
 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม   

ตามมาตรา  ๒๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน 
แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  สภาองค์กรชุมชนตําบล   
และคณะกรรมการหมู่บ้าน  ในการดําเนินกิจการตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ตามมาตรา  ๒๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
ในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เพื่อที่ผู้ย่ืนคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน 
จะได้ใช้เป็นเอกสารประกอบการย่ืนขออนุมัติโครงการต่อไป   

อาศัยอํานาจตามข้อ  ๑๔  (๔)  ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
เง่ือนไข  และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืม
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๘)  คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
“เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน”  หมายความว่า  

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  ระดับตําบล”  หมายความว่า  คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  
ระดับตําบล  ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  ระดับอําเภอ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  
ระดับอําเภอ  ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  ระดับจังหวัด”  หมายความว่า  คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  
ระดับจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

“สภาองค์กรชุมชนตําบล”  หมายความว่า  สภาองค์กรชุมชนตําบลตามกฎหมายว่าด้วย 
สภาองค์กรชุมชน 
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“คณะกรรมการหมู่บ้าน”  หมายความว่า  คณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๒ โครงการที่จะขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนต้องอยู่ในกรอบทิศทางการสนับสนุน

เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  และพื้นที่เป้าหมาย  รวมทั้งผู้ย่ืนคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจะต้องเป็น
กลุ่มเป้าหมายตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๘  เมื่อวันที่   
๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘   

ข้อ ๓ การขอรับเงินช่วยเหลือและสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  สภาองค์กรชุมชนตําบล  และคณะกรรมการหมู่บ้าน  
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายตามข้อ  ๒  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 

  (๓.๑) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
   (๑) ต้องเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้านในระดับตําบล  ระดับอําเภอ  หรือระดับจังหวัด   
   (๒) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน  ต้องมี

รายละเอียดตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ตามมาตรา  ๒๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
(ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

   (๓) ผู้ที่ลงนามในคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ตามแบบ - ทสม.  ท้ายประกาศนี้  ต้องเป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับตําบล  ระดับอําเภอ  หรือระดับจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

   (๔) เอกสารประกอบการย่ืนคําขอ  ประกอบด้วย 
    (ก) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน 
    (ข) สําเนาหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับตําบล  ระดับอําเภอ  หรือระดับจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
    (ค) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับตําบล  ระดับอําเภอ  หรือระดับจังหวัด   
ที่มีมติเห็นชอบกับโครงการ  และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  แล้วแต่กรณี 

    (ง) หนังสือรับรองจากผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่รับผิดชอบในการดูแล  เครือข่าย  ทสม.  ที่ย่ืนคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน  
ว่าเป็นโครงการที่สมควรได้รับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน   
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    (จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาบัตรประจําตัว  ทสม.  
ของประธานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ในระดับตําบล  ระดับอําเภอ  หรือระดับจังหวัด  ที่ย่ืนคําขอ   

    (ฉ) หลักฐาน  หรือเอกสารอื่นตามที่สํานักงานกําหนด 
  (๓.๒) สภาองค์กรชุมชนตําบล 
   (๑) ต้องเป็นสภาองค์กรชุมชนตําบลที่มีการจดแจ้งการจัดตั้งไว้กับสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  ตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน   
   (๒) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน  ต้องมี

รายละเอียดตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ตามมาตรา  ๒๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
(ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

   (๓) เอกสารประกอบการย่ืนคําขอ  ประกอบด้วย 
    (ก) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน   
    (ข) สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตําบลที่ออกให้

โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน) 
    (ค) สําเนารายงานการประชุมของสภาองค์กรชุมชนตําบล  ที่มีมติเห็นชอบ

ให้ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลนําเสนอโครงการที่จะขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมต่อผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)   

    (ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่แสดงว่าผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)   

    (จ) หลักฐาน  หรือเอกสารอื่นตามที่สํานักงานกําหนด 
   (๔) ให้ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบล  เสนอเอกสารตาม  (๒)  และ  (๓)  

(ก)  และ  (ข)  ต่อผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  เพื่อพิจารณาลงนามเป็นผู้ขอรับ
เงินช่วยเหลือและอุดหนุนแทนสภาองค์กรชุมชนตําบลในคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม  ตามแบบ - พอช.  ท้ายประกาศนี้ 

  (๓.๓) คณะกรรมการหมู่บ้าน 
   (๑) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน  ต้องมี

รายละเอียดตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรา  ๒๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
(ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

   (๒) ผู้ที่ลงนามในคําขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ตามแบบ - กม.  ท้ายประกาศนี้  ต้องเป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 
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   (๓) เอกสารประกอบการย่ืนคําขอ  ประกอบด้วย 
    (ก) เอกสารข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน 
    (ข) สําเนาหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน 
    (ค) สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน  ที่มีมติ

เห็นชอบกับโครงการ  และให้ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม   
    (ง) หนังสือรับรองจากนายอําเภอ  หรือปลัดอําเภอที่ รับผิดชอบ 

ในการดูแลคณะกรรมการหมู่บ้านที่ขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน  ว่าเป็นโครงการที่สมควรได้รับ 
เงินช่วยเหลือและอุดหนุน  และทางราชการมิได้จัดงบประมาณช่วยเหลือหรือสนับสนุนไม่ว่าทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วน  ให้กับโครงการดังกล่าวไว้แต่อย่างใด 

    (จ) สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้ใหญ่บ้าน  (ซึ่งเป็น
ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านโดยตําแหน่ง)   

    (ฉ) หลักฐาน  หรือเอกสารอื่นตามที่สํานักงานกําหนด 
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินช่วยเหลือและอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุน  และขอกู้ยืม
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๕ วิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือและอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน  การรับเงิน  และเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เกษมสันต์  จิณณวาโส 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 










