
 

 

เร่ืองเสร็จที่ ๖๘๓/๒๕๕๑ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง การใชจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติสงเสริม 

 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
   

 
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ไดมีหนังสือ ที่ ทส (กกกท) ๑๐๐๗/๔๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมซึ่งเปนคณะกรรมการที่
จัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ เพ่ือทําหนาที่จัดการและบริหารเงินกองทุนสิ่งแวดลอม ไดพิจารณาเห็นวาบทบัญญัติมาตรา 
๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติฯ ในสวนที่เก่ียวของกับ
การใชจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมในลักษณะของเงินกูเพ่ือสนับสนุนราชการสวนทองถ่ินสําหรับจัด
ใหมีระบบบําบัดอากาศเสียหรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอ่ืนใด สําหรับใชเฉพาะใน
กิจการของราชการสวนทองถ่ิน ยังไมมีความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติ เนื่องจากบทบัญญัติ
ดังกลาวไมไดกําหนดนิยามของคําวา “กิจการของราชการสวนทองถ่ิน” วาหมายถึงกิจการใดบาง 
และจะมีความหมายครอบคลุมถึงระบบบําบัดน้ําเสียรวมจากชุมชน หรือระบบกําจัดของเสียรวม
จากชุมชน ซึ่งเปนหนาที่ที่ราชการสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการตามกฎหมายดวยหรือไม ดังนั้น 
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ (วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑) จึงเห็น
ควรนําประเด็นดังกลาวหารือตอคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและถือเปน
บรรทัดฐานในทางปฏิบัติตอไป โดยไดเสนอขอมูลประกอบประเด็นการหารือ ดังนี้ 

๑. การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอม ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนารมณเพ่ือใหกองทุนสิ่งแวดลอมเปนกลไกทาง
การเงินที่จะสนับสนุนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม บนหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 
โดยกําหนดใหมีการบริหารจัดการและมุงใชจายเงินในลักษณะใหมีเงินทุนหมุนเวียนในสัดสวนที่
เหมาะสม ดวยการกําหนดรูปแบบการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดลอมไวในลักษณะของเงินกู
ดอกเบี้ยต่ําสําหรับหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการใชคืนเงิน เพ่ือการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเปนอันดับแรก สําหรับการสนับสนุนในลักษณะของเงินอุดหนุนใหเปลาเพ่ือกิจการ
สาธารณะ และการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่ไมมีศักยภาพในการใชคืนเงิน จะใหการ
สนับสนุนในกรณีเรงดวนเทานั้น 
 
 

                                                 
  สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๐๒๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

๒. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมวาดวยการจัดการกองทุน
ส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๖ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมวาดวยการจัดการกองทุน
ส่ิงแวดลอม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ไดกําหนดใหราชการสวนทองถ่ินสามารถขอกูเงินกองทุน
ส่ิงแวดลอม เพ่ือจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม หรืออุปกรณอ่ืนใด 
เพ่ือควบคุม บําบัด หรือขจัดมลพิษตามมาตรา ๒๓ (๒) ได  แตในระยะที่ผานมา การสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดลอมแกราชการสวนทองถ่ินตางๆ เพ่ือนําไปลงทุนในระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
หรือระบบกําจัดของเสียรวม ยังเปนไปในลักษณะของเงินอุดหนุนตามมาตรา ๒๓ (๑) เนื่องจาก
ขอจํากัดดานศักยภาพทางการเงินการคลังของราชการสวนทองถ่ิน 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันราชการสวนทองถ่ินตางๆ เร่ิมมีศักยภาพทางการเงิน
การคลังมากขึ้น และมีความพรอมที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมในลักษณะของ
เงินกูมากขึ้น แตคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมยังไมอาจพิจารณาใหการสนับสนุนเงินกูแก
ราชการสวนทองถ่ินที่มีความพรอมจะกูเงินเพื่อนําไปลงทุนหรือดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
หรือระบบกําจัดของเสียรวมได เนื่องจากมีการตีความบทบัญญัติมาตรา ๒๓ (๒) ที่กําหนดไววา 
“ใหราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพ่ือจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสียหรือน้ําเสีย ระบบ
กําจัดของเสียหรืออุปกรณอ่ืนใด สําหรับใชเฉพาะในกิจการของราชการสวนทองถ่ินหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น” เปนสองแนวทาง กลาวคือ 

๒.๑ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายดานสิ่งแวดลอม ภายใตคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดลอม มีขอคิดเห็นตอขอหารือของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ผูจัดการกองทุน
ส่ิงแวดลอม ในสวนเงินกู) กรณีราชการสวนทองถ่ินจะขอกูเงินกองทุนสิ่งแวดลอม เพ่ือจัดซื้อรถ
เก็บขนขยะ เพ่ือใชในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน วาไมเขาขายการจัดหาอุปกรณเพ่ือใชในกิจการ
ของราชการสวนทองถ่ินตามมาตรา ๒๓ (๒) เนื่องจาก 

 (๑) โดยเจตนารมณและวัตถุประสงคของการใหการสนับสนุนเงินกองทุน
ส่ิงแวดลอมแกราชการสวนทองถ่ินตามมาตรา ๒๓ (๑) และมาตรา ๒๓ (๒) มีความแตกตางกัน 
กลาวคือ การใหการสนับสนุนเงินกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๑) เปนการใหการสนับสนุนแกราชการ
สวนทองถ่ินเพื่อจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมที่เปนบริการสาธารณะ
แกบุคคลทั่วไป ซึ่งการสนับสนุนเงินกองทุนดังกลาวจะเปนการสนับสนุนในรูปของการใหเงินอุดหนุน 
ในขณะที่การสนับสนุนเงินกองทุนแกราชการสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๒๓ (๒) จะมี
ลักษณะเปนการใหกูยืม เพ่ือใหราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจนําไปใช เพ่ือจัดใหมีระบบ
บําบัดอากาศเสียหรือน้ําเสียที่ราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินการในลักษณะที่เปน
กิจการเพื่อแสวงหากําไรมิใชเปนการใหบริการสาธารณะ 

 (๒) โดยที่การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปนหนาที่ของราชการสวนทองถ่ิน
ที่จะใหบริการแกสาธารณะเปนการทั่วไป โดยมิใชเปนการดําเนินการเพื่อแสวงหากําไร การ
ดําเนินการดังกลาวจึงมิไดมีลักษณะที่เปนการดําเนินกิจการของราชการสวนทองถ่ินตามมาตรา 
๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ การ
จัดซื้อรถเก็บขนขยะเพื่อใชในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จึงไมไดอยูภายใตหลักเกณฑดังกลาว 



 ๓

 (๓) การพิจารณาวากิจการใดเปน “กิจการของราชการสวนทองถ่ิน” 
ตามมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือไมนั้น ข้ึนอยูกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของและขอเท็จจริงเปนรายกรณีไป 
ประกอบกับการกําหนดนิยามของคํานี้ไวแมจะทําใหเกิดความชัดเจนแตอาจไมครอบคลุมถึงบาง
กรณีได ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาในอนาคต ดังนั้น ถอยคําดังกลาวจึงควรเปดกวางไวเพ่ือใหเกิด
ความยืดหยุน ซึ่งนาจะเปนประโยชนและมีความเหมาะสมมากกวาที่จะกําหนดนิยามของถอยคํา
ดังกลาวไว 

๒.๒ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม มีความเห็นวา กองทุนสิ่งแวดลอม
สามารถใหการสนับสนุนเงินกูแกราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมไดเนื่องจาก 

 (๑) การลงทุนและดําเนินระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสยีรวม
ของราชการสวนทองถ่ิน แมจะเปนหนาที่ซึ่งราชการสวนทองถ่ินตองใหบริการตอสาธารณะ แตการ
ดําเนินงานดังกลาวมีการจัดเก็บคาบริการ เพ่ือนําไปใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษาระบบ  
ดังนั้น จึงอาจตีความไดวาเปนกิจการของราชการสวนทองถ่ิน 

 (๒) การที่กองทุนสิ่งแวดลอมใหการสนับสนุนเงินกูแกราชการสวนทองถ่ิน 
เพ่ือลงทุนในระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวม ซึ่งเปนทางเลือกและความเต็มใจ
ของราชการสวนทองถ่ินที่จะกอหนี้เพ่ือประโยชนในการจัดการสิ่งแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆ ได
อยางทันทวงที นอกจากจะเปนการสนับสนุนใหราชการสวนทองถ่ินดําเนินการปองกันและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือมิใหเกิด
ความรุนแรงของปญหามากขึ้นในอนาคตตามเปาประสงคของการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอมแลว เงิน
กูยืมดังกลาวจะถูกนําสงคืนกองทุนพรอมดอกเบี้ย เพ่ือนําไปหมุนเวียนใหกูแกราชการสวนทองถ่ิน
อ่ืนๆ ที่ประสงคจะพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองใหดีข้ึนตาม
เจตนารมณที่จะใหกองทุนสิ่งแวดลอมเปนเงินทุนหมุนเวียนในการปองกันแกไขปญหาส่ิงแวดลอม
อีกดวย 

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมจึงขอหารือขอกฎหมายตามมาตรา ๒๓ (๒) 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ .ศ .  ๒๕๓๕  วา 
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมจะสามารถใหการสนับสนุนเงินกูแกราชการสวนทองถ่ินเพื่อ
ลงทุนหรือดําเนินการในระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวม ไดหรือไม 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยไดรับฟง
คําช้ีแจงจากผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) แลวเห็นวา  กองทุนสิ่งแวดลอมจัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๒๒๑ 

                                                 
๑ มาตรา ๒๒   ให จัดตั้ งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ ง เรียกวา “กองทุนสิ่งแวดลอม” ใน

กระทรวงการคลังประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 
ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๔

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหกองทุนสิ่งแวดลอมเปนกลไกในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม โดยมาตรา ๒๓๒ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดกรอบการใชจายเงินกองทุนสําหรับการชวยเหลือหรือ
สนับสนุนสวนราชการ ราชการสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ในการจัดระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบ
กําจัดของเสีย หรือระบบบําบัดอากาศเสียไว ดังนี้ 

(๑) ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินสําหรับการลงทุนและดําเนินงาน
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม หรือดําเนินการในสวนที่เก่ียวของกับระบบ
ดังกลาว เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมเปนระบบบริการสาธารณะที่
จัดขึ้นเพื่อประโยชนของประชาชนทั่วไป และโดยที่การลงทุนหรือดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมมีความสําคัญตอการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมทั้งระบบ จึง
เปนการยากที่จะกําหนดวาเปนหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานใดโดยเฉพาะ ในมาตรา ๒๓ (๑) จึงได
กําหนดการใชจายเงินกองทุนไวในลักษณะของการใหเปลาสําหรับสวนราชการหรือราชการสวน
ทองถ่ินที่จะลงทุนและดําเนินงาน ซึ่งในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๑) นั้น 
ในมาตรา ๒๗๓ ไดบัญญัติใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาคําขอจัดสรรในแผนปฏิบัติการเพื่อ

                                                 
๒ มาตรา ๒๓  เงินกองทุนใหใชจายเพ่ือกิจการดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัด

น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ท่ีดิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องใชท่ี
จําเปนสําหรับการดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบดังกลาวดวย 

  (๒) ใหราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพ่ือจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสียหรือน้ํา
เสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอ่ืนใด สําหรับใชเฉพาะในกิจการของราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจ
นั้น 

  (๓) ใหเอกชนกูยืมในกรณีท่ีบุคคลนั้น มีหนาท่ีตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมีระบบบําบัด
อากาศเสีย หรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณอ่ืนใด เพ่ือการควบคุมบําบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจาก
กิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของตนเองหรือบุคคลนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการเปนผูรับจาง
ใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 
๓ มาตรา ๒๗  ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๑) ใหคณะกรรมการกองทุน

พิจารณาคําขอจัดสรรในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๙ เพ่ือ
ทําการกอสรางหรือดําเนินการใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณ
แผนดินตามมาตรา ๓๙ ใหแลวสวนหนึ่ง หรือราชการสวนทองถ่ินไดจัดสรรเงินรายไดของราชการสวนทองถ่ิน
สมทบดวยแลวเปนลําดับแรก 

  (มีตอหนาถัดไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕

การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๙๔ เพ่ือทําการกอสรางหรือดําเนินการ
ใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินหรือ
เงินรายไดของราชการสวนทองถ่ินสมทบดวยแลวเปนลําดับแรก เพ่ือใหเกิดการประสานงานและมี
หนาที่รวมกันระหวางสวนราชการและราชการสวนทองถ่ินในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  

(๒) ใหราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพ่ือจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย
หรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอ่ืนใด สําหรับใชเฉพาะในกิจการของราชการสวน
ทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจนั้น เนื่องจากระบบดังกลาวเปนระบบที่จัดใหมีข้ึนเพื่อใชเฉพาะในกิจการ
ของราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจ มิไดจัดทําข้ึนเพื่อใหบริการสาธารณะแกประชาชนทั่วไป 
ในมาตรา ๒๓ (๒)๕ จึงกําหนดการใชจายเงินกองทุนสําหรับกรณีนี้ไวเฉพาะการใหกู ยืม
เชนเดียวกับการใหเอกชนกูยืมตามมาตรา ๒๓ (๓)๖ 

เมื่อมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดกรอบการใชจายเงินกองทุนไวโดยเฉพาะตามที่กลาวขางตน 
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมจึงตองใชจายเงินกองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
กลาวคือ ในกรณีสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินประสงคจะจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมเพื่อใหบริการสาธารณะแกประชาชนทั่วไปก็จะตองพิจารณาจัดสรร

                                                                                                                                            
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๓) 

 สัดสวนระหวางเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของราชการสวนทองถ่ินกับ
เงินกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรใหตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด 

๔ มาตรา ๓๙  แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดที่จะไดรับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในลําดับแรก จะตองเสนอประมาณการเงินงบประมาณ
แผนดินและเงินกองทุน สําหรับการกอสรางหรือดําเนินการเพื่อใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของ
เสียรวม ตามมาตรา ๓๘ (๒) ดวย ในกรณีท่ีจังหวัดใดยังไมพรอมที่จะดําเนินการเพ่ือใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมอาจเสนอแผนการสงเสริมใหเอกชนลงทุนกอสราง และดําเนินการระบบบําบัด
น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย เพ่ือใหบริการในเขตจังหวัดนั้นแทน 

  การจัดทําแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งจะตองมีแบบแปลนรายการละเอียดและประมาณ
การราคาของโครงการกอสราง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซอมแซม บํารุงรักษา รวมทั้งกระบวนการและ
วิธีดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบการกําจัดของเสียรวมที่เสนอขอจัดสรรเงินงบประมาณและ
เงินกองทุนดังกลาวประกอบคําขอดวย 

  เพ่ือประโยชนในการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัดซึ่งจะตองมีคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีในการรวบรวมและวิเคราะหแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพ่ือเสนอขอตั้งเปนงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ 

๕ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 
๖ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 



 ๖

เงินกองทุนใหในลักษณะของเงินอุดหนุนตามมาตรา ๒๓ (๑) แตกรณีที่ราชการสวนทองถ่ิน
ประสงคจะจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย เพ่ือใชเฉพาะในกิจการของราชการ
สวนทองถ่ินเทานั้น ก็ตองพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนใหในลักษณะของการใหกูยืมตามมาตรา ๒๓ 
(๒) ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมจึงไมสามารถใหการสนับสนุนเงินกูแกราชการสวน
ทองถ่ินเพื่อจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมตามมาตรา ๒๓ (๒) ได 

 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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