
 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคําขอรับเงินช่วยเหลอืและอุดหนนุจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  ตามมาตรา  ๒๓  (๔)  

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน 
ตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๒๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ   พ .ศ .   ๒๕๓๕   เพื่ อให้ เค รือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่ บ้าน  สภาองค์กรชุมชนตําบล  คณะกรรมการหมู่บ้าน   
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  และสถาบันการศึกษา  ใช้ย่ืนคําขอรับเงิน
ช่วยเหลือและอุดหนุนดังกล่าว 

อา ศัยอํ านาจตามข้ อ   ๑๔   (๔ )   ของระ เ บียบคณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้อม   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการ 
ขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๘)  คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  หลักเกณฑ์
และวิธีการย่ืนคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๒๓  (๔)   
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการ

ย่ืนคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๒๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 

ประกาศหรือข้อกําหนดคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมใดที่ขัดแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน”  หมายความว่า  

เ ค รื อข่ า ยอาสาสมั ค รพิ ทั กษ์ ท รัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อมหมู่ บ้ าน   ตามระ เ บียบ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  ระดับตําบล”  
หมายความว่า  คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
ระดับตําบล  ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ว่าด้วยอาสาสมัคร 
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
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“คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  ระดับอําเภอ”  
หมายความว่า  คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
ระดับอําเภอ  ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  ระดับจังหวัด”  
หมายความว่า  คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
ระดับจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“สภาองค์กรชุมชนตําบล”  หมายความว่า  สภาองค์กรชุมชนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน 
“คณะกรรมการหมู่บ้าน”  หมายความว่า  คณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ

ปกครองท้องที่ 
“หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น”  หมายความว่า  หน่วยอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๒๗ 
“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

และสถาบันการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“สถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ”  หมายความว่า  โรงเรียน  วิทยาลัย  

สถาบัน  มหาวิทยาลัย  หรือหน่วยงานการศึกษาของรัฐ  ที่มีเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  
และมีฐานะเป็นนิติบุคคล   

“สถาบันการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  โรงเรียน  หรือศูนย์การเรียนที่ 
จัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  และอยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ โครงการที่จะขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนต้องเป็นไปตามกรอบทิศทางการสนับสนุน

เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๒๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
พ .ศ .   ๒๕๓๕  รวมถึงพื้นที่ เป้าหมาย  และผู้ย่ืนคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจะต้องเป็น
กลุ่มเป้าหมายตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

ข้อ ๖ การขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  สภาองค์กรชุมชนตําบล  คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หน่วยอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น   และสถาบันการศึกษาในสัง กัด
กระทรวงศึกษาธิการ  และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายตามข้อ  ๕   
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้   

  (๖.๑) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
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    (๑) ต้องเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับตําบล  ระดับอําเภอ  หรือระดับจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

    (๒) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน  ต้องมีรายละเอียด
ตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรา  ๒๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

    (๓) ผู้ที่ลงนามในคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ตามแบบ - กส.  ๑  ท้ายประกาศน้ี  ต้องเป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับตําบล  ระดับอําเภอ  หรือระดับจังหวัด  แล้วแต่กรณี  โดยมีผู้อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่รับผิดชอบในการดูแล  เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านที่ย่ืนคําขอ  ลงนามรับรองว่าเป็นโครงการที่สมควรได้รับเงิน
ช่วยเหลือและอุดหนุน  และเป็นโครงการที่ไม่ซ้ําซ้อนกับการดําเนินการที่มีอยู่  

    (๔) เอกสารประกอบการย่ืนคําขอ  ประกอบด้วย 
      (ก) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนตาม  (๒) 
      (ข) สํา เนาประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับตําบล  ระดับอําเภอ  หรือระดับจังหวัด  
แล้วแต่กรณี 

      (ค) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับตําบล  ระดับอําเภอ  หรือระดับจังหวัด  ที่มีมติเห็นชอบ
กับโครงการ  และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากองทุนสิ่งแวดล้อม  แล้วแต่กรณี 

      (ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัว
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  ของคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับตําบล  ระดับอําเภอ  หรือระดับจังหวัด  ที่ย่ืนคําขอ   

      (จ) หลักฐาน  หรือเอกสารอื่นตามที่สํานักงานกําหนด 
  (๖.๒) สภาองค์กรชุมชนตําบล 
   (๑) ต้องเป็นสภาองค์กรชุมชนตําบลที่มีการจดแจ้งการจัดตั้งไว้กับสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  ตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน 
   (๒) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน  ต้องมีรายละเอียด

ตามท่ีกําหนดไว้ในคู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา  ๒๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓) ผู้ที่ลงนามในคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม   
ตามแบบ - กส.  ๒  ท้ายประกาศนี้  ต้องเป็นผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  
หรือผู้ได้รับมอบอํานาจ   



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

   (๔) เอกสารประกอบการย่ืนคําขอ  ประกอบด้วย 
     (ก) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนตาม  (๒) 
     (ข) สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตําบลที่ออกให้ 

โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน) 
     (ค) สําเนารายงานการประชุมของสภาองค์กรชุมชนตําบล  ที่มีมติเห็นชอบ

ให้ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลนําเสนอโครงการที่จะขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมต่อผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  หรือผู้ได้รับมอบอํานาจ 

     (ง) สําเนาบัตรประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ของผู้ อํ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   (องค์การมหาชน )   หรือผู้ ได้ รับมอบอํ านาจ   
และประธานสภาองค์กรชุมชนตําบล  ที่เป็นผู้ดําเนินโครงการ 

     (จ) หลักฐาน  หรือเอกสารอื่นตามที่สํานักงานกําหนด 
  (๖.๓) คณะกรรมการหมู่บ้าน    
   (๑) ต้องเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
   (๒) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน  ต้องมีรายละเอียด

ตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรา  ๒๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

   (๓) ผู้ที่ลงนามในคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม   
ตามแบบ - กส.  ๓  ท้ายประกาศนี้  ต้องเป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยมีนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ  
ที่รับผิดชอบในการดูแลคณะกรรมการหมู่บ้านที่ย่ืนคําขอลงนามรับรอง  ว่าเป็นโครงการที่สมควรได้รับเงินช่วยเหลือ
และอุดหนุน  และทางราชการมิได้จัดงบประมาณช่วยเหลือหรือสนับสนุนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  
ให้กับโครงการดังกล่าวไว้แต่อย่างใด   

   (๔) เอกสารประกอบการย่ืนคําขอ  ประกอบด้วย 
     (ก) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนตาม  (๒) 
     (ข) สําเนาหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน 
     (ค) สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน  ที่มีมติเห็นชอบ

กับโครงการ  และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากองทุนสิ่งแวดล้อม   
     (ง) สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้ใหญ่บ้าน  (ซึ่งเป็นประธาน

คณะกรรมการหมู่บ้านโดยตําแหน่ง) 
     (จ) หลักฐาน  หรือเอกสารอื่นตามที่สํานักงานกําหนด 
  (๖.๔) หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
   (๑) ต้องเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๒๗   



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

   (๒) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน  ต้องมีรายละเอียด
ตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  
๒๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓) ผู้ที่ลงนามในคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม   
ตามแบบ - กส.  ๔  ท้ายประกาศนี้  ต้องเป็นผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด   
ในพื้นที่ดําเนินโครงการ 

   (๔) เอกสารประกอบการย่ืนคําขอ  ประกอบด้วย 
     (ก) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนตาม  (๒) 
     (ข) สําเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

และศิลปกรรมระหว่าง   สํ านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม   
กับสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

     (ค) สําเนารายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัด  ที่มีมติเห็นชอบกับโครงการ  และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและ
อุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  และมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด  เป็นผู้ดําเนินการย่ืนข้อเสนอโครงการ 

     (ง) สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  
และรองประธานอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัด  ที่เป็นผู้ดําเนินโครงการ 

     (จ) หลักฐาน  หรือเอกสารอื่นตามที่สํานักงานกําหนด 
  (๖.๕) สถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   (๑) ต้องเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีฐานะ

เป็นนิติบุคคลเท่านั้น 
   (๒) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน  ต้องมีรายละเอียด

ตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรา  ๒๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓) ผู้ที่ลงนามในคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม   
ตามแบบ - กส.  ๕  ท้ายประกาศนี้  ต้องเป็นผู้บริหารสูงสุด  หรือผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารสูงสุด 
ของสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ขอรับรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน    

   (๔) เอกสารประกอบการย่ืนคําขอ  ประกอบด้วย 
     (ก) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนตาม  (๒) 
     (ข) สําเนาคําสั่งแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

     (ค) สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แสดงว่าผู้ ย่ืนคําขอ 
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุด  หรือผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

     (ง) หลักฐาน  หรือเอกสารอื่นตามที่สํานักงานกําหนด 
  (๖.๖) สถาบนัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๑) ต้องเป็นสถาบันการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๒) เอกสารข้อเสนอโครงการ  ที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน  ต้องมีรายละเอียด 

ตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม   
ตามมาตรา  ๒๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

   (๓) ผู้ที่ลงนามในคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม   
ตามแบบ - กส.  ๖  ท้ายประกาศนี้  ต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เป็นต้นสังกัด
ของสถานศึกษา   

   (๔) เอกสารประกอบการย่ืนคําขอ  ประกอบด้วย 
     (ก) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนตาม  (๒) 
     (ข) สําเนารายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด

ที่มีมติเห็นชอบกับโครงการ  และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
     (ค) สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แสดงว่าผู้ ย่ืนคําขอ 

เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัดของสถานศึกษา 
     (ง) หลักฐาน  หรือเอกสารอื่นตามที่สํานักงานกําหนด   
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินช่วยเหลือและอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการขอจัดสรร  และขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๘) 

ข้อ ๘ วิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือและอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน  การรับเงิน  และเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วิจารย์  สิมาฉายา 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 



ค ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 

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

เร่ือง ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

เรียน  ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 (ชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับต าบล 
ระดับอ าเภอ หรือระดับจังหวัด)………….…………………………………………………………………………………………………………….  
โดย (ชื่อประธาน) .............................................................สถานที่ท าการอยู่ที่ .............................................................. 
เลขที่ ................หมู่ที่ ...............ถนน.................................................แขวง/ต าบล........................................................... 
เขต/อ าเภอ ........................................จังหวัด .............................................เบอร์โทรศัพท์……………………………….………. 

 มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด าเนินโครงการ  
......................................................................................................................................................................................... 
เป็นจ านวนเงิน ............... บาท (........................................................) 
  โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค าขอ ดังนี้ 

 เอกสารข้อเสนอโครงการ 

 ส าเนาประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับที่ย่ืนค าขอ 

 ส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ที่มีมติเห็นชอบ

กับโครงการ และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว ทสม. ของคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในระดับที่ยื่นค าขอ 

 หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ........................................................... 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค าขอ นั้น 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(..........................................................................) 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ระดับ.......................  
 

 
ขอรับรองว่าโครงการ………………………………………………. ของ (ชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับต าบล ระดบัอ าเภอ หรือระดับจังหวัด) ………….…………………………………… 
เป็นโครงการที่สมควรได้รับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน และเป็นโครงการที่ไม่ซ้ าซ้อนกับการด าเนินการที่มีอยู่ 

 
 
 (……………………………………………………) 

               ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
          จังหวัด  ……………..

แบบ - กส. ๑ 



ค ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 

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

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

เรียน  ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดย (ชื่อประธาน)………………………………………. 
สถานทีท่ าการอยู่ที่ ......................................................................................................................................................... 
เลขที่ ................หมู่ที่ ...............ถนน.................................................แขวง/ต าบล........................................................... 
เขต/อ าเภอ ...........................................จังหวัด .............................................เบอร์โทรศัพท์…………………………………….      

 มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด าเนินโครงการ  
.........................................................................................................................................................................................  
ของสภาองค์กรชุมชนต าบล........................................................................................................ ..........................
เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท (..............................................................................................................) 

 โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค าขอ ดังนี้ 
 เอกสารข้อเสนอโครงการ 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต าบล ที่ออกให้โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
 ส าเนาหนังสือรายงานการประชุมของสภาองค์กรชุมชนต าบล ที่มีมติเห็นชอบให้ประธานสภาองค์กรชุมชนต าบล

น าเสนอโครงการ ที่จะขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนเสนอต่อผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ และประธานสภาองค์กรชุมชนต าบล ที่เป็นผู้ด าเนินโครงการ 

 หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ........................................................... 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค าขอ นั้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(..............................................................) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  

หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
 

แบบ – กส. ๒ 



ค ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 

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

เร่ือง ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

เรียน  ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 (ชื่อคณะกรรมกรรมการหมู่บ้าน)......................................................................................................... 
โดย (ชื่อประธาน)………………………….………………………………………..สถานที่ท าการอยู่ที…่………………………..………………. 
เลขที่................หมู่ที่...............ถนน...............................แขวง/ต าบล................................................................................ 
เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด ...........................................เบอร์โทรศัพท์………………………………….….... 

 มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด าเนินโครงการ
................................................................................................................................ เป็นจ านวนเงิน ...................... บาท 
(..........................................................)  
  โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค าขอ ดังนี้ 

 เอกสารข้อเสนอโครงการ 
 ส าเนาหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีมติเห็นชอบกับโครงการ และให้ขอรับเงิน

ช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้ใหญ่บ้าน (ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง) 
 หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนระบุ........................................................... 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค าขอ นั้น 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(.........................................................) 
ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน..... 

 
ขอรับรองว่าโครงการ……………………………………………………..…………………………………………………………………..

ของ (ชื่อคณะกรรมกรรมการหมู่บ้าน)………….………………………………………………………………………………………………….… 
เป็นโครงการที่สมควรได้รับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน และทางราชการมิได้จัดงบประมาณช่วยเหลือหรือสนับสนุน  
ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้กับโครงการดังกล่าวไว้แต่อย่างใด 

 

 
 

(……………………………………………………) 
                                  นายอ าเภอ/ปลัดอ าเภอ………….

แบบ - กส. ๓ 



ค ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 

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

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

เรียน  ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 (ชื่อส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)....................................................... 
โดยการด าเนินการของ(ชื่อหน่วยอนุรักษ์ฯ)............................................................................... ......................  
โดย (ชื่อหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ)…………………………………………………………………………………………………………… 
สถานที่ท าการอยู่ที่ ............................................................................................................................. ................. 
เลขที ่................หมู่ที ่...............ถนน.................................................แขวง/ต าบล................................................ 
เขต/อ าเภอ ...........................................จังหวัด .............................................เบอร์โทรศัพท์…………………….….... 

 มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือด าเนิน 
โครงการ............................................................................................................................ .................................... 
เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท (...................................... ........................................................) 
  โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค าขอ ดังนี้ 

 เอกสารข้อเสนอโครงการ 
 ส าเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระหว่างส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น 

 ส าเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัด ที่มีมติเห็นชอบกับ
โครงการ และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และมอบหมาย ให้ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และรองประธานอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมประจ าจังหวัด 

 หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ........................................................... 
 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค าขอ นั้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                            ขอแสดงความนับถือ 
 

                   (.........................................................) 
                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                                จังหวัด........ 
 

         (.........................................................)     (.........................................................) 
ต าแหน่ง หัวหน้าหนว่ยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ     ต าแหน่ง รองประธานอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ   
              และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด……                           และศิลปกรรมประจ าจังหวัด….

แบบ – กส. ๔ 



ค ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 

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

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

เรียน  ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 (ชื่อสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ).......................................................  
โดย (ชื่อผู้บริหารสูงสุด)............................................................................................................................. ............ 
สถานที่ท าการอยู่ที่.............................................................................................................................................. . 
เลขที.่......................หมู่ที.่.................ถนน..........................................แขวง/ต าบล............................................... 
เขต/อ าเภอ................................................ จังหวัด......................................เบอร์โทรศัพท์…………………………….. 

 มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือด าเนิ น 
โครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เป็นจ านวนเงิน ............................................บาท (.................................................................................) 

  โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค าขอ ดังนี้ 
 เอกสารข้อเสนอโครงการ 
 ส าเนาค าสั่งแต่งต้ังผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แสดงว่าผู้ยื่นค าขอเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รักษาราชการแทน

ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ........................................................... 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค าขอ นั้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(..................................................................................) 
                         ต าแหน่ง (ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษา) 

แบบ – กส. ๕  



ค ำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 

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

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

เรียน  ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)................................................................................................  
โดยการด าเนินการของ (ชื่อผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษา)........................................................................ 
สถานที่ท าการอยู่ที่...............................................................................................................................................  
เลขที.่......................หมู่ที.่.................ถนน..........................................แขวง/ต าบล............................................... 
เขต/อ าเภอ................................................ จังหวัด......................................เบอร์โทรศัพท์…………………………….. 

 มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือด าเนิ น 
โครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เป็นจ านวนเงิน ............................................บาท (.................................................................................) 

  โดยมีเอกสารประกอบการยื่นค าขอ ดังนี้ 
 เอกสารข้อเสนอโครงการ 
 ส าเนารายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดที่มีมติเห็นชอบกับโครงการ และให้ขอรับการ

สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แสดงว่าผู้ยื่นค าขอเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด ในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัดของสถานศึกษา 
 หลักฐาน หรือเอกสารอื่นระบุ........................................................... 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการยื่นค าขอ นั้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(..................................................................................) 
                         ต าแหน่ง (ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

แบบ – กส. ๖ 


