลังกำหนด เสนอคณะกรรมกำร และสำเนำส่งกรมบัญชีกลำงเป็นรำยไตรมำส
(๖) ดำเนินกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยหรือตำมที่บันทึกข้อตกลงกำหนด
ข้อ ๑๐ ให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ เปิดบัญชีเงินฝำกกับสถำบันกำรเงินที่เป็นของรัฐชื่อบัญชี
“กองทุน สิ่ งแวดล้อม (ผู้ จั ดกำรกองทุน )” และผู้ จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๙ เปิดบัญ ชีเงินฝำกกับ สถำบั น
กำรเงินที่เป็นของรัฐ ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ชื่อสถำบันกำรเงินของรัฐที่เป็นผู้จัดกำรกองทุน)” และ
แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝำกดังกล่ำวให้กรมบัญชีกลำงทรำบ เพื่อกรมบัญชีกลำงโอนเงินเข้ำบัญชีให้ต่อไป
ดอกผลที่งอกเงยจำกบัญชีเงินฝำกตำมวรรคหนึ่งให้ตกแก่กองทุน
หมวด ๒
วิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน
กรมบัญชีกลาง และผู้จัดการกองทุน
ข้อ ๑๑ กำรพิ จ ำรณ ำโครงกำรที่ จ ะได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น จำกกองทุ น ให้ ด ำเนิ น กำรดั ง นี้
(๑) โครงกำรที่ขอรับกำรจัดสรรเงินอุดหนุน ให้สำนักงำนเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
(๒) โครงกำรขอเงินกู้ ให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๙ วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร
และนำผลกำรวิเครำะห์เสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ข้อ ๑๒ โครงกำรใดๆ ซึ่งคณะกรรมกำรมีมติให้ควำมเห็นชอบ และจัดสรรเงินอุดหนุนหรือเงินกู้
จำกกองทุน แล้ว ให้ สำนักงำนแจ้งให้กรมบัญชีกลำง และผู้จัดกำรกองทุน ทรำบภำยในสำมวันนับแต่วันที่
คณะกรรมกำรมีมติ
ข้อ ๑๓ เมื่อกรมบั ญชีกลำงได้โอนเงินเข้ำบัญ ชีตำมข้อ ๑๐ แล้ ว ให้ ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘
ดำเนินกำรโอนเงินให้แก่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจำกกองทุน ภำยในวันทำกำรนั้น หรืออย่ำงช้ำภำยในวันทำกำร
ถัดไป

๑๖
ข้อ ๑๔ ให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๙ ดำเนินกำรทำสัญญำกู้ให้แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำวันทำกำร นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจำกสำนักงำน และส่งสำเนำสัญญำให้กรมบัญชีกลำงและสำนักงำนทรำบด้วย
ข้อ ๑๕ ให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๙ ยื่นคำขอเบิกเงินต่อกรมบัญชีกลำง ก่อนที่จะถึงกำหนดกำร
จ่ำยเงินอย่ำงน้อยสิบวันทำกำร และส่งสำเนำให้สำนักงำนทรำบด้วย โดยมีรำยละเอียดประกอบกำรขอเบิก
เงิน ดังนี้
(๑) มติคณะกรรมกำรพร้อมรำยละเอียดโครงกำร
(๒) แผนกำรใช้เงิน
(๓) แผนกำรส่งเงินคืนกองทุน
(๔) เอกสำรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
ข้อ ๑๖ ให้กรมบัญชีกลำงโอนเงินเข้ำบัญชีผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๙ ก่อนวันครบกำหนดจ่ำยเงิน
แต่ละงวดตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินไม่เกินสำมวันทำกำร โดยผู้จัดกำรกองทุนจะต้องโอนเงินที่ได้รับมำจำก
กรมบัญชีกลำงให้ผู้กู้ในวันครบกำหนดกำรจ่ำยเงินแต่ละงวด
กรณี ที่ ผู้ กู้ไม่ ป ฏิ บั ติ ตำมสั ญ ญำ และผู้ จั ดกำรกองทุ นได้ระงับกำรจ่ำยเงิน ให้ ผู้ จัด กำร
กองทุนรำยงำนให้สำนักงำนทรำบ เพื่อเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำสั่งกำรต่อไปตำมข้อ ๒๐ แห่งระเบียบ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ เงื่อนไข
ข้อ ๑๗ ให้ผู้ จัดกำรกองทุน ตำมข้อ ๙ นำเงินที่ต้องรับช ำระคืน ส่งคืนกองทุนที่กรมบัญชีกลำง
ภำยในสองวันทำกำรนับจำกวันที่ครบกำหนดชำระเงินตำมสัญญำ
ข้อ ๑๘ ในกรณี ที่ ผู้ จั ด กำรกองทุ น ตำมข้ อ ๙ ผิ ด นั ด ช ำระเงิน ให้ ก องทุ น ตำมสั ญ ญำ จะต้ อ ง
รับผิดในกำรชำระเบี้ยปรับสำหรับจำนวนเงินที่ไม่สำมำรถส่งคืนให้กองทุนที่กรมบัญชีกลำง ในอัตรำเท่ำกับ
อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดของธนำคำรที่เป็นผู้จัดกำรกองทุนกำหนดในเวลำผิดนัด ทั้งนี้จนกว่ำจะได้ส่งเงิน
คืนให้กองทุนที่กรมบัญชีกลำง
ผลประโยชน์ใดๆ ที่งอกเงยจำกเงินกองทุน ส่วนที่ไม่สำมำรถโอนเงินให้ผู้กู้หรือส่งคืนให้
กรมบัญชีกลำงตำมที่กำหนดข้ำงต้นให้ตกแก่กองทุน

๑๗
ข้อ ๑๙ ให้ผู้จัดกำรกองทุนที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนไปดำเนินกำรตำมโครงกำร ตำมข้อ ๘ และ
ข้อ ๙ จัดทำรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินส่งกรมบัญชีกลำงเป็นรำยไตรมำสตำมปีงบประมำณ จนกว่ำจะส่งคืน
เงินกองทุนเสร็จสิ้น และให้สำเนำส่งสำนักงำนทรำบด้วย
กำรรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินข้ำงต้นให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๙ จัดทำรำยงำนสถำนะหนี้
เสนอคณะกรรมกำรเพื่อทรำบเป็นรำยไตรมำส
ข้อ ๒๐ เมื่ อ โครงกำรเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ให้ ผู้ จั ด กำรกองทุ น ปิ ด บั ญ ชี เงิ น ฝำกและส่ ง เงิ น ที่ เหลื อ
พร้อมดอกผลทั้งหมดให้กองทุนภำยในสิบห้ำวัน นับจำกวันสิ้นสุดโครงกำร
ข้อ ๒๑ ให้ผู้จัดกำรกองทุนส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผล เข้ำกองทุนอย่ำงน้อยปีละครั้งภำยในวันที่
๑๕ ตุลำคม ของทุกปี สำหรับผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ และวันที่ ๑๕ มกรำคมของทุกปี สำหรับผู้จัดกำร
กองทุน ตำมข้อ ๙
ในกรณีที่มีโครงกำรเสร็จสิ้นก่อน ให้นำส่งเงินคงเหลือของโครงกำรพร้อมดอกผลทั้งหมด
ให้กองทุนภำยในสิบห้ำวัน นับวันสิ้นสุดโครงกำร
ข้อ ๒๒ วิธีกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงคณะกรรมกำร สำนักงำน กรมบัญชีกลำง และผู้จัดกำรกองทุน
นอกเหนือจำกที่ปรำกฏในระเบียบนี้ให้เป็นไปตำมข้อตกลงที่คณะกรรมกำรเห็นชอบ
หมวด ๓
การรับเงินกองทุนโดยกรมบัญชีกลาง
ข้อ ๒๓ ให้กรมบัญชีกลำงเปิดบัญชีเงินฝำก “กองทุนสิ่งแวดล้อม” ประเภทเงินฝำกกระแสรำยวัน
เงินฝำกออมทรัพย์หรือเงินฝำกประจำกับสถำบันกำรเงินที่เป็นของรัฐ
ข้อ ๒๔ บรรดำเงินที่เป็นรำยรับตำมมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติ ให้นำฝำกเข้ำบัญชี “กองทุน
สิ่งแวดล้อม” ตำมข้อ ๒๓ ภำยในสองวันทำกำรนับตั้งแต่วันที่กรมบัญชีกลำงได้รับเงินนั้น

๑๘
หมวด ๔
การจ่ายเงินกองทุนโดยกรมบัญชีกลาง
ข้อ ๒๕ ให้จ่ำยเงินกองทุนเพื่อกิจกำรตำมมำตรำ ๒๓ แห่งพระรำชบัญญัติ และตำมมติของ
คณะกรรมกำร
ข้อ ๒๖ ให้อธิบดีกรมบัญชีกลำง หรือผูท้ ี่อธิบดีกรมบัญชีกลำงมอบหมำยเป็นผู้มีอำนำจอนุมัติกำรจ่ำย
เงินกองทุน ตำมโครงกำรและแผนงำนที่คณะกรรมกำรเห็นชอบ
ข้อ ๒๗ ให้กรมบัญชีกลำงจ่ำยเงินกองทุนโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีผู้จัดกำรกองทุน ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีกรมบัญชีกลำงเป็นผู้จัดกำรกองทุน ให้โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกโดยใช้ชื่อบัญชีว่ำ
“กองทุนสิ่งแวดล้อม – (ผู้จัดกำรกองทุน)”
(๒) กรณีของสถำบันกำรเงินของรัฐเป็นผู้จัดกำรกองทุน ให้โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกโดยใช้ชื่อ
บัญชีว่ำ “กองทุนสิ่งแวดล้อม - (ชื่อสถำบันกำรเงินของรัฐที่เป็นผู้จัดกำรกองทุน)”
กำรจ่ ำยเงินกองทุ นจะต้ องมี หลั กฐำนกำรจ่ำยเงินไว้ เพื่ อเป็ นประโยชน์ ในกำรตรวจสอบ
และต้องบันทึกรำยกำรจ่ำยเงินไว้ในบัญชี
ข้อ ๒๘ เพื่ อ ควำมคล่ อ งตั ว และประโยชน์ ในกำรบริห ำรงำน ให้ ส ำนั ก งำนจั ด ท ำงบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเงินกองทุนส่วนที่ได้รั บจัดสรรประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเงินกองทุน ได้แก่
(๑) ค่ำตอบแทนหรือค่ำจ้ำงผู้จัดกำรกองทุน
(๒) ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรตำมระเบียบของทำงรำชกำร
(๓) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรบริ ห ำรส ำนั ก งำนกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม และกำรด ำเนิ น งำนของ
กรมบัญชีกลำง
(๔) ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรบริหำรงำนตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
กำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเงินกองทุนข้ำงต้นจำกกองทุน ให้เป็นไปตำมรำยกำร
และภำยในวงเงินประมำณกำรรำยจ่ำยประจำปีที่คณะกรรมกำรเห็นชอบ ในกรณีที่ค่ำใช้จ่ำยจริงในกำร
บริหำรเงินกองทุนสูงกว่ำวงเงินประมำณกำรรำยจ่ำยประจำปี ให้สำนักงำนเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
จัดสรรเพิ่มเติม

๑๙
ข้อ ๒๙ ให้อธิบดีกรมบัญชีกลำงหรือผู้ที่อธิบดีกรมบัญชีกลำงมอบหมำย เป็นผู้เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนกองทุนตำมข้อ ๒๘ ให้สำนักงำนตำมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ข้อ ๓๐ ให้กรมบัญชีกลำงจัดทำรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินของกองทุน เพื่อเสนอคณะกรรมกำรเป็น
รำยไตรมำสตำมปีงบประมำณ และส่งสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทรำบ
ข้อ ๓๑ ให้กรมบัญชีกลำงจัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงินของกองทุน เพื่อให้สำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ และให้สำเนำส่งสำนักงำน และเมื่อ
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว ให้รำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบ
ข้อ ๓๒ ทรัพย์สินใด ๆ ที่จัดซื้อเพื่อกำรดำเนินงำนกองทุน ให้ขึ้นทะเบียนและบันทึกเป็นทรัพย์สินของ
ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
ข้อ ๓๓ วิธีกำรปฏิบัติในกำรควบคุมกำรรำยงำนและกำรบันทึกบัญชี กำรปิดบัญชีของโครงกำร ให้
เป็นไปตำมระบบบัญชีกองทุนที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
หมวด ๕
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ข้อ ๓๔ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น อุ ด หนุ น ตำมมำตรำ ๒๓(๑) และ (๔) แห่ง พระรำชบัญ ญัติ
เปิดบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์กับธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ ชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงกำร….”
โดยแยกเป็นรำยโครงกำร และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝำกดังกล่ำวให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ ทรำบ เพื่อโอน
เงินเข้ำบัญชีให้ต่อไป
ข้อ ๓๕ ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนตำมข้อ ๓๔ ยื่นหนังสือขอเบิกเงินกับผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ
๘ โดยมีเอกสำรประกอบกำรขอเบิกดังต่อไปนี้
(๑) มติคณะกรรมกำรพร้อมรำยละเอียดโครงกำร
(๒) แผนกำรใช้เงิน
(๓) ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของโครงกำร
(๔) สัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแบบในระเบียบพัสดุของทำงรำชกำรโดยอนุโลม (ถ้ำมี)
(๕) เอกสำรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตำมที่ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ กำหนด

๒๐
ข้อ ๓๖ ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงิน อุดหนุนตำมข้อ ๓๔ ขอเบิกเงินต่อผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ ตำม
แผนกำรใช้จ่ำยเงินเป็นงวด ๆ พร้อมแนบหลักฐำนตำมข้อ ๓๔
ให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ โอนเงินที่ขอเบิก เข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ตำมที่ผู้ได้รับ
อนุมัติเงินอุดหนุนตำมข้อ ๓๔ แจ้งมำ
ข้อ ๓๗ ให้ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนตำมข้อ ๓๔ ใช้จ่ำยเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตำมโครงกำรได้ ภำยใน
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ รำยจ่ำยที่กำหนดไว้สำหรับโครงกำรใดให้ใช้สำหรับโครงกำรนั้น จะโอนหรือนำไปใช้ใน
โครงกำรอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร ในสำระสำคัญ หรือกำรขอขยำยระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ของโครงกำรที่ได้รับอนุมัติจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงได้
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่มิได้ดำเนินกำรตำมแผนที่กำหนดในข้อ ๓๕(๑) และ (๒) ให้ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน
ส่งเงินคืนกองทุนภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรให้เก็บไว้ใช้
ต่อเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ ๓๙ ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงิน อุดหนุนตำมข้อ ๓๔ จำกกองทุน จัดทำรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินของ
โครงกำร ส่งผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ เป็นรำยไตรมำสตำมปีงบประมำณ จนกว่ำจะเสร็จสิ้นโครงกำร
ข้อ ๔๐ เมื่ อ โครงกำรสิ้ น สุ ดแล้ ว ให้ ผู้ ที่ ได้ รับ อนุ มั ติ เงิน อุ ด หนุ น จำกกองทุ น ปิ ด บั ญ ชี เงิน ฝำก
ธนำคำรและส่ งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมดคืนกองทุนตำมข้อ ๒๗(๑) ภำยในสิบห้ ำวันนับจำกวัน
สิ้นสุดโครงกำร
ในกรณีไม่ปฏิบัติตำมวรรคแรก ให้ถือว่ำผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน ตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดนับจำก
วันสิ้นสุดโครงกำร และต้องชำระเบี้ยปรับในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินที่ต้องส่งคืน จนกว่ำจะส่งเงินคืน
กองทุน
ข้อ ๔๑ วิธีกำรเก็บรักษำเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน และกำรพัสดุของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ได้รับ จั ดสรรเงินจำกกองทุนในส่ วนที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ ปฏิบัติตำม
ระเบียบของทำงรำชกำรโดยอนุโลม สำหรับองค์กรอื่นๆ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบขององค์กรนั้นๆ

๒๑
หมวด ๖
การเบิกจ่ายเงินบริหารกองทุน
ข้ อ ๔๒ ให้ ส ำนั ก งำนยื่ น หนั ง สื อ ขอเบิ ก เงิ น กั บ ผู้ จั ด กำรกองทุ น ตำมข้ อ ๘ โดยมี เอกสำร
ประกอบกำรขอเบิกดังต่อไปนี้
(๑) มติคณะกรรมกำรที่พิจำรณำอนุมัติ
(๒) แผนกำรใช้เงิน
(๓) ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของสำนักงำน
หมวด ๗
การเบิกจ่ายเงินกองทุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชน
ข้อ ๔๓ ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรำยต่อสำธำรณชนแจ้งชื่อและ
เลขที่บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของโครงกำรดังกล่ำว ให้ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ ทรำบ เพื่อโอนเงินเข้ำ
บัญชีให้ต่อไป
ข้อ ๔๔ ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรำยต่อสำธำรณชนยื่นหนังสือ
ขอเบิกเงินกับผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ โดยมีเอกสำรประกอบกำรขอเบิกดังต่อไปนี้
(๑) มติคณะกรรมกำรพร้อมรำยละเอียดโครงกำร
(๒) แผนกำรใช้เงิน
(๓) ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของโครงกำร
(๔) เอกสำรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตำมที่ผู้จัดกำรกองทุนตำมข้อ ๘ กำหนด
ข้อ ๔๕ ให้ผู้ได้รับอนุมัติเงิน อุดหนุนจำกกองทุนจัดทำรำยงำนกำรรับจ่ำยเงิน ปิดบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรและส่ งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมดคืน กองทุนตำมข้อ ๒๗(๑) ภำยในสิบห้ ำวันนับจำกวัน
สิ้นสุดโครงกำร
ในกรณีที่มิได้ปฏิบัติตำมวรรคแรก ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วัน
สิ้นสุดโครงกำร และต้องชำระเบี้ยปรับในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินที่ต้องส่งคืน จนกว่ำจะส่งเงินคืน
กองทุน

๒๒
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๖ โครงกำรหรือกำรดำเนินกำรใด ที่คณะกรรมกำรได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนไปแล้ว ภำยใต้
ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยกำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๖ และระเบียบ
คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยกำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) และอยู่
ระหว่ำงกำรดำเนินโครงกำร ให้มีผลบังคับใช้ภำยใต้ระเบียบเดิมต่อไป
ข้อ ๔๗ บรรดำโครงกำรหรือกำรดำเนินกำรใด ที่ได้ยื่นขอก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และอยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร ให้ดำเนินกำรต่อไป โดยใช้ระเบียบนี้แทน
ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นำยศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช )
ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ประธำนกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม

๒๓

ภาคผนวก ข แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่ ๑ บันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มที่ ๒ แผนกำรใช้จ่ำยเงินและแผนกำรดำเนินงำน
แบบฟอร์มที่ ๓ หนังสือขอเบิกเงิน
แบบฟอร์มที่ ๔ ตัวอย่ำงหนังสือมอบอำนำจ
แบบฟอร์มที่ ๕ บันทึกคำรับรองผู้เบิก
แบบฟอร์มที่ ๖ แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ รำยไตรมำส
แบบฟอร์มที่ ๗ รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปี
แบบฟอร์มที่ ๘ รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบที่ ๑๓)
แบบฟอร์มที่ ๙ แบบรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนเมื่อสิ้นสุดโครงกำร
แบบฟอร์มที่ ๑๐ แบบรำยงำนกำรหักเงินเข้ำกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตำมมำตรำ ๙๓

๒๔
แบบฟอร์
ม ทีม่ ที2 ่ ๑
แบบฟอร์

เลขที่.................
บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามโครงการ.............................................................
ของ........(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..........

บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงฉบั บ นี้ ท ำขึ้ น ณ ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เลขที่ ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนำ ๗ ถนนพระรำมที่ ๖ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร
เมื่อวันที่ ............ เดือน ...............................พ.ศ. ................... ระหว่ำงกรมบัญชีกลำง (ผู้จัดกำรกองทุน) โดย
................................... อธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลำง ผู้ ซึ่ งได้ รับ มอบอ ำนำจจำกปลั ด กระทรวงกำรคลั ง ตำมค ำสั่ ง
กระทรวงกำรคลั ง ที่ ๑๑๖/๒๕๔๐ ลงวั น ที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๔๐ ซึ่ ง ต่ อ ไปในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงนี้ เรี ย กว่ ำ
“กรมบั ญ ชีกลำง (ผู้ จั ดกำรกองทุน)” และสำนั กงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม โดย
...................................... เลขำธิกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อไปใน
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงนี้ เ รี ย กว่ ำ “ส ำนั ก งำน ” ฝ่ ำ ยห นึ่ ง กั บ ...(ชื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น )... โดย
(ชื่อ-นำมสกุล/ตำแหน่ง) ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับเงินอุดหนุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง
โดยที่พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๒๒
บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๒๓ และให้มีคณะกรรมกำรกองทุน
ตำมมำตรำ ๒๕ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม”
โดยที่คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ในกำรประชุมครั้งที่ .......................................................
เมื่อวันที่ ................................ เดือน ................................ พ.ศ. ................................ ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้กำร
สนับสนุนเงินอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ผู้รับเงินอุดหนุน เพื่อจัดทำให้มีระบบ................................ ซึ่งต่อไป
ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ระบบ” ตำมโครงกำร................................................................ ภำยใต้แผนปฏิบัติกำร
เพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐
บำท (หนึ่งแสนบำท)
ทั้งสองฝ่ำยจึงได้ตกลงกัน เพื่อกำหนดเงื่อนไขในกำรดำเนินโครงกำรเกี่ยวกับกำรรับและเบิกจ่ำย
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม กำรก่อสร้ำงและควบคุมกำรก่อสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรระบบ ดังข้อควำมต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ การรับและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดทำรำยละเอียดแผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยเงินเฉพำะในส่วน
ของเงิน กองทุน สิ่งแวดล้ อม ส่งให้สำนักงำนพิจ ำรณำเห็น ชอบ ภำยในระยะเวลำ ๑ (หนึ่ง) เดือ นนับ จำกวัน ที่
ส ำนัก งำน ได้แ จ้งมติค ณะกรรมกำรกองทุน สิ่ งแวดล้ อมให้ ทรำบ เพื่ อที่ ส ำนั กงำนจักได้เสนอกรมบัญ ชีกลำง

๒๕
(ผู้จัดกำรกองทุน) สำหรับใช้เป็นกรอบในกำรเบิกจ่ำยเงินและเพื่อติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
ต่อไป
ข้อ ๒ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องนำเงินที่ได้รับไปดำเนินกำรตำมโครงกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยเคร่งครัด
ข้อ ๓ กรณีที่ผู้รับเงินอุดหนุนทำสัญญำว่ำจ้ำงก่อสร้ำงแบบปรับรำคำได้ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้อง
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เพิ่ ม ขึ้ น อั น เนื่ อ งจำกกำรปรั บ รำคำ (ค่ ำ K) รวมทั้ ง หำกมี ก ำรปรั บ เพิ่ ม อั ต รำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มในภำยหลัง ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องรับภำระในส่วนที่ปรับเพิ่มเติมขึ้นนี้เองด้วย
ข้อ ๔ ผู้ รับ เงิน อุดหนุ นจะต้องกำกับและควบคุมกำรดำเนินโครงกำรให้แล้ วเสร็จตำมแผนกำร
ดำเนินกำรก่อสร้ำงและกำรเบิกจ่ำยงวดเงินที่ได้รับกำรพิจ ำรณำเห็นชอบจำกสำนักงำน ทั้งนี้ หำกผู้รับเงินอุดหนุน
ไม่สำมำรถกำกับกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนและต้องขอขยำยเวลำดำเนินกำร ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจ่ำย
ค่ ำ ธรรมเนี ย มผู ก พั น (Commitment Charge) ตำมแนวทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำรกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ มระยะสั้ น
ในอัตรำร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ต่อปี ของวงเงินที่ไม่ได้ทำกำรเบิกจ่ำยและภำยในระยะเวลำที่ขอขยำยเวลำดำเนินกำร
โดยส่งคืนค่ำธรรมเนียมผูกพันพร้อมเงินคงเหลือและดอกผลทั้งหมดคืนกองทุนภำยใน ๑๕ (สิบห้ำ) วัน นับจำกวัน
สิ้นสุดโครงกำร
ส่วนที่ ๒ การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๕ ผู้ รับ เงิน อุดหนุ น จะต้องนำส่งส ำเนำสั ญญำว่ำจ้ำงก่อสร้ำง พร้อมแบบรำยละเอียด สำเนำ
ว่ำจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง (ถ้ำมี) พร้อมแผนกำรดำเนินโครงกำรก่อสร้ำง ให้สำนักงำน ภำยใน ๑๕ (สิบห้ำ) วัน นับจำก
วันลงนำมในสัญญำนั้นๆ
ข้อ ๖ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องตรวจสอบติดตำมผลกำรดำเนินโครงกำร พร้อมทั้งนำส่งแบบรำยงำน
ผลกำรดำเนินโครงกำร และรำยงำนกำรควบคุม งำนก่อสร้ำง (ถ้ำมี) ให้สำนักงำน ทรำบเป็นรำยไตรมำสจนกว่ำจะ
สิ้นสุดระยะเวลำดำเนินกำร
ในกรณีที่ผู้รับเงินอุดหนุน ต้องจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรส่งให้หน่วยงำนที่กำกับ/บริหำร
งบประมำณแผ่นดินอยู่แล้ว ให้สำเนำรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำวส่งสำนักงำนได้โดยอนุโลม
ข้อ ๗ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องนำส่งรำยงำนผลสำเร็จของโครงกำร เมื่อสิ้นสุดโครงกำรก่อสร้ำง
ส่วนที่ ๓ การบริหารจัดการระบบ
ข้อ ๘ ผู้รับเงิน อุดหนุน จะต้องจัดทำ กำกับดูแล และดำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง
น้อยในประเด็น ดังต่อไปนี้
๘.๑ กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรภำยหลังกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
กรณีโครงกำร.....(ระบบกำจัดของเสียรวม/บำบัดน้ำเสียรวม)...... ประกอบด้วย กำร
ควบคุมดูแลบำรุงรักษำอำคำรสถำนที่และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่ำงๆ วิธีกำรหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติกำร....(กำจัดของ

๒๖
เสียรวม/บำบัดน้ำเสียรวม)..... มำตรกำรป้องกันผลกระทบต่อกำรจัดระเบียบในกำรใช้พื้นที่โครงกำร รวมทั้งกำร
จัดทำแผนกำรขยำยพื้นที่ แผนกำรจัดกำรวัสดุอุปกรณ์ กำรดูแลระบบควบคุมมลพิษที่เกิดจำกกำร....(กำจัดของเสีย
รวม/บ ำบั ดน้ ำเสี ย รวม).... กำรตรวจสอบผลกระทบด้ำนสิ่ งแวดล้ อม กำรวำงระเบียบกฎเกณฑ์ ในกำรบริห ำร
โครงกำรและกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร
๘.๒ กำรจัดเตรียมบุคลำกร ทั้งในด้ำนบริหำรและด้ำนปฏิบัติกำร รวมทั้งกำรฝึกอบรม
บุคลำกรในเรื่องกำรกำจัดของเสียรวมและบำบัดน้ำเสียรวม
๘.๓ กำรประสำนงำนและประชำสัมพันธ์ ทั้งในส่วนขององค์กรที่เกี่ยวข้องและประชำชน
ในพื้นที่
๘.๔ กำรจัดเตรียมงบประมำณเพื่อดำเนินงำนบำรุงรักษำระบบ สนับสนุนและจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมทั้งในส่วนค่ำบริกำรบำบัดน้ำเสียรวม/ค่ำบริกำรกำรเก็บขน และกำจัดของเสียรวม
๘.๕ กำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ทั้งในส่วนรำยงำนผลกำรปฏิบัติกำร รำยงำน
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ข้อ ๙ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดทำรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร นำส่งให้สำนักงำน เป็น
รำยไตรมำส นับตั้งแต่วันเริ่มใช้ระบบจนครบ ๒ (สอง) ปี
ข้อ ๑๐ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องกำกับและดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนบริหำรจัดกำร ในข้อ ๘
ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องตลอดอำยุโครงกำร
ข้อ ๑๑ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดทำประกำศท้องถิ่นในกำรจัดเก็บค่ำบริกำรในกำรบำบัดน้ำเสีย
รวม ให้สภำท้องถิ่นเห็นชอบในหลักกำรจัดเก็บค่ำบริกำร และให้สภำท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีผลบังคับใช้
นับตั้งแต่เริ่มใช้ระบบ
ข้อ ๑๒ ผู้ รั บ เงิน อุด หนุ น จะต้อ งจัด เก็ บค่ ำบริก ำรในกำร.....(ก ำจัดของเสี ย รวม/บ ำบั ดน้ ำเสี ย
รวม)...... ตำมที่คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติประกำศกำหนด ตำมมำตรำ ๘๘ ของพระรำชบัญญัติส่งเสริ ม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และหักค่ำบริกำรและค่ำปรับที่จัดเก็บได้ในสัดส่วนร้อยละ
................... (................................) ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ในกำรประชุม
ครั้งที่ .................... เมื่อวันที่ ...................... เดือน ................... พ.ศ. ................. ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภำพทำงกำรเงิน
ของท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อส่งเข้ำกองทุนสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรำ ๙๓ ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่ งแวดล้ อมแห่ งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยต้องดำเนิ น กำรจัดส่ ง ภำยในเดื อนกุ มภำพั น ธ์ของทุก ปี นับ จำกวัน เริ่ม
เดินระบบ ไปจนกว่ำระบบดังกล่ำวจะหมดอำยุกำรใช้งำน
ในกรณีผู้รับเงินอุดหนุนไม่ส่งเงินดังกล่ำว ตำมกำหนดเวลำในวรรคก่อน ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้อง
ชำระค่ำดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๗.๕ (เจ็ดจุดห้ำ) ต่อปี จนกว่ำจะส่งเงินงวดนั้นๆ เข้ำกองทุนครบถ้วน

๒๗
เงื่อนไขกำรดำเนินโครงกำรที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ผู้รับเงินอุดหนุนปฏิบัติตำม
ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยอำนำจหน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทุน กำรรับเงิน และกำรเบิกจ่ำย
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีกำรขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดจนระเบียบหรือข้อกำหนดอื่นใดที่ใช้
บังคับอยู่ในขณะนั้น
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น อันเนื่องมำจำกบันทึกข้อตกลงนี้ ให้สำนักงำนนำเสนอคณะกรรมกำร
กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นผู้พิจำรณำชี้ขำดเพื่อกำหนดวิธีกำรและมำตรกำรที่เหมำะสม
บันทึกข้อตกลงนี้ จัดทำขึ้นสำมฉบับ เมื่อวันที่...........เดือน.....................พ.ศ.............มีควำมถูกต้อง
ตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในบันทึกข้อ ตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว รวมทั้งสภำท้องถิ่นได้ให้
ควำมเห็นชอบแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน และทั้งสองฝ่ำยต่ำงถือไว้ฝ่ำยละฉบับ

ลงชื่อ..................................................................
(....................................)
อธิบดีกรมบัญชีกลำง
(ผู้จัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม)

ลงชื่อ......................................................พยำน
(............................................)

ลงชื่อ ..............................................................
(....................................)
เลขำธิกำรสำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ...................................................พยำน
(............................................)

ลงชื่อ ...............................................................
(.......................................)
นำยก...(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)…
(ผู้รับเงินอุดหนุน)

ลงชื่อ ...................................................พยำน
(............................................)

๒๘
แบบฟอร์มที่ ๒
แผนการใช้จ่ายเงินทั้งโครงการ
โครงการ.................................................................
หน่วยงาน อบจ./เทศบาล/อบต. ...................... อาเภอ................ จังหวัด......................
ระยะเวลาดาเนินโครงการ .............................................................
วงเงินรวม ................... บาท ประกอบด้วย งบอุดหนุน ................... บาท งบกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ บาท และงบท้องถิ่น .................. บาท
หน่วย : บาท

แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ.........................................................................................
.......................................................................................................
งวดงานที่ 1

รวมทั้งสิ้น

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้จัดทารายงาน
(..................................................)
ตาแหน่ง .........................................................................

จานวนเงิน

100,000

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

100,000

100,000
100,000
ขอรับรองว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานและถูกต้องเหมาะสม
กับความจาเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนนี้

ลงชื่อ............................................................................ ผู้รับรอง
( ........................................................... )
นายก................................................
วันที่..........................................................................................

๒๙
แผนการใช้จ่ายเงินรายปี
โครงการ......................................................
หน่วยงาน อบจ./เทศบาล/อบต. ...................... อาเภอ................ จังหวัด......................
ระยะเวลาดาเนินโครงการ .............................................................
วงเงินรวม ................... บาท ประกอบด้วย งบอุดหนุน ................... บาท งบกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ บาท และงบท้องถิ่น .................. บาท

1/2

หน่วย : บาท
แผนงาน/กิจกรรม

โครงการ......................................................................
....................................................................................
งวดงานที่ 1

รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. .........................
จานวนเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
100,000

100,000

ขอรับรองว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานและถูกต้องเหมาะสมกับความจาเป็น
ที่ต้องใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนนี้

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้จัดทารายงาน
( ............................................ )
ตาแหน่ง ..................................................................

ลงชื่อ............................................................................ ผู้รับรอง
( ............................................ )
นายก.............................................
วันที่..........................................................................................

๓๐
แผนการดาเนินงานโครงการ
โครงการ......................................................
หน่วยงาน อบจ./เทศบาล/อบต. ...................... อาเภอ................ จังหวัด......................
ระยะเวลาดาเนินโครงการ .............................................................
วงเงินรวม ................... บาท ประกอบด้วย งบอุดหนุน ................... บาท งบกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ บาท และงบท้องถิ่น .................. บาท
แผนงาน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. .............

งวดงานที่ ๑ ........................................................................................................
๑) .....................................................................................................
๒) .....................................................................................................
งวดงานที่ ๒ ........................................................................................................
๑) .....................................................................................................
๒) .....................................................................................................
งวดงานที่ ๓ ........................................................................................................
๑) .....................................................................................................
๒) .....................................................................................................
ขอรับรองว่าแผนการดาเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ลงชื่อ ...................................................................... ผู้จัดทารายงาน
(................................................)
ตาแหน่ง .........................................................

ลงชื่อ............................................................................ ผู้รับรอง
(............................................................. )
นายก.........................................................
วันที่..........................................................................................

๓๑
แผนการดาเนินงานรายปี
โครงการ......................................................
หน่วยงาน อบจ./เทศบาล/อบต. ...................... อาเภอ................ จังหวัด......................
ระยะเวลาดาเนินโครงการ .............................................................
วงเงินรวม ................... บาท ประกอบด้วย งบอุดหนุน ................... บาท งบกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ บาท และงบท้องถิ่น .................. บาท
แผนงาน/กิจกรรม

ไตรมาส ๑
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ............................................
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๒
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

ไตรมาส ๔

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม

กันยายน

งวดงานที่ ๑ ....................................................
๑) ...............................................................
๒) ...............................................................
งวดงานที่ ๒ ...................................................
๑) ...............................................................
๒) ...............................................................
งวดงานที่ ๓ ...................................................
๑) ...............................................................
๒) .................................................................
ขอรับรองว่าแผนการดาเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ลงชื่อ ...................................................................... ผู้จัดทำรำยงำน
(......................................................)
ตำแหน่ง ....................................................

ลงชื่อ............................................................................ ผู้รับรอง
(................................................................ )
นายก.....................................................
วันที่..........................................................................................

๓๒
แผนการดาเนินงานตามมาตรา 88 และ 93
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โครงการ......................................................
หน่วยงาน อบจ./เทศบาล/อบต. ...................... อาเภอ................ จังหวัด......................
ระยะเวลาดาเนินโครงการ .............................................................
วงเงินรวม ................... บาท ประกอบด้วย งบอุดหนุน ................... บาท งบกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ บาท และงบท้องถิ่น .................. บาท

แผนงาน/กิจกรรม

ไตรมาส ๑

ปีงบประมาณ .................................
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

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

1. เสนออัตราค่าบริการกาจัดมูลฝอย ให้ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
- รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของการจัดเก็บค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย
- เอกสารรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- หลักฐานความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย
3. จัดทาแผนบริหารจัดการระบบฯ
4. จัดทาและประกาศเทศบัญญัติเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดเก็บค่า
บริการกาจัดขยะมูลฝอย ตามอัตราที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกาหนด
5. ดาเนินการจัดเก็บค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย

ไตรมาส ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓๓

แผนงาน/กิจกรรม

ไตรมาส ๑

ปีงบประมาณ .................................
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

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

ไตรมาส ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6. ส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 93 แห่ง พรบ.สิ่งแวดล้อมฯ
พ.ศ. 2535 ในอัตราร้อยละ 3.5 ของค่าบริการที่จัดเก็บได้

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้จัดทารายงาน
(..........................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................

ลงชื่อ............................................................................ ผู้รับรอง
(................................................... )
นายก.......................................
วันที่..........................................................................................

๓๔
แบบฟอร์มที่ ๓
(ตัวอย่าง)หนังสือขอเบิกเงิน

หน่วยงาน........................
ที่ ……/……….
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง

ขอเบิกเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อดาเนินงานโครงการ........................................................

เรียน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผูจ้ ัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) มติคณะกรรมการพร้อมรายละเอียดโครงการ

(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
สาเนาชื่อ และเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโครงการ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบในระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม (ถ้ามี)
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการกองทุนกาหนด

ตามที่ ส านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ได้ แจ้ งมติ คณะกรรมการกองทุ น
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ …/…… เมื่อวันที่ ……………… เห็น ชอบโครงการ.........................ในวงเงิน .......... บาท โดยมีระยะเวลา
ดาเนินงาน ....... ปี และให้จัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินเสนอสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ภายใน ๑ เดือน หลังจากฝ่ายเลขานุการ
แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนฯ นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามโครงการดังกล่าว (หน่วยงาน).................ขอเสนอรายละเอียดโครงการ
พร้อมงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณประจาไตรมาสที่ …….. ปีงบประมาณ …….… เป็นเงินจานวน ……..
บาท ( …………………บาทถ้วน ) รายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

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

๓๕
แบบฟอร์มที่ ๔
ประทับตราหน่วยงาน

(ตัวอย่าง)หนังสือมอบอานาจ
เขียนที่................................................
วันที่...................................................
โดยหนั งสื อ ฉบั บ นี้ ข้ าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................อายุ .............เชื้ อ ชาติ ...............สั ญ ชาติ
..............อยู่ บ้ า นเลขที่ ..................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต........................จั งหวั ด ................. ต าแหน่ ง
................................... เป็นผู้มีอานาจลงนามแทน...................................ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่.....................ตาบล/แขวง.......................
อาเภอ/เขต.................จังหวัด...................... ขอมอบอานาจให้ นาย/นาง/นางสาว...........................อายุ..................เชื้อชาติ...............
สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่......................ตาบล/แขวง......................อาเภอ/เขต.....................จังหวัด...................... ตาแหน่ง
....................................ให้เป็นผู้รับมอบอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้าในนาม............................................ ในการเบิกจ่ายและรับ
เงิ น กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มจากกรมบั ญ ชี ก ลาง และการด าเนิ น การอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น การด าเนิ น โครงการ
...................................................
ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจของข้าพเจ้าที่ได้กระทาไปตามที่ มอบอานาจนี้เสมือนหนึ่ง
ข้าพเจ้าได้กระทาการด้วยตนเองทุกประการ
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ...................................................ผู้มอบอานาจ
(นาย/นาง/นางสาว...................................)
ตาแหน่ง...........................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้รับมอบอานาจ
(นาย/นาง/นางสาว...................................)
ตาแหน่ง...........................................................
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(นาย/นาง/นางสาว...................................)
ตาแหน่ง...........................................................
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(นาย/นาง/นางสาว...................................)

ตาแหน่ง....................................................

๓๖
แบบฟอร์มที่ ๕

บันทึกคารับรองผู้เบิก
ตามมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ………….……………………… อนุมัติเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่………………….เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ……………………….วงเงิน ………….. โดยมีระยะเวลาการดาเนินงานตาม
โครงการ ……………………………… นั้น

บ ัด นี ้… … … … ..โด ย ข ้า พ เจ ้า … … … … … … ต า แ ห น ่ง … … … … … … .ผู้ ซึ่ งได้ รั บ ม อ บ อ าน าจ
จาก…………………………….ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕….. ตามที่กรมบัญชีกลางได้โอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สาขา………………. เลขที่บัญชี…………………….ชื่อบัญชี“กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการ…………………… ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

๑. จะนาเงินไปดาเนินการตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒. จะนาส่งดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคารส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการกองทุน )
อย่างน้อยปีละครั้ง
๓. จะน าส่ งเงิน ที่ เหลื อจ่ ายพร้ อ มดอกผลคื น กองทุ น ภายใน ๑๕ วั น ท าการนั บ จากวั น สิ้ น สุ ด
ระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการ โดยจ่ายเป็นเช็คในนาม “กองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการกองทุน)”
๔. จั ด ให้ มี ก ารต รวจสอบ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานดั งกล่ าว และรายงานคณะกรรมการกองทุ น
สิ่งแวดล้อมทราบเป็นรายไตรมาสจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการ
๕. จัดทารายงานการรับจ่ายเงิน (แบบ ๑๓) ส่งกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) เพื่อทราบทุกไตรมาส
๖. จะปฏิบัติตาม ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอานาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับ
เงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด

ลงชื่อ*…………………………..………
(………………………..……….)
ตาแหน่ง ……………………………..
วันที่ ….…………………………………..
* ลงนามโดยผู้มีอานาจสูงสุดของหน่วยงาน.

๓๗
แบบฟอร์มที่ ๖

แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รายไตรมาส
รายงานครั้งที่ .......ปีงบประมาณ.......ประจาไตรมาสที่.....
๑
ต.ค.-ธ.ค.

๒
ม.ค.-มี.ค.

๓
เม.ย.-มิ.ย.

๔
ก.ค.-ก.ย.

๑. ชื่อโครงการ ……………………………………………………..
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ...........................................................................................
๓. รายงานผลวันที่ ..........................................
ลงชื่อ ……………………….ผู้จัดทารายงาน
(..........................)
ตาแหน่ง .................................................
๔. สถานที่/โทรศัพท์/E-mail ผู้จัดทารายงาน......................................................

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

๓๘

ผลการดาเนินงานรายไตรมาส
แผนงาน/กิจกรรม
แผนงานที่ ๑ ......................
๑.๑ (กิจกรรม)
๑.๒ (กิจกรรม)
๑.๓ (กิจกรรม)

งบประมาณ
แผนการใช้จ่าย ผลการเบิกจ่าย
XXXXXXX
XXXXXXX

แผนงานที่ ๒ ......................
๒.๑ (กิจกรรม)
๒.๒ (กิจกรรม)
๒.๓ (กิจกรรม)

XXXXXXX

XXXXXXX

แผนงานที่ ๓ .....................
๓.๑ (กิจกรรม)
๓.๒ (กิจกรรม)
๓.๓ (กิจกรรม)

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXX

XXXXX

รวม

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข

๓๙
แบบฟอร์มที่ ๗

แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
ปีที่ ...........
๑. ชื่อโครงการ
๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๓. งบประมาณ

๓.๑ งบประมาณทั้งโครงการ
๓.๒ งบประมาณที่กองทุนจัดสรรให้ …………………………………บาท
๓.๓ งบประมาณอื่นสมทบ ………………………………………………บาท
(ระบุเป็นค่าอะไร จากหน่วยงานใด)………………………………
๓.๔ เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง
๓.๕ จ่ายจริง

๔. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ - วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ (ปี/เดือน)
๕. สรุปประเด็นหลักตามข้อเสนอโครงการผลการดาเนินงานโครงการ
๕.๑ วัตถุประสงค์โครงการ

๕.๒ เป้าหมายโครงการ

บาท

บาท
บาท

๔๐
๗. ตารางแสดงรายละเอียดการดาเนินงาน
แผนงาน/กิจกรรม
แผนงานที่ ๑..........
๑.๑ กิจกรรม
๑.๒ กิจกรรม
๑.๓ กิจกรรม
แผนงานที่ ๒..........
๒.๑ กิจกรรม
๒.๒ กิจกรรม
๒.๓ กิจกรรม
แผนงานที่ ๓..........
๓.๑ กิจกรรม
๓.๒ กิจกรรม
๓.๓ กิจกรรม
แผนงานที่ ๔..........
๔.๑ กิจกรรม
๔.๒ กิจกรรม
๔.๓ กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
(แสดงรายละเอียดผลการดาเนินงานรายกิจกรรมใน (แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายปีที่
ปีที่รายงาน ตัง้ แต่ปีที่ ๑ – ปีทรี่ ายงาน)
กาหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการตั้งแต่
ปีที่ ๑ – ปีที่รายงาน)

ผลผลิต
(แสดงผลสาเร็จของการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดประจาปี ตั้งแต่ปีที่ ๑ – ปีที่รายงาน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ผลสาเร็จของ
งาน)

๔๑

๘. ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข

๙. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ ………………………………..…. ผู้จัดทารายงาน
(.....................................)
ตาแหน่ง .................................................

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

๔๒
แบบฟอร์มที่ ๘
แผ่นที…่ (๑)…ในจำนวน…..แผ่น

ส่วนรำชกำร/รำชกำรส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสำหกิจ/องค์กรเอกชน/เอกชน…..(๒)
รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
โครงกำร………………………..(๓)…………………………..
วันเริ่มโครงกำร…….(๔)…..วันสิ้นสุดโครงกำร…………(๕)………….รวมระยะเวลำ…………(๖)……….ปี/วัน
ประจำเดือน……………(๗)………….วันที่………….(๘)…………..ถึงวันที่……………(๙)……………
รำยกำร
เงินคงเหลือยกมา - เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)
กำรรับเงิน
เงินรับจากกองทุน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายรับอื่น (๑๖)
รวมรับ (๑๗)
รวม
กำรจ่ำยเงิน (๑๘)
เงินเดือน/ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น (๑๙)
ส่งคืนเงินกองทุน (กรณีสิ้นสุดโครงการและมีเงินคงเหลือส่งคืนกองทุน)
- เงินเหลือจ่าย
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- อื่น ๆ
รวมจ่าย (๒๐)
เงินคงเหลือยกไป-เงินฝำกธนำคำร (ออมทรัพย์) (๒๑)
ที่……………/……………(๒๒)
เรียน ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม (กรมบัญชีกลาง)

แบบที่ ๑๓

เดือนนี้
.(๑๐)

รวมตั้งแต่ต้นปี
งบประมำณ .(๑๑)

หน่วย : บาท
รวมทั้งโครงกำร
.(๑๒)

xx (๑๓)

xx (๑๔)

xx (๑๕)

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

เพื่อทราบตามรายละเอียดข้างต้น
ลงชื่อ..................…(๒๓).......................................
(……………………………………….)
ตาแหน่ง....……….................................................
วันที่.........../....…(๒๔)........….…....../...................

๔๓
คำอธิบำยกำรกรอกแบบรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบที่ ๑๓)
แบบรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบที่ ๑๓) เป็นแบบแสดงผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยให้จัดทาแบบรายงานการรับจ่ายเงินเป็น
รายเดือน หลังจากที่โครงการ/หน่วยงานได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) แล้วส่ง
กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป
การบันทึกรายการในแบบ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) แผ่นที่/จานวนแผ่น
ให้บันทึกลาดับที่ของแผ่น และจานวนแผ่นรวมทั้งหมด
(๒) ส่วนราชการ/
ให้บันทึกชื่อหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) โครงการ
ให้บันทึกชื่อโครงการที่ส่วนราชการ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรเอกชน/ เอกชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
กองทุน
(๔) วันเริ่มโครงการ
ให้บันทึกระยะเวลาเริ่มต้นของโครงการ
(๕) วันสิ้นสุดโครงการ
ให้บันทึกระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
(๖) รวมระยะเวลา
ให้บันทึกระยะเวลารวมทั้งสิ้นของโครงการ (ให้รวมถึงการขอขยาย
เวลาต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมจนถึงครั้งล่าสุดด้วย)
โดยบันทึกเป็นจานวนรวมของปี หรือจานวนรวมของวัน
(๗) ประจาเดือน
ให้บันทึกเดือนที่จัดทาแบบรายงานนี้
(๘) วันที่…..
ให้บันทึกวันเริ่มต้นของเดือนนั้น ๆ
(๙) ถึงวันที…่ ..
ให้บันทึกวันที่สิ้นสุดของเดือนนั้นๆ
(๑๐) เดือนนี้
ให้บันทึกจานวนเงินที่ปรากฏยอดในเดือนนี้
(๑๑) รวมแต่ต้นปีงบประมาณ
ให้บันทึกจานวนเงินรวมที่ปรากฏยอดตั้งแต่ปีงบประมาณที่จัดทา
แผนจนถึงปัจจุบัน (สะสมยอดตลอดปีงบประมาณ)
(๑๒) รวมทั้งโครงการ
ให้บันทึกจานวนเงินที่ปรากฏยอดรวมทั้งโครงการตั้งแต่เริ่ม
โครงการจนถึงปัจจุบัน (สะสมยอดตลอดทั้งโครงการ)
(๑๓) เงินคงเหลือยกมา เดือนนี้
ให้บันทึกจานวนเงินที่ปรากฏยอดยกมา
(๑๔) เงินคงเหลือยกมา
ให้บันทึกจานวนเงินที่ยกมาจากปีงบประมาณก่อน ซึ่งจะไม่
รวมแต่ต้นปีงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปีงบประมาณ จนกว่าจะขึ้น
ปีงบประมาณใหม่ ยกเว้นกรณีเริ่มต้นโครงการให้บันทึก
จานวนเงินเป็น –๐- (ศูนย์)

๔๔
(๑๕) เงินคงเหลือยกมา รวมทั้งโครงการ ให้บันทึกจานวนเงินเป็น –๐- (ศูนย์)
(๑๖) รายรับอื่น
ให้บันทึกรายรับอื่น ๆ ที่ปรากฏในเดือนนี้
(๑๗) รวมรับ
ให้บนั ทึกจานวนเงินที่เป็นการรับเงิน ที่ปรากฏยอดรวมในเดือนนี้/
รวมแต่ต้นปีงบประมาณ/รวมทั้งโครงการ
(๑๘) การจ่ายเงิน
ให้บันทึกการจ่ายเงินแยกตามหมวดรายจ่าย
(๑๙) รายจ่ายอื่น
ให้บันทึกรายจ่ายอื่น ๆ ที่ปรากฏในเดือนนี้
(๒๐) รวมจ่าย
ให้บันทึกจานวนเงินที่เป็นการจ่ายเงิน ที่ปรากฏยอดรวมในเดือน
นี้/รวมแต่ต้นปีงบประมาณ/รวมทั้งโครงการ
(๒๑) เงินคงเหลือยกไป
ให้บันทึกจานวนเงินที่คงเหลือยกไป ในเดือนหน้า
(๒๒) ที…่ ……/……….
ให้บันทึกเลขที่หนังสือออกจากหน่วยงาน โดยไม่ต้องทาหนังสือ
นาส่งรายงานนี้อีก
(๒๓) ลงชื่อผู้รับรองแผน
ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองแผนการใช้
จ่ายเงิน
(๒๔) ลงวันที่
ให้บันทึกวันที่ที่หนังสือออกจากหน่วยงาน
……………………………………………

๔๕
แบบฟอร์มที่ ๙

แบบรายงาน
สรุปผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
๑. ชื่อโครงการ
๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๓. งบประมาณ

๓.๑ งบประมาณทั้งโครงการ
๓.๒ งบประมาณที่กองทุนจัดสรรให้ ………………………………….บาท
๓.๓ งบประมาณอื่นสมทบ …………………………………………….บาท
(ระบุ)………………………………………………………….
๓.๔ เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง
๓.๕ จ่ายจริง
๓.๖ ส่งเงินคืนกองทุน รวม
๑) เงินคืน
บาท
๒) ดอกเบี้ยธนาคาร
บาท

บาท

บาท
บาท
บาท

๔. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ - วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ (……………..วัน)
๕. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
๕.๑ วัตถุประสงค์โครงการ

๔๖
๕.๒ เป้าหมายโครงการ

๕.๓ ผลการดาเนินงาน (ระบุผลผลิตของโครงการ และความสาเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ)

๖. ผลลัพธ์ของโครงการ

๗. ผลกระทบของโครงการ

๔๗
๘. ความต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดโครงการ

๙. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

๑๐. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ ………………………….…......... ผู้จดั ทารายงาน
(......................................)
ตาแหน่ง .................................................
ลงชื่อ …………………………….……. ผู้รับรอง
(........................................)
ตาแหน่ง .................................................

๔๘
แบบฟอร์ม ๑๐
รายงาน การหักเงินค่าบริการและค่าปรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้เพื่อนาส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๙๓
ชื่อหน่วยงาน..............................................................
โครงการ..............................................................
รายการ
ปีงบประมาณ ๒๕.....
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม

๑. รายรับ
- ค่าบริการตามประกาศ กก.วล.
- ค่าปรับตามมาตรา ๙๐ และ ๙๑
๒. จานวนเงินที่หักส่งเข้ากองทุน
ตามมาตรา ๙๓
(ร้อยละ ๓.๕ ของรายรับ)
๓. รายจ่าย
- ค่าบารุงรักษา
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าซ่อมเครื่องจักรกล
- อื่นๆ
๔. รายได้สุทธิ
หมายแหตุ:
มาตรา ๙๐ กาหนด ค่าปรับที่เกิดจากการที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษหลีกเลี่ยงไม่จัดส่งของเสียไปทาการกาจัดโดยระบบกาจัดของเสียรวม ลักลอบปล่อยทิ้งของเสีย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือจัดส่งของเสียไปกาจัดของเสียรวม แต่ไม่ยอมชาระค่าบริการ ต้องเสียค่าปรับสี่เท่าของอัตราค่าบริการตามมาตรา ๘๘
มาตรา ๙๑ กาหนด ค่าปรับที่เกิดจากการที่เจ้าของหรือครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษลักลอบปล่อยของเสียลงสู่ระบบกาจัดของเสียรวม ต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตราสี่เท่าของ
จานวนเงินค่าใช้จ่ายประจาวันสาหรับเดินเครื่องทางานของระบบกาจัดของเสียรวม และต้องชดใช้ค่าเสียหายหากระบบกาจัดของเสียรวมนั้นเสียหาย

๔๙

ภาคผนวก ค หนังสือหารือ

หนังสือหารือเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติ เรื่องการจัดเก็บค่าบริการ
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ภาคผนวก ง ติดต่อหน่วยงาน
๑. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรียน เลขาธิการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระราม ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๕-๖๕๙๑-๒
โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๘๘
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๕-๖๕๙๕-๖
โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๘๘

๒. กรมบัญชีกลาง
เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม)
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
กลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗๔๔๕
โทรสาร ๐-๒๑๒๗-๗๔๓๕

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
http://envfund.onep.go.th
กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ.

