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คู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการ 
ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะขอรับการสนับสนุน 

จากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

1. ความเป็นมา  

กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรการทางการเงิน ที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้
กระบวนการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทําระบบ
บําบัดนํ้าเสีย อากาศเสีย และระบบกําจัดของเสีย สําหรับควบคุม บําบัด และขจัดมลพิษ รวมท้ังให้การ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยบริหารงานกองทุน ร่วมกับผู้จัดการกองทุนในส่วนของเงิน
อุดหนุน คือ กรมบัญชีกลาง ภายใต้การกํากับของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  ตามนโยบายของ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

2.  รูปแบบของการให้การสนับสนุน  

ในส่วนของการสนับสนุนการดําเนินโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิ
จกรรมภายใต้มาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่
กําหนดว่า “เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ” ซึ่ง
กองทุนสิ่งแวดล้อม จะให้การสนับสนุนในรูปแบบเงินอุดหนุน โดยมีการระบุรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข วิธีการขอจัดสรรเงินอุดหนุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ เง่ือนไขในการพิจารณาโครงการไว้ภายใต้ ระเบียบ
และข้อกําหนดคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ส่วนการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนน้ัน  
จะต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนว่าด้วยวิธีการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

3. การย่ืนข้อเสนอโครงการ 

ผู้มีสิทธ์ิย่ืนข้อเสนอโครงการ จะต้องจัดทําข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับกรอบทิศทางการ
สนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดข้อเสนอโครงการเป็นไปตามคู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการ 
ย่ืนพร้อมแบบคําขอเงินอุดหนุนที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และหลักฐานที่กําหนดต่อเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอย
พิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ทั้งน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการที่
ต้องส่งหลักฐานเพ่ิมเติม คือ 
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3.1 องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม  

สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และหนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอมอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในแบบคําขอแทน  

3.2 ภาคเอกชน  

(1) สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กลาง หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งน้ี หนังสือรับรอง
ดังกล่าว ต้องเป็นฉบับที่จดทะเบียนหลังสุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่แสดงว่าได้จดทะเบียน ผู้มีอํานาจทํานิติกรรม
แทนนิติบุคคล  

(2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง โดยสําเนาเอกสารที่นํามา
ประกอบการย่ืนคําขอเงินอุดหนุน จะต้องให้ผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคลเป็นผู้รับรอง พร้อมทั้ง
ประทับตราทุกฉบับด้วย  

(3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน
ลงนามในแบบคําขอแทน 

4. ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการ 

4.1 โครงการของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดปี เน่ืองจากจะต้องเป็นโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน  

4.2 โครงการขององค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชน  

เปิดรับข้อเสนอโครงการตามช่วงเวลาที่กําหนด คือ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม - 
31 มีนาคม ของทุกปี 

5. หลักเกณฑ์พื้นฐาน และแนวคิดในการจัดทําข้อเสนอโครงการ 

5.1 โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เสนอโครงการผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ.2535  

5.2 ต้องเป็นโครงการที่ดําเนินการนําร่อง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชน และ
ดําเนินการร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ที่จดทะเบียน
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกเว้นกรณี โครงการศึกษาวิจัยของส่วนราชการ และ
ภาคเอกชน 
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5.3 กรณีโครงการท่ีดําเนินการโดยองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นโครงการที่มีผลต่อการ
สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ โดยควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
มีการสร้าง/คิดค้นนวัตกรรม เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ชุมชนอย่างย่ังยืน  

5.4 กรณีโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย จะต้องเป็นโครงการต้นแบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์
ความรู้ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ที่สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้ในทางปฏิบัติ  

5.5 กิจกรรมต้องมีความสอดคล้องกับภารกิจ หน้าที่ และพ้ืนฐานการดําเนินงานของหน่วยงานหรือ
องค์กรที่เสนอขอรับการสนับสนุน และมีส่วนส่งเสริมหรือสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
จะต้องไม่มีความซ้ําซ้อนกับการดําเนินงานของหน่วยงานน้ันๆ  

5.6 แสดงถึงความจําเป็นที่จะต้องจัดทําโครงการ โดยแนวทางการดําเนินการ จะต้องมีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา หรือความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ 

6. การจัดทําข้อเสนอโครงการ 

ข้อเสนอโครงการ จะต้องประกอบด้วยสาระสําคัญ 13 ประเด็น (ไม่เกิน 30 หน้า) ดังน้ี  

6.1 หลักการและเหตุผล  

หัวข้อน้ี เป็นส่วนสําคัญที่จะช้ีให้เห็นความสําคัญและความจําเป็นในการดําเนินโครงการ โดยต้อง
ประกอบด้วย  

6.1.1 ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม  

สภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมที่มีความโดดเด่นในพ้ืนที่ จํานวน
ประชากร ชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ สิทธิการถือครองที่ดิน พร้อมทั้งข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการ โดยสังเขป  

6.1.2 สภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาในพื้นที่ดําเนินโครงการ  

(1) สภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น หรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่
เป้าหมาย โดยให้เน้นถึงสาเหตุ รายละเอียดและข้อมูลประกอบ เพ่ือยืนยันขนาดและความรุนแรง รวมทั้ง
ผลกระทบของปัญหาที่จะส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายในอนาคต พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาดังกล่าว  

(2) สภาพปัญหาที่โครงการต้องการแก้ไข ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนงาน/กิจกรรมที่จะดําเนินการใน
ภายใต้โครงการ และจะส่งผลถึงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  
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6.1.3 เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องจัดทําโครงการ  

ระบุข้อมูลพ้ืนฐานให้เข้าใจถึงเหตุผลสําคัญที่จะต้องจัดทําโครงการ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาในพ้ืนที่ 

6.1.4 ความเป็นมาและพื้นฐานการดําเนินงานที่ผ่านมา  

(1) การดําเนินโครงการ/กิจกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงาน องค์กร และชุมชนในระยะที่ผ่านมา ในพ้ืนที่ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม หรือ
พ้ืนที่อ่ืนที่มีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน  

(2) ผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่จะ
เช่ือมโยงกับโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน (ถ้ามี)  

6.1.5 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา  

ระบุทางเลือก และข้อเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับลักษณะปัญหา 
สภาพพ้ืนที่ โดยช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัญหา ที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปภายหลังการดําเนิน
โครงการ หรือต่อยอดจากการดําเนินโครงการที่ผ่านมา รวมท้ังต้องมีหลักฐานอ้างอิง ทางวิชาการ เพ่ือแสดงให้
เห็นความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิควิชาการ  

6.2 วัตถุประสงค์  

แสดงถึงผลลัพธ์หรือสภาพพึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ซึ่งเป็นความพยายามท่ีจะ
เข้าไปแก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึง โดยกําหนดวัตถุประสงค์ให้ง่าย ชัดเจน และสื่อให้เห็นถึงความต้องการใน
ภาพรวมที่มุ่งจะแก้ไขปัญหา ควรมีวัตถุประสงค์เพียง 2- 3 ข้อเท่าน้ัน และควรเรียงตามลักษณะงาน/กิจกรรม 
ก่อน–หลัง โดยจัดตามลําดับความสําคัญ และจะต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติด้วย  

6.3 เป้าหมาย  

กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ หรือกว้างเกินไป โดยกําหนดจากผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ของโครงการที่สอดคล้องและสนองตอบวัตถุประสงค์ โดยเน้นข้อมูลในเชิงปริมาณ  

6.4 ความสอดคล้อง และความสัมพันธ์กับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศ  

6.4.1 ระบุความสอดคล้องและความเช่ือมโยงของโครงการกับแนวนโยบายและมาตรการของรัฐที่
เกี่ยวข้อง เช่น แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนารายสาขา แผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เป็นต้น  
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6.4.2 เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับจากการดําเนินโครงการมีส่วนในการสนองตอบต่อ
นโยบายและแผนต่างๆ อย่างไร  

6.4.3 ความเช่ือมโยงกับโครงการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

6.5 พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย  

6.5.1 พื้นที่เป้าหมาย  

(1) ระบุสถานที่ต้ัง ขนาด หรือพื้นท่ีที่ดําเนินโครงการ ให้ชัดเจน ในระดับหมู่บ้าน พร้อมทั้งระบุ
ตําบล อําเภอ จังหวัดให้ครบถ้วน ซึ่งในการคัดเลือกพ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมาย ต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการ
ดําเนินงานส่วนอ่ืนๆ ของโครงการด้วย อาทิ การกําหนดงบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายการเดินทาง เป็นต้น และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง โดยจะต้องเป็นไปตามขอบเขตและพื้นที่ ตามกรอบทิศทางการ
สนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) ที่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ 

(2) จัดทําแผนที่แสดงที่ต้ังโครงการ กรณีโครงการท่ีมีการดําเนินงานในพื้นท่ีและปัจจัยอ่ืนรอบ
โครงการ โดยอาจใช้แผนที่ของกรมแผนที่ทหารมาตราส่วน 1: 50,000 โดยระบุพ้ืนที่เป้าหมาย และที่ต้ังของ
กลุ่มเป้าหมาย ลงในแผนที่ ทั้งในส่วนของหมู่บ้าน และพ้ืนที่ที่จะดําเนินกิจกรรมหลักๆ ที่ทําในพ้ืนที่โดยตรง 
เช่น พ้ืนที่ปลูกป่าชุมชน พ้ืนที่ทําแนวกันไฟ พ้ืนที่เขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์นํ้า เขตพ้ืนที่เกษตรกรรมย่ังยืน พ้ืนที่ทํา
ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น ลงในแผนที่ให้ชัดเจนด้วย  

(3) แสดงถึงความเป็นไปได้ของการใช้พื้นที่เพื่อดําเนินโครงการ ต้องระบุสิทธิในการถือครองที่ดิน
ของพ้ืนที่เป้าหมาย กรณีมีการใช้พ้ืนที่เพ่ือดําเนินกิจกรรม เช่น การจัดทําโครงการนําร่อง หรืองานอนุรักษ์ป่า-
ป่าชุมชน เป็นต้น หากเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์หรือพ้ืนที่ที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้อยู่ในความคุ้มครอง จะต้องแจ้ง
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบหรือพิจารณาให้การสนับสนุนการใช้พ้ืนที่ และดําเนินการตามระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เช่น กรณีพ้ืนที่ในการคุ้มครองดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ขอให้
ใช้สําเนารายงานการประชุม อบต. ในการรับรองโครงการเป็นหลักฐาน โดยระบุขนาดพ้ืนที่และระยะเวลาการ
ใช้ประโยชน์ประกอบไว้ด้วย เป็นต้น  

6.5.2 กลุ่มเป้าหมาย  

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก ต้องระบุกลุ่ม และจํานวนให้ชัดเจน (มิใช่ประชาชนทั้งหมู่บ้าน หรือทั้ง
ตําบล) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักจะเข้าร่วมกิจกรรมเชิงลึก มีบทบาทในการร่วมเป็นแกนนําในการดําเนินโครงการ 
โดยจะต้องเป็นจํานวนที่สอดคล้องกับการกําหนดงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ  

(2) กลุ่มเป้าหมายรอง (ถ้ามี) คือกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในเชิงกว้าง เช่น กิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ หรือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากกลุ่มเป้าหมาย
หลัก หรือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายรอง เป็นต้น  
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6.6 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

ระบุระยะเวลาดําเนินโครงการ (จํานวนปี/เดือน) ต้องไม่เกิน 3 ปี และมีความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมทั้งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ  

6.7 แผนงาน/กิจกรรมการดําเนินงาน  

กระบวนการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ และผลที่คาดว่าจะได้รับ จะต้องกําหนด
แผนงาน/กิจกรรมให้ชัดเจน ดังน้ี  

6.7.1 แผนการดําเนินงานต้องมีความชัดเจน โดยแยกเป็นรายกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการจัดเรียงลําดับการดําเนินงานอย่างเป็นข้ันเป็นตอน ทั้งน้ี ต้องระบุว่าจะทํา
อะไร โดยใคร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร เพ่ือให้เกิดผลอะไร ซึ่งต้องระบุอย่างเป็นเหตุเป็นผลและต่อเน่ือง มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ควรนําเสนอในรูปแบบตาราง 2 ส่วน ดังน้ี  

(1) ตารางเวลาการทํางาน : ระบุกิจกรรม และช่วงเวลา ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นรายไตรมาส  

(2) ตารางแผนงาน / กิจกรรมการดําเนินงาน : ระบุวิธีการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย และผลที่
คาดว่าจะได้รับของแต่ละกิจกรรม ให้ชัดเจน 

6.7.2 ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพ่ือให้มีความ
เช่ือมต่อทั้งระหว่างและหลังสิ้นสุดโครงการ และป้องกันการดําเนินงานที่ซ้ําซ้อนกัน นอกจากน้ี ควรระบุความ
ชัดเจนของบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ หรือที่จะ
ได้รับผลประโยชน์จากโครงการด้วย  

6.8 วงเงินงบประมาณ  

6.8.1 จําแนกรายละเอียดงบประมาณตามแผนการดําเนินโครงการเป็นรายปี โดยแสดงค่าใช้จ่าย
ต่อหน่วยและค่าใช้จ่ายรวมให้ละเอียดชัดเจน ทั้งน้ี การจัดต้ังงบประมาณต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และแผนการดําเนินงาน รวมทั้ง ต้องเป็นไปตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยให้ยึดหลักการ
ประหยัดเป็นสําคัญ  

6.8.2 รายละเอียดการจัดต้ังงบประมาณ จําแนกออกตามประเภทของโครงการ ดังน้ี  

(1) กรณีโครงการด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกรอบในการ
กําหนดงบประมาณ ดังน้ี  

(1.1) วงเงินสนับสนุนแต่ละโครงการไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งบบริหารโครงการ 
และงบดําเนินโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
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(ก) งบบริหารโครงการ (ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบที่ขอรับการสนับสนุน) ประกอบด้วย งบบุคลากร 
และค่าสาธารณูปโภค โดยกําหนดให้มีค่าติดตามนิเทศโครงการไม่เกินร้อยละ 3 ไว้ด้วย และในกรณีเป็น
โครงการขององค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมีรายการค่าตรวจสอบบัญชี ซึ่งจะต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของงบ
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยให้ระบุช่ือ พร้อมเลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาตของผู้ที่จะ
ดําเนินการตรวจสอบบัญชีด้วย  

กรณีโครงการของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หากโครงการที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนเป็นส่วนหน่ึง ที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน้ัน จะพิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่าย สําหรับการดําเนินงาน ที่เพ่ิมขึ้นเท่าน้ัน จะไม่ให้การ
สนับสนุนเป็นเงินเดือน (ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน)  

(ข) งบดําเนินโครงการ (ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของงบที่ขอรับการสนับสนุน) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน เช่น กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก การฝึกอบรม สัมมนา ดู
งาน ค่าใช้สอยและวัสดุ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นงบประมาณเพ่ือใช้สําหรับดําเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม โดย
ยึดหลักการประหยัดเป็นสําคัญ และให้เบิกจ่ายตามจ่ายจริงตามความจําเป็นและเหมาะสม  

(1.2) กรณีโครงการขององค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีส่วนร่วมสนับสนุนการดําเนินโครงการ
ในลักษณะต่างๆ เช่น การจัดสรรทุนสมทบ หรือการจัดเตรียมทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ หรือการ
สนับสนุนในรูปอ่ืนๆ เป็นต้น ทั้งน้ี ให้ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความพร้อมขององค์กรเอกชน ด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
รายกรณีไป  

(1.4) ระบุแผนงาน กิจกรรมและงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานหรือองค์กร จะต้องดําเนินการภายใต้
โครงการให้ชัดเจน  

(1.5) ค่าครุภัณฑ์ โดยหลักการจะให้การสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์น้อยที่สุด ซึ่งจะพิจารณาให้ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสมต่อการดําเนินงานโครงการ ตามราคาในบัญชีราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ หากเป็นโครงการที่ดําเนินการร่วมกับองค์กรชุมชน จะต้องมีแผนการ
ถ่ายทอดวิธีการใช้ และส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่องค์กรชุมชน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองต่อไป
หลังสิ้นสุดการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  

(2) กรณีโครงการด้านการส่งเสริมงานวิจัย มีกรอบในการกําหนดงบประมาณ ดังน้ี  

(2.1) วงเงินสนับสนุนแต่ละโครงการไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่าย
สนับสนุน ดังน้ี  
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(ก) งบประมาณด้านบริหารงานทั่วไป ได้แก่ ค่าจ้างช่ัวคราวสําหรับเจ้าหน้าที่โครงการ และค่า
สาธารณูปโภค จะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของงบโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน  

(ข) ค่าจ้างช่ัวคราวสําหรับเจ้าหน้าที่ นักวิจัย หรือนักวิชาการเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องประจําโครงการ
ที่จัดจ้างขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะสําหรับปฏิบัติงานตามโครงการวิจัย  

(ค) ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ/ที่ปรึกษาโครงการท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะด้านเพ่ือดําเนินการทางวิชาการ  

(ง) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เฉพาะการดําเนินงานตาม
โครงการ ที่ไม่ใช่เคร่ืองมืออุปกรณ์ดําเนินงานเป็นประจําปกติ แต่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ ที่จัดซื้อจัดหามา
เป็นคร้ังแรก และจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดําเนินงาน รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคท่ีจําเป็น  

(จ) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างปฏิบัติการในโครงการตามแผนการดําเนินงาน  

(ฉ) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยโดยตรง เช่น การสืบค้นข้อมูล การจัดทํารายงาน หรือการ
วิเคราะห์ตัวอย่างที่โครงการวิจัยไม่สามารถวิเคราะห์ได้เอง เน่ืองจากเคร่ืองมือที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์มีราคา
สูง เป็นต้น  

(ช) กองทุนสิ่งแวดล้อมจะให้การสนับสนุนอุปกรณ์ครุภัณฑ์น้อยที่สุด โดยจะพิจารณาให้ตามความ
จําเป็นและเหมาะสมต่อการดําเนินโครงการ และราคาจะต้องเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ทั้งน้ี ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินกองทุน ให้ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทุนสิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะ
มีเง่ือนไขเป็นอย่างอ่ืน ตามดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  

6.8.3 กองทุนสิ่งแวดล้อม จะไม่ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้  

(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและดูงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ หรือเจ้าหน้าที่ประจําโครงการ  

(2) ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันสุขภาพของเจ้าหน้าที่โครงการ  

(3) ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนชาวต่างชาติ ที่เข้ามาทํางานประจําองค์กร หรือดําเนินงานในโครงการที่
เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ยกเว้นแต่มีกรณีที่จําเป็นจะต้องให้ผู้เช่ียวชาญต่างชาติที่มี
ความชํานาญในสาขาพิเศษเฉพาะด้านมาดําเนินโครงการ และไม่สามารถหาผู้เช่ียวชาญในประเทศได้คณะ
กรรมการฯ จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป  

(4) หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันต้นสังกัด ผู้ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะไม่สามารถ
หักเงินที่ได้รับการสนับสนุนการดําเนินโครงการ เข้าเป็นรายได้ของ ส่วนราชการ/สถาบันต้นสังกัด ยกเว้นกรณี
โครงการศึกษาวิจัยของสถาบันการศึกษา ให้เป็นไปตามเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ของสถาบันการศึกษา ทั้งน้ีต้อง
ไม่เกินร้อยละ 5 ของงบโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
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(5) ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนบุคลากร ที่เป็นข้าราชการ/พนักงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะที่
ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม แต่จะพิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้น จากงานในหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการเท่าน้ัน  

(6) การจัดต้ังกองทุน จะไม่พิจารณาสนับสนุนการนํางบประมาณ เพ่ือจัดต้ังกองทุนหรือกิจกรรมที่
จะมีส่วนสนับสนุนการจัดต้ังกองทุน  

6.9 การบริหารงานโครงการ  

การบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ จะต้องให้ความสําคัญกับประเด็น ดังน้ี  

6.9.1 โครงสร้างการบริหารงานโครงการ  

ควรกําหนดโครงสร้างการบริหารโครงการ โดยอาจจะมีการจัดต้ังเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ในหลายๆ ระดับ เช่น ระดับนโยบาย ระดับภาค/จังหวัด และระดับพ้ืนที่ ทั้งน้ี อาจมีการแต่งต้ังหน่วยงานของ
รัฐและองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นองค์กรบริหารโครงการด้วย นอกจากน้ี จะต้องแสดงรายละเอียด
องค์ประกอบ โดยการระบุช่ือ ตําแหน่ง และหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งระบุบทบาทและหน้าที่ เพ่ือให้เห็นถึง
บทบาทและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดําเนินโครงการหรือสนับสนุนโครงการอย่างชัดเจน และเพ่ือให้เกิดการ
ประสานงานร่วมกันในการดําเนินโครงการและการสืบทอดงานต่อเน่ืองหลังสิ้นสุด การสนับสนุนจากกองทุนฯ 
หากเป็นไปได้ควรมีสําเนาหนังสือแสดงการรับรองในการเข้าร่วมเป็นกรรมการ หรือร่วมดําเนินโครงการจาก
บุคคลต่างๆ ที่ปรากฏตามโครงสร้างการบริหารงานโครงการประกอบไว้ด้วย  

6.9.2 แผนการบริหารโครงการ  

หน่วยงานหรือองค์กรที่ขอรับการสนับสนุน ต้องมีความชัดเจนในประเด็นความต่อเน่ืองของโครงการ 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเมื่อดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีองค์กรและกลไกการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน องค์กรชุมชน หรือเครือข่ายใดเกิดข้ึน ซึ่งสามารถดําเนินงานโครงการต่อเน่ืองต่อไปได้อย่างไร 
และมีงบประมาณจากแหล่งทุนใด เพ่ือดําเนินงานต่อเน่ืองหรือการขยายงานสู่พ้ืนที่อ่ืนต่อไป รวมทั้ง มีการ
ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในท้องที่และองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ หรือรับผิดชอบงานต่อเน่ือง
ได้อย่างไร เป็นต้น  

6.10 การคํานวณผลตอบแทนของโครงการ (ถ้ามี)  

แจกแจงประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และประโยชน์ต่อส่วนรวมท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ โดยประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนด้วยการคํานวณและระบุ
ผลตอบแทนของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งในส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงิน  
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6.11 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

ระบุผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ เพ่ือประโยชน์ในการวัดหรือติดตามและ
ประเมินผลสําเร็จของโครงการ โดยอย่างน้อยจะต้องแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งควรประกอบด้วยผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่สําคัญ 2 ด้าน ดังน้ี  

6.11.1 ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน ทั้งในระดับพ้ืนที่โครงการและสังคมโดยรวม  

6.11.2 ผลประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้าน เช่น  

(1) นิเวศป่าต้นนํ้า  

(2) นิเวศเกษตร  

(3) นิเวศเมืองและอุตสาหกรรม  

(4) นิเวศชายฝั่งทะเล เป็นต้น 

6.12 ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ  

ระบุตัวช้ีวัดที่สามารถวัดความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค์หรือแผนการ
ดําเนินงานที่กําหนดไว้ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพได้อย่างชัดเจน หากโครงการมีระยะเวลาดําเนินโครงการ
มากกว่า 1 ปี จะต้องกําหนดตัวช้ีวัดเป็นรายปี โดยควรเป็นตัวช้ีวัดระดับแผนงาน และสอดคล้องกับการ
ดําเนินงานในแต่ละปีที่ชัดเจน ซึ่งสํานักงานฯ จะใช้เป็นเกณฑ์หน่ึงในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดย
สามารถกําหนดตัวช้ีวัด โดยพิจารณาให้ครอบคลุมทั้ง ผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ของโครงการ ผลกระทบ 
(Impact) ที่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือผลที่ต่อเน่ืองจากผลลัพธ์ของโครงการ และผลที่เกิดขึ้นในภาพรวม 
(Outcome) ที่รวมท้ังผลลัพธ์และผลกระทบเข้าไว้ด้วยกัน  

6.13 การกําหนดแนวทางการติดตามนิเทศโครงการ  

6.13.1 กําหนดแนวทางการติดตามนิเทศโครงการ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการกํากับการบริหารจัดการ
โครงการ โดยควรกําหนดช่วงเวลาเป็น 3 ระยะ คือ  

(1) ก่อนเร่ิมต้นโครงการ เพ่ือทบทวนความสมบูรณ์และความพร้อมของโครงการ ทั้งในด้านข้อมูล 
ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ  

(2) ระหว่างการดําเนินงาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงกระบวนการและวิธีในการดําเนินงาน 
สร้างกระบวนการเรียนรู้ และสร้างข้อมูลย้อนกลับจากการดําเนินงานตามแผนงานของโครงการ ที่จะส่งผลให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
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(3) ภายหลังโครงการสิ้นสุด ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบของโครงการ รวมท้ังทบทวนบทเรียน
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการกําหนดแนวคิด หรือแนวทางในการ
ขยายผลการดําเนินงานในอนาคตต่อไป  

6.13.2 ควรนํารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้  

6.13.3 กําหนดแผนงานติดตามนิเทศโครงการอย่างต่อเน่ือง และจะต้องมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานและการใช้เงินโครงการต่อสํานักงานฯ เป็นรายไตรมาส  

กรณีโครงการที่มีระยะเวลาการดําเนินโครงการมากกว่า 1 ปี เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการในแต่
ละปี สํานักงานฯ จะดําเนินการติดตามและประเมินผลของการดําเนินกิจกรรมใน 1 ปีแรกก่อน เพ่ือนําผลการ
ประเมินดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนโครงการในปีถัดไป หากโครงการสามารถ
ดําเนินการได้อย่างเหมาะสม และบรรลุผลสัมฤทธ์ิได้ สํานักงานฯ จึงจะพิจารณาให้การสนับสนุนการ
ดําเนินงานในปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ต่อไป 

7. องค์กร และกลไกการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ 

7.1 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จะทําหน้าที่พิจารณาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนในเบ้ืองต้น ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป  

7.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จะทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยมีคณะอนุกรรมการ 
2 คณะคือ 

7.2.1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

7.2.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ  

7.3 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จะทําหน้าที่พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม  

กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ โดยนับแต่ได้รับข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดสมบูรณ์
ครบถ้วน จนถึงการอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้โครงการ รวม 60 วัน 
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8. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

8.1 กรณีโครงการท่ีคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ ให้ดําเนินการ
โครงการ เลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) จะแจ้งมติให้ผู้จัดการกองทุน (กรมบัญชีกลาง) และผู้ขอรับการสนับสนุนทราบ โดยให้ผู้ขอรับการ
สนับสนุนจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
ส่งให้เลขานุการฯ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องภายใน 1 เดือน หลังจากที่เลขานุการฯ แจ้งมติ และเมื่อ
เลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะส่งแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้ผู้จัดการกองทุน 
เพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป  

8.2 กรณีไม่อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน เลขานุการฯ จะแจ้งให้ ผู้ขอรับการ
สนับสนุนทราบ ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีมติจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  

8.3 กรณีโครงการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชนที่ไม่สามารถ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และต้องขอขยายเวลาดําเนินโครงการ 
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพัน (Commitment Charge) ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของวงเงินที่ไม่ได้ทําการ
เบิกจ่ายและภายในระยะเวลาที่ขอขยายเวลาดําเนินการ โดยการหักลดเงินอุดหนุนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

________________________________________ 


