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คู่มือการจัดท�ำข้อเสนอโครงการ

ที่จะขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

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

ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
เป็นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้พัฒนาระบบการบริหารกลไกทางการเงิน ผ่านกองทุน
สิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนให้ภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
มลพิษ
คณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม และก�ำหนดกรอบทิศทางการสนับสนุนเงิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ของแต่ละช่วงปี
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงแนวทาง และวิธีการ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามที่ก�ำหนดไว้ ส�ำนักงานฯ จึงได้จัดท�ำคู่มือ
การจัดท�ำข้อเสนอโครงการทีจ่ ะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขึ้ น
โดยมุง่ หวังให้คมู่ อื ฯ นี้ เป็นเครือ่ งมือทีส่ นับสนุนให้หน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ใช้ประกอบ
ในการจัดเตรียมโครงการให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสอดคล้องกับกรอบทิศทางที่ก�ำหนด
รวมทั้งช่วยให้การพิจารณาโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็วภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด
โดยคู่มือฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม
๒๕๕๕ และคณะกรรมการกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่ อวั น ที่
๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ แล้ว ทั้งนี้ สาระของคู่มือฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย รายละเอียดการจัดท�ำ
ข้อเสนอโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และด้านการจัดการมลพิษ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

สารบัญ
๑. ความเป็นมา 						

๘

๒. รูปแบบของการให้การสนับสนุน			

๑๐

๓. การยื่นข้อเสนอโครงการ 				

๑๒
๑๒

๓.๑ ผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอโครงการ				
๓.๒ หลักฐานประกอบ
		 และข้อก�ำหนดการยื่นข้อเสนอโครงการ

๑๓

๔. ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการ 		

๑๕

๕. หลักเกณฑ์พื้นฐาน และแนวคิดในการจัดท�ำ
ข้อเสนอโครงการ
				

๑๖

๖. สาระส�ำคัญของข้อเสนอโครงการ 			

๒๐

๗. องค์กร และกลไกการพิจารณา
ให้การสนับสนุนโครงการ				

๓๘

ภาคผนวก
ก ค�ำขอเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

๔๔		

ข ตัวอย่างการจัดท�ำข้อเสนอโครงการตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๕๒

ค ตัวอย่างการจัดท�ำข้อเสนอโครงการตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ			
พ.ศ. ๒๕๓๕ (ด้านการจัดการมลพิษ)
๘๒
ง แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ 		
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งแสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๐
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๑

ความเป็นมา
กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรการทางการเงิน ที่จัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของเงินกู้และเงินอุดหนุน ภายใต้
กระบวนการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดท�ำระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย อากาศเสีย
และระบบก�ำจัดของเสีย ส�ำหรับควบคุมบ�ำบัด และขจัดมลพิษ
รวมทั้งให้การสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นหน่วยบริหารงานกองทุน
ร่วมกับผูจ้ ดั การกองทุน ได้แก่ กรมบัญชีกลาง และ บมจ. ธนาคาร
กรุงไทย ภายใต้การก�ำกับของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามนโยบายของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ก�ำหนดไว้ใน
มาตรา ๒๓๑/ แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีการประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม ทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน
สิง่ แวดล้อม และคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ เป็นกรอบในการบริหารงาน

๑/

มาตรา ๒๓ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้สว่ นราชการหรือราชการส่วนท้องถิน่ ส�ำหรับการลงทุนและด�ำเนินงานระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
		 รวมหรือระบบก�ำจัดของเสียรวม รวมทัง้ การจัดหา จัดซือ้ ทีด่ นิ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ
		 และเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษา ระบบดังกล่าวด้วย
(๒) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืม เพื่อจัดให้มีระบบบ�ำบัดอากาศเสีย
		 หรื อ น�้ ำ เสี ย ระบบก� ำ จั ด ของเสี ย หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ใด ส� ำ หรั บ ใช้ เ ฉพาะในกิ จ การ
		 ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
(๓) ให้เอกชนกู้ยืมในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบ�ำบัด
		 อากาศเสียหรือน�้ำเสีย ระบบก�ำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อการควบคุมบ�ำบัด
		 หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการด�ำเนินกิจการของตนเอง หรือบุคคลนั้น
		 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียหรือ
		 ก�ำจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
		 สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามที่ ค ณะกรรมการกองทุ น เห็ น สมควร และโดยความเห็ น ชอบ
		 ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๕ ) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
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๒

รูปแบบของการให้
การสนับสนุน
ตามมาตรา ๒๓(๔)
ในส่วนของการสนับสนุนการด�ำเนินโครงการด้านการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้มาตรา 
๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ที่ก�ำหนดว่า...
เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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ซึ่ ง กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม จะให้ การสนั บ สนุ น ในลั ก ษณะของเงิ น อุ ด หนุ น
โดยมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขอจัดสรรเงิน
อุดหนุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการพิจารณาโครงการไว้ภายใต้ระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารจัดสรร
และขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและ
อุดหนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนการเบิกจ่ายเงินของ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนนั้น จะต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ�ำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงินและ
เบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒
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๓

การยื่น
ข้อเสนอ
โครงการ
๓.๑ ผูม้ สี ทิ ธิย์ นื่ ข้อเสนอโครงการ
ผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอโครงการ ได้แก่ ส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนที่จดทะเบียนเป็นองค์กร
เอกชนด้ า นการคุ ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มและอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงาน/องค์กรอืน่ ใด ตามที่ได้ระบุไว้ตามกรอบทิศทางการ
สนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีที่ยื่นข้อเสนอโครงการ
(สามารถ Download เอกสารกรอบทิศทาง
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมได้จาก
เว็บไซต์ http://envfund.onep.go.th)
ทั้งนี้ ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ทุกแห่ง จะต้องด�ำเนินการจัดท�ำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิง่ แวดล้อม ผ่านแผนปฏิบตั ิ
การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในแต่ละ
รอบปีงบประมาณ จึงจะได้สิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของโครงการตามขั้นตอนต่อไป
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๓.๒ หลักฐานประกอบและข้อก�ำหนดการยืน่ ข้อเสนอโครงการ
๓.๒.๑ แบบค�ำขอเงินอุดหนุน ที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงาน องค์กร ในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอมอบอ�ำนาจให้
บุคคลอื่นลงนามในแบบค�ำขอแทน ต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจ
ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย แนบประกอบด้วย ส�ำหรับ
องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม จะต้องแนบหลักฐานส�ำเนา
หนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้าน
การคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิม่ เติม
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารขอจัดสรรและขอกูย้ มื เงิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำขอรับ
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 
๒๓ (๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ภาคผนวก ก)
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๓.๒.๒ ข้อเสนอโครงการ ควรจะประกอบด้วยสาระส�ำคัญของ

ข้อเสนอโครงการตามข้อ ๖ ดังรายละเอียดปรากฏในตัวอย่างการจัดท�ำ
ข้อเสนอโครงการตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยข้อเสนอโครงการ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเน้นข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด�ำเนิน
โครงการ (ภาคผนวก ข) ส่วนข้อเสนอโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนหรือน�้ำเสียชุมชนตั้งแต่ต้นทาง หรือการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ตัง้ แต่แหล่งก�ำเนิด จะเน้นข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับขยะมูลฝอยและน�ำ้ เสีย
เป็นหลัก (ภาคผนวก ค)
ทั้ ง นี้ ให้ ส ่ ง เอกสารถึ ง เลขานุ ก ารคณะกรรมการกองทุ น
สิ่ ง แวดล้ อ ม ส� ำ นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวง
พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ และหากเป็นข้อเสนอโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ส่งมาตามขั้นตอนกระบวนการ
ของแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด
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๔

ระยะเวลา
การเปิดรับ
ข้อเสนอ
โครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดปี ยกเว้นกรณี
ข้อเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ จ ะต้ อ งส่ ง มาตามขั้ น ตอนกระบวนการของ
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด
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๕

หลักเกณฑ์พื้นฐาน
และแนวคิดในการ
จัดท�ำข้อเสนอ
โครงการ

๕.๑ เป็นโครงการทีห่ น่วยงาน / องค์กรอืน่ ใด ตามทีร่ ะบุไว้

ตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิง่ แวดล้อมฯ ด�ำเนินการ
ร่วมกับประชาชนหรือชุมชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม

๕.๒ เป็นโครงการที่มีผลต่อการส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่ โดยควรมีการพัฒนาองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือมีการสร้าง/ คิดค้นนวัตกรรม เพื่อใช้
เป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
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๕.๓ กรณีโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัย จะต้อง

เป็นโครงการต้นแบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศหรือระดับ
ท้องถิ่นที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในทางปฏิบัติ  

๕.๔ กิจกรรมต้องมีความสอดคล้องกับภารกิจ หน้าที่
และพื้นฐานการด�ำเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่เสนอขอรับ
การสนั บ สนุ น และมี ส ่ ว นส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยจะต้องไม่มคี วามซ�ำ้ ซ้อนกับการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานนั้น ๆ
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๕.๕ แสดงถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจัดท�ำโครงการ โดย

แนวทางการด�ำเนินการ จะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการและการยอมรับของชุมชนในพื้นที่   

๕.๖ แสดงความพร้ อ มขององค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงาน
เจ้าของโครงการ และความพร้อมของชุมชนในพืน้ ทีท่ จี่ ะด�ำเนิน
โครงการร่วมกัน

๕.๗ แสดงหลักฐานการจัดให้มกี ระบวนการมีสว่ นร่วม
ระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ ชุมชน
เป้าหมาย และองค์กรหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ ตัง้ แต่
ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ การด�ำเนินกิจกรรมโครงการ และ
การติดตามประเมินผลโครงการ
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๕.๘ ตรวจสอบพืน้ ทีแ่ ละกิจกรรมโครงการให้ชดั เจนว่า
ไม่ได้อยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ พร้อมทัง้ แนบเอกสารแสดงยืนยัน

เช่น ในกรณีเป็นทีส่ าธารณประโยชน์ทมี่ กี ารรังวัดแล้ว ให้แนบส�ำเนา
หนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง พร้อมทั้ง หนังสือแสดงการอนุญาต
ใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อด�ำเนินกิจกรรมตามโครงการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ แต่หากพื้นที่โครงการอยู่ใน
เขตพื้นที่อนุรักษ์ และมีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่
พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ดงั กล่าว เช่น จัดท�ำแนวเขต การปลูกป่า ท�ำแนวกันไฟ
ท� ำ ฝายแม้ ว เป็ น ต้ น ให้ โ ครงการด� ำ เนิ น การขออนุ ญ าตจาก
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช เป็นต้น อย่างเป็นทางการก่อน พร้อมแนบหนังสือ
แจ้งให้การอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวมาพร้อมกับข้อเสนอ
โครงการด้วย
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๖

สาระส�ำคัญ
ของข้อเสนอ
โครงการ
ข้ อ เสนอโครงการด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม และด้านการจัดการมลพิษ อาจมีความแตกต่างกัน
ในรายละเอียดเนื้อหาโครงการ อย่างไรก็ตาม ควรจะประกอบด้วย
สาระส�ำคัญที่ครอบคลุมประเด็น ดังนี้

๖.๑ ข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับพืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการ

เป็นการน�ำเสนอข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะความส�ำคัญของ
พืน้ ที่ สภาพสังคม และสิง่ แวดล้อม รวมถึง พืน้ ฐานการด�ำเนินงาน
ที่ผ่านมาในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

๖.๑.๑ ลักษณะพืน้ ที่ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม สภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ทรัพยากร

ธรรมชาติ หรือสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามโดดเด่น ในพืน้ ที่ จ�ำนวน
ประชากร ชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ สิทธิการ
ถือครองที่ดิน พร้อมทั้งข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินโครงการ โดยสังเขป (ระบุแหล่งทีม่ าของข้อมูล)
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๖.๑.๒ ความเป็ น มาและพื้ น ฐานการด� ำ เนิ น งาน
ที่ผ่านมาในพื้นที่ด�ำเนินโครงการ
(๑) การด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน องค์กร และ
ชุมชนในระยะที่ผ่านมา  ในพื้นที่ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม หรือพื้นที่อื่นที่มีการด�ำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน
(๒) ผลส�ำเร็จของโครงการ/กิจกรรมทีไ่ ด้ดำ� เนินการเสร็จสิน้ แล้ว
รวมถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ จ ะเชื่ อ มโยงกั บ โครงการที่ ข อรั บ
การสนับสนุน (ถ้ามี)

๖.๒ สภาพปัญหา
๖.๒.๑ สภาพปัญหาและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ในภาพรวม
ของโครงการ สภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่เกิดขึ้น หรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย โดยให้เน้นถึง
สาเหตุ รายละเอี ย ดและข้ อ มู ล ประกอบ เพื่ อ ยื น ยั น ขนาดและ
ความรุนแรง รวมทัง้ ผลกระทบของปัญหาทีจ่ ะส่งผลต่อกลุม่ เป้าหมาย
ในอนาคต พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ท�ำให้เกิดปัญหาดังกล่าว
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๖.๒.๒ สภาพปัญหาทีจ่ ะด�ำเนินการภายใต้โครงการ แสดงถึง

ปัญหาความจ�ำเป็นหรือความต้องการจัดท�ำโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือ
สนองตอบความต้องการขององค์กร ชุมชน หรือท้องถิ่นนั้น ๆ โดยจะต้อง
สอดคล้องกับแผนงาน/กิจกรรมทีจ่ ะด�ำเนินการภายใต้โครงการ และส่งผลถึง
การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

(ทั้งนี้ ควรน�ำเสนอสภาพปัญหาที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลที่ผ่าน
กระบวนการมีสว่ นร่วมกับประชาชนในพืน้ ที่ ด้วยวิธกี ารหรือรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การจัดประชุม การจัดเวทีระดมความคิดเห็น เป็นต้น แนบประกอบด้วย)

๖.๓ วัตถุประสงค์
แสดงถึ ง ผลลั พ ธ์ ห รื อ สภาพพึ ง ประสงค์
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการด� ำ เนิ น โครงการ ซึ่ ง เป็ น
ความพยายามทีจ่ ะเข้าไปแก้ปญั หาใดปัญหาหนึง่
โดยก� ำ หนดวัตถุประสงค์ ให้ง่าย ชัดเจน ไม่
คลุมเครือ และสื่อให้เห็นถึงความต้องการใน
ภาพรวมที่มุ่งจะแก้ไขปัญหา ควรมีวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนไม่เกิน ๓ ข้อ และควรเรียงตามลักษณะ
งาน/ กิจกรรม ก่อน - หลัง โดยจัดตามล�ำดับ
ความส�ำคัญ สามารถวัดและประเมินผลได้
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๖.๔ ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนจัดการสิง่ แวดล้อมระดับต่าง ๆ
ระบุ ความสอดคล้ อ งและความเชื่ อ มโยงของโครงการ
กับแนวนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง เช่น
แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนารายสาขา แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ แผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ และแผนสิง่ แวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

๖.๕ พืน้ ทีเ่ ป้าหมายและกลุม่ เป้าหมาย
๖.๕.๑ พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
(๑) ระบุสถานที่ตั้ง ขนาด หรือพื้นที่ที่ด�ำเนินโครงการ
ให้ชัดเจนในระดับหมู่บ้าน พร้อมทั้งระบุต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด
ให้ครบถ้วน ซึง่ ในการคัดเลือกพืน้ ทีห่ รือกลุม่ เป้าหมาย ต้องมีความ
สัมพันธ์โดยตรงต่อการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการด้วย
อาทิ การก�ำหนดงบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายการเดินทาง เป็นต้น
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง โดยจะต้องเป็นไป
ตามขอบเขตและพืน้ ที่ ตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา  ๒๓ (๔) ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ
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(๒) จั ด ท� ำ แผนที่ แ สดงที่ ตั้ ง โครงการ
กรณี โ ครงการที่ มี ก ารด� ำ เนิ น งานในพื้ น ที่ และ
สภาพแวดล้อมอื่นรอบโครงการ โดยอาจใช้แผนที่
ของกรมแผนที่ ท หารมาตราส่ ว น ๑: ๕๐,๐๐๐
โดยระบุพนื้ ทีเ่ ป้าหมาย และทีต่ งั้ ของกลุม่ เป้าหมาย
ลงในแผนที่ ทั้ ง ในส่ ว นของหมู ่ บ ้ า น และพื้ น ที่
ที่จะด�ำเนินกิจกรรมหลัก ที่ท�ำในพื้นที่โดยตรง เช่น
พื้นที่ปลูกป่าชุมชน พื้นที่ท�ำแนวกันไฟ พื้นที่เขต
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ เขตพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน
ทีต่ งั้ ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น ลงในแผนทีใ่ ห้ชดั เจนด้วย
(๓) แสดงถึงความเป็นไปได้ของการใช้พื้นที่
เพื่อด�ำเนินโครงการ ต้องระบุสิทธิ ในการถือครอง
ที่ดินของพื้นที่เป้าหมาย กรณีมีการใช้พื้นที่เพื่อ
ด�ำเนินกิจกรรม เช่น การจัดท�ำโครงการน�ำร่อง หรือ
งานอนุรักษ์ป่า - ป่าชุมชน เป็นต้น หากเป็นพื้นที่
อนุรักษ์หรือพื้นที่ที่มีกฎหมายเฉพาะก�ำหนดให้
อยู ่ ใ นความคุ ้ ม ครอง จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบรับทราบหรือพิจารณาให้การสนับสนุน
การใช้พื้นที่ และด�ำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ
ทีเ่ กีย่ วข้องให้ถกู ต้อง เช่น กรณีพนื้ ที่ในการคุม้ ครอง
ดูแลขององค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ขอให้ใช้
ส�ำเนารายงานการประชุม อบต. ในการรับรอง
โครงการเป็นหลักฐาน โดยระบุขนาดพืน้ ทีแ่ ละระยะ
เวลาการใช้ประโยชน์ประกอบไว้ด้วย เป็นต้น
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๖.๕.๒ กลุม่ เป้าหมาย
			 (๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ต้องระบุ
กลุ่ม และจ�ำนวนให้ชัดเจน (มิใช่ประชาชน
ทั้งหมู่บ้าน หรือทั้งต�ำบล) ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
หลักจะเข้าร่วมกิจกรรมเชิงลึก มีบทบาทใน
การร่วมเป็นแกนน�ำในการด�ำเนินโครงการ
โดยจะต้องเป็นจ�ำนวนที่สอดคล้องกับการ
ก�ำหนดงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ  
		 (๒) กลุ่มเป้าหมายรอง (ถ้ามี) คือกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามา
ร่วมกิจกรรมในเชิงกว้าง เช่น กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ หรือ
กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละประสบการณ์ จาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก หรือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายรอง
เป็นต้น

๖.๖ ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ
ระบุระยะเวลาด�ำเนินโครงการ (จ�ำนวนปี/เดือน)
ต้องไม่เกิน ๓ ปี และมีความเป็นไปได้ในการด�ำเนินงาน
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมทั้งมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
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๖.๗ แผนงาน/กิจกรรมการด�ำเนินงาน
กระบวนการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
โครงการ และผลที่คาดว่าจะได้รับ จะต้องก�ำหนดแผนงาน/
กิจกรรมให้ชัดเจน ดังนี้

๖.๗.๑ แผนการด�ำเนินงานต้องมีความชัดเจน
โดยแยกเป็นรายกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ และมีการจัดเรียงล�ำดับการด�ำเนินงานอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน ทั้งนี้ ต้องระบุว่าจะท�ำอะไร โดยใคร
อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร เพื่อให้เกิดผลอะไร ซึ่งต้องระบุอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลและต่อเนือ่ ง มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ควรน�ำเสนอในรูปแบบตาราง ๒ ส่วน ดังนี้
(๑) ตารางเวลาการท�ำงาน : ระบุกิจกรรม และช่วงเวลา 
ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นรายไตรมาส
(๒) ตารางแผนงาน/กิจกรรมการด�ำเนินงาน : ระบุวธิ กี าร/
กระบวนการ ในการด�ำเนินงาน อย่างเป็นขั้นตอนและ
เข้าใจง่าย กลุม่ เป้าหมาย และผลผลิตที่ได้จากการด�ำเนิน
งานแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน
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๖.๗.๒ ต้ อ งประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
และองค์กรที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อให้มีความเชื่อมต่อทั้งระหว่าง
และหลังสิ้นสุดโครงการ และป้องกันการด�ำเนินงานที่ซ�้ำซ้อนกัน
นอกจากนี้ ควรระบุความชัดเจนของบทบาทความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ หรือที่จะ
ได้รับผลประโยชน์จากโครงการด้วย

๖.๘ วงเงินงบประมาณ
๖.๘.๑ จ�ำแนกรายละเอียดงบประมาณ
ตามแผนการด�ำเนินโครงการเป็นรายปี
โดยแสดงค่าใช้จ่ายต่อหน่วยและค่าใช้จ่ายรวมให้
ละเอียดชัดเจน ทั้งนี้ การจัดตั้งงบประมาณต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการ
ด�ำเนินงาน รวมทั้ง ต้องเป็นไปตามความจ�ำเป็น
และสอดคล้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ โดยให้ยึดหลักการประหยัดเป็นส�ำคัญ

๖.๘.๒ รายละเอียดการจัดตัง้ งบประมาณ
จ�ำแนกออกตามประเภทของโครงการ ดังนี้
			 (๑) กรณีโครงการด้านการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีกรอบในการก�ำหนดงบประมาณ ดังนี้
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(๑.๑) วงเงินสนับสนุนแต่ละโครงการไม่เกิน ๕ ล้านบาท
โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ งบบริหารโครงการ และงบด�ำเนิน
โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(ก) งบบริหารโครงการ (ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของ
งบทีข่ อรับการสนับสนุน) ประกอบด้วย งบบุคลากร และ
ค่าสาธารณูปโภค โดยก�ำหนดให้มีค่าติดตามนิเทศ
โครงการไม่เกินร้อยละ ๓ ไว้ด้วย และในกรณีเป็น
โครงการขององค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมี
รายการค่าตรวจสอบบัญชี ซึ่งจะต้องไม่เกินร้อยละ ๑
ของงบที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
โดยให้ระบุชื่อ พร้อมเลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาตของ
ผู้ที่จะด�ำเนินการตรวจสอบบัญชีด้วย
กรณี โ ครงการของส่ ว นราชการ หรื อ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หากโครงการที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบของส่ ว นราชการ หรื อ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น จะพิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ย ส�ำหรับการด�ำเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ เท่านัน้ จะไม่
ให้การสนับสนุนเป็นเงินเดือน (ค่าจ้าง/ ค่าตอบแทน)
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(ข) งบด�ำเนินโครงการ (ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ ๗๐ ของงบทีข่ อรับการสนับสนุน)
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการด�ำเนินงาน เช่น กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการสร้างจิตส�ำนึกและความตระหนัก การฝึกอบรม
สัมมนา ดูงาน ค่าใช้สอยและวัสดุ เป็นต้น ซึง่ จะเป็นงบประมาณเพือ่ ใช้สำ� หรับ
ด�ำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม โดยยึดหลักการประหยัดเป็นส�ำคัญ
และให้เบิกจ่ายตามจ่ายจริง ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
(๑.๒) กรณี โ ครงการขององค์ กรเอกชนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ควรมี
ส่วนร่วมสนับสนุนการด�ำเนินโครงการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การจัดสรรทุน
สมทบ หรือการจัดเตรียมทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ หรือการสนับสนุน
ในรูปอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความพร้อมขององค์กร
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นรายกรณีไป
(๑.๓) ระบุ แ ผนงาน กิ จ กรรมและงบประมาณที่ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงาน
หรือองค์กร จะต้องด�ำเนินการภายใต้โครงการให้ชัดเจน
(๑.๔) ค่าครุภัณฑ์ โดยหลักการจะให้การสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
น้อยที่สุด ซึ่งจะพิจารณาให้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมต่อการด�ำเนินงาน
โครงการ ตามราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส�ำนักงบประมาณ
หากเป็นโครงการทีด่ ำ� เนินการร่วมกับองค์กรชุมชน จะต้องมีแผนการถ่ายทอด
วิธีการใช้ และส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่องค์กรชุมชน เพื่อให้สามารถ
ใช้ ง านได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งต่ อ ไปหลั ง สิ้ น สุ ด การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ทั้ ง นี้ กรณี ส ่ ว นราชการ และองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ ง
ขึ้นทะเบียน และบันทึกเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานนั้น
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ดังนี้

(๒) กรณีโครงการด้านการส่งเสริมงานวิจยั มีกรอบในการก�ำหนดงบประมาณ

วงเงินสนับสนุนแต่ละโครงการไม่เกิน ๕ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของ
ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายสนับสนุน ดังนี้

(๒.๑) งบประมาณด้านบริหารงานทั่วไป ได้แก่
ค่ า จ้ า งชั่ ว คราวส� ำ หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการ และค่ า
สาธารณูปโภค จะต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของงบโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุน
(๒.๒) ค่าจ้างชั่วคราวส�ำหรับเจ้าหน้าที่ นักวิจัย
หรือนักวิชาการเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องประจ�ำโครงการ
ที่จัดจ้างขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะส�ำหรับปฏิบัติงานตาม
โครงการวิจัย
(๒.๓)   ค่าตอบแทนผูเ้ ชีย่ วชาญ/ ทีป่ รึกษาโครงการ
ที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านเพื่อด�ำเนินการทางวิชาการ
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(๒.๔)   ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด ซื้ อ จั ด หาวั ส ดุ แ ละเครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีใ่ ช้เฉพาะการด�ำเนินงานตามโครงการ ทีไ่ ม่ใช่เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ด�ำเนินงานเป็นประจ�ำปกติ แต่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ ใหม่
ที่จัดซื้อจัดหามาเป็นครั้งแรก และจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินงาน
รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคที่จ�ำเป็น
(๒.๕)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างปฏิบัติการในโครงการ
ตามแผนการด�ำเนินงาน
(๒.๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยโดยตรง เช่น
การสืบค้นข้อมูล การจัดท�ำรายงาน หรือการวิเคราะห์ตัวอย่างที่
โครงการวิจัยไม่สามารถวิเคราะห์ ได้เอง เนื่องจากเครื่องมือที่ ใช้
ส�ำหรับการวิเคราะห์มีราคาสูง เป็นต้น
(๒.๗)  กองทุนสิง่ แวดล้อมจะให้การสนับสนุนอุปกรณ์ครุภณ
ั ฑ์
น้อยที่สุด โดยจะพิจารณาให้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมต่อการ
ด�ำเนินโครงการ และราคาจะต้องเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส�ำนักงบประ้มาณ ทั้งนี้ กรณีส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องขึน้ ทะเบียน และบันทึกเป็นทรัพย์สนิ ของ
หน่วยงานนั้น
(๒.๘)  กรณีสิ่งประดิษฐ หรือผลผลิตที่ผลิตขึ้นได้ตามโครงการ
ให้เป็นลิขสิทธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม เว้นแต่มีเงื่อนไขเป็นอย่างอื่น
ตามดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
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๖.๘.๓ กองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่สนับสนุนงบประมาณ
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในเรือ่ งทีน่ อกเหนือจากโครงการระบุไว้ ตัวอย่าง
มีดังต่อไปนี้

(๑) ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม สัมมนาและ
ดูงาน เพือ่ เพิม่ ความรูท้ างวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การด� ำ เนิ น งานตามโครงการให้ แ ก่ นั ก วิ จั ย
นักวิชาการ หรือเจ้าหน้าที่ประจ�ำโครงการ
(๒) ค่ า รั ก ษาพยาบาล และค่ า ประกั น
สุขภาพของเจ้าหน้าที่โครงการ
(๓) ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาท�ำงานประจ�ำองค์กร หรือด�ำเนินงาน
ในโครงการที่ เ สนอขอรั บ การสนั บ สนุ น จาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม ยกเว้นแต่มีกรณีที่จ�ำเป็น
จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่มีความช�ำนาญ
ในสาขาพิ เ ศษเฉพาะด้ า นมาด� ำ เนิ น โครงการ
และไม่ ส ามารถหาผู ้ เ ชี่ ย วชาญในประเทศได้
คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
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(๔) หน่วยงาน/ องค์กร/ สถาบันต้นสังกัด ผู้ได้รับเงินสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะไม่สามารถหักเงินที่ได้รับการสนับสนุน
การด�ำเนินโครงการ เข้าเป็นรายได้ของส่วนราชการ/ สถาบันต้นสังกัด
ยกเว้นกรณีโครงการศึกษาวิจัยของสถาบันการศึกษา  ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ของสถาบันการศึกษา  ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๕ ของงบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
(๕) ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนบุคลากร
ทีเ่ ป็นข้าราชการ/ พนักงานของส่วนราชการ       
โดยเฉพาะที่ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยที่
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
แต่จะพิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะค่าใช้
จ่ายส�ำหรับการด�ำเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จากงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการเท่านั้น
(๖) งบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุน

๖.๙ ตัวชีว้ ดั ผลส�ำเร็จของโครงการ
ระบุตัวชี้วัดผลส�ำเร็จ ที่สามารถวัดความส�ำเร็จของการ
ด� ำ เนิ น โครงการตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ แผนการด� ำ เนิ น งาน
ทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพได้อย่างชัดเจน หาก
โครงการมีระยะเวลาด�ำเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี จะต้องก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั เป็นรายปี โดยควรเป็นตัวชีว้ ดั ระดับแผนงานและสอดคล้อง
กับการด�ำเนินงานในแต่ละปีที่ชัดเจน ซึ่งส�ำนักงานฯ จะใช้
เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลโครงการต่อไป
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๖.๑๐ การบริหารงานโครงการ
การบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ จะต้องให้ความส�ำคัญกับประเด็น ดังนี้

๖.๑๐.๑ โครงสร้างการบริหารงานโครงการ ควรก�ำหนดโครงสร้าง

การบริหารโครงการ โดยอาจจะมีการจัดตัง้ เป็นคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานในหลาย ๆ
ระดับ เช่น ระดับนโยบาย ระดับภาค/จังหวัด และระดับพืน้ ทีเ่ ป็นต้น ทัง้ นี้ อาจมีการแต่งตัง้
หน่วยงานของรัฐและองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิน่ เข้าร่วมเป็นองค์กรบริหารโครงการด้วย
นอกจากนี้ จะต้องแสดงรายละเอียดองค์ประกอบ โดยการระบุชอื่ ต�ำแหน่งและหน่วยงาน
ต้นสังกัด พร้อมทั้งระบุบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่ในการ
มีส่วนร่วมด�ำเนินโครงการหรือสนับสนุนโครงการอย่างชัดเจน และเพื่อให้เกิดการ
ประสานงานร่วมกันในการด�ำเนินโครงการและการสืบทอดงานต่อเนื่องหลังสิ้นสุด
การสนับสนุนจากกองทุนฯ และจะต้องมีสำ� เนาหนังสือแสดงการรับรองในการเข้าร่วม
เป็นกรรมการหรือร่วมด�ำเนินโครงการจากบุคคลต่าง ๆ ทีป่ รากฏตามโครงสร้างการ
บริหารงานโครงการประกอบไว้ดว้ ย

๖.๑๐.๒ แผนการบริหารโครงการ หน่วยงานหรือ

องค์กรที่ขอรับการสนับสนุน ต้องมีความชัดเจนในประเด็น
ความต่อเนื่องของโครงการ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อด�ำเนิน
โครงการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีองค์กรและกลไกการด�ำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน หรือเครือข่ายใด
เกิดขึน้ ซึง่ สามารถด�ำเนินงานโครงการต่อเนือ่ งต่อไปได้อย่างไร
และมีงบประมาณจากแหล่งทุนใด เพือ่ ด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือ
การขยายงานสูพ่ นื้ ทีอ่ นื่ ต่อไป รวมทัง้ มีการประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ
หรือรับผิดชอบงานต่อเนื่องได้อย่างไร
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๖.๑๑ ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
ระบุผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินโครงการ เพือ่ ประโยชน์ในการวัดหรือ
ติดตามและประเมินผลส�ำเร็จของโครงการ โดยอย่างน้อยจะต้องแสดงให้เห็นถึง
ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในระยะสัน้ และระยะยาว ทัง้ ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ซึง่ ควรประกอบด้วยผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั ทีส่ ำ� คัญ ๒ ด้าน ดังนี้

๖.๑๑.๑ ผลประโยชน์ตอ่ ประชาชนและชุมชน
ทั้งในระดับพื้นที่โครงการและสังคมโดยรวม และระบุผล
ส�ำเร็จของโครงการต่อประชาชนและชุมชนทีเ่ ป็นรูปธรรม
เช่น ประชาชน จ�ำนวน.... คน ได้รับประโยชน์จากการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน/การคัดแยกและจัดการขยะ ชาวบ้านมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการท�ำกิจกรรมป่าครอบครัว/การคัด
แยกขยะจ�ำนวน .........ครัวเรือน หรือเกิดเครือข่ายการ
ท�ำงาน จ�ำนวน ....... เครือข่าย เป็นต้น

๖.๑๑.๒ ผลประโยชน์ตอ่ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน และ

ระบุผลส�ำเร็จของโครงการต่อระบบนิเวศที่เป็นรูปธรรม
เช่น พืน้ ทีป่ า่ ได้รบั การอนุรกั ษ์ จ�ำนวน...........ไร่ ลดปัญหา
ขยะตกค้าง จ�ำนวน.........ตัน ลดปริมาณขยะที่น�ำไป
ฝังกลบจ�ำนวน.........ตัน เป็นต้น
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๖.๑๑.๓ การค�ำนวณผลตอบแทนของโครงการ (ถ้ามี) แจกแจง

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และประโยชน์ต่อส่วนรวมที่เกิดขึ้น
จากการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ โดยประเมินความคุม้ ค่าของการลงทุน
ด้วยการค�ำนวณและระบุผลตอบแทนของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งในส่วน
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงิน โดยยกตัวอย่างประกอบเพิ่มเติม เช่น
เกิ ด มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ จากฐานทรั พ ยากรในพื้ น ที่ ด� ำ เนิ น โครงการ ได้ แ ก่
เห็ด สมุนไพร หรือสัตว์ คิดเป็นมูลค่า ....... บาท ค่าใช้จ่ายที่ลดลงในการบริหาร
จัดการขยะ.... บาท/ปี เป็นต้น

๖.๑๒ การก�ำหนดแนวทางการติดตามนิเทศโครงการ
๖.๑๒.๑ ก�ำหนดแนวทางการติดตามนิเทศโครงการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการก�ำกับการบริหารจัดการโครงการ โดยควร
ก�ำหนดช่วงเวลาเป็น ๓ ระยะ คือ
(๑) ระยะเริ่มต้นโครงการ เพื่อทบทวนความสมบูรณ์
และความพร้อมของโครงการทั้งในด้านข้อมูล ความพร้อม
ของบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ
(๒) ระหว่างการด�ำเนินงาน ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยในการปรับปรุงกระบวนการและวิธี
ในการด�ำเนินงาน สร้างกระบวนการเรียนรู้
และสร้างข้อมูลย้อนกลับจากการด�ำเนินงาน
ตามแผนงานของโครงการที่ จ ะส่ ง ผลให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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(๓) ระยะสิน้ สุดโครงการ ซึง่ เป็นการประเมิน
ผลกระทบของโครงการ รวมทั้งทบทวนบทเรียน
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น พื้ น ฐานในการก� ำ หนดแนวคิ ด หรื อ
แนวทางในการขยายผลการด�ำเนินงานในอนาคตต่อไป

๖.๑๒.๒ ควรน�ำรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผล แบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้
๖.๑๒.๓ ก�ำหนดแผนงานติดตามนิเทศ
โครงการอย่างต่อเนือ่ ง และจะต้องมีการรายงาน
ผลการด�ำเนินงานและการใช้เงินโครงการต่อส�ำนักงานฯ
เป็นรายไตรมาส

กรณีโครงการทีม่ รี ะยะเวลาการด�ำเนินโครงการ
มากกว่า ๑ ปี ส�ำนักงานฯ จะประเมินผลเมือ่ โครงการ
ครบระยะเวลา ๑ ปีก่อน ซึ่งถ้าหากในภาพรวม
หน่ ว ยงาน/องค์ กร สามารถด� ำ เนิ น กิ จ กรรมได้
ผลส�ำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ จึงจะพิจารณา
ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานในปีที่ ๒ และ/หรือ
ปีที่ ๓ ต่อไป
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๗

องค์กร และกลไก
การพิจารณา
ให้การสนับสนุน
โครงการ
๗.๑ กองบริหารกองทุนสิง่ แวดล้อม ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ

ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ภายใต้คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม จะท�ำหน้าที่พิจารณาและวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของโครงการทีข่ อรับการสนับสนุนจากกองทุนในเบือ้ งต้น
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เพื่อน�ำเสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป โดยได้ก�ำหนดประเด็น
รายการตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการ เพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของโครงการ ดังนี้
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๗.๑.๑ โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
		ก) โครงการของส่วนราชการ ประกอบด้วยประเด็นการตรวจสอบรวม
๗ ประเด็น ได้แก่  
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐ
ปัญหาความส�ำคัญและความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ศักยภาพขององค์กร
โครงการน�ำร่อง
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของลักษณะ
การด�ำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมของโครงการ
๖) ชุมชนหรือหน่วยงานมีส่วนร่วม
๗) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของโครงการ
ข) โครงการขององค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยประเด็น
การตรวจสอบ รวม ๘ ประเด็น โดยเพิ่มเติม ข้อ ๘) การสมทบเงิน
หรืออื่น ๆ  (จากข้อ ๗.๑.๑)
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๗.๑.๒ โครงการด้านการจัดการมลพิษ ประกอบด้วยประเด็น

การตรวจสอบรวม ๖ ประเด็น ได้แก่
			
๑) ความสอดคล้องกับนโยบาย
๒) เป็นปัญหาส�ำคัญ และมีความจ�ำเป็นต้องแก้ไข
๓) ศักยภาพของหน่วยงาน
๔) เป็นโครงการน�ำร่อง หรือโครงการขยายผลการด�ำเนินงาน
๕) ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
๖) กระบวนการมีส่วนร่วม

๗.๒ คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองโครงการฯ จะท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณา

กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อ
น�ำเสนอคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อมต่อไป โดยมีคณะอนุกรรมการ
๒ คณะ คือ

๗.๒.๑ คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้ า น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๗.๒.๒ คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการด้ า น
การจัดการมลพิษ
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๗.๓ คณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม จะท�ำหน้าที่
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

๗.๓.๑ กรณีโครงการทีค่ ณะกรรมการกองทุน
สิง่ แวดล้อม มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ ให้ด�ำเนิน

โครงการ เลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม
(ส� ำ นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม) จะแจ้งมติให้ผจู้ ดั การกองทุน (กรมบัญชีกลาง)
และผูข้ อรับการสนับสนุนทราบ โดยให้ผขู้ อรับการสนับสนุน
จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานและแผนการใช้จา่ ยเงิน ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งให้เลขานุการฯ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องภายใน ๑ เดือน หลังจาก
ที่เลขานุการฯ แจ้งมติ และเมื่อเลขานุการ ฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว จะส่งแผนการด�ำเนินงานและแผนการใช้
จ่ายเงินให้ผจู้ ดั การกองทุน เพือ่ ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป

๗.๓.๒ กรณีไม่อนุมัติโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุน ให้ส�ำนักงานแจ้งผลการพิจารณา
เป็นหนังสือแก่ผู้ยื่นขอพร้อมด้วยเหตุผล ภายใน ๓ วัน
นับแต่วันได้รับทราบมติของคณะกรรมการ
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๗.๔ คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ จะท�ำหน้าที่พิจารณา
และอนุมัติการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในกรณีดังต่อไปนี้

๗.๔.๑ โครงการทีเ่ สนอขอรับการสนับสนุนนอกเหนือ

จากกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 
๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีที่เสนอขอรับการสนับสนุน แต่อยู่
ภายใต้มาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๗.๔.๒ โครงการที่ เ สนอขอรั บ การสนั บ สนุ น มี
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท
๗.๔.๓ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนมีระยะ
เวลาเกิน ๓ ปี ก� ำ หนดระยะเวลาในการพิ จ ารณาโครงการ

โดยนับแต่ได้รับข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดสมบูรณ์ครบถ้วน
จนถึ ง การอนุ มั ติ จั ด สรรงบประมาณให้ โ ครงการ รวม ๖๐ วั น
(ภาคผนวก ง)
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ภาคผนวก ก
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แบบ - กส. ๑

ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เขียนที่ ………………………………………….
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .....................
เรื่อง		 ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
			
			 (ชือ่ คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ระดับต�ำบล ระดับ
อ� ำ เภอ หรื อ ระดั บจั ง หวั ด) ………….……....................………………................................……………
โดย (ชื่อประธาน) ……….……....................……………..........................…………… สถานที่ท�ำการอยู่ที่
.................................................................................................. เลขที่ ............... หมู่ที่ ...............
ถนน ................................................... แขวง/ต�ำบล .............................................................. เขต/อ�ำเภอ
............................................. จังหวัด ............................................ เบอร์โทรศัพท์ …....……….......………….
			 มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด�ำเนินโครงการ
...................................................................................................................................................................
เป็นจ�ำนวนเงิน ....................................................... บาท (.......................................................................)
			 โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ดังนี้
			 ❏ เอกสารข้อเสนอโครงการ
			 ❏ ส�ำเนาประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
					 และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับที่ยื่นค�ำขอ
			 ❏ ส�ำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
					 สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ที่มีมติเห็นชอบกับโครงการ และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน
					 จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
			 ❏ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว ท.ส.ม. ของคณะกรรมการเครือข่าย
					 อาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในระดับที่ยื่นค�ำขอ
			 ❏ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ ...............................................................................................
			
			 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ นั้น
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(...............................................................................................................)
ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ระดับ .............................................................
			 ขอรับรองว่าโครงการ .........................................................................................................................
ของ (ชือ่ คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ระดับต�ำบล ระดับ
อ�ำเภอ หรือระดับจังหวัด) ..........................................................................................................................
เป็นโครงการทีส่ มควรได้รบั เงินช่วยเหลือและอุดหนุน และเป็นโครงการทีไ่ ม่ซำ�้ ซ้อนกับการด�ำเนินการทีม่ อี ยู่
(...............................................................................................................)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด .................................................................

แบบ - กส. ๒

ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เขียนที่ ………………………………………….
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .....................
เรื่อง		 ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
			
			 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดย (ชื่อประธาน) ……….……....................……………..
สถานที่ท�ำการอยู่ที่ ................................................................................................................
.........................................................................................................................................
เลขที่ .................. หมู่ที่ ......................... ถนน .....................................................................
แขวง/ต�ำบล ............................................ เขต/อ�ำเภอ ...........................................................
จังหวัด ............................................................. เบอร์โทรศัพท์ …....………....................................………….
			 มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด�ำเนินโครงการ
...................................................................................................................................................................
เป็นจ�ำนวนเงิน ....................................................... บาท (.......................................................................)
			
			 โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ดังนี้
			 ❏ เอกสารข้อเสนอโครงการ
			 ❏ ส�ำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�ำบล ที่ออกให้โดย สถาบันพัฒนาองค์กร
					 ชุมชน (องค์การมหาชน)
			 ❏ ส�ำเนาหนังสือรายงานการประชุมของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล ที่ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ป ระธาน
					 สภาองค์กรชุมชนต�ำบลน�ำเสนอโครงการ ที่จะขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนเสนอต่อ
					 ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือผู้ได้รับมอบอ�ำนาจ			
			 ❏ ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐของผูอ้ ำ� นวยการสถาบันพัฒนา
					 องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจ และประธานสภาองค์กรชุมชนต�ำบล
					 ที่เป็นผู้ด�ำเนินโครงการ
❏ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ ...............................................................................................
			
			 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ นั้น
		
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(...............................................................................................................)
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
หรือผู้ได้รับมอบอ�ำนาจ

แบบ - กส. ๓

ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เขียนที่ ………………………………………….
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .....................
เรื่อง		 ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
			
			 (ชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน) ………….……....................………………................................……………
โดย (ชื่อประธาน) ……….……....................……………..........................…………… สถานที่ท�ำการอยู่ที่
.................................................................................................. เลขที่ ............... หมู่ที่ ...............
ถนน ................................................... แขวง/ต�ำบล .............................................................. เขต/อ�ำเภอ
............................................. จังหวัด ............................................ เบอร์โทรศัพท์ …....……….......………….
			 มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด�ำเนินโครงการ
...................................................................................................................................................................
เป็นจ�ำนวนเงิน ....................................................... บาท (.......................................................................)
			 โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ดังนี้
			 ❏ เอกสารข้อเสนอโครงการ
			 ❏ ส�ำเนาหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน
			 ❏ ส�ำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีมติเห็นชอบโครงการ และให้ขอรับเงิน
					 ช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
			 ❏ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ของผูใ้ หญ่บา้ น (ซึง่ เป็นประธานคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
					 โดยต�ำแหน่ง)
			 ❏ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ ...............................................................................................
			
			 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ นั้น
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(...............................................................................................................)
ต�ำแหน่ง ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
.............................................................
			 ขอรับรองว่าโครงการ .........................................................................................................................
ของ (ชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน) .................................................................................................................
เป็นโครงการที่สมควรได้รับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน และทางราชการมิได้จัดงบประมาณช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กับโครงการดังกล่าวไว้แต่อย่างใด
(...............................................................................................................)
นายอ�ำเภอ/ปลัดอ�ำเภอ ...........................................

แบบ - กส. ๔

ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เขียนที่ ………………………………………….
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .....................
เรื่อง		 ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
			
			 (ชื่อส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) ……….……....................……………..
โดยการด�ำเนินการของ (ชื่อหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด) .............
...................................................................................................................................................................
โดย (ชื่อหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ) ..............................................................................................
สถานที่ท�ำการอยู่ที่ ................................................................................................................
.........................................................................................................................................
เลขที่ .................. หมู่ที่ ......................... ถนน .....................................................................
แขวง/ต�ำบล ............................................ เขต/อ�ำเภอ ...........................................................
จังหวัด ............................................................. เบอร์โทรศัพท์ …....………....................................………….
		 มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด�ำเนินโครงการ
...................................................................................................................................................................
เป็นจ�ำนวนเงิน ....................................................... บาท (.......................................................................)
			
			 โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ดังนี้
			 ❏ เอกสารข้อเสนอโครงการ
			 ❏ ส�ำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระหว่างส�ำนักงาน
					 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสถาบันการศึกษาทีเ่ ป็นทีต่ งั้ หน่วย
					 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
			 ❏ ส�ำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
					 จังหวัด ที่มีมติเห็นชอบกับโครงการ และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุน
					 สิ่งแวดล้อม และมอบหมายให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
					 จังหวัด เป็นผู้ด�ำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ
❏ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
					 และสิ่งแวดล้อมจังหวัด หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
					 และรองประธานอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจ�ำจังหวัด
			 ❏ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ ...............................................................................................
		
			 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ นั้น
					 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(...............................................................................................................)
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด ..........................................
(...........................................................................)
ต�ำแหน่ง หัวหน้าหน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด ..............................

(............................................................................)
ต�ำแหน่ง รองประธานอนุกรรมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติ และศิลปกรรมประจ�ำจังหวัด ...................

แบบ - กส. ๕

ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เขียนที่ ………………………………………….
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .....................
เรื่อง		 ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
			
			 (ชื่อสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) ………….……....................………………......
โดย (ชื่อผู้บริหารสูงสุด) ……….……....................……………..........................…………… สถานที่ท�ำการอยู่ที่
.................................................................................................. เลขที่ ............... หมู่ที่ ...............
ถนน ................................................... แขวง/ต�ำบล .............................................................. เขต/อ�ำเภอ
............................................. จังหวัด ............................................ เบอร์โทรศัพท์ …....……….......………….
			 มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด�ำเนินโครงการ
...................................................................................................................................................................
เป็นจ�ำนวนเงิน ....................................................... บาท (.......................................................................)
			 โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ดังนี้
			 ❏ เอกสารข้อเสนอโครงการ
			 ❏ ส�ำเนาค�ำสัง่ แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
			 ❏ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีแ่ สดงว่าผูย้ นื่ ค�ำขอเป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุด
					 หรือผูร้ กั ษาราชการแทนผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
			 ❏ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ ...............................................................................................
			
			 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ นั้น
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(...............................................................................................................)
ต�ำแหน่ง (ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษา)

แบบ - กส. ๖

ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เขียนที่ ………………………………………….
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .....................
เรื่อง		 ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
			
			 (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ………….……....................………………......โดยการด�ำเนินการของ
(ชื่อผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษา) ……….……....................……………..........................……………
สถานที่ท�ำการอยู่ที่ ...............................................................................................................................
เลขที่ ............... หมู่ที่ ............... ถนน ................................................... แขวง/ต�ำบล .............................
เขต/อ�ำเภอ .................................... จังหวัด .......................................... เบอร์โทรศัพท์ …....……….......………….
			 มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด�ำเนินโครงการ
...................................................................................................................................................................
เป็นจ�ำนวนเงิน ....................................................... บาท (.......................................................................)
			 โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ดังนี้
			 ❏ เอกสารข้อเสนอโครงการ
			 ❏ ส�ำเนารายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้นสังกัดทีม่ มี ติเห็นชอบกับโครงการ
					 และให้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม			
❏ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีแ่ สดงว่าผูย้ นื่ ค�ำขอเป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุด
					 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ป็นต้นสังกัดของสถานศึกษา
			
			 ❏ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ ...............................................................................................
		 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ นั้น
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(...............................................................................................................)
ต�ำแหน่ง (ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )

ภาคผนวก ข
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ตัวอย่างการจัดท�ำข้อเสนอโครงการตามมาตรา ๒๓(๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ชื่อโครงการ…………

ประเภทและลักษณะของโครงการ
เป็นโครงการ.......(ใหม่ที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�ำเนิน
กิจกรรมมาก่อน/ ต่อเนื่อง ซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนจาก...................................
เพื่อท�ำกิจกรรม...........................................มาระดับหนึ่งแล้ว)
โครงการนี้จะเป็น (การพัฒนา/ ต่อยอด/ อื่น ๆ ระบุ) โครงการด้าน.............
(การวิจัย/ การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ(ระบุกลุ่มเป้าหมาย) ในการ
อนุรกั ษ์การจัดการทรัพยากร...(ระบุ)/ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ /
ด้านสิง่ แวดล้อมศึกษาและการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึก/ การเตรียมความพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบ
ยัง่ ยืน และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ / ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน�้ำ/ ด้านการพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม/
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่/ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม/ ความหลากหลายทางชีวภาพ / ทรัพยากรน�้ำ/
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม/ อื่น ๆ ระบุ) โดยผ่านกระบวนการ................................
เพื่อ.............................................
ความสอดคล้องกับกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา ๒๓(๔) แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปี......(ปัจจุบนั )...ข้อที.่ ......ขอบเขตกิจกรรมที.่ ......
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หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :
		
		
		
		
		
		
		
หน่วยงานด�ำเนินโครงการ :
		
ผู้ประสานงานโครงการ :

ชือ่ หน่วยงาน/องค์กร........................................
(กรณีเป็นองค์กรเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมให้ระบุ
เลขทะเบียนองค์กร เอกชนด้านการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทีจ่ ดทะเบียนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
วันที่จดทะเบียน............................................)
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์
ชื่อหน่วยงาน/องค์กรที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ด�ำเนินโครงการโดยตรง (ถ้ามี)
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์

๑. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ด�ำเนินโครงการ
๑.๑ ลักษณะพื้นที่ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระบุ

			 ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการ และกิจกรรมทีจ่ ะด�ำเนินการ) เช่น
		
		 ๑.๑.๑ ลักษณะพื้นที่
					 หมู่บ้าน...... ต�ำบล........ อ�ำเภอ.........จังหวัด.......... เป็นพื้นที่.......
			 (ระบุความส�ำคัญ สภาพทางภูมศิ าสตร์หรือลักษณะเด่นของพืน้ ที่ เช่น เป็น
			 พื้นที่ต้นน�้ำ เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ชุ่มน�้ำ อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น
			 อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่
			 เขตวนอุทยาน พื้นที่ป่าสาธารณะ พื้นที่ป่าหัวไร่ปลายนา เป็นต้น โดย
			 ต้องระบุชื่อพื้นที่ป่าดังกล่าวด้วย)
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๑.๑.๒ ลักษณะสังคม
			 มีจ�ำนวนประชากร.......คน การประกอบอาชีพหลักของคนในชุมชน
ส่วนใหญ่ คือ อาชีพ.......................... รองลงมาคืออาชีพ......................... มีขนาด
พื้นที่เกษตรกรรมโดยรวมประมาณ......................ไร่ แบ่งประเภทตามลักษณะ
การปลูกพืช ได้ดังนี้ ปลูก.....ประมาณ......ครัวเรือน เป็นพื้นที่โดยประมาณ........ไร่
เฉลีย่ ครัวเรือนละ....ไร่ ปลูก.....ประมาณ......ครัวเรือน เป็นพืน้ ทีโ่ ดยประมาณ......ไร่
เฉลีย่ ครัวเรือนละ.......ไร่ โดยส่วนมาก มีสทิ ธิใ์ นการถือครองทีด่ นิ เป็น..........(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�ำคัญ ได้แก่........................
			 วัฒนธรรมเด่น ได้แก่................................
			 การรวมกลุ่มท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่......กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มอนุรักษ์ป่า กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ ...... (อธิบาย
รายละเอียดความเป็นมาและสถานภาพของกลุ่มพอสังเขป)
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๑.๑.๓ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ทรัพยากรป่าไม้
ชื่อป่า........... เป็นป่าประเภท... (ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ
แล้ง ดิบชื้น เป็นต้น) มีพรรณไม้เด่นที่มีความส�ำคัญ/ หายาก
เช่น................อยู่ในพื้นที่........(ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยาน
แห่งชาติ หรือเขตอนุรักษ์อื่น ๆ หรืออยู่นอกเขตอนุรักษ์
เช่น เป็นทีส่ าธารณะประโยชน์ มีการรังวัดออกหนังสือส�ำคัญ
ทีห่ ลวงแล้วหรือไม่ ถ้าหากเป็นป่าชุมชน ขึน้ ทะเบียนกับกรม
ป่าไม้แล้วหรือไม่) มีขนาด..............ไร่ ส่วนใหญ่ชุมชน
จะมีการใช้ประโยชน์จากป่าในหลายลักษณะ คือ..... (เก็บหา
ของป่า ไม้ฟืน ล่าสัตว์ และอื่น ๆ เป็นต้น)
๒) ทรัพยากรน�้ำ
ชื่อแหล่งน�้ำ......เป็น....(แม่น�้ำ/ ล�ำคลอง/ ห้วย/ หนอง/
บึง/ อืน่ ๆ ระบุ) มีขนาด........(กว้างกีเ่ มตร/ ยาวกีก่ โิ ลเมตร/
เล็ก ใหญ่กี่ตารางกิโลเมตร ฯลฯ) โดยเป็น....(ต้นน�้ำ/ ล�ำน�้ำ
สาขาของ...../อื่น ๆ ระบุ) ซึ่งมีความส�ำคัญต่อ.... (คนใน
หมู่บ้าน/ ต�ำบล/ อ�ำเภอ/ จังหวัด)...เป็นอย่างมาก ในช่วง
ฤดูฝน จะมีปริมาณน�้ำมาก และมีน�้ำหลากในช่วงเดือน......
คุ ณ ภาพน�้ ำ อยู ่ ใ นเกณฑ์ . .....(ดี ม าก/ ดี / พอใช้ / ต�่ ำ กว่ า
มาตรฐาน/ อื่น ๆ ระบุ) ส่วนในฤดูแล้ง น�้ำจะเริ่มลดปริมาณ
ลงตั้งแต่ช่วงเดือน......และเมื่อถึงเดือน.......จะมีปริมาณน�้ำ
น้อยที่สุด โดยคุณภาพน�้ำจะอยู่ในเกณฑ์......(ดีมาก/ ดี/
พอใช้/ต�่ำกว่ามาตรฐาน/ อื่น ๆ ระบุ) ส่วนใหญ่ชุมชนจะมี
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การใช้ ป ระโยชน์ น�้ ำ เพื่ อ ท� ำ การเกษตรช่ ว งเดื อ น......
ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมาพบว่า....(ไม่มีปัญหา/ มีปัญหา)....
การขาดแคลนน�้ำ....../ ความขัดแย้งในการใช้น�้ำ......./
อื่น ๆ ระบุ (อธิบายรายละเอียดพอสังเขป)
๓) ทรัพยากรดิน
มีลักษณะพื้นที่เป็นที่....(ราบ/ ที่ลาดชัน/ ที่ภูเขา/
ที่ ลุ ่ ม / ที่ ด อน อื่ น ๆ ระบุ ) และมี ลั ก ษณะเนื้ อ ดิ น
เป็นดิน....(เหนียว/ ดินทราย/ ดินร่วน อื่น ๆ ระบุ) ระดับ
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น อยู ่ ใ นระดั บ .....(ตรวจสอบ
ข้ อ มู ล จากสถานี พั ฒ นาที่ ดิ น จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ด� ำ เนิ น
โครงการ) และชุ ม ชนมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ส� ำ หรั บ
เป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม........ไร่ เป็ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ......ไร่
เป็นที่เลี้ยงสัตว์.........ไร่ อื่น ๆ ระบุ
๔) อื่น ๆ ระบุ (เช่น ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เป็นต้น)
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๑.๒ ความเป็นมาและพืน้ ฐานการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาในพืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการ
			 รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม/ โครงการ ที่องค์กรผู้ขอรับการสนับสนุน
และกลุ่มเป้าหมาย เคยด�ำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย /หรือในพื้นที่อื่น ๆ ระบุ
และต้องการน�ำมาขยายผลในโครงการนี้ หรือโครงการอื่นใด ที่เคยท�ำร่วมกัน
กับกลุม่ เป้าหมายทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง โดยระบุระยะเวลาทีด่ ำ� เนินการ แหล่งและจ�ำนวน
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน กิจกรรมโครงการ ผลที่ได้รับจากการด�ำเนิน
กิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและความต้องการพัฒนาต่อยอด เพือ่ ให้ปญ
ั หาในพืน้ ที่
ได้รบั การแก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสังเขป ดังตาราง (แนบเอกสารแสดงผล
การด�ำเนินงานที่ผ่านมา ถ้ามี)
			 ทัง้ นี้ อาจระบุโครงการทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้เคยมีการด�ำเนินการในพืน้ ทีไ่ ปแล้ว
เพื่อให้สามารถน�ำเสนอประสบการณ์ และพื้นฐานการด�ำเนินการในพื้นที่
เป้าหมายได้อย่างชัดเจน
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สภาพปัญหา

วัตถุประสงค์

กิจกรรมทีด่ ำ� เนินการ ผลส�ำเร็จของโครงการ ปัญหาที่ยังคงอยู่
พืน้ ที/่ กลุม่ เป้าหมาย

สิ่งที่จะต้องท�ำต่อไป

ได้รับการสนับสนุนจาก ................................................................................วงเงิน ......................................................บาท
ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)

โครงการที่ ๑. ชื่อโครการ ..................................................... ด�ำเนินการโดย ................................................................
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สภาพปัญหา

วัตถุประสงค์

กิจกรรมทีด่ ำ� เนินการ ผลส�ำเร็จของโครงการ ปัญหาที่ยังคงอยู่
พืน้ ที/่ กลุม่ เป้าหมาย

สิ่งที่จะต้องท�ำต่อไป

ได้รับการสนับสนุนจาก ................................................................................วงเงิน ......................................................บาท
ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)

โครงการที่ ๒. ชื่อโครการ ..................................................... ด�ำเนินการโดย ................................................................
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สภาพปัญหา

วัตถุประสงค์

กิจกรรมทีด่ ำ� เนินการ ผลส�ำเร็จของโครงการ ปัญหาที่ยังคงอยู่
พืน้ ที/่ กลุม่ เป้าหมาย

สิ่งที่จะต้องท�ำต่อไป

ได้รับการสนับสนุนจาก ................................................................................วงเงิน ......................................................บาท
ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)

โครงการที่ ๓. ชื่อโครการ ..................................................... ด�ำเนินการโดย ................................................................

๒. สภาพปัญหา
จากข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ด�ำเนินโครงการที่ได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น แสดง
ให้เห็นว่า พืน้ ที.่ ..... (ใส่ชอื่ หมูบ่ า้ น ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัดเป้าหมายหลักของโครงการ)
ยังคงประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ดังนัน้ ชุมชนและ....(มูลนิธฯิ สมาคมฯ ฯลฯ)
จึงได้รว่ มกันค้นหาปัญหาทีแ่ ท้จริงด้วยวิธกี าร (จัดเวทีวเิ คราะห์ปญ
ั หา/ ระดมความ
คิดเห็น/ สัมภาษณ์/ อื่น ๆ ระบุ) และหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย
กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน ขึน้ เมือ่ วันที.่ ........... เวลา..................... ณ .............
(สถานที่จัดกระบวนการมีส่วนร่วม) (พร้อมทั้งแนบรายชื่อผู้เข้าร่วม และรูปภาพ
ประกอบ) ผลสรุปได้ ดังนี้

๒.๑ สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาพรวมของโครงการ ให้กล่าว

			
			
			

ถึ ง สภาพปั ญ หาและผลกระทบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทั้งหมดในพื้นที่ด�ำเนินโครงการ จากสภาพปัญหาที่ยังคงอยู่ ตามที่ได้ระบุ
ไว้ในข้อ ๑.๒ ตารางแสดงผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา พอสังเขป

๒.๒ สภาพปัญหาที่จะด�ำเนินการภายใต้โครงการ ให้กล่าวถึงประเด็นปัญหา
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หลั ก และผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนของ
พื้นที่ด�ำเนินโครงการที่คัดมาจากข้อ ๒.๑ โดยเลือกเฉพาะปัญหาในส่วนที่
ต้องการแก้ไข หรือปัญหาทีค่ าดว่าจะเกิดและต้องการป้องกันหรือเฝ้าระวัง
ในโครงการนี้เท่านั้น (เนื่องจากปัญหาของพื้นที่ในภาพรวมอาจมีหลาย
ปัญหามาก แต่เนื่องด้วยระยะเวลาและงบประมาณที่จ�ำกัด จึงควรเลือก
เฉพาะปัญหาหลักที่ส�ำคัญ ๆ มาด�ำเนินการก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น) โดยให้แยกตาม
สภาพปัญหาเป็นหลัก เนือ่ งจากปัญหาเดียวกัน อาจเกิดในหลายพืน้ ที่ และ

			 พื้นที่เดียวกันก็อาจมีปัญหาหลายปัญหาได้ โดยต้องระบุให้ชัดในเชิง
			 ปริมาณด้วย ที่ส�ำคัญต้องระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาให้ได้ เพื่อจะ
			 ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ ให้มีความสอดคล้องและแก้ไขปัญหาจากสาเหตุ
			 ที่แท้จริงได้
				
				 ดังนั้น ชุมชนจึงมีความต้องการที่จะ......................(ท�ำอะไร).......
			 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

๓. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ควรแสดงให้เห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาหลักของโครงการ โดยต้อง
มีความเป็นไปได้ และสามารถท�ำให้เกิดได้จริง ในระยะเวลาโครงการเท่านั้น
(ไม่ควรเกิน ๓ ข้อ)
ทั้งนี้ การเขียนวัตถุประสงค์ควรใช้ค�ำที่แสดงถึงความตั้งใจและเป็นลักษณะ
เชิงพฤติกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงการด�ำเนินงานโครงการ เช่นค�ำว่า เพื่อสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง เพื่ อ สรรหาทางเลื อ ก เพื่ อ ประเมิ น เพื่ อ ก� ำ หนดรู ป แบบ เพื่ อ
แก้ปัญหา เพื่อสร้างเสริม เป็นต้น และมีความกระชับได้ใจความ
และควรหลีกเลี่ยงการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้วยค�ำที่มีความหมาย
กว้ า ง ไม่ แ สดงแนวทางการปฏิบัติใ ห้บ รรลุวัตถุประสงค์ ยากต่อการวัดและ
ประเมินผลการด�ำเนินงานได้ ได้แก่ค�ำว่า เพื่อเข้าใจถึง เพื่อทราบถึง เพื่อสร้าง
จิตส�ำนึก เป็นต้น
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๔. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่าง ๆ
โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนจัดการสิ่งแวดล้อม
ระดับต่าง ๆ (เฉพาะแผน/กรอบที่มีประเด็นเดียวกับโครงการฯ) ดังนี้
๔.๑
๔.๒
			
๔.๓
๔.๔
๔.๕
			
๔.๖
			
๔.๗

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที.่ ....(ปัจจุบนั )...ในประเด็น...
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี.....
(ปัจจุบัน)....ในประเด็น.........
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .....(ปัจจุบัน) ในประเด็น......
แผนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัด........ ในประเด็น......
แผนบริ ห ารงานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของ อบต. ................................
ในประเด็น...............
แผนบริ ห ารงานการสอนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของโรงเรี ย น...............
ในประเด็น................
อื่น ๆ (ถ้ามี)

๕. พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย
๕.๑ พื้นที่เป้าหมาย
		
			 ๕.๑.๑ พื้นที่เป้าหมายหลัก
				 (เป็นพื้นที่หลักที่เราเข้าไปท�ำกิจกรรมโครงการจริง ๆ)
				 ๑) หมู่บ้าน........ต�ำบล ........อ�ำเภอ........จังหวัด............
				 ๒) หมู่บ้าน........ต�ำบล ........อ�ำเภอ........จังหวัด............
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				 ๓) ชื่อป่าที่จะท�ำกิจกรรมอนุรักษ์ (ถ้ามี)
				 ๔) ชื่อแหล่งน�้ำที่จะท�ำกิจกรรมอนุรักษ์ (ถ้ามี)
				 ๕) อืน่ ๆ ระบุ เช่น ป่าชายเลน แหล่งศิลปกรรม เป็นต้น
			 ๕.๑.๒ พื้นที่เป้าหมายรอง (ถ้ามี) เช่น พื้นที่ขยาย เป็นต้น
			 ๕.๑.๓ แผนที่แสดงพื้นที่ด�ำเนินโครงการ เป็นแผนที่กรมแผนที่ทหาร
ระวาง ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือแผนทีอ่ นื่ ใดทีส่ ามารถแสดงให้เห็นภาพพืน้ ทีโ่ ครงการ
ได้อย่างชัดเจน โดยระบายสีพื้นที่เป้าหมายลงในแผนที่ ทั้งในส่วนของหมู่บ้าน
พื้นที่ป่าไม้ ขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ถ้ามี) แหล่งน�้ำ พื้นที่เกษตรกรรม และ
ก�ำหนดจุดพื้นที่ที่จะด�ำเนินกิจกรรมหลัก ๆ ที่ท�ำในพื้นที่โดยตรง เช่น พื้นที่
ท� ำ แนวกั น ไฟ พื้นที่ป ลูก ป่าชุมชน พื้นที่ท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ พื้นที่
ท�ำเกษตรกรรมยัง่ ยืน พืน้ ทีท่ ำ� ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น ลงในแผนทีใ่ ห้ชดั เจนด้วย

๕.๒ กลุ่มเป้าหมาย
			 ๕.๒.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มแกนน�ำที่เราจะให้เข้ามาร่วมใน
กิจกรรมหลักทุกกิจกรรม ของโครงการโดยตรง ต้องสามารถระบุจ�ำนวน
ได้ชัดเจน มิใช่ ระบุว่าประชาชนทั้งหมู่บ้าน หรือทั้งต�ำบล เพราะคนที่เข้ามา
ท�ำกิจกรรมโครงการจริง ๆ อาจมีเพียง ๑๐ คน หรือ ๑๐๐ คน ซึ่งหากได้รับ
การสนับสนุนแล้ว ในขั้นตอนการท�ำกิจกรรมต้องมีรายชื่อบันทึกไว้พร้อม
ลายเซ็ น ทุ ก คน เพื่ อ ส� ำ นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม จะได้สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผลต่อไป
ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายหลักจะไม่เน้นที่ปริมาณ ควรเน้นที่คุณภาพ คือ คนที่มี
ใจมุ่งมั่นอยากจะท�ำโครงการจริง ๆ เท่านั้น จะท�ำให้การด�ำเนินงานไม่มีปัญหา
ในภายหลัง
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๕.๒.๒ กลุ่มเป้าหมายรอง (ถ้ามี) คือกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม
เป็นครั้งคราวในระดับงานที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของโครงการ มีบทบาท
น้อยกว่า เช่น กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับการหนุนเสริม กลุ่มผู้ที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้จากกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นต้น

๖. ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ

..... ปี......เดือน (ไม่เกิน ๓ ปี)

๗. แผนงาน/กิจกรรมการด�ำเนินงาน
๗.๑ ตารางเวลาการท�ำงาน (ไม่ควรเกิน ๒ หน้า ระบุเฉพาะชื่อกิจกรรม

			
			

และท�ำสัญลักษณ์
ช่วงไตรมาสใด)

แผนงาน / กิจกรรม

๑

ระบุช่วงเวลา ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ว่าอยู่ใน

ระยะเวลาด�ำเนินงาน (รายไตรมาส)
ปีที่ ๑
ปีที่ ๒
ปีที่ ๓
๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนงานที่ ๑ ....(ชื่อแผนงาน)....................
๑.๑... (ชื่อกิจกรรม)....
๑.๒.............................
...................................
แผนงานที่ ๒ ....(ชื่อแผนงาน)....................
๒.๑... (ชื่อกิจกรรม)....
๒.๒.............................
๒.๓ .............................
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แผนงาน / กิจกรรม

๑

ระยะเวลาด�ำเนินงาน (รายไตรมาส)
ปีที่ ๑
ปีที่ ๒
ปีที่ ๓
๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนงานที่ ๓ ....(ชื่อแผนงาน)....................
๓.๑... (ชื่อกิจกรรม)....
๓.๒.............................
แผนงานที่ ๔ .... (ชื่อแผนงาน) ....................
๔.๑... (ชื่อกิจกรรม)....
๔.๒.............................
แผนงานที่ .... (ชื่อแผนงาน) ....................
... (ชื่อกิจกรรม)............
....................................

		ชื่อแผนงาน/ ชื่อกิจกรรมในตารางที่ ๗.๑, ๗.๒ และ ๘.๑ ขอให้เรียงล�ำดับ
แผนงาน/ กิจกรรม เป็นชื่อเดียวกัน โดยตาราง ๗.๑ แสดงเวลาการด�ำเนินงาน
ก่อน - หลัง ตาราง ๗.๒ แสดงรายละเอียด วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย
และผลผลิตที่ได้จากการด�ำเนินงานในแต่ละกิจกรรม และตาราง ๘.๑ แสดง
งบประมาณที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรม
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วิธีการด�ำเนินงาน
(โดยใคร อย่างไร ที่ไหน)

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย
(เพื่อใคร/ระบุจ�ำนวน
หรือด�ำเนินการในพื้นที่ไหน)
ผลผลิตที่ได้จากการ
ด�ำเนินงาน

หมายเหตุ : ทุกโครงการจะต้องมีกิจกรรม ดังนี้
				 ๑. กิจกรรมเปิดตัวโครงการ เป็นกิจกรรมแรก เพื่อประชาสัมพันธ์ และระดมความร่วมมือจากหน่วยงาน
					 ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย
				 ๒. กิจกรรมการจัดเวทีสรุปบทเรียนเป็นหนึ่งกิจกรรมในแผนงาน พร้อมจัดท�ำหนังสือสรุปบทเรียนโครงการ
					 ประกอบการน�ำเสนอรายงานระยะสิ้นสุดโครงการ จ�ำนวน ๕๐ เล่ม

........... (ชื่อกิจกรรม)................
.................................................

แผนงานที่ ......... (ชื่อแผนงาน) ............................................

๒.๑ ... (ชื่อกิจกรรม)................
๒.๒ .........................................

๑.๑ ... (ชื่อกิจกรรม)................
๑.๒ .........................................
แผนงานที่ ๒ ...... (ชื่อแผนงาน) ...........................................

แผนงานที่ ๑ ...... (ชื่อแผนงาน) ...........................................

แผนงาน / กิจกรรม
(ท�ำอะไร)

๗.๒ ตารางแผนงาน / กิจกรรมการด�ำเนินงาน (ตารางแนวนอน)

๘. วงเงินงบประมาณ

ตามเนื้องาน /กิจกรรม ดังตัวอย่างในตารางข้อ ๘.๑
และ ๘.๒ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ

๘.๑ ตารางวงเงินงบประมาณ
งบประมาณ / แผนงาน / กิจกรรม
๑. งบบริหารโครงการ (ไม่เกินร้อยละ
๓๐ กรณีงานวิจัย ไม่เกินร้อยละ ๑๕
ของงบทีข่ อรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ)
ดังนี้
๑.๑		 งบบุคลากร (ระบุตำ� แหน่ง จ�ำนวนคน
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)

งบกองทุนฯ (บาท)
ปีที่ ๑ ปีที่... รวม

งบสมทบ (บาท)

รวมงบ
ทั้งโครงการ

แสดงวงเงินที่
หน่วยงานหรือ
องค์กรมีส่วน
สมทบที่จะเกิด
ขึ้นจริงระหว่าง
ด�ำเนินโครงการ

๑. รวมงบบริหารโครงการ
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งบประมาณ / แผนงาน / กิจกรรม
๒. งบด�ำเนินโครงการ (ไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ ๗๐ กรณีงานวิจัย ไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ ๘๕ ของงบที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ และกรณี
โครงการวิจัยเฉพาะของสถาบันการ
ศึกษา สามารถก�ำหนดงบประมาณ
เป็นรายได้เข้าสถาบันการศึกษาตาม
เงื่อนไขของสถาบันได้ แต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๕ ของงบประมาณที่ขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนฯ) เป็นค่า
ใช้จา่ ยในการด�ำเนินกิจกรรม ฝึกอบรม
สัมมนา ดูงาน ค่าใช้สอย วัสดุตาม
ความเหมาะสม โดยยึดหลักการ
ประหยัด ตามจ่ายจริง
แผนงานที่ ๑ ...(ชื่อแผนงาน)................
๑.๑ ...(ชื่อกิจกรรม).............
• ค่าเอกสาร (... คน x .... บาท
		 x .... ครั้ง x ....)
• ค่าอาหาร (.... คน x.....บาท
		 x ...มื้อ/ วัน x .... ครั้ง x ....)
• ค่าวิทยากร (...คน X....ชัว่ โมง 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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งบกองทุนฯ (บาท)
ปีที่ ๑ ปีที่... รวม

งบสมทบ (บาท)

รวมงบ
ทั้งโครงการ

งบประมาณ / แผนงาน / กิจกรรม

งบกองทุนฯ (บาท)
ปีที่ ๑ ปีที่... รวม

งบสมทบ (บาท)

รวมงบ
ทั้งโครงการ

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 ....)
รวม ๑.๒
รวมงบแผนงานที่ ๑
แผนงานที่ ..................
...........................................................
รวม
รวมงบแผนงานที่ ............
๒. รวมงบด�ำเนินโครงการ
๓. รวมงบประมาณทั้งโครงการ (๑+๒)
...........................................................
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๘.๒ ตารางความช่วยเหลือที่ได้รับจากแหล่งอื่น ๆ (ถ้ามี)
งบกองทุนฯ (บาท)

รายละเอียดความช่วยเหลือ

แหล่งความช่วยเหลือ

งบบริหารโครงการ
๑. ค่าครุภัณฑ์
๒. .................
๓. .................
งบด�ำเนินโครงการ
๑. .................
รวม

๙. ตัวชี้วัดผลส�ำเร็จของโครงการ

(ต้องก�ำหนดเป็นเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ สามารถวัดได้ ตอบวัตถุประสงค์ และแสดงถึงการแก้ไขปัญหาได้จริง)

๙.๑ ตัวชี้วัดผลส�ำเร็จของโครงการในภาพรวมทั้งโครงการ (วัดผลส�ำเร็จ
			 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

วิธีการวัด

เกณฑ์การประเมิน

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑.... (ชื่อวัตถุประสงค์) ........
ตัวชี้วัดที่ ๑ เช่น
เช่น
• กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ • ท�ำแบบทดสอบความรู้
เข้าใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์
ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม
และเศรษฐกิจพอเพียง
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เช่น
• อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้าหมาย
มีคะแนนผ่านเกณฑ์
การทดสอบ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๒ เช่น
• กลุ่มเป้าหมายมีจิตส�ำนึก
รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

วิธีการวัด

เกณฑ์การประเมิน

• เก็บข้อมูลพฤติกรรมโดย
รวมของกลุ่มเป้าหมายในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ความสม�่ำเสมอ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม/ พฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการใช้ หรือการ
กระท�ำที่จะท�ำให้เกิดความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม/ มี
การรับอาสาที่จะท�ำงานใด ๆ
เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

• อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้าหมายมีการ
แสดงพฤติกรรมที่ดี
ด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒.... (ชื่อวัตถุประสงค์) ........
ตัวชี้วัดที่ ๑ เช่น
• ปัญหาทรัพยากรดิน/
น�้ำ/ ป่า ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู

• การลดลงของปัญหา
ทรัพยากร ดิน/ น�้ำ/ ป่า/
ขยะ/ อื่น ๆ ในพื้นที่

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

ตัวชี้วัดที่ ๒
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๙.๒		ตัวชี้วัดผลส�ำเร็จของโครงการเป็นรายปี
		(วัดผลส�ำเร็จในเชิงผลผลิตของแผนงานในแต่ละปี)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

ตัวชี้วัดที่ ๑ เช่น จ�ำนวนกลุ่ม
เครือข่าย ที่จัดตั้งขึ้น

๓ กลุ่ม

๕ กลุ่ม

๘ กลุ่ม

ตัวชี้วัดที่ ๒ จ�ำนวนไร่ของพื้นที่ป่าไม้
ที่เพิ่มขึ้น

๑๐ ไร่

๑๕ ไร่

๒๐ ไร่

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ�ำนวนเกษตรกรที่ลด
การใช้สารเคมี

๒๐ คน

๓๐ คน

๕๐ คน

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอ

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘๐

แผนงานที่ ๑ ...........................................................
(ชื่อแผนงาน) ..........................................................

แผนงานที่ ๒ ...........................................................
(ชื่อแผนงาน) ..........................................................
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒.... (ชื่อวัตถุประสงค์) ........
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๑๐. การบริหารโครงการ
๑๐.๑ โครงสร้างการบริหารโครงการ
				 ๑๐.๑.๑ คณะกรรมการทีป่ รึกษาโครงการ (จะท�ำงานในระดับการให้
		ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำต่อโครงการ จึงควรเป็นบุคลากรจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องตามลักษณะกิจกรรมที่ด�ำเนินการ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส�ำนักงานประมงจังหวัด ส�ำนักงานเกษตร
จังหวัด ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด หน่วยงานราชการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ ปราชญ์
แขนงต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เป็นต้น) ทั้งนี้ ทุกโครงการจะต้อง
ประสานหน่วยงานด้านสิง่ แวดล้อมทีร่ บั ผิดชอบในพืน้ ทีโ่ ครงการ คือ ส�ำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค และส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการด้วย
ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

หน่วยงาน
ต้นสังกัด

๑. .................................

สถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

๒. .................................
๓. .................................

บทบาทและหน้าที่
๑. ...............................................................................
๒. ...............................................................................
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๑๐.๑.๒ คณะกรรมการบริหารโครงการ หรือด�ำเนินโครงการ (จะท�ำงาน
ในระดับใกล้ชิดกับโครงการ ดังนั้น จึงควรเป็นบุคลากรของหน่วยงาน/
องค์กรผู้เสนอโครงการ และหน่วยงานหรือภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่
ที่จะได้ร่วมกันด�ำเนินโครงการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เป้าหมาย ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน�ำชุมชน หรือกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น)

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

หน่วยงานต้นสังกัด

เช่น องค์กร หรือ อบต.
๑. ............................ ประธานโครงการ
คณะกรรมการโครงการ หรือหมู่บ้าน หรือต�ำบล
เลขานุการโครงการ ฯลฯ หรือกลุ่ม/ เครือข่าย
เป็นต้น

สถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถ
ติดต่อได้

๒. ............................
๓. ............................

บทบาทและหน้าที่
๑. ..............................................
๒. ..............................................
			

๑๐.๑.๓ ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

บทบาทและหน้าที่
๑. ..............................................
๒. ..............................................
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หน่วยงาน
ต้นสังกัด

สถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์

			
			

๑๐.๑.๔ เจ้าหน้าทีส่ นาม (ถ้ามี) ชือ่ นามสกุล วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์
การท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อม
ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์
การท�ำงานด้าน
สิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์

บทบาทและหน้าที่
๑. ..............................................
๒. ..............................................
			
			

๑๐.๑.๕ พนักงานบัญชี (ถ้ามี) ชือ่ นามสกุล วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์
การท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อม
ชื่อ-สกุล

			
			
			

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์
การท�ำงานด้าน
สิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์

๑๐.๑.๖ .......... อื่น ๆ (ถ้ามี)
(หมายเหตุ ตั้งแต่ข้อ ๑๐.๑.๓ – ๑๐.๑.๖ ให้ระบุทุกคนที่รับเงินเดือน
ในงบบริหารงานโครงการ)
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		๑๐.๒ แนวทางการบริ ห ารโครงการเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งยั่ ง ยื น
ของโครงการ
ควรก�ำหนดแนวทางให้ชดั เจนว่า หลังจากโครงการสิน้ สุดแล้ว จะมีการถ่ายทอดงาน
ขับเคลือ่ นโครงการต่อเนือ่ ง และกลุม่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จะสามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
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�ำเนินงาน และระยะสิน้ สุดการด�ำเนินงาน โดยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนกลุ่มเป้าหมายทุกระยะ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการติดตามนิเทศโครงการ
จะคิดเป็นส่วนหนึ่งของงบบริหารโครงการ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว
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หมายเหตุ
๑. เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ
๑.๑ ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชน
ด้ า นการคุ ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มและอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
ที่ จ ดทะเบี ย นกั บ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
(คส.๒)
๑.๒ แบบค�ำขอรับ เงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจท�ำนิติกรรมแทนนิติบุคคลในองค์กรผู้ขอรับ
การสนับสนุน คือ ประธานมูลนิธิ นายกสมาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ� ำ นาจโดยถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย และแนบหนั ง สื อ มอบอ� ำ นาจ
ที่ติดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว มาพร้อมด้วย
๑.๓ แบบค� ำ ขอรั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ และอุ ด หนุ น จากกองทุ น
สิ่งแวดล้อม แบบ กส.๑ - ๖ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามประกาศคณะ
กรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำอรับ
เงินช่วยเหลือและอุดหนุนจาก กองทุนสิง่ แวดล้อม ตามาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕
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๒. ควรแนบหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่าโครงการได้จดั ให้มกี ระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน และเป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
หากโครงการทีน่ ำ� เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อมไม่
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ปัญหา ก็จะมีผลต่อการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ
๓. ตรวจสอบพืน้ ทีแ่ ละกิจกรรมโครงการให้ชดั เจน ว่าไม่ได้อยูใ่ นเขต
พื้นที่อนุรักษ์ พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงยืนยัน เช่น ในกรณีเป็น
ที่สาธารณประโยชน์ที่มีการรังวัดแล้ว ให้แนบหนังสือส�ำคัญที่หลวง
พร้อมทั้งหนังสือแสดงการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อด�ำเนิน
กิจกรรมตามโครงการ จาก อบต. ที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ แต่หากพื้นที่
โครงการอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ต้องไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงแก่พน้ื ทีอ่ นุรกั ษ์ดงั กล่าว แต่ถา้ มีกจิ กรรมทีก่ อ่ ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่อนุรักษ์นั้น เช่น จัดท�ำแนวเขต การปลูกป่า
ท�ำแนวกันไฟ ท�ำฝายแม้ว เป็นต้น ให้โครงการด�ำเนินการขออนุญาต
เข้าด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จากหน่วยงานอนุญาต
ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ปา่ และพันธุพ์ ชื เป็นต้น
อย่างเป็นทางการก่อน พร้อมแนบหนังสือแจ้งให้การอนุญาตจาก
หน่วยงานดังกล่าวมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการด้วย
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๔. ในการจั ด กิ จ กรรมโครงการ การท� ำ สื่ อ ป้ า ย แผ่ น พั บ CD
ประชาสัมพันธ์โครงการ หรือผลการด�ำเนินโครงการ ให้ระบุว่า
“ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
๕. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด�ำเนินโครงการ จะต้องมีการจัดท�ำ
หนังสือสรุปบทเรียนโครงการส่งให้กองทุนสิง่ แวดล้อม เพือ่ ใช้เป็นสือ่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลส�ำเร็จของโครงการด้วย จ�ำนวน ๕๐ เล่ม
(ภายในระยะเวลา ๓ เดือน)
๖. ข้อก�ำหนดการพิมพ์
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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ตัวอย่างการจัดท�ำข้อเสนอโครงการตามมาตรา ๒๓(๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(ด้านการจัดการมลพิษ)

ชื่อโครงการ…………

๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่
(กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนครเทศบาลเมื อ ง เทศบาลต�ำ บล
หรือ อบต.) และลักษณะสังคมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ด�ำเนินโครงการ เช่น
๑.๑.๑ ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่
(กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนครเทศบาลเมือง เทศบาลต�ำบล
หรือ อบต.) มีจ�ำนวน ชุมชน/หมู่บ้าน มีเนื้อที่ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ
กับพืน้ ที่ อปท. ใกล้เคียง (แนบแผนทีห่ รือแผนผัง) เป็นพืน้ ที่ (ระบุการใช้ประโยชน์
ของพื้นที่ เช่น เป็นชุมชนเมือง/ชุมชนเมืองกึ่งชนบท เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว มีสถาน
ประกอบการด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม โรงแรม/รีสอร์ท ชุมชนที่พักอาศัย
โรงเรี ย นระดั บ ประถม/มัธยม มหาวิท ยาลัย ตลาดสด ซึ่งเป็นแหล่งก�ำเนิด
ขยะมูลฝอย)
๑.๑.๒ ลักษณะสังคม
มีจ�ำนวนประชากร คน จ�ำนวนครัวเรือน ครัวเรือน จ�ำนวนประชากรแฝง
ในพื้นที่ประมาณ คน การประกอบอาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ อาชีพ
หลักคืออาชี พ รองคื อ (แนบตารางแสดงจ� ำ นวนประชากร/ครั ว เรื อ นตาม
ทะเบียนราษฎร)
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๑.๒ สภาพปัญหาในพืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการ
๑.๒.๑ (กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาล
ต�ำบล หรือ อบต.) มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจ�ำนวน..................ตันต่อวัน
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ได้ประมาณ.......................ตันต่อวัน
มีขยะมูลฝอยตกค้างจ�ำนวน.............ตันต่อวัน โดยน�ำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวม
ไปก�ำจัด ณ (สถานที่/ศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ่งด�ำเนินการโดย เทศบาล/อบต.
ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่.......ต�ำบล........อ�ำเภอ.............จังหวัด.............) และ
เสียค่าใช้จ่ายในการก�ำจัด จ�ำนวน.............บาทต่อเดือน
๑.๒.๒ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ประชาชน/
เยาวชน ขาดจิตส�ำนึก ยังไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทภายในชุมชน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ เทศบาล/อบต. ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจาก
อุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพ หรือขาดบุคลากรในการด�ำเนินการ เป็นต้น

๑.๓ ความเป็นมาและพืน้ ฐานการด�ำเนินงาน
(กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�ำบล หรือ
อบต.) เคยมีการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการทีข่ อรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ชื่อโครงการ.............ด�ำเนินการโดย.............จ�ำนวนเงิน.............บาท
ปีที่ด�ำเนินการ พื้นที่ (ชุมชน/หมู่บ้าน) ที่ด�ำเนินโครงการจ�ำนวน ชุมชน/หมู่บ้าน
ผลการด�ำเนินการ.............(อธิบายผลส�ำเร็จและปัญหาอุปสรรคที่พบ ตลอดจน
แนวทางการด�ำเนินการในระยะต่อไป พร้อมทั้งแนบเอกสารรายงานผลการด�ำเนิน
โครงการดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาส�ำหรับโครงการนี้ด้วย)
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๑.๔ เหตุผลความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งจัดท�ำโครงการ
(กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�ำบล
หรือ อบต.) มีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินโครงการ.............เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพืน้ ทีช่ มุ ชน สถานศึกษา อาคารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลาดสด
เป็นต้น ในเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
เทศบาลต�ำบล หรือ อบต.) หรือเพื่อรณรงค์/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/
เยาวชน ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกประเภทขยะ
มูลฝอย (อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย)

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑		 สือ่ เข้าใจง่าย มีความกระชับและชัดเจน รวมทัง้ วัดผลได้ในเชิงคุณภาพ
				 หรือปริมาณ
๒.๒		 การก�ำหนดวัตถุประสงค์ตอ้ งมีความสอดคล้องกับกิจกรรม
				 (ประมาณ ๒-๓ ข้อ) ตัวอย่างการก�ำหนดวัตถุประสงค์ เช่น

				 (๑) ให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน สถานศึกษา
				 ตลาดสด ฯลฯ
				 (๒) ให้มกี ารคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย เพือ่ ลดปริมาณ
				 ขยะในพื้นที่
				 (๓) ให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
				 (๔) ให้มีการจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชน/โรงเรียน
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๓. ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศ
โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนจัดการสิง่ แวดล้อม
ระดับต่างๆ (เฉพาะนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ทีม่ ปี ระเด็นสอดคล้องกับโครงการฯ)
ดังนี้
(ปัจจุบัน) ในประเด็น
		๓.๑		 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่....................
๓.๒ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ปัจจุบัน)
				 ปี......................ในประเด็
น

(ปัจจุบัน)
๓.๓		 แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ......................ในประเด็
น
๓.๔		 แผนยุทธศาสตร์ดา้ นสิง่ แวดล้อมจังหวัด...........................ในประเด็น
๓.๕		 แผนบริหารงานด้านสิง่ แวดล้อมของ เทศบาล/อบต...........ในประเด็น.........
๓.๖		 แผนบริหารงานการสอนด้านสิง่ แวดล้อมของโรงเรียน........ในประเด็น.....
๓.๗		 แผน/นโยบายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)

๔. พื้นที่ด�ำเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมาย
๔.๑		 พืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการ จ�ำนวน.................ชุมชน/หมู่บ้าน

				 (โรงเรียน ตลาดสด หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน)
			
				 (๑) ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน...........ต�ำบล...........อ�ำเภอ.................จังหวัด
				 (๒) ชื่อโรงเรียน...........ต�ำบล...........อ�ำเภอ...........จังหวัด		
				 (๓) ชื่อตลาดสด...........ต�ำบล...........อ�ำเภอ...........จังหวัด		
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				 (๔) ชื่อหน่วยงานรัฐ/เอกชน...........ต�ำบล...........อ�ำเภอ...........จังหวัด
				 (๕) อืน่ ๆ

๔.๒		 แผนทีแ่ สดงพืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการ
แสดงชุมชน/หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่จะด�ำเนินโครงการ โดยอาจ
ระบายสีพื้นที่เป้าหมายและก�ำหนดจุดพื้นที่ที่จะด�ำเนินกิจกรรมหลักๆ ที่ท�ำใน
พื้นที่โดยตรง เช่น จุดก่อตั้งธนาคารขยะในชุมชน/โรงเรียน จุดก่อตั้งศูนย์การ
เรี ย นรู ้ ด ้ า นการจั ด การปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ข นาดเล็ ก หรื อ การก� ำ จั ด ขยะอิ น ทรี ย ์ ด ้ ว ย
ไส้เดือนดิน จุดรวบรวมขยะอันตราย เป็นต้น

๔.๓		 กลุม่ เป้าหมาย
		
๔.๓.๑ กลุม่ เป้าหมายหลัก คือ กลุม่ ประชาชน/นักเรียน ทีจ่ ะเข้าร่วมในกิจกรรม
หลักทุกกิจกรรมของโครงการโดยตรง โดยระบุจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายแยกเป็น
ประชาชนในชุมชน/หมู่บา้ น จ�ำนวนคน และจ�ำนวน...............ครัวเรือน ครู/นักเรียน
จ�ำนวน คน ผู้ประกอบการร้านค้า จ�ำนวน...............ราย เป็นต้น (ซึ่งหากได้รับการ
สนับสนุนแล้วในขั้นตอนการท�ำกิจกรรม ต้องมีรายชื่อบันทึกไว้พร้อมลายเซ็น
ทุกคนเพื่อส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผลต่อไป)
๔.๓.๒ กลุ่มเป้าหมายรอง (ถ้ามี) คือ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม
เป็นครัง้ คราวในระดับงานทีไ่ ม่ใช่วตั ถุประสงค์หลักของโครงการ มีบทบาทน้อยกว่า
เช่น กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับการหนุนเสริม กลุ่มผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้จากกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นต้น โดยระบุจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายรอง แยกเป็น
ประชาชนในชุมชน/หมู่บา้ น จ�ำนวนคน และจ�ำนวน...............ครัวเรือน ครู/นักเรียน
จ�ำนวน คน ผู้ประกอบการร้านค้า จ�ำนวน...............ราย
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๕. ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ
			 ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ.................ปี .................เดือน (ไม่เกิน ๓ ปี)

๖. แผนงาน/กิจกรรมการด�ำเนินงาน
		 ๖.๑ ตารางเวลาการท�ำงาน (ไม่ควรเกิน ๒ หน้า ระบุเฉพาะชื่อกิจกรรม
และท�ำสัญลักษณ์ ระบุช่วงเวลา ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ว่าอยู่ในช่วงไตรมาสใด)
แผนงาน / กิจกรรม

๑

ระยะเวลาด�ำเนินงาน (รายไตรมาส)
ปีที่ ๑
ปีที่ ๒
ปีที่ ๓
๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนงานที่ ๑ ....(ชื่อแผนงาน)....................
๑.๑... (ชื่อกิจกรรม)....
๑.๒.............................
...................................
แผนงานที่ ๒ ....(ชื่อแผนงาน)....................
๒.๑... (ชื่อกิจกรรม)....
๒.๒.............................
....................................
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แผนงาน / กิจกรรม

๑

ระยะเวลาด�ำเนินงาน (รายไตรมาส)
ปีที่ ๑
ปีที่ ๒
ปีที่ ๓
๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนงานที่ ๑ ....(ชื่อแผนงาน)....................
๓.๑... (ชื่อกิจกรรม)....
๓.๒.............................
แผนงานที่ ๔ ....(ชื่อแผนงาน)....................
๔.๑... (ชื่อกิจกรรม)....
๔.๒.............................
แผนงานที่ ๔ ....(ชื่อแผนงาน)....................
... (ชื่อกิจกรรม)...........
....................................

ชื่อแผนงาน/ชื่อกิจกรรมในตารางที่ ๖.๑, ๖.๒ และ ๗.๑ ขอให้เรียงล�ำดับ
แผนงาน/กิจกรรม เป็นชื่อเดียวกัน โดยตาราง ๖.๑ แสดงเวลาการด�ำเนินงาน
ก่อน-หลัง ตาราง ๖.๒ แสดงรายละเอียด วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย
และผลผลิตที่ได้จากการด�ำเนินงานในแต่ละกิจกรรม และตาราง ๗.๑ แสดง
งบประมาณที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรม
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90
วิธีการด�ำเนินงาน
(โดยใคร อย่างไร ที่ไหน)

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย
(เพื่อใคร/ระบุจ�ำนวน
หรือด�ำเนินการในพื้นที่ไหน)

........... (ชื่อกิจกรรม)................
.................................................

แผนงานที่ ......... (ชื่อแผนงาน) .................................................

๓.๑ ... (ชื่อกิจกรรม)................
๓.๒ .........................................

แผนงานที่ ๒ ...... (ชื่อแผนงาน) .................................................

๒.๑ ... (ชื่อกิจกรรม)................
๒.๒ .........................................

แผนงานที่ ๒ ...... (ชื่อแผนงาน) .................................................

๑.๑ ... (ชื่อกิจกรรม)................
๑.๒ .........................................

แผนงานที่ ๑ ...... (ชื่อแผนงาน) .................................................

แผนงาน / กิจกรรม
(ท�ำอะไร)

๖.๒ ตารางแผนงาน / กิจกรรมการด�ำเนินงาน (ตารางแนวนอน)
ผลผลิตที่ได้จากการ
ด�ำเนินงาน

๗. วงเงินงบประมาณ

ตามเนื้องาน/กิจกรรม ดังตัวอย่างในตารางข้อ ๗.๑
และ ๗.๒ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ

๗.๑ ตารางวงเงินงบประมาณ
งบประมาณ / แผนงาน / กิจกรรม
๑. งบบริหารโครงการ (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)

งบกองทุนฯ (บาท)
ปีที่ ๑ ปีที่... รวม

งบสมทบ (บาท)

รวมงบ
ทั้งโครงการ

แสดงวงเงินที่
หน่วยงานหรือ
องค์กรมีส่วน
สมทบที่จะ
เกิดขึ้นจริง
ระหว่างด�ำเนิน
โครงการ

๑. รวมงบบริหารโครงการ
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งบประมาณ / แผนงาน / กิจกรรม

งบกองทุนฯ (บาท)
ปีที่ ๑ ปีที่... รวม

๒. งบด� ำ เนิ น โครงการ (ไม่ ต�่ ำ กว่ า
ร้อยละ ๗๐ กรณีงานวิจัย ไม่ต�่ำกว่า
ร้ อ ยละ ๘๕ ของงบที่ ข อรั บ การ
สนั บ สนุ น จากกองทุ น ฯ และกรณี
โครงการวิจัยเฉพาะของสถาบันการ
ศึกษา สามารถก�ำหนดงบประมาณ
เป็นรายได้เข้าสถาบันการศึกษาตาม
เงื่อนไขของสถาบันได้ แต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๕ ของงบประมาณที่ขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนฯ) เป็นค่าใช้
จ่ายในการด�ำเนินกิจกรรม ฝึกอบรม
สั ม มนา ดู ง าน ค่ าใช้ ส อย วัสดุต าม
ความเหมาะสม โดยยึ ด หลั ก การ
ประหยัด ตามจ่ายจริง
แผนงานที่ ๑ ... (ชื่อแผนงาน) ................
๑.๑ ...(ชื่อกิจกรรม).............
• ค่าเอกสาร (... คน x .... บาท x ....
• ค่าอาหาร (.... คน x.....บาท
...... ...... .......
		 x ...มื้อ/ วัน x .... ครั้ง x ....)
• ค่าวิทยากร (...คน X..ชัว่ โมง x...บาท ...... ...... .......
		 หรือเหมาจ่าย...บาท x ..ครั้ง)
• ค่าวัสดุ อุปกรณ์ (........ หน่วยนับ
		 x ......บาท x .... ครั้ง x ....)
• ค่าอื่น ๆ ระบุ (........หน่วยนับ
		 x ....... บาท x .... ครั้ง x ....)
รวม ๑.๑
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งบสมทบ (บาท)

รวมงบ
ทั้งโครงการ

งบประมาณ / แผนงาน / กิจกรรม

งบกองทุนฯ (บาท)
ปีที่ ๑ ปีที่... รวม

งบสมทบ (บาท)

รวมงบ
ทั้งโครงการ

๑.๒ ..............................
รวม ๑.๒
รวมงบแผนงานที่ ๑
แผนงานที่ ......
........................................
รวม
รวมงบแผนงานที่....
๒. รวมงบด�ำเนินโครงการ
๓. รวมงบประมาณทั้งโครงการ (๑+๒)

๗.๒ ตารางความช่วยเหลือที่ได้รับจากแหล่งอื่นๆ (ถ้ามี)
รายละเอียดความช่วยเหลือ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งความช่วยเหลือ

งบบริหารโครงการ
๑.ค่าครุภัณฑ์
๒..........
งบด�ำเนินโครงการ
๑. ......
รวม
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๘. ตัวชี้วัดผลส�ำเร็จของโครงการ

(ต้องก�ำหนดเป็นเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ สามารถวัดได้ ตอบวัตถุประสงค์ และแสดงถึงการแก้ไขปัญหาได้จริง)

๘.๑ ตัวชีว้ ดั ผลส�ำเร็จของโครงการในภาพรวมทัง้ โครงการ (วัดผลส�ำเร็จ
			 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

วิธีการวัด

เกณฑ์การประเมิน

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑.... (ชื่อวัตถุประสงค์) ........
ตัวชี้วัดที่ ๑ เช่น
• กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์
และเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ ๒
• กลุ่มเป้าหมายมีจิตส�ำนึก
รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เช่น
• ท�ำแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจหลังการฝึก
อบรม
• เก็บข้อมูลปริมาณขยะ
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย วัดเป็น
กิโลกรัมต่อเดือน เป็นต้น

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒.... (ชื่อวัตถุประสงค์) ........
ตัวชี้วัดที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๒
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เช่น
• อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้าหมาย
มีคะแนนผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ
• อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้าหมาย
มีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยประเภท
ขยะอินทรีย์
ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตรายเป็นต้น

๘.๒ ตัวชี้วัดผลส�ำเร็จของโครงการเป็นรายปี
		(วัดผลส�ำเร็จในเชิงผลผลิตของแผนงานในแต่ละปี)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

แผนงานที่ ๑ ... (ชื่อแผนงาน) ................
ตัวชี้วัดที่ ๑ เช่น จ�ำนวนกลุ่มเครือข่าย
ที่ผ่านการอบรม จ�ำนวนธนาคารขยะ
ที่จัดตั้งในพื้นที่ จ�ำนวนศูนย์การเรียนรู้
ด้ า นการจัดการขยะอินทรีย์ที่จัดตั้งขึ้น
ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยทีส่ ามารถ
ลดลงได้ เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ ๒
แผนงานที่ ๒ ... (ชื่อแผนงาน) ................
ตัวชี้วัดที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๒
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๙. การบริหารโครงการ
๙.๑ โครงสร้างการบริหารโครงการ
๙.๑.๑ คณะกรรมการทีป่ รึกษาโครงการ (จะท�ำงานในระดับการให้คำ� ปรึกษา
ค�ำแนะน�ำต่อโครงการ จึงควรเป็นบุคลากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
ลักษณะกิจกรรมที่ด�ำเนินการ เช่น ประธานชมรม ผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน ผู้จัดการ
ตลาดสดของเอกชน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา รวมทั้ง
หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อโครงการ เป็นต้น)
ทัง้ นี้ ทุกโครงการจะต้องประสานหน่วยงานด้านสิง่ แวดล้อมทีร่ บั ผิดชอบในพืน้ ที่
โครงการ คือ ส�ำนักงานสิง่ แวดล้อมภาค และส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการด้วย
ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

หน่วยงานต้นสังกัด

ที่อยู่ที่สามารถ
ติดต่อได้

๑. ............................
๒. ............................
๓. ............................

บทบาทและหน้าที่
๑. ..............................................
๒. ..............................................
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สถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์

			 ๙.๑.๒ คณะกรรมการบริหารโครงการ หรือด�ำเนินโครงการ (จะท�ำงาน
		ในระดับใกล้ชิดกับโครงการ ดังนั้น จึงควรเป็นบุคลากรของผู้เสนอโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน�ำชุมชน
หรือกลุ่มต่างๆ เป็นต้น)
ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

หน่วยงานต้นสังกัด

สถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่ที่สามารถ
ติดต่อได้

๑. ............................ ประธานโครงการ
คณะกรรมการโครงการ
เลขานุการโครงการฯลฯ
๒. ............................
๓. ............................

บทบาทและหน้าที่
๑. ..............................................
๒. ..............................................
			

๙.๑.๓ ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

สถานที่ติดต่อ/
ประสบการณ์การ
ท�ำงานด้านสิง่ แวดล้อม เบอร์โทรศัพท์

บทบาทและหน้าที่
๑. ..............................................
๒. ..............................................
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			 ๙.๑.๔ เจ้าหน้าทีส่ นาม (ถ้ามี) ชือ่ นามสกุล วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์
การท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อม
ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

สถานที่ติดต่อ/
ประสบการณ์การ
ท�ำงานด้านสิง่ แวดล้อม เบอร์โทรศัพท์

บทบาทและหน้าที่
๑. ..............................................
๒. ..............................................
			

๙.๑.๕ พนักงานบัญชี (ถ้ามี)

ชื่อ-สกุล
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วุฒิการศึกษา

สถานที่ติดต่อ/
ประสบการณ์การ
ท�ำงานด้านสิง่ แวดล้อม เบอร์โทรศัพท์

๙.๑.๖ อื่นๆ (ถ้ามี)
(หมายเหตุ ตัง้ แต่ขอ้ ๙.๑.๓-๙.๑.๖ ให้ระบุทกุ คนทีร่ บั เงินเดือนในงบบริหาร
งานโครงการ)

๙.๒ แนวทางการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน
ของโครงการ
ควรก�ำหนดแนวทางให้ชดั เจนว่า หลังจากโครงการสิน้ สุดแล้ว จะมีการถ่ายทอดงาน
ขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่อง และกลุ่มต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะสามารถด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการได้อย่างไร

๑๐. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

			 (ทั้งในระดับชุมชน และในภาพระดับพื้นที่โครงการ)
		
			 ๑๐.๑ ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน
				 (๑) ............................................................................................
				 (๒) ............................................................................................

			 ๑๐.๒ ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
				
				

(๑) ............................................................................................
(๒) ............................................................................................

๑๑. การติดตามนิเทศโครงการ
			 ต้องมีการวางแผนการติดตามนิเทศโครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโครงการ
ระหว่างการด�ำเนินงาน และระยะสิน้ สุดการด�ำเนินงาน โดยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนกลุ่มเป้าหมายทุกระยะ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการติดตามนิเทศโครงการ
จะคิดเป็นส่วนหนึ่งของงบบริหารโครงการ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว
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ภาคผนวก ง
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แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาโครงการด้านการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ผู้เสนอโครงการส่งข้อเสนอโครงการ ต่อ สผ.

สผ.พิจารณาตรวจสอบโครงการเบื้องต้น
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการฯ พิจารณาเบื้องต้น

ผ่าน

ไม่ผ่าน

โครงการไม่อยู่ในข่าย
(องค์กร/ข้อเสนอโครงการ)
แจ้งตอบภายใน ๓ วัน
แจ้งตอบภายใน ๓ วัน
หลังการรับรองมติ

ส�ำรวจภาคสนาม/ประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ และ
แจ้งให้ผู้เสนอโครงการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการในรายละเอียด
หากโครงการมีรายละเอียดครบถ้วนตามมติคณะอนุกรรมการฯ สผ.
จะจัดท�ำวาระเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดภายใน ๓๐ วัน

กรณีมีการปรับแก้ไข สผ. จะแจ้งให้ผู้เสนอโครงการทราบภายใน ๓ วัน หลังการรับรองมติ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

ผ่าน

แจ้งผลการพิจารณาภายใน ๓ วัน หลังการรับรองมติ

ไม่ผ่าน
สผ.จัดท�ำวาระเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ ภายใน ๓๐ วัน หลังการรับรองมติ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณา

ผ่าน

ไม่ผ่าน

แจ้งผลการพิจารณาภายใน
๓ วัน หลังการรับรองมติ

หน่วยงาน/ องค์กร จัดท�ำ
แผนการด�ำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
ส่ง สผ. ภายใน ๓๐ วัน

หมายเหตุ
• คณะอนุกรรมการฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ด้านการจัดการมลพิษ
• กรณี โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนมีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท จะต้องน�ำเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณา
• กรณีมีการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม จะให้ผู้เสนอโครงการด�ำเนินการ
ปรับแก้ไขภายใน ๓๐ วัน
• วัน หมายถึง วันท�ำการ
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คู่มือการจัดท�ำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย 				 :
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/ ๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
การอ้างอิง :			 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๑,
		คู่มือการจัดท�ำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
		ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ; กรุงเทพ
พิมพ์ครั้งที่ ๑		 ตุลาคม ๒๕๖๑
จ�ำนวน 					 ๕,๐๐๐ เล่ม
ที่ปรึกษา	 :			 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
								 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
								 และสิ่งแวดล้อม
								 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
								 นางรวีวรรณ			 ภูริเดช
								 นายพุฒิพงศ์		 สุรพฤกษ์
								 นายนวรัตน์			 ไกรพานนท์
คณะผู้ด�ำเนินการ
								 นายวรศักดิ์					
								 นางสาวสุวรรณา		
								 นางสาวพิชชาภัทร์
								 นายสุรเดช 					
								 นายยศรพี						
								 นายรัชชานนท์			
								 นางสาวพฤกษา 		

พ่วงเจริญ					 นางอัศนี 							 กุลประดิษฐ์
จันทรไพฑูรย์			 นายเกียรติพิบูล 			 แสงสี
กุลมา							 นางกัญญาวีณ์ 				 ล�่ำสัน
สมใจหมาย				 นางสาวนุตรีย์ 				 กลิ่นสอน
ทองเจริญ					 นางสาวสิริรัตน์ 			 ศรีเจริญ
ชะบา							 นางสาวกิตติญา 			 กฤติยรังสิต
ศศิธร

เรียบเรียง :			 นางรพีพร						 ขันโอฬาร					 นายภูดิท							 จันทะเรือง
								 นายโฆสิต						 ชูโต 							 นางสาวธัญญาเรศ		 เที่ยงธรรม
ออกแบบ :			 tonkidcreate@gmail.com
พิมพ์ที่ :				 บริษัท ส�ำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จ�ำกัด

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

					 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
					 ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท
			 		เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
					 โทรศัพท์ 		๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๙
					 โทรสาร 			๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๙
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

				 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๗
				 โทรสาร 		 ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

				 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๓-๔
				 โทรสาร 		 ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

				 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๑-๒
				 โทรสาร 		 ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

แผนที่การเดินทาง

คู่มือการจัดท�ำข้อเสนอโครงการ
ที่จะขอรับการสนับสนุน
¨Ò¡กองทุนสิ่งแวดล้อม
คู่มือการจัดท�ำข้อเสนอโครงการ ที่จะขอรับการสนับสนุน ¨Ò¡กองทุนสิ่งแวดล้อม

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

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๕-๖๕๙๑-๔ โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๘๘

http://envfund.onep.go.th

www.facebook.com
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