กองทุนสิง่ แวดล้อม

แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบลู วัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐-๒๒๖๕-๖๕๙๑-๔ โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๘๘, ๐-๒๒๖๕-๖๕๙๙
http:// envfund.onep.go.th
facebook : กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ.

กองทุน
สิ่งแวดล้อม

แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อม

กรอบทิศทางการสนับสนุน
เงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
●

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น
ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและ
อุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ด้านการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
●

การจัดท�ำข้อเสนอ
โครงการที่จะขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม
●

โดย : ส�ำนักงานกองทุนสิง่ แวดล้อม ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรั
กองทุพนยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม แหล่แงละสิ
เงินอุง่ แวดล้
ดหนุนอม
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
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กองทุนสิ่งแวดล้อม
			 กองทุนสิง่ แวดล้อม ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงได้ก�ำหนดกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุน
เพื่ อ ด� ำ เนิ น โครงการด้ า นการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม 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 ในช่ ว ง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ขึ้น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ แล้ว โดยได้กำ� หนดขอบเขต/
กิจกรรม พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ที่กองทุนสิ่งแวดล้อมจะให้การสนับสนุนเงินอุดหนุน
			 ทั้งนี้ ในเอกสารนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน คือ

๑เงินอุกรอบทิ
ศทางการสนับสนุน
๒
หลักเกณฑ์และวิธีการ
๓
การจัดท�ำข้อเสนอ
ดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม
ยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือ
โครงการที่จะขอรับ
ตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔

และอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ด้านการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
			 หน่วยงาน หรือองค์กร ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอให้ทา่ นตรวจสอบรายละเอียด “กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุน
กองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” ใน ๒ ประเด็น ดังนี้
		 ๑. ท่านเป็นหน่วยงานหรือองค์กร ที่มีสิทธิ์ยื่นค�ำขอหรือไม่ โดยตรวจสอบว่าท่านอยู่ใน
“พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย” ที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนหรือไม่
		 ๒. โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านจะขอรับการสนับสนุน อยู่ในกรอบการสนับสนุน “ขอบเขต/
กิจกรรม” หรือไม่
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กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม

กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิง่ แวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กรอบทิศทาง
การสนับสนุน
๑. การปกป้ อ ง
คุ้มครอง และฟื้นฟู
พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่
ป่าต้นน�ำ้ ทรัพยากร
ป่าไม้ สัตว์ป่า และ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

ขอบเขต/กิจกรรม
๑.๑ การเสริมสร้างความรู้ สร้างจิตส�ำนึก และความ
			 ตระหนักเกีย่ วกับความส�ำคัญของพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์
			 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า คุณค่าระบบนิเวศ
			 รวมทัง้ การปกป้องและฟืน้ ฟูพนื้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทรัพยากร
			 ป่าไม้ สัตว์ปา่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
๑.๒ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเกิดความ
			 ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
			 ในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์พนื้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ พืน้ ทีป่ า่ และบริเวณ
			 โดยรอบ โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกแปรสภาพเป็น
			 เขาหัวโล้น
๑.๓ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะ
			 ในบริเวณที่ถูกแปรสภาพเป็นเขาหัวโล้น และ
			 พื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ในการ
			 •		ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษ
					อื่นๆ เช่น การรวมกลุ่มเพื่อน�ำเทคโนโลยีที่
					เหมาะสมมาใช้เพือ่ ลดการเผาในทีโ่ ล่ง โดยการ
					น�ำเศษวัสดุทางการเกษตรมาท�ำปุ๋ยอินทรีย์
					หรือการใช้เตาเผาชีวมวลไร้ควัน เป็นต้น
			 •		ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในพื้นที่สูงและ
					พื้ น ที่ ต ้ น น�้ ำ โดยสนั บ สนุ น การท� ำ เกษตรที่
					ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่เป้าหมาย
• พื้นที่ทั่วประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
• ส่วนราชการ
• องค์กรปกครอง
		 ส่วนท้องถิ่น
• องค์กรเอกชนด้าน
		 สิ่งแวดล้อม
• เครือข่ายอาสาสมัคร
		 พิทักษ์ทรัพยากร
		 ธรรมชาติและ
		 สิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น
		 (ทสม.)
• องค์การมหาชน
• สถาบันการศึกษา
• คณะกรรมการ
		 หมู่บ้าน
• สภาองค์ ก รชุ ม ชน
		 ต�ำบล

กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
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กรอบทิศทาง
การสนับสนุน

ขอบเขต/กิจกรรม
			 •		ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
					ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดไฟป่า/ดินโคลนถล่ม/
					การพังทลายของดิน/การกัดเซาะชายฝั่ง/
					ริมตลิ่งแม่น�้ำล�ำคลอง รวมทั้งการบูรณาการ
					เครือข่ายภาคประชาชนเพือ่ การแจ้งเตือนภัย
					ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะในระดั บ
					ชุมชนท้องถิ่น
๑.๔ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
			 องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
			 องค์กรเอกชน และส่วนราชการ รวมทั้งชุมชน
			 ประมงชายฝัง่ ในการคุม้ ครอง ดูแล จัดการ และ
			 ฟื้นฟูสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ชนิด
			 พั น ธุ ์ พื ช พั น ธุ ์ สั ต ว์ ที่ ถู ก คุ ก คาม ชนิ ด พั น ธุ ์
			 เฉพาะถิ่นและชนิดพันธุ์พื้นเมืองหายากใกล้
			 สูญพันธุ์ เช่น วาฬบรูด้าและปลากระเบนราหู
			 เป็นต้น
๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิง่ แวดล้อมชุมชน
			 รวมทั้งการใช้กระบวนการเพื่อสร้างข้อบัญญัติ
			 ท้องถิ่น หรือสิทธิชุมชนในการจัดการท้องถิ่น
			 อย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับ
			 ธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและพึ่งตนเองได้
๑.๖ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการปกป้องคุม้ ครอง
			 และฟืน้ ฟู พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ พืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ ทรัพยากร
			 ป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรทางทะเล และ
			 ชายฝั่ง
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กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

กรอบทิศทาง
การสนับสนุน
๒. การอนุ รั ก ษ์
และใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อมศิลปกรรม
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ให้เกิด
ความยัง่ ยืน

ขอบเขต/กิจกรรม
๒.๑ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการจัดการ อนุรกั ษ์
			 คุ ้ ม ครอง และใช้ ป ระโยชน์ ค วามหลากหลาย
			 ทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรักษาไว้
			 สู ่ อ นาคต โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนใน
			 ท้องถิ่น เช่น
			 •		การอนุ รั ก ษ์ ร ะบบนิ เ วศที่ ส� ำ คั ญ และใช้
					ประโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นท้ อ งถิ่ น
					อย่างยั่งยืนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/
					หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยการจัดการ
					ระบบนิเวศร่วมกันในเชิงบูรณาการ
			 •		การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
					และป่าชายเลนที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศ
			 •		การรวบรวมองค์ความรู้ การจัดท�ำหลักสูตร
					ท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากปราชญ์
					ชาวบ้าน และถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง
			 •		การส่งเสริมการจัดท�ำธนาคารต้นไม้ เป็นต้น
๒.๒ เสริมสร้างศักยภาพและการมีสว่ นร่วมขององค์กร
			 ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรเอกชน
			 และส่วนราชการ ในการ
			 •		พัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็น
					ชุมชนเชิงนิเวศ
			 •		พัฒนา สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากร
					ดิน น�้ำ ป่า ป่าต้นน�้ำ และการใช้ประโยชน์
					จากความหลากหลายทางชีวภาพ
			 •		อนุ รั ก ษ์ แ ละคุ ้ ม ครององค์ ป ระกอบความ
					หลากหลายทางชีวภาพ
			 •		การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน เพือ่ การอนุรกั ษ์
					ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
			 •		การเพิม่ มูลค่าและคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพ
					ในท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง บริ ก ารจากระบบนิ เ วศ
					ของพืน้ ที่ โดยสามารถน�ำผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้
					คืนกลับให้กับชุมชนหรือพื้นที่ ในการน�ำไปใช้

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่เป้าหมาย
• พื้นที่ทั่วประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
• ส่วนราชการ
• องค์กรปกครอง
		 ส่วนท้องถิ่น
• องค์กรเอกชน
		 ด้านสิ่งแวดล้อม
• เครือข่าย
		 อาสาสมัคร
		 พิทักษ์ทรัพยากร
		 ธรรมชาติและ
		 สิ่งแวดล้อม
		 หมู่บ้าน (ทสม.)
• องค์การมหาชน
• สถาบันการศึกษา
• คณะกรรมการ
		 หมู่บ้าน
• สภาองค์กรชุมชน
		 ต�ำบล
• หน่วยอนุรักษ์
		 สิ่งแวดล้อม
		 ธรรมชาติและ
		 ศิลปกรรมท้องถิ่น

กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
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กรอบทิศทาง
การสนับสนุน

ขอบเขต/กิจกรรม
					เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
					และคงไว้ซึ่งบริการจากระบบนิเวศ
			 •		ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันการคุกคามความ
					หลากหลายทางชีวภาพ การลักลอบใช้ประโยชน์
					ทรั พ ยากรชี ว ภาพและภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
					ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพ
			 •		จั ด ท� ำ แผนการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
					และสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง
					ชีวภาพในท้องถิ่น
๒.๓ การส่งเสริม การสร้างความตระหนักและการ
			 สร้างจิตส�ำนึก ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
			 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
			 ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรม และความ
			 หลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
			 และรักษาไว้สู่อนาคต
๒.๔ การส่งเสริมการจัดการความรู้ รณรงค์เผยแพร่
			 และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และ
			 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			 สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรม
			 และความหลากหลายทางชีวภาพ
หมายเหตุ:
		 ๑) องค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ
หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบ
นิเวศอันเป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ มีมากมายและแตกต่าง
กั น ทั่ ว โลก ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ชนิ ด พั น ธุ ์ (Species)
สายพันธุ์ (Genetic) และระบบนิเวศ (Ecosystem)
ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก
		 ๒) ระบบนิเวศที่ส�ำคัญ หมายถึง ระบบนิเวศ
ป่าไม้ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศ
แหล่ ง น�้ ำ ในแผ่ น ดิ น ระบบนิ เ วศภู เ ขา ระบบนิ เ วศ
พื้ น ที่ แ ห้ ง แล้ ง และพื้ น ที่ กึ่ ง ชื้ น ระบบนิ เ วศเกาะ
และระบบนิเวศเกษตร
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กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

กรอบทิศทาง
การสนับสนุน

ขอบเขต/กิจกรรม

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

		 ๓) สิง่ แวดล้อมศิลปกรรม หมายถึงสิง่ แวดล้อม
และบรรยากาศรอบตัวศิลปกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่อง
และมีความสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อม
		 ๔) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ หมายถึง ธรรมชาติ
ที่มีคุณค่าทางวิทยาการ และสุนทรียภาพที่เกี่ยวข้อง
เป็นสัณฐานที่ส�ำคัญทางธรณีวิทยา และภูมิศาสตร์
อันเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ
มีลักษณะเฉพาะ คือเมื่อถูกท�ำลายก็จะหมดสภาพไป
มิสามารถฟืน้ ฟูคนื สูส่ ภาพเดิมเหมือนธรรมชาติอนื่ ๆ ได้
๓. การจัดการขยะ
และน�้ำเสียที่
แหล่งก�ำเนิด โดย
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

๓.๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
			 จั ด การขยะและน�้ ำ เสี ย ที่ แ หล่ ง ก� ำ เนิ ด โดยใช้
			 ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ/หรื อ เทคโนโลยี ที่
			 เหมาะสม เช่น
			 •		ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพื่อน�ำ
					กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เป็นการลดปริมาณ
					ของเสี ย ที่ ต ้ อ งน� ำ ไปก� ำ จั ด เช่ น การท� ำ ปุ ๋ ย
					ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่น การจัดท�ำ
					ธนาคารขยะ และการน�ำของเสียมาใช้เป็น
					พลังงานทดแทน เป็นต้น
			 •		ส่ ง เสริ ม การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ / พั ฒ นาองค์
					ความรู/้ เผยแพร่องค์ความรู้ เกีย่ วกับนวัตกรรม
					การจัดการขยะและน�้ำเสีย ผลกระทบจาก
					สารทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือสารก่อมะเร็ง
					ที่มาจากขยะ/สร้างแหล่งเรียนรู้ ในการจัดการ
					ขยะและน�้ำเสียในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการ
					ต่อยอดนวัตกรรมการจัดการขยะและน�้ำเสีย
			 •		รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม สร้าง

พื้นที่เป้าหมาย
• พื้นที่ทั่วประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
• ส่วนราชการ
• องค์กรปกครอง
		 ส่วนท้องถิ่น
• องค์กรเอกชนด้าน
		 สิ่งแวดล้อม
• เครือข่ายอาสาสมัคร
		 พิทักษ์ทรัพยากร
		 ธรรมชาติและ
		 สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
		 (ทสม.)
• องค์การมหาชน
• สถาบันการศึกษา
• คณะกรรมการหมูบ่ า้ น
• สภาองค์กรชุมชน
		 ต�ำบล

กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
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กรอบทิศทาง
การสนับสนุน

ขอบเขต/กิจกรรม

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

					จิ ต ส� ำ นึ ก ความตระหนั ก และสร้ า งวิ นั ย
					ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
					คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น
					ติดตาม เฝ้าระวัง มิให้มีการลักลอบทิ้งของเสีย
					อันตราย สารอันตราย กากอุตสาหกรรม และ
					ขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อม และการลักลอบ
					ปล่อยน�้ำเสียลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ เป็นต้น
๓.๒ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือของประชาชน
			 และองค์กรชุมชน ในการจัดการขยะและน�้ำเสีย
			 ที่ ต ้ น ทาง การดู แ ลรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
			 ในชุมชนและการส่งเสริมให้มีการจัดการอนามัย
			 สิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน
๓.๓ การส่ ง เสริ ม การสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก โดยยึ ด หลั ก
			 เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ของเสีย
			 เหลือศูนย์ (Zero Waste) กิจกรรม 3Rs (การลด
			 การใช้ (Reduce) การใช้ซ�้ำ (Reuse) และการน�ำ
			 กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)) และด�ำเนินกิจกรรม
			 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น
			 •		การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
			 •		การคัดแยกขยะ / ลดขยะที่แหล่งก�ำเนิด
			 •		การเพิม่ ประสิทธิภาพการน�ำขยะกลับมาใช้ใหม่
			 •		การบริหารจัดการซากอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๔. การเสริมสร้าง
ศั ก ย ภ า พ ชุ ม ช น
ในการรั บ มื อ กั บ
การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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๔.๑
			
			
			
			
			

การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการรับมือ
กับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลกระทบและความเสีย่ ง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้
พลั ง งานทดแทน และการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม

พื้นที่เป้าหมาย
• พื้นที่ทั่วประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
• ส่วนราชการ
• องค์กรปกครอง
		 ส่วนท้องถิ่น

กรอบทิศทาง
การสนับสนุน

๕. การสนับสนุน
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมการ
บริโภคที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต/กิจกรรม

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

๔.๒
			
			
๔.๓
			
			
			
			
๔.๔
			
			
			

การสร้างความตระหนัก และการสร้างจิตส�ำนึก
เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการผลิตและการบริโภค
การสร้างศักยภาพของชุมชนและสร้างเครือข่าย
ในการการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และการรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและศั ก ยภาพ
ในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก และ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• องค์กรเอกชนด้าน
		 สิ่งแวดล้อม
• เครือข่ายอาสาสมัคร
		 พิทักษ์ทรัพยากร
		 ธรรมชาติและ
		 สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
		 (ทสม.)
• องค์การมหาชน
• สถาบันการศึกษา
• คณะกรรมการ
		 หมู่บ้าน
• สภาองค์กรชุมชน
		 ต�ำบล

๕.๑
			
			
			
			
			
๕.๒
			
			
			
			
			
			
			

ส่งเสริมการท�ำเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น เกษตร
ทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตร
ผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เป็นต้น เพือ่ การรักษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ลดการใช้ ส ารเคมี ใ นดิ น และน�้ ำ
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน�ำของเสีย
และของเหลื อ ใช้ จ ากภาคการเกษตรมาผลิ ต
เป็ น ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรดิ น และ
ลดการใช้สารเคมี หรือเป็นพลังงานทดแทนทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในระดับครัวเรือน เช่น
การรวมกลุ่มเพื่อน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
เพื่ อ ลดการเผาในที่ โ ล่ ง โดยการน� ำ เศษวั ส ดุ
ทางการเกษตรมาท�ำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

พื้นที่เป้าหมาย
• พื้นที่ทั่วประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
• ส่วนราชการ
• องค์กรปกครอง
		 ส่วนท้องถิ่น
• องค์กรเอกชนด้าน
		 สิ่งแวดล้อม
• เครือข่ายอาสาสมัคร
		 พิทักษ์ทรัพยากร
		 ธรรมชาติและ
		 สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
		 (ทสม.)

กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
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กรอบทิศทาง
การสนับสนุน

๖. การส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจยั ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม และ
การใช้ เ ทคโนโลยี ที่
สะอาด
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ขอบเขต/กิจกรรม

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

๕.๓
			
			
			
			
			
๕.๔
			
			
			
			
			
๕.๕
			
			
			

การสนั บ สนุ น การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ / พั ฒ นา
องค์ ค วามรู ้ / เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู ้ / การสร้ า ง
แหล่งเรียนรู้/ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้าง
เครื อ ข่ า ย ในการผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม สนั บ สนุ น การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการลด
การใช้ทรัพยากร ลดของเสียสู่สิ่งแวดล้อม และ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างจิตส�ำนึกและความตระหนัก ให้กับ
ชุมชนท้องถิน่ ในการปรับพฤติกรรมการใช้ชวี ติ
ประจ�ำวัน เพื่อการบริโภคสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• องค์การมหาชน
• สถาบันการศึกษา
• คณะกรรมการ
		 หมู่บ้าน
• สภาองค์กรชุมชน
		 ต�ำบล

๖.๑
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

การส่งเสริมงานวิจัยและการน�ำผลงานวิจัยด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
ชุมชนท้องถิน่ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ซึง่ ต้องเป็นงานวิจยั
ที่ไม่ขอรับการสนับสนุนซ�้ำซ้อนกับแหล่งทุนอื่น
โดยมุง่ เน้นงานวิจยั เชิงปฏิบตั หิ รืองานวิจยั ไทบ้าน
ที่สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง รวมถึ ง ทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
ด�ำเนินการร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับองค์กร
ท้องถิ่น หรือชาวบ้านร่วมกับวัด โรงเรียน หรือ
ชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น

พื้นที่เป้าหมาย
• พื้นที่ทั่วประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
• ส่วนราชการ
• องค์กรปกครอง
		 ส่วนท้องถิ่น
• องค์กรเอกชนด้าน
		 สิ่งแวดล้อม
• เครือข่ายอาสาสมัคร
		 พิทักษ์ทรัพยากร
		 ธรรมชาติและ

กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม

กรอบทิศทาง
การสนับสนุน

ขอบเขต/กิจกรรม

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

๖.๒ งานวิจยั ทีส่ นับสนุนนโยบาย มาตรการ ด้านการ
			 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			 ที่มีปัญหาเร่งด่วน
๖.๓ งานวิ จั ย และพั ฒ นาที่ เ ป็ น นวั ต กรรมด้ า น
			 สิง่ แวดล้อม และด้านการใช้เทคโนโลยีทสี่ ะอาด
			 ภายในประเทศ
			 •		เพือ่ ขยายผลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
					และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
			 •		เพื่อลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการ
					เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
			 •		เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ เ พื่ อ
					การเกษตรที่เหมาะสม
			 •		เทคโนโลยีการแปรรูปขยะและน�้ำเสียเป็น
					พลังงาน เป็นต้น
๖.๔ สนับสนุนงานวิจัย และพัฒนา และจัดท�ำพื้นที่
			 ต้นแบบเพือ่ สาธิตการปรับเปลีย่ นกระบวนการ
			 ผลิ ต ให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง
			 งานศึกษาเพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการ
			 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
			 ในแง่ของประโยชน์ที่ได้รับในเชิงสังคมและ
			 สิ่งแวดล้อม
๖.๕ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิชาการเพือ่ การ
			 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดงานวิจัยและ
			 พัฒนา ในเชิงบูรณาการร่วมกับท้องถิน่ โดยการ
			 มีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
			 ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก รเอกชน หรื อ
			 ส่วนราชการ

		 สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
		 (ทสม.)
• องค์การมหาชน
• สถาบันการศึกษา
• คณะกรรมการ
		 หมู่บ้าน
• สภาองค์กรชุมชน
		 ต�ำบล

หมายเหตุ : กรอบทิศทางฯ ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ แล้ว
กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
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หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือ
และอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุม่ เป้าหมายทีม่ สี ทิ ธิข์ อรับการสนับสนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม

๑. ส่วนราชการ
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
๔. องค์การมหาชน
๕. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร

			 ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น (ทสม.)
			 • เครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากร
				 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
				 ในระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ หรือ
				 ระดับจังหวัด
๖. สภาองค์กรชุมชนต�ำบล
			 • สภาองค์ ก รชุ ม ชนต� ำ บลที่ มี ก าร
				 จดแจ้งการจัดตัง้ ไว้กบั สถาบันพัฒนา
				 องค์ ก รชุ ม ชน (องค์ ก ารมหาชน)
				 ตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน

๗. คณะกรรมการหมู่บ้าน

			 • คณะกรรมการหมูบ่ า้ นตามกฎหมาย
				 ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
๘. สถาบันการศึกษา
			 • สถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ ในสั ง กั ด
				 กระทรวงศึกษาธิการ
			 • สถาบันการศึกษาขององค์กรปกครอง
				 ส่วนท้องถิ่น
๙. หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและ
			 ศิลปกรรมท้องถิ่น (เฉพาะกรอบที่ ๒)
			 • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
				 และศิลปกรรมท้องถิน่ ตามแผนพัฒนา
				 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
				 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘
				 สิงหาคม ๒๕๒๗

“โครงการที่จะขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนต้องเป็นไปตามกรอบทิศทางการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมถึงพืน้ ทีเ่ ป้าหมายและผูย้ นื่ ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน
จะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ”
ทั้ ง นี้ สามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ประกาศคณะกรรมการกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในภาคผนวกท้ายเล่ม
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กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม

กลุม่ เป้าหมายทีม่ สี ทิ ธิข์ อรับการสนับสนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การมหาชน
จัดส่งเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ต่อ สผ.

เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ
• แบบค�ำขอเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
		 ที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
• เอกสารข้อเสนอโครงการ
• เอกสารรายงานการเห็นชอบตามกฎหมายของหน่วยงาน
		 เพื่อประกอบการพิจารณา
• หลักฐาน หรือเอกสารอื่นตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณา

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณา

หมายเหตุ : โครงการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งเป็ น โครงการที่ บ รรจุ ไ ว้ ภ ายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
สผ. หมายถึง ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
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องค์กรเอกชนด้านสิง่ แวดล้อม
องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
จัดส่งเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ต่อ สผ.

เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ
• แบบค�ำขอเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
		 ที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
• เอกสารข้อเสนอโครงการ
• ส�ำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชน
		 ด้านการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
• ส�ำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
• หนังสือมอบอ�ำนาจซึง่ ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณี
		 ทีผ่ ยู้ นื่ ค�ำขอมอบอ�ำนาจให้บคุ คลอืน่ ลงนามในแบบค�ำขอแทน
• หลักฐาน หรือเอกสารอื่นตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณา

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณา

หมายเหตุ :
สผ. หมายถึง ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม

เครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ หรือระดับจังหวัด
แล้วแต่กรณี จัดส่งเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ต่อ สผ.

เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ
• แบบค�ำขอเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบ - กส. ๑)
• เอกสารข้อเสนอโครงการ
• ส�ำเนาประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
		 และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับที่ยื่นค�ำขอ
• ส�ำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
		 และสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น ทีม่ มี ติเห็นชอบกับโครงการ และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน
		 จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
• ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว ทสม. ของคณะกรรมการเครือข่าย
		 อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในระดับที่ยื่นค�ำขอ
• หลักฐาน หรือเอกสารอื่นตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณา
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณา
หมายเหตุ : ผู้ที่ลงนามในค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามแบบ - กส. ๑
ต้องเป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ในระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยมีผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่รับผิดชอบในการดูแล เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ นทีย่ นื่ ค�ำขอลงนามรับรองว่าเป็นโครงการทีส่ มควรได้รบั เงินช่วยเหลือและอุดหนุน และ
เป็นโครงการที่ไม่ซ�้ำซ้อนกับการด�ำเนินการที่มีอยู่
สผ. หมายถึง ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
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สภาองค์กรชุมชนต�ำบล
สภาองค์กรชุมชนต�ำบล
จัดส่งเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ต่อ สผ.
เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ
• แบบค�ำขอเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบ - กส. ๒)
• เอกสารข้อเสนอโครงการ
• ส�ำเนาหนังสือรับรองการจัดตัง้ สภาองค์กรชุมชนต�ำบลทีอ่ อกให้โดยสถาบันพัฒนาองค์กร
		 ชุมชน (องค์การมหาชน)
• ส�ำเนารายงานการประชุมของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล ทีม่ มี ติเห็นชอบให้ประธานสภาองค์กร
		 ชุมชนต�ำบลน�ำเสนอโครงการที่จะขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากองทุนสิ่งแวดล้อม
		 ต่อผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือผู้ได้รับมอบอ�ำนาจ
• ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้อ�ำนวยการสถาบัน
		 พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือผู้ได้รับมอบอ�ำนาจ และประธานสภาองค์กร
		 ชุมชนต�ำบล ที่เป็นผู้ด�ำเนินโครงการ
• หลักฐาน หรือเอกสารอื่นตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณา

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณา
หมายเหตุ : ผู้ที่ลงนามในค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามแบบ – กส. ๒
ต้องเป็นผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือผู้ได้รับมอบอ�ำนาจ
สผ. หมายถึง ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม

คณะกรรมการหมูบ่ า้ น
คณะกรรมการหมู่บ้าน
จัดส่งเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ต่อ สผ.

เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ
• แบบค�ำขอเงินอุดหนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม (แบบ - กส. ๓)
• เอกสารข้อเสนอโครงการ
• ส�ำเนาหนังสือแต่งตัง้ คณะกรรมการหมูบ่ า้ น
• ส�ำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น ทีม่ มี ติเห็นชอบกับโครงการ และให้
		 ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากองทุนสิง่ แวดล้อม
• ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐของผูใ้ หญ่บา้ น (ซึง่ เป็นประธานคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
		 โดยต�ำแหน่ง)
• หลักฐาน หรือเอกสารอืน่ ตามทีส่ ำ� นักงานก�ำหนด

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณา

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณา
หมายเหตุ : ผู้ที่ลงนามในค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามแบบ - กส. ๓
ต้องเป็นประธานคณะกรรมการหมูบ่ า้ น โดยมีนายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอ ทีร่ บั ผิดชอบในการดูแลคณะกรรมการ
หมูบ่ า้ นทีย่ นื่ ค�ำขอลงนามรับรอง ว่าเป็นโครงการทีส่ มควรได้รบั เงินช่วยเหลือและอุดหนุน และทางราชการ
มิได้จดั งบประมาณช่วยเหลือหรือสนับสนุนไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน ให้กบั โครงการดังกล่าวไว้แต่อย่างใด
สผ. หมายถึง ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
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หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ (เฉพาะกรอบที่ ๒)
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จัดส่งเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ต่อ สผ.
เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ
• แบบค�ำขอเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบ - กส. ๔)
• เอกสารข้อเสนอโครงการ
• ส�ำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระหว่าง
		 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสถาบันการศึกษา
		 ที่เป็นที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
• ส�ำเนารายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
		 ศิลปกรรมประจ�ำจังหวัด ที่มีมติเห็นชอบกับโครงการ และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและ
		 อุดหนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม และมอบหมายให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
		 และสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นผู้ด�ำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ
• ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐของผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
		 สิ่งแวดล้อมจังหวัด หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
		 และรองประธานอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจ�ำจังหวัด
		 ที่เป็นผู้ด�ำเนินโครงการ
• หลักฐาน หรือเอกสารอื่นตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณา

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณา
หมายเหตุ : ผู้ที่ลงนามในค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามแบบ – กส. ๔
ต้องเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในพื้นที่ด�ำเนินโครงการ
สผ. หมายถึง ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม

สถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จัดส่งเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ต่อ สผ.

เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ
• แบบค�ำขอเงินอุดหนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม (แบบ - กส. ๕)
• เอกสารข้อเสนอโครงการ
• ส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาของรัฐ
		 ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
• ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แสดงว่าผู้ยื่นค�ำขอเป็น
		 ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้บริหาร
		 สูงสุดของสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
• หลักฐาน หรือเอกสารอืน่ ตามทีส่ ำ� นักงานก�ำหนด

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณา

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณา

หมายเหตุ : ผู้ที่ลงนามในค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามแบบ – กส. ๕
ต้องเป็นผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่ขอรับรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน
สผ. หมายถึง ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
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สถาบันการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สถาบันการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดส่งเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ต่อ สผ.

เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ
• แบบค�ำขอเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบ - กส. ๖)
• เอกสารข้อเสนอโครงการ
• ส�ำเนารายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		 ต้นสังกัดทีม่ มี ติเห็นชอบกับโครงการ และให้ขอรับเงินช่วยเหลือ
		 และอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
• ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แสดงว่าผู้ยื่นค�ำขอเป็น
		 ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
		 เป็นต้นสังกัดของสถานศึกษา
• หลักฐาน หรือเอกสารอื่นตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณา

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณา

หมายเหตุ : ที่ลงนามในค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามแบบ - กส. ๖
ต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นต้นสังกัดของสถานศึกษา
สผ. หมายถึง ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม

การจัดท�ำข้อเสนอโครงการทีจ่ ะขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิง่ แวดล้อม
หลักฐานประกอบ
			 • แบบค�ำขอเงินอุดหนุน ทีล่ งนามผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร ในกรณีทผี่ ยู้ นื่ ค�ำขอมอบอ�ำนาจ
				 ให้บุคคลอื่นลงนามในแบบค�ำขอแทน ต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์
				 ตามกฎหมายแนบประกอบด้วย และเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม ตามที่ส�ำนักงานกองทุน
				 สิ่ ง แวดล้ อ มก� ำ หนด (สามารถ Download แบบค� ำ ขอเงิ น อุ ด หนุ น จากเว็ บ ไซต์
				 http://envfund.onep.go.th)
			 • ข้อเสนอโครงการ ควรประกอบด้วยสาระส�ำคัญของข้อเสนอโครงการ ๑๒ ประเด็น
สาระส�ำคัญข้อเสนอโครงการ
			 • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ด�ำเนินโครงการ เป็นการน�ำเสนอข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะ
				 ความส�ำคัญของพืน้ ที่ สภาพสังคม และสิง่ แวดล้อม รวมถึงการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาในพืน้ ทีโ่ ครงการ
		 • สภาพปัญหา แสดงถึงสภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ หรือทีค่ าดว่า
				 จะเกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึง ความจ�ำเป็นหรือความต้องการที่จัดท�ำโครงการ
				 เพื่อแก้ไขปัญหา หรือสนองตอบความต้องการขององค์กร ชุมชน หรือท้องถิ่นนั้นๆ โดยจะ
				 ต้องสอดคล้องกับแผนงาน/กิจกรรมที่จะด�ำเนินการ
		 • วัตถุประสงค์ แสดงถึงผลลัพธ์หรือสภาพพึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการ
				 โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์ให้ง่าย ชัดเจน และสื่อให้เห็นถึงความต้องการในภาพรวมที่มุ่งจะ
				 แก้ไขปัญหา ไม่เกิน ๓ ข้อ
		 • ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่างๆ ระบุ
				 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของโครงการกับแนวนโยบายและมาตรการด้าน
				 สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
				 แห่งชาติ แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
		 • พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย ระบุถึงสถานที่ตั้ง ขนาด หรือพื้นที่ที่ด�ำเนินโครงการ
				 ให้ชดั เจน จัดท�ำแผนทีแ่ สดงทีต่ งั้ โครงการ ระบุถงึ กลุม่ เป้าหมายหลัก และกลุม่ เป้าหมายรอง
				 ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการด�ำเนินโครงการให้ชัดเจน
		 • ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ระบุระยะเวลาด�ำเนินโครงการ (จ�ำนวนปี/เดือน) ต้องไม่เกิน
				 ๓ ปี และมีความเป็นไปได้ในการด�ำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
		 • แผนงาน/กิจกรรมการด�ำเนินงาน ระบุว่าจะท�ำอะไร โดยใคร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร
				 เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่อง มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยน�ำเสนอในรูปแบบตาราง
				 ๒ ส่วนคือ ตารางเวลาการท�ำงาน และตารางแผนงาน/กิจกรรมด�ำเนินงาน รวมถึง ระบุ
กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินอุดหนุน
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
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การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อให้มีความ
เชื่อมโยงทั้งระหว่างและสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ แสดงรายละเอียดงบประมาณตามแผนการด�ำเนินโครงการเป็นรายปี
และการจัดตัง้ งบประมาณให้มคี วามชัดเจน วงเงินสนับสนุนแต่ละโครงการไม่เกิน ๕ ล้านบาท
แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ งบบริหารโครงการ (ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของงบที่ขอรับการสนับสนุน)
และงบด�ำเนินโครงการ (ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของงบที่ขอรับการสนับสนุน)
ตัวชี้วัดผลส�ำเร็จของโครงการ ระบุตัวชี้วัดผลผลิต (Output) ที่สามารถวัดความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์หรือแผนการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดไว้ ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพได้อย่างชัดเจน
การบริหารงานโครงการ ควรก�ำหนดโครงสร้างการบริหารโครงการ โดยอาจจะมีการจัดตัง้
เป็นคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานในหลายๆ ระดับ ทั้งนี้ อาจมีการแต่งตั้งผู้แทนจาก
หน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นองค์กรบริหารโครงการด้วย
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบุผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการ เพื่อ
ประโยชน์ในการวัดหรือติดตามและประเมินผลส�ำเร็จของโครงการ โดยต้องแสดงให้เห็นถึง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ใน ๒ ด้าน คือ ด้านประชาชนและชุมชน และด้านระบบนิเวศ
การก�ำหนดแนวทางการติดตามนิเทศโครงการ ก�ำหนดแนวทางการติดตามนิเทศโครงการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการก�ำกับการบริหารจัดการโครงการ โดยควรก�ำหนดช่วงเวลาเป็น
๓ ระยะ คือ ระยะเริ่มต้นโครงการ ระหว่างการด�ำเนินงาน และระยะสิ้นสุดโครงการ

			 ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียดการจัดท�ำข้อเสนอโครงการ ได้ที่ “คูม่ อื การจัดท�ำข้อเสนอโครงการ
ที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” (สามารถ Download เอกสารได้จากเว็บไซต์
http://envfund.onep.go.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบลู วัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐-๒๒๖๕-๖๕๙๑-๔
โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๘๘, ๐-๒๒๖๕-๖๕๙๙
http:// envfund.onep.go.th
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ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
			 โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน
ตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชนต�ำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ใช้ยื่นค�ำขอ
รับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนดังกล่าว
			 อาศัยอ�ำนาจตามข้อ ๑๔ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
			 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕”
			 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
			 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
			 ประกาศหรือข้อก�ำหนดคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมใดที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้
ประกาศนี้แทน
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔
ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

			 ข้อ ๔ ในประกาศนี้
			 “เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” หมายความว่า
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๘
			 “คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ระดับต�ำบล” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับต�ำบล ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๘
			 “คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ระดับอ�ำเภอ” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับอ�ำเภอ ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๘
			 “คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ระดับจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๘
			 “สภาองค์กรชุมชนต�ำบล” หมายความว่า สภาองค์กรชุมชนต�ำบลตามกฎหมายว่าด้วย
สภาองค์กรชุมชน
			 “คณะกรรมการหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่
			 “หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ ” หมายความว่า หน่วยอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๒๗
			 “สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
			 “สถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย
สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานการศึกษาของรัฐ ที่มีเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษา และมีฐานะเป็นนิติบุคคล
			 “สถาบันการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า โรงเรียน หรือ
ศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน และอยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
			 “ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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			 ข้อ ๕ โครงการที่จะขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนต้องเป็นไปตามกรอบทิศทางการ
สนับสนุนเงินกองทุนสิง่ แวดล้อมตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมถึงพื้นที่เป้าหมาย และผู้ยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและ
อุดหนุนจะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ข้อ ๖ การขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชนต�ำบล คณะกรรมการ
หมูบ่ า้ น หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ และสถาบันการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายตามข้อ ๕ ให้
ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
				 (๖.๑) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
(๑) ต้องเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หมู่บ้านในระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี
(๒) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน ต้องมี
รายละเอียดตามทีก่ ำ� หนดไว้ในคูม่ อื การจัดท�ำข้อเสนอโครงการทีจ่ ะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ผู้ที่ลงนามในค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามแบบ – กส. ๑ ท้ายประกาศนี้ ต้องเป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ หรือระดับจังหวัด
แล้วแต่กรณี โดยมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่รับผิดชอบ
ในการดูแล เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านที่ยื่นค�ำขอ
ลงนามรับรองว่าเป็นโครงการที่สมควรได้รับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน และเป็นโครงการ
ที่ไม่ซ�้ำซ้อนกับการด�ำเนินการที่มีอยู่
(๔) เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ประกอบด้วย
							 (ก) เอกสารข้อเสนอโครงการทีข่ อรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนตาม (๒)
							 (ข) ส�ำเนาประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ หรือระดับจังหวัด
แล้วแต่กรณี
							 (ค) ส�ำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมูบ่ า้ นในระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ หรือระดับจังหวัด ทีม่ ีมติ
เห็นชอบกับโครงการ และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากองทุนสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี
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							 (ง) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวอาสาสมัคร
พิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น ของคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ นในระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ หรือระดับจังหวัด ทีย่ นื่ ค�ำขอ
							 (จ) หลักฐาน หรือเอกสารอื่นตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
(๖.๒) สภาองค์กรชุมชนต�ำบล
(๑) ต้องเป็นสภาองค์กรชุมชนต�ำบลที่มีการจดแจ้งการจัดตั้งไว้กับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน
(๒) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน ต้องมี
รายละเอียดตามทีก่ ำ� หนดไว้ในคูม่ อื การจัดท�ำข้อเสนอโครงการทีจ่ ะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
						 (๓) ผู้ที่ลงนามในค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามแบบ – กส. ๒ ท้ายประกาศนี้ ต้องเป็นผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) หรือผู้ได้รับมอบอ�ำนาจ
(๔) เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ประกอบด้วย
							 (ก) เอกสารข้อเสนอโครงการทีข่ อรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนตาม (๒)
						 (ข) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจัดตัง้ สภาองค์กรชุมชนต�ำบลทีอ่ อกให้โดย
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
						 (ค) ส�ำเนารายงานการประชุมของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล ทีม่ มี ติเห็นชอบ
ให้ประธานสภาองค์กรชุมชนต�ำบลน�ำเสนอโครงการทีจ่ ะขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุน
สิง่ แวดล้อมต่อผูอ้ ำ� นวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจ
						 (ง) ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐของ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือผู้ได้รับมอบอ�ำนาจ และประธาน
สภาองค์กรชุมชนต�ำบล ที่เป็นผู้ด�ำเนินโครงการ
						 (จ) หลักฐาน หรือเอกสารอื่นตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
(๖.๓) คณะกรรมการหมู่บ้าน			
(๑) ต้องเป็นคณะกรรมการหมูบ่ า้ นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
						 (๒) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน ต้องมี
รายละเอียดตามทีก่ ำ� หนดไว้ในคูม่ อื การจัดท�ำข้อเสนอโครงการทีจ่ ะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔
ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

27

(๓) ผู้ที่ลงนามในค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามแบบ – กส. ๓ ท้ายประกาศนี้ ต้องเป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีนายอ�ำเภอ
หรือปลัดอ�ำเภอ ที่รับผิดชอบในการดูแลคณะกรรมการหมู่บ้านที่ยื่นค�ำขอลงนามรับรอง ว่าเป็น
โครงการที่สมควรได้รับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน และทางราชการมิได้จัดงบประมาณช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้กับโครงการดังกล่าวไว้แต่อย่างใด
(๔) เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ประกอบด้วย
(ก) เอกสารข้อเสนอโครงการทีข่ อรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนตาม (๒)
(ข) ส�ำเนาหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน
(ค) ส�ำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีมติเห็น
ชอบกับโครงการ และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากองทุนสิ่งแวดล้อม
(ง) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้ใหญ่บ้าน (ซึ่งเป็น
ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านโดยต�ำแหน่ง)
(จ) หลักฐาน หรือเอกสารอื่นตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
(๖.๔) หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
						 (๑) ต้องเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นตาม
แผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๗
(๒) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน ต้องมี
รายละเอียดตามทีก่ ำ� หนดไว้ในคูม่ อื การจัดท�ำข้อเสนอโครงการทีจ่ ะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
						 (๓) ผู้ที่ลงนามในค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามแบบ – กส. ๔ ท้ายประกาศนี้ ต้องเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ด�ำเนินโครงการ
(๔) เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ประกอบด้วย
(ก) เอกสารข้อเสนอโครงการทีข่ อรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนตาม (๒)
							 (ข) ส�ำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมระหว่าง ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสถาบัน
การศึกษาที่เป็นที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
(ค) ส�ำเนารายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมประจ�ำจังหวัด ทีม่ มี ติเห็นชอบกับโครงการ และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและ
อุดหนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม และมอบหมายให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นผู้ด�ำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ
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(ง) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิน่ และรองประธานอนุกรรมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจ�ำ
จังหวัด ที่เป็นผู้ด�ำเนินโครงการ
							 (จ) หลักฐาน หรือเอกสารอื่นตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
				 (๖.๕) สถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
						 (๑) ต้องเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทีม่ ฐี านะ
เป็นนิติบุคคลเท่านั้น
(๒) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน ต้องมี
รายละเอียดตามทีก่ ำ� หนดไว้ในคูม่ อื การจัดท�ำข้อเสนอโครงการทีจ่ ะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ผู้ที่ลงนามในค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามแบบ – กส. ๕ ท้ายประกาศนี้ ต้องเป็นผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ขอรับรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน
(๔) เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ประกอบด้วย
							 (ก) เอกสารข้อเสนอโครงการทีข่ อรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนตาม (๒)
						 (ข) ส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาของรัฐ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
						 (ค) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีแ่ สดงว่าผูย้ นื่ ค�ำขอเป็นผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาของรัฐ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
						 (ง) หลักฐาน หรือเอกสารอื่นตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
				 (๖.๖) สถาบันการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
						 (๑) ต้องเป็นสถาบันการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
						 (๒) เอกสารข้อเสนอโครงการ ที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน ต้องมี
รายละเอียดตามทีก่ ำ� หนดไว้ในคูม่ อื การจัดท�ำข้อเสนอโครงการทีจ่ ะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
						 (๓) ผู้ที่ลงนามในค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามแบบ – กส. ๖ ท้ายประกาศนี้ ต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นต้น
สังกัดของสถานศึกษา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔
ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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					 (๔) เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ประกอบด้วย
							 (ก) เอกสารข้อเสนอโครงการทีข่ อรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนตาม (๒)
							 (ข) ส�ำเนารายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้นสังกัด
ที่มีมติเห็นชอบกับโครงการ และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
							 (ค) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีแ่ สดงว่าผูย้ นื่ ค�ำขอเป็นผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัดของสถานศึกษา
							 (ง) หลักฐาน หรือเอกสารอื่นตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดสรรเงินช่วยเหลือและอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรร และขอกู้ยืม
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
ข้อ ๘ วิธกี ารเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือและอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ�ำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงิน และเบิกจ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔
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ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

แบบ – กส ๑

เขียนที่ ………………………………………….
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .....................
เรื่อง		 ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
				 (ชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับต�ำบล
ระดับอ�ำเภอ หรือระดับจังหวัด) ………….…………………………………………………………………………………………
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�ำเนาประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร
							 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับที่ยื่นค�ำขอ
				
❑ ส�ำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
							 และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ที่มีมติเห็นชอบกับโครงการ และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและ
							 อุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
				
❑ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว ทสม. ของคณะกรรมการ
							 เครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น ในระดับทีย่ นื่ ค�ำขอ
				
❑ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ...........................................................
				 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ นั้น
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(......................................................................................................)
ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ระดับ ........................................................
				 ขอรับรองว่าโครงการ ……………………………………. ของ (ชือ่ คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ หรือระดับจังหวัด) ………….............……………
เป็นโครงการทีส่ มควรได้รบั เงินช่วยเหลือและอุดหนุน และเป็นโครงการทีไ่ ม่ซำ�้ ซ้อนกับการด�ำเนินการทีม่ อี ยู่
(……………………………………………………)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ……………..
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔
ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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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�ำเนาหนังสือรับรองการจัดตัง้ สภาองค์กรชุมชนต�ำบล ทีอ่ อกให้โดย สถาบันพัฒนาองค์กร
							 ชุมชน (องค์การมหาชน)
					 ❑ ส�ำเนาหนังสือรายงานการประชุมของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล ทีม่ มี ติเห็นชอบให้ประธาน
							 สภาองค์กรชุมชนต�ำบลน�ำเสนอโครงการ ที่จะขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนเสนอต่อ
							 ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือผู้ได้รับมอบอ�ำนาจ
					 ❑ ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐของผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน
							 พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจ และประธานสภาองค์กร
							 ชุมชนต�ำบลที่เป็นผู้ด�ำเนินโครงการ
				
❑ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ ...........................................................
		 		 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ นั้น
				
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(............................................................................................)
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
หรือผู้ได้รับมอบอ�ำนาจ
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔
ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

แบบ – กส ๓
ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เขียนที่ ………………………………………….
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .....................
เรื่อง		 ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
				 (ชือ่ คณะกรรมกรรมการหมูบ่ ้าน)....................................................................................................
โดย (ชือ่ ประธาน)………………………….………………………………………..สถานทีท่ ำ� การอยูท่ …่ี ………………………..
เลขที่ ................หมู่ที่ ...............ถนน.................................................แขวง/ต�ำบล.....................................
เขต/อ�ำเภอ ..................................จังหวัด .......................................เบอร์โทรศัพท์……………………….……….
				 มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด�ำเนินโครงการ
...................................................................................................................................................................
เป็นจ�ำนวนเงิน ............... บาท (........................................................)
				 โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ดังนี้
				
❑ เอกสารข้อเสนอโครงการ
					 ❑ ส�ำเนาประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร
							 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับที่ยื่นค�ำขอ
					 ❑ ส�ำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
							 และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ที่มีมติเห็นชอบกับโครงการ และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและ
							 อุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
				
❑ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว ทสม. ของคณะกรรมการ
							 เครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น ในระดับทีย่ นื่ ค�ำขอ
				
❑ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ...........................................................
				 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ นั้น
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(...........................................................................)
ต�ำแหน่ง ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน.....
				 ขอรับรองว่าโครงการ ……………………………………………………......................………………………………
ของ (ชือ่ คณะกรรมกรรมการหมูบ่ า้ น)………….…………………………………………………………………………………
เป็นโครงการที่สมควรได้รับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน และทางราชการมิได้จัดงบประมาณช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้กับโครงการดังกล่าวไว้แต่อย่างใด
(……………………………………....................………………)
นายอ�ำเภอ/ปลัดอ�ำเภอ ………….
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔
ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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แบบ – กส ๔
ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เขียนที่ ………………………………………….
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .....................
เรื่อง		 ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
				 (ชื่อส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)..........................................................
โดยการด�ำเนินการของ(ชือ่ หน่วยอนุรกั ษ์ฯ).................................................................................................
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�ำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระหว่าง
							 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสถาบันการศึกษา
							 ที่เป็นที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
				
❑ ส�ำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
							 จังหวัด ที่มีมติเห็นชอบกับโครงการ และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุน
							 สิง่ แวดล้อม และมอบหมายให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
							 จังหวัด เป็นผู้ด�ำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ
			 		 ❑ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
							 และสิง่ แวดล้อมจังหวัด หัวหน้าหน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่
							 และรองประธานอนุกรรมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจ�ำจังหวัด
				
❑ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ ...........................................................
				 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ นั้น
		 		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(.................................................................)
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ........
(.................................................................)
(.................................................................)
ต�ำแหน่ง รองประธานอนุกรรมการอนุรักษ์
ต�ำแหน่ง หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์
					 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
					 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
					 และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด ........
				 และศิลปกรรมประจ�ำจังหวัด ........
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔
ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

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�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แสดงว่าผู้ยื่นค�ำขอเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร
							 สูงสุด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัด
							 กระทรวงศึกษาธิการ
				
❑ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ ..........................................................
					
				 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ นั้น
		 		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(...........................................................................................)
ต�ำแหน่ง (ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษา)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔
ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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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�ำเนารายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดที่มีมติเห็นชอบกับ
							 โครงการ และให้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
				
❑ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แสดงว่าผู้ยื่นค�ำขอเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร
							 สูงสุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัดของสถานศึกษา
				
❑ หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ ..........................................................
				 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ นั้น
				 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(........................................................................................)
ต�ำแหน่ง (ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔
ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

