๑

แผนปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายใต้แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(สาหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ไตรมาส
1

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

ส่วนที่ ๑ งานบริหารกองทุน
๑. การจั ด ท า/ทบทวน
แผนแม่ บ ทกองทุ น
สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม พ .ศ .
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
(สาหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๑) และ
จั ด ท า แ ผ น
ป ฏิ บั ติ งานกองทุ น
สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม พ .ศ .
๒๕๖๑

เพื่อทบทวนแผน
แม่บทกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(สาหรับ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑)
และจัดทา
แผนปฏิบัติงาน
กองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๖๑

มีแผนแม่บทกองทุน
๑) ศึกษาและวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ –
นโยบายรัฐบาล
๒๕๖๔ (สาหรับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ๒) ติดตามความก้าวหน้าและ
และแผนปฏิบัติงานกองทุน
ปัญหาอุปสรรคการ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินงานตามแผนแม่บท
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) ยกร่ างแผนแม่ บ ทกองทุ น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม พ .ศ .
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ส าหรั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
และแผนปฏิบัติงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๕,๐๐๐
(งบดาเนินงาน)

ก.นโยบายฯ

แผนแม่บทกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (สาหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
และแผนปฏิบัติงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑
จานวน ๑ แผน

๒

ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๒. งานจัดประชุม
๑) เพื่อพิจารณา
- คณะกรรมการกองทุน อนุมัติจัดสรร
สิ่งแวดล้อม
เงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม
๒) เพื่อพิจารณา
นโยบายและ
แผนการ บริหารงาน
กองทุนสิ่งแวดล้อม

๑) โครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุมตั ิ
๒) แผนการบริหารงาน
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้รับ
การอนุมัติ

- คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณา

โครงการได้รบั ความ
เห็นชอบในรายละเอียด
พร้อมนาเสนคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

โครงการด้ านการจั ดการ กลั่นกรอง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ โครงการเบื้องต้น
สิ่งแวดล้อม
และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการ
กองทุน

ขั้นตอน

๔) รับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๕) เสนอคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
๑) ขอนัดหมายวันประชุม
๒) จัดทาวาระและเอกสาร
การประชุม
๓) ดาเนินการจัดประชุม
๔) จัดทารายงานการประชุม
๕) ประสานแจ้งมติให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑) ขอนัดหมายวันประชุม
๒) จัดทาวาระและเอกสาร
การประชุม
๓) ดาเนินการจัดประชุม
๔) จัดทารายงานการประชุม
๕) ประสานแจ้งมติให้

ไตรมาส
1

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

๒๕๙,๒๐๐

ก.อานวยการฯ

การประชุม ๖ ครั้ง/ปี

ก.อานวยการฯ
ก.วิเคราะห์ทรัพย์ฯ

การประชุม ๖ ครั้ง/ปี

(งบดาเนินงาน)

๑๓๖,๘๐๐
(งบดาเนินงาน)

๓

ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สิ่งแวดล้อมต่อไป
- คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้าน
การจัดการมลพิษ

เพื่อพิจารณา
กลั่นกรอง
โครงการเบื้องต้น
และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการ
กองทุน
สิ่งแวดล้อมต่อไป

โครงการได้รบั ความ
เห็นชอบในรายละเอียด
พร้อมนาเสนอ
คณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๑) ขอนัดหมายวันประชุม
๒) จัดทาวาระและเอกสาร
การประชุม
๓) ดาเนินการจัดประชุม
๔) จัดทารายงานการประชุม
๕) ประสานแจ้งมติให้
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๓. การติดตามโครงการ
เพื่อให้โครงการที่ มีการติดตามผลโครงการ
๑) จัดทาแผนการติดตาม
แล ะจั ด ท าราย งาน ผ ล ได้รบั การ
ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่
โครงการ ประจาปี พ.ศ.
โครงการ
สนับสนุนสามารถ กาหนด
๒๕๖๐
ดาเนินการได้อย่าง
๒) ชี้แจงแนวทางการประสาน
มีประสิทธิภาพ
ติดตามโครงการ และ
เป็นไปตามแผน
ตรวจสอบแผนงาน/แผนเงิน
ที่กาหนดไว้
๓) รับรองและส่งแผนงาน/
แผนเงินให้กรมบัญชีกลาง
๔) ทาหนังสือทวงรายงานราย
ไตรมาส/รายงานรายปี/

ไตรมาส
1

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

๑๒๗,๒๐๐
(งบดาเนินงาน)

๑,๕๖๕,๙๐๐
(ก.วิเคราะห์
ทรัพย์
354,000 +
ก.วิเคราะห์ สวล.
๑,๒๑๑,๙๐๐)

(งบดาเนินงาน)

ก.อานวยการฯ
ก.วิเคราะห์ สวล.

การประชุม ๖ ครั้ง/ปี

ก.วิเคราะห์
สวล.
ก.วิเคราะห์
ทรัพย์ฯ

โครงการที่มีการประสาน
ติดตามผลโครงการตาม
ขั้นตอน อย่างน้อย ร้อยละ
๘๐ ของโครงการตามแผน
การติดตาม

๔

ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

สิ้นสุดโครงการ
๕) ประสานติดตาม
ประเมินผลโครงการตาม
รอบที่ระบุไว้ในแผนการ
ติดตาม
๖) จัดทารายงานผลการ
ติดตามประเมินผล
โครงการ
๗) จัดทาวาระเสนอคณะ
กรรมการฯ เพื่อทราบผล
การประเมินผลโครงการ
รอบ ๑ ปี และเมื่อสิ้นสุด
โครงการ
๘) ทาหนังสือแจ้งผลการ
ติดตามประเมินผล
โครงการให้เจ้าของ
โครงการทราบ
๙) จัดทาหนังสือแจ้งปิด
โครงการ และทวงรายงาน
สิ้นสุดโครงการ

ไตรมาส
1

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

๕

ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม

๔ .โ ค ร ง ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลการดาเนินงาน
ข อ งผู้ จั ด ก า ร ก อ งทุ น
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เพื่อติดตาม
ประเมินผลการ
บริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อมของ
ผู้จัดการกองทุน
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

ขั้นตอน

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ :
รายงานการติดตาม
ประเมินผลการบริหาร
กองทุนสิ่งแวดล้อมของ
ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพการ
นารายงานการติดตาม
ประเมินผลการบริหาร
กองทุนสิ่งแวดล้อมของ
ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ไปใช้เพื่อการปรับปรุงการ
บริหารกองทุน

๑. งานด้านกรอบแนวคิดการ
ติดตามผลและตัวชี้วัดการ
ดาเนินงานของผู้จัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
๑.๑) เสนอแนะแนวคิด
วิธีการ ขอบเขต รูปแบบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา แผนการ
ดาเนินงาน โดยระบุ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
๑.๒) ศึกษา รวบรวม
ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของกองทุน
สิ่งแวดล้อม
๑.๓) วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
จัดทาตัวชี้วัดของผู้จัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมในการ
บริหารงานกองทุน

ไตรมาส
1

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
(บาท)
แผนงาน/โครงการ
๗๐๐,๐๐๐
(งบดาเนินงาน)

ก.ติดตาม

รายงานโครงการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินของ
ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖

ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

๑.๔) จัดประชุม เพื่อ
นาเสนอและรับฟังความ
คิดเห็นต่อกรอบแนวคิดการ
ติดตามผล และตัวชี้วัดการ
ดาเนินงานของผู้จัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม จานวน
อย่างน้อย ๑ ครั้ง และมี
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
๒. งานด้านการติดตาม
ประเมินผล
๒.๑) ศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบเครื่องมือตามหลัก
วิชาการ สาหรับการติดตาม
ประเมินผล
๒.๒) เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมาย
๒.๓) สรุปผลติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ

ไตรมาส
1

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

๗

ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม

๕. งานสนับสนุนการ
บริหารกองทุนทั่วไป
- การติดตามแผนและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้แผนงาน/
โครงการ ต่างๆ
ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

ขั้นตอน

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของผู้จัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
๓. จัดประชุม เพื่อนาเสนอผล
การดาเนินงาน และรับฟัง
ความคิดเห็นที่มีต่อผลการ
ดาเนินงานติดตามประเมินผล
จานวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง และ
มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
๔. จัดทาสรุปผลการ
ดาเนินงานติดตามประเมินผล
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของผู้จัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ทุกแผนงาน/โครงการ ได้รับ ๑) จัดทาแผนการใช้จ่าย
การสนับสนุน ได้อย่าง
งบประมาณ และติดตามผล
ถูกต้องครบถ้วน
การใช้จ่ายงบประมาณการ
ปฏิบัติงานของ สกส.

ไตรมาส
1

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

-

ก.บริหารฯ

ระบบสนับสนุนการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

๘

ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการได้
- การสนับสนุนแผนงาน/
โดยสะดวก รวดเร็ว
โครงการ ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และมีประสิทธิภาพ

๖. งานเก็บรักษาเงินและ
ทรัพย์สินของกองทุน
สิ่งแวดล้อมและการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อควบคุมระบบ
และกากับการใช้
จ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ

๗. การบริหารจัดการเงินกู้ เพื่อควบคุมและ
กากับการใช้เงิน
ของภาคเอกชน
และติดตามทวง
หนีจ้ ากภาคเอกชน

เป้าหมาย

ขั้นตอน

๒) ดาเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติของทาง
ราชการ
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
- การจัดซื้อจัดจ้าง
สามารถใช้จ่ายเงินให้เป็นไป ดาเนินการในฐานะผู้จดั การ
ตามแผน
กองทุน ตามมาตรา ๒๙ และ
ตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมว่าด้วย
อานาจหน้าที่ของผู้จัดการ
กองทุนการรับเงินและเบิกจ่าย
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๒
สามารถใช้จ่ายเงินให้เป็นไป ดาเนินการในฐานะผู้จดั การ
ตามแผน
กองทุน ตามมาตรา ๓๐ และ
ตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมว่าด้วย
อานาจหน้าที่ของผู้จัดการ
กองทุน การรับเงินและ
เบิกจ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒

ไตรมาส
1

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

๓๖๖,๐๐๐
(งบ
ดาเนินงาน)

กลุ่มพัฒนาเงิน
นอกงบประมาณ
(กรมบัญชีกลาง)

รายงานผลการเบิกจ่ายตาม
แผนการใช้จ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมรายไตรมาส
จานวน ๔ ฉบับ

-

บมจ.ธ.กรุงไทย

นาเสนอเรื่องเข้าสู่วาระ
การพิจารณาของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า
๕ ราย

๙

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

ส่วนที่ ๒ งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มศักยภาพในการระดมทุนเข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อมตามแหล่งเงิน ที่กาหนดตาม มาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๑.๑ เร่งระดมทุนเข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ ๒๕๓๕ ทัง้ ระยะสั้น ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน ค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติฯ
ระยะปานกลาง จากกองทุนอื่นที่กฏหมายกาหนดให้ส่งเงินเข้าสู่กองทุนสิง่ แวดล้อม ได้แก่ กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง กองทุนพัฒนาน้าบาดาล และระยะยาว ในการจัดหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม โดยการปรับแก้กฏหมายและเพิม่ เติมกฏระเบียบ
เพื่อให้สามารถเก็บเงินจากค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือภาษีอากรที่มีกฏหมายกาหนดให้เป็นของกองทุน

๑. การศึกษาและปรับปรุง
กฏหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาแหล่งรายได้ที่มั่นคง
เข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม
ในระยะยาว

เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการ
ปรับปรุงกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม
ทีก่ าหนดให้กองทุน
สิ่งแวดล้อมมีแหล่ง
รายได้ที่เพิ่มขึ้น

กองทุนสิ่งแวดล้อม มีแหล่ง
รายได้เข้าสู่กองทุน ที่เพิ่มขึ้น
จากหลักการผู้ก่อมลพิษเป็น
ผู้จ่าย หลักการได้รบั
ประโยชน์ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้จา่ ย หรือ
ค่าชดเชยความเสียหาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ตาม
พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
ใหม่

๑) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ศักยภาพทางด้านการเงิน และ
แหล่งรายได้ที่สาคัญ และมั่นคง
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระยะยาว
๒) จัดเตรียมข้อมูล เข้าร่วม
ประชุมและให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับแหล่งรายได้ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ขับเคลื่อนให้มีการบรรจุใน
ร่างพ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ.
.... ใหม่เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นตอนที่กาหนด

-

ก.นโยบายฯ

ร่าง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม
พ.ศ....มีการกาหนดแหล่ง
รายได้ของกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

๑๐

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

๒. ศึกษาและดาเนินการ
เพื่อขอรับเงินสมทบเข้าสู่
กองทุนสิ่งแวดล้อม
จากกองทุนน้ามัน
เชื้อเพลิง ตามมาตรา
๒๒(๑)

เพื่อให้กองทุน
สิ่งแวดล้อมมี
แหล่งเงินเข้ามา
สมทบจากกองทุน
น้ามันเชื้อเพลิง

รายได้จากกองทุนน้ามัน
เชื้อเพลิงเข้ามาสมทบ
กองทุนสิ่งแวดล้อม จานวน
๕,๐๐๐ ล้านบาท

๑) ศึกษาและกาหนด
เป้าหมายเงินรายได้จาก
กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
๒) ศึกษาและกาหนด
เป้าหมายการสนับสนุนเงิน
เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
๓) ประสานและประชุมหารือ
ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการ
สมทบเงินจากกองทุน
น้ามันเชื้อเพลิงเข้าสู่
กองทุนสิ่งแวดล้อม
๔) นาเสนอคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
๕) นาเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ
๖) จัดทาหนังสือจากประธาน
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เพื่อนาเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
๗) เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อ
คณะกรรมการนโยบาย

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ
๒,๖๒๕
(งบ
ดาเนินงาน)

ก.นโยบายฯ

กองทุนสิ่งแวดล้อม สามารถ
รับเงินจากกองทุนน้ามัน
เชื้อเพลิง ตามที่กฎหมาย
กาหนด

๑๑

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

๓. การจัดเก็บค่าบริการ
และค่าปรับ ตาม พ.ร.บ.
สิ่งแวดล้อมพ.ศ. ๒๕๓๕
ตามมาตรา ๒๒ (๓) (การ
จัดเก็บค่าบริการและ
ส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๙๓)

เพื่อให้มีการ
ดาเนินงานจัดเก็บ
ค่าบริการและ
ส่งคืนกองทุน
สิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรา ๙๓

๔. การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เพื่อขอรับเงินจาก
งบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้า
มาสมทบกองทุน
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

ขั้นตอน

พลังงานพิจารณา
การสนับสนุนเงินกองทุน
น้ามันเชื้อเพลิงเข้าสู่
กองทุนสิ่งแวดล้อม
๑) การประสานและติดตามการ
มีรายได้จากการจัดเก็บ
ดาเนินงานของ อปท. และ
ค่าบริการตามมาตรา ๙๓
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องในการ
เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการจัดเก็บค่าบริการ
คืนกองทุนสิ่งแวดล้อมตาม
กฎหมาย
๒) จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของ อปท. ราย
พื้นที่และรายงานสรุป
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
เสนอผู้บริหาร
๓) จัดประชุมหารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือ
สรุปประเด็นปัญหา และหา
แนวทางแก้ไข
๑)
วิ
เคราะห์ข้อมูลความ
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้รับ
ต้องการขอรับการ
งบประมาณแผ่นดินประจาปี
สนับสนุนเงินกองทุน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สิ่งแวดล้อม และวงเงินที่
จัดสรรแผนการจัดสรรเงิน
และสถานะการเงินกองทุน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

๒๐๐,๐๐๐

ก.ติดตามฯ

รายได้เข้าสู่กองทุน
สิ่งแวดล้อม ไม่ต่ากว่า
ปีละ ๒ ล้านบาท

ก.นโยบายฯ

คาขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
เพื่อขอรับงบประมาณสมทบ
จากงบประมาณแผ่นดิน
จานวน ๑ ฉบับ

(งบดาเนินงาน)

-

๑๒

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
๒) จัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
แผ่นดินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อเสนอผู้บริหาร สผ.
และสานักงบประมาณ
๓) เตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจง
ตามขั้นตอนการพิจารณาคา
ขอบประมาณแผ่นดิน
๔) จัดทาแผนการใช้เงิน
งบประมาณแผ่นดิน

๑.๓ ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมจากสินค้าและบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินต้นทุน วิธีการบาบัดมลพิษ และอัตราการปล่อยมลพิษแต่ละประเภทมลพิษ รูปแบบ
การบริหาร ข้อดี ข้อเสียในการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม เพื่อนามากาหนดอัตราการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมจากสินค้าและบริการดังกล่าวนาเข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูหรือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

๕. ศึกษาและพัฒนาแหล่ง เพื่อศึกษาแหล่ง
รายได้จากการจัดเก็บภาษี รายได้
สิ่งแวดล้อมค่าธรรมเนียม
และมาตรการทางการเงิน
และการคลังที่เกี่ยวข้อง

แหล่งรายได้ทสี่ ามารถ
จัดเก็บได้โดยตรง ผ่านการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์และบริการ

๑) ศึกษาและจัดทาขอบเขต
การศึกษา
๒) ดาเนินการจ้างที่ปรึกษา
๓) ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อกาหนดอัตราเงินส่ง
เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม
ให้มีรายได้เพียงพอ
๔) ทส. และ กค. ร่วมประชุม
หารือเพื่อหาข้อตกลงความ
เป็นไปได้ในการกาหนดเงิน
ส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติม

๓,๐๐๐,๐๐๐
(งบรายจ่ายอื่น)

ก.นโยบายฯ

รายงานผลการศึกษาความ
เป็นไปได้พัฒนาแหล่งรายได้
จากการจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดล้อมค่าธรรมเนียม
และมาตรการทางการเงิน
และการคลังที่เกี่ยวข้อง

๑๓

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

๑.๔ พัฒนาแหล่งรายได้เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมจากองค์กรระหว่างประเทศทีม่ ีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย รวมถึงการจัดทาชุดโครงการเพือ่ แก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการสนับสนุนทางการเงินจากต่างประเทศ

๖. ศึกษาและพัฒนาแหล่ง เพื่อศึกษาแหล่ง
เงินที่มีศักยภาพสาหรับ
รายได้จากองค์กร
กองทุน จากต่างประเทศที่ ระหว่างประเทศ
มีความเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย

มีแนวทาง/มีรายได้ในการ
สมทบเงินเข้าสู่กองทุน
สิ่งแวดล้อมจากองค์กร
ระหว่างประเทศ

๑) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
แหล่งทุนจากต่างประเทศ
โดยให้ความสาคัญกับ
แหล่งทุนต่างประเทศที่มี
การดาเนินงานในประเทศ
ไทย
๒) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การร่วมมือกับแหล่งทุน
และการนาทุนจาก
ต่างประเทศมาสมทบเข้าสู่
กองทุนสิ่งแวดล้อม
๓) จัดทาแนวทาง/ปรับปรุง
ระเบียบหลักเกณฑ์ เพื่อ
รองรับเงินสมทบจาก
ต่างประเทศ
๔) นาเสนอ กก.กองทุน/
กก.วล ให้ความเห็นชอบ

-

ก.นโยบายฯ

ผลการศึกษาแนวทาง/
รายได้ในการสมทบเข้าสู่
กองทุนสิ่งแวดล้อมจากองค์กร
ระหว่างประเทศ

๑๔

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ

๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในลักษณะทีม่ ีเงินหมุนเวียนกลับเข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อมในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยการให้ความสาคัญกับการจัดสรรเงินกู้เป็นลาดับแรก

๑. การเบิกจ่ายเงินตาม
แผนและการรายงาน
ทางการเงิน

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม

สามารถใช้จ่ายเงินได้เป็นไป
ตามแผน และมีข้อมูล
สาหรับใช้ในการปรับปรุง
การดาเนินงาน และการใช้
จ่ายเงิน ให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

รายงานการรับ-จ่าย
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
เสนอต่อคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม

-

ฯก. ติดตาม

รายงานการรับจ่าย
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
รายไตรมาส จานวน
๔ ฉบับ(ไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๙
– ๓/๒๕๖๐)

๒.๒ กาหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุน ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรม ที่มีลาดับความสาคัญสูง หรือเร่งด่วนภายใต้วาระแห่งชาติ หรือ นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อให้เป็นกองทุนที่สามารถจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญของประเทศในระยะยาว ภายใต้วิกฤติการณ์ทางการเงินของกองทุน

๑. การพัฒนาและจัดทา
ชุดข้อเสนอโครงการ
ภายใต้นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ

เพื่อประสาน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และ
พัฒนาชุดข้อเสนอ
โครงการด้านการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ

มีชุดข้อเสนอโครงการ ด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สอดคล้องตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของประเทศ

๑) ร่างกรอบข้อเสนอโครงการ
ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์
ของประเทศ
๒) ประชุมหารือร่างกรอบ
โครงการภายใต้นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศและ
รับฟังความคิดเห็น
๓) เสนอคณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการกองทุน/

-

-ก.วิเคราะห์ทรัพย์

ชุดข้อเสนอโครงการด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างน้อย ๑ ชุด โครงการ

๑๕

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๒. การจัดทาแผนจัดสรร
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางการ
จัดสรรเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม
ให้เป็นไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การจัดตั้งและตาม
เจตนารมณ์ ของ
พระราชบั ญ ญั ติ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

จัดสรรเงินกู้ และเงิน
อุดหนุนให้มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ทางด้าน
การเงินของกองทุน
สิ่งแวดล้อม

๓. การวิเคราะห์และ
ประเมินความเหมาะสม
ของโครงการ

เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินความ
เหมาะสมของ
โครงการตาม
หลักเกณฑ์และ

โครงการได้รบั การวิเคราะห์
และประเมินความเหมาะสม
ตามขั้นตอน ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด จน
สิ้นสุดกระบวนการพิจารณา

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติอนุมัติจัดสรรเงิน
๑) รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบการจัดทาแผน
จัดสรร เงินกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) จัดทาร่างแผนจัดสรร
เงินกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๑
และนาเสนอ ผอ.สกส.
เห็นชอบร่างแผนจัดสรร
เงินกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓) แผนจัดสรรเงินกองทุนฯ
พ.ศ. ๒๕๖๑ได้รับความ
เห็นชอบจาก ผู้บริหาร สผ.
๔) แผนจัดสรรเงินกองทุนฯ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับความ
เห็นชอบจาก คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
กรณีโครงการขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๒๓(๑)
๑) ตรวจสอบคุณสมบัตเิ บื้องต้น
(check list)

๑,๔๓๕,๙๐๐
(ก.วิเคราะห์
ทรัพย์
4๙๘,๔00 +
ก.วิเคราะห์ สวล.
๙๓๗,๕๐๐)

ก.นโยบายฯ

แผนจัดสรรเงินฯ
พ.ศ. ๒๕๖๑
จานวน ๑ ฉบับ

-ก.วิเคราะห์ทรัพย์
ฯ
- ก.วิเคราะห์
สวล.

โครงการได้รบั การวิเคราะห์
และประเมินความเหมาะสม
ตามขั้นตอนจนสิ้นสุด
กระบวนการพิจารณาของ
ฝ่ายเลขานุการฯ/

๑๖

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

เป้าหมาย
แต่ละขั้นตอน

ขั้นตอน
๒) วิเคราะห์ความเหมาะสม
ของโครงการด้านเทคนิควิชาการ
๓) จัดทาวาระเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านการจัดการ
มลพิษให้ความเห็นชอบใน
หลักการ
๔) สารวจพื้นที่ดาเนินโครงการ
และประชุมให้ข้อคิดเห็นเพื่อ
การปรับปรุงข้อเสนอ
โครงการกรณีโครงการผ่าน
ความเห็นชอบในหลักการ
๕. จัดทาวาระเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
ในรายละเอียดโครงการ
หลังจากได้รับข้อเสนอ
โครงการทีส่ มบูรณ์
๖. จัดทาวาระเสนอ
คณะกรรมการกองทุนฯ
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงิน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ
(งบ
ดาเนินงาน)

คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของจานวน
โครงการที่เสนอขอรับการ
สนับสนุน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๗

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน
กรณีโครงการเงินกู้ภาคเอกชน
ตามมาตรา ๒๓(๓)
๑) การตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้น
๒) ประสานขอเอกสาร/ข้อมูล
ประกอบข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม
๓) สารวจพื้นที่ดาเนินโครงการ
และประชุมให้ข้อคิดเห็นเพื่อ
ประกอบการจัดทาข้อเสนอ
โครงการกรณีโครงการผ่าน
ความเห็นชอบในหลักการ
๔) จัดทาวาระเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านการจัดการมลพิษ
ให้ข้อคิดเห็นด้านเทคนิควิชาการ
๕. จัดทาวาระเสนอ
คณะกรรมการกองทุนฯ
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงิน
กรณีโครงการเงินอุดหนุนตาม
มาตรา ๒๓(๔)
๑) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
๒) ให้คะแนนโครงการ
(check list)

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

๑๘

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน
๓) นาเสนอคณะอนุกรรม
การฯ พิจารณาผลคะแนน
๔) สารวจพื้นที่ดาเนิน
โครงการและประชุมให้
ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการ กรณีโครงการทีผ่ ่าน
เกณฑ์คะแนน
๕) ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับแก้ไขในรายละเอียด ๒ ครัง้
๖) จัดทาวาระเสนอ
คณะอนุกรรมการฯพิจารณา
ในรายละเอียดโครงการ
หลังจากได้รับข้อเสนอ
โครงการทีส่ มบูรณ์
๗) จัดทาวาระเสนอ
คณะกรรมการกองทุนฯ
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงิน
๘) จัดทาวาระเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ อนุมัติจัดสรรเงิน
กรณีวงเงิน โครงการเกิน ๕ ล้านบาท

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

๑๙

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
๑.๑ สร้างระบบสนับสนุนการทางานทีช่ ่วยสนับสนุนการดาเนินงานของกองทุน ภายใต้โมเดล Thailand ๔.๐ เช่น –ประยุกต์ใช้รูปแบบโมเดลธุรกิจ ( Business Model) หรือโมเดลประชารัฐ การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร การพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๑. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศกองทุน
สิ่งแวดล้อม เพื่อการ
บริหารจัดการกองทุน
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศ
กองทุนฯนาไปใช้
ในการบริหาร
จัดการกองทุน
สิ่งแวดล้อมได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศกองทุน
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
เอื้อประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม

๑. ดาเนินการตามแผนปฎิบัติ
ก า ร ส า ร ส น เท ศ ก อ ง ทุ น
สิ่งแวดล้อมประจาปี ๒๕๖๐
๒ . ท บ ท ว น แ ล ะ ย ก ร่ า ง
แผนปฏิ บั ติ การสารสนเทศฯ
ประจาปี ๒๕๖๑

50,000
(งบ
ดาเนินงาน)

ก.อานวยการฯ

๑. ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการสารสนเทศ
กองทุน สิ่งแวดล้อมประจาปี
๒๕๖๐ ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐
๒. แผนปฏิบัติการ
สารสนเทศกองทุน
สิ่งแวดล้อมประจาปี ๒๕๖๑
จานวน ๑ แผน

๒๐๐,๐๐๐
(งบ
ดาเนินงาน)

ก.อานวยการฯ

๑. เอกสารเผยแพร่
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือ
แนวทางการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีละ
อย่างน้อย ๑ ชิ้น
๒. เผยแพร่เอกสารให้กับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย ๒๐๐
แห่ง / ชิ้น

๑.๒ ทบทวน/ปรับปรุง ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์ สามารถอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. การจัดทาและเผยแพร่
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือ
แนวทางการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อเผยแพร่
หลักเกณฑ์
เงื่อนไข หรือ
แนวทางการขอรับ
การสนับสนุน
เงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมให้
กลุม่ เป้าหมายได้รับ
ทราบและเข้าใจ

กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือ
แนวทางการขอรับการ
สนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม

๑. จัดทาเอกสารเผยแพร่
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือ
เอกสารแนวทางการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒. เผยแพร่ให้กลุม่ เป้าหมาย
ได้รับทราบในหลายช่องทาง
เช่น เว็ปไซต์ จดหมายราชการ
การออกบู ธ นิท รรศการ เป็ น
ต้น

๒๐

แผนงาน/โครงการ
๓. การจัดทาบันทึก
ข้อตกลงการ
รับเงินอุดหนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม
สาหรับโครงการตาม
มาตรา ๒๓(๑)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อทาข้อตกลง
อปท. สามารถปฏิบัติตาม
ระหว่าง อปท. ใน ข้อตกลงได้อย่างครบถ้วน
ฐานะผู้รบั เงิน
อุดหนุน กับ
กรมบัญชีกลาง
และ สผ. ในฐานะ
ผู้แทนคณะกรรมการ
กองทุนฯ ในการ
ดาเนินงานโครงการ
ให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ

ขั้นตอน
๑) ยกร่างเสนอกลุ่มงาน
นิติการพิจารณาให้ความเห็น
๒) ปรับปรุงร่างบันทึก
ข้อตกลงตามข้อคิดเห็นของ
กลุ่มงานนิติการ และเสนอ
ผู้บริหาร ให้ความเห็นชอบ
๓) ขออนุมัติจัดพิธีลงนามใน
บันทึกข้อตกลง
๔) ประสาน อปท. และ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องที่ได้รับการ
สนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการลงนาม
ในบันทึกข้อตกลง
๕) จัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลง
๖) รายงานผลการจัดงาน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ
๕๐,๐๐๐
(งบ
ดาเนินงาน)

ก.วิเคราะห์
สวล.

อปท. ที่ได้รับการสนับสนุน
เงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม เพื่อดาเนิน
โครงการตามมาตรา ๒๓(๑)
เข้าร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อยร้อยละ ๑๐๐

กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุนในส่วนของเงินกู้และเงินอุดหนุน
๒.๑ การศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุน ทั้งในส่วนของเงินกู้และเงินอุดหนุน เช่น การกาหนดสถาบันการเงินเพิ่มเติม ขยายช่องทางในการให้เงินกู้เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการจัดสรรเงินกู้ และเงินอุดหนุน จากกองทุนสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูให้เป็นทุนหมุนเวียน จากกองทุนสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูให้เป็ นทุนหมุนเวียนที่มีความมั่นคงและยั่งยืน

๑. ศึกษาและวิเคราะห์
แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของผู้จดั การ

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการ
จัดสรรเงินกู้และ
เงินอุดหนุนจาก

มีแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของผู้จดั การกองทุน
ในส่วนของเงินกู้และเงิน

๑) รวบรวมข้อมูลปัญหา และ
อุปสรรคในการจัดสรรเงินกองทุน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
เจ้าหน้าที่สานักงานกองทุน

-

ก.นโยบาย

แนวทางในการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกองทุนในส่วนของ

๒๑

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กองทุนในส่วนของเงินกู้
และเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดสรร
เงินกู้ และเงินอุดหนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม

กองทุน
สิ่งแวดล้อมให้
สามารถจัดสรร
เงินให้บรรลุ
เป้าหมาย ตาม
แผนการจัดสรร
เงินกองทุนในแต่
ละปีงบประมาณ

เป้าหมาย
อุดหนุนอย่างน้อย ๑
แนวทาง

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

ผู้จัดการกองทุน(กู้/อุดหนุน)
ผู้ได้รับการสนับสนุน
เงินกองทุน
๒) จัดประชุมหารือ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อกาหนดแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดสรรเงินกองทุน
๓. ยกร่างแนวทางเสนอต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายฯ
๔. นาเสนอผู้บริหาร สผ.
๕. นาเสนอคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

เงินกู้และเงินอุดหนุน

กลยุทที่ ๓ เสริมสร้างพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีความเข้มแข็ง โปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน
๓.๑ การบูรณาการ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทั้งภายในและภายนอก)

๑. การดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปี ๒๕๕๙ และการ
จัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๖๐

เพื่อเพิ่ม
ระดับความรุนแรงของทุก
ประสิทธิภาพการ ปัจจัยเสี่ยงสามารถลดลงได้
บริหารงานกองทุน ตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง

๑) การระบุความเสี่ยงระดับ
องค์กร
๒) การประเมินระดับความ
รุนแรงของความเสีย่ งระดับ
องค์กร

-

ก.ติดตามฯ

๑. แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน
๑ ฉบับ
๒. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ ง ปี ๒๕๖๐ ได้

๒๒

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

๓) การกาหนดแผนงานการ
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
๔) การดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
๕) การจัดทาคูม่ ือการ
บริหารความเสี่ยง

ครบถ้วน (ร้อยละ ๑๐๐)

๓.๒ พัฒนาเครื่องมือและระบบสนับสนุนในการตรวจติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลสัมฤทธิข์ องกิจกรรม/งาน/โครงการ รวมถึงการใช้จา่ ยงบประมาณตามแผนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Monitor-Assess-Evaluate)

๒. การติดตามระบบการ
บริหารจัดการและผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ

ดาเนินงานตามบันทึก
๑) การจัดทาตัวชี้วัดและ
ข้อตกลงการประเมินผลการ เกณฑ์การประเมินผลทุน
ดาเนินงานทุนหมุนเวียน ปี หมุนเวียน ปีบัญชี ๒๕๖๐
๒๕๖๐ ได้อย่างครบถ้วน
๒) การจัดทารายงาน
ประเมินผลทุนหมุนเวียน
งวดสิ้นปีบัญชี ๒๕๖๐

๓. ติดตามและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมสาหรับ
โครงการที่ดาเนินงาน
สิ้นสุดแล้ว ๑ – ๒ ปี

เพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ ที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก
กองทุนฯ สาหรับ
โครงการที่

เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจ
พิจารณาในการจัดสรร
เงินกองทุนฯ และจัดทา
กรอบจัดสรรเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม

๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล
สถานภาพโครงการที่จะ
ดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการและดาเนินการสารวจ
และเก็บข้อมูลโครงการภาคสนาม
๒) จัดทารายงานการประเมิน

-

ก.ติดตามฯ

๓๖๐,๐๐๐
(งบ
ดาเนินงาน)

ก.ติดตามฯ

สามารถดาเนินการได้
ครบถ้วนตามบันทึกข้อตกลง
การประเมินผลการ
ดาเนินงานทุนหมุนเวียน ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีค่า
คะแนนการประเมินผลทุน
หมุนเวียนเป็นไปตามค่า
เป้าหมาย (ระดับคะแนน ๓)
รายงานการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการ หลังการ
ดาเนินงานสิ้นสุดแล้ว
จานวน ๑ ฉบับ

๒๓

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์
ดาเนินงานสิ้นสุด
แล้ว

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

ผลสัมฤทธิ์รายโครงการ
๓) คณะกรรมการรับทราบ
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์
รายโครงการฯ

๓.๓ การบริหารจัดการงบประมาณอยูบ่ นหลักของความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการกาหนดวินัยทางการเงิน (Financial Discipline) สาหรับองค์กร

๔. การประเมินความ
คุ้มค่าการปฏิบัตภิ ารกิจ
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อประเมินความ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ๑) จัดทาร่างรายงานการ
คุ้มค่าการปฏิบัติ บริหารจัดการกองทุน
ประเมินความคุ้มค่าการ
ภารกิจของกองทุน สิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติภารกิจของกองทุน
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมในภาพรวม
และประเมินความคุ้มค่า
การปฏิบัตภิ ารกิจโครงการ
นาร่อง โดยเป็นโครงการ
เงินอุดหนุน ๑ โครงการ
และโครงการเงินกู้ยมื ๑
โครงการแล้วเสร็จ
๒) รายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าการปฏิบตั ิ
ภารกิจของกองทุน

ก.ติดตามฯ

รายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าการปฏิบตั ิ
ภารกิจของกองทุนฯ จานวน
๑ รายงาน

๒๔

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

สิ่งแวดล้อม ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
๓.๔ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๕. แผนปรับปรุงการ
ให้บริการกองทุน
สิ่งแวดล้อมและ
การสารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการกองทุน
สิ่งแวดล้อม

๖. การจัดทารายงาน
ประจาปีกองทุน
สิ่งแวดล้อม ปี
พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อเป็นช่องทาง
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ผลงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม

๑) แผนปรับปรุงการ
ดาเนินงานจากผลสารวจ
ความพึงพอใจแล้วเสร็จ
และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
๒) ดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายของแผนปรับปรุงฯ
โดยผลสารวจความพึงพอใจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของปี
บัญชี ๒๕๖๐ทุกกลุ่ม
ทัง้ ๒ กลุ่ม มีค่ามากกว่า
ปีที่ผ่านมา
๑) รวบรวมข้อมูลจากผล
สามารถเผยแพร่ต่อ
กลุ่มเป้าหมายทั้งในส่วนของ การดาเนินงานทีผ่ ่านมาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ
การบริหารงานกองทุน
ได้รับการสนับสนุน
สิ่งแวดล้อม
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒) ยกร่างรายงานประจาปี
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

๒๐๐,๐๐๐
(งบ
ดาเนินงาน)

ก.ติดตามฯ

๑) ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทาแผน
และการดาเนินงาน
ตามแผน
๒) ระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในปี พ.ศ
๒๕๖๐ อยู่ทรี่ ะดับ
เท่ากับหรือมากกว่า
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐๐,๐๐๐
(งบ
ดาเนินงาน)

ก.ติดตามฯ

รายงานประจาปี
กองทุนฯ ปี พ.ศ.
๒๕๕๙ จานวน
๔๐๐ เล่ม

๒๕

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม ๒๕๕๙
เสนอคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน
จึงดาเนินการจัดพิมพ์
รายงานประจาปีฯ
๓) เผยแพร่เอกสารรายงาน
ประจาปีฯ ต่อกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของทรัพยากรบุคคล ให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๑ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน
๔.๓ สนับสนุนให้บุคลากร มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และพัฒนาต่อยอดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

๑. การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
และแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้กองทุน
เพื่อให้บุคลากรกองทุน
สิ่งแวดล้อม มีแผน สิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ด้าน ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
บริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับทบทวนปี
๒๕๖๑) และ
แผนปฏิบัติการ

๑) ศึกษา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลเกีย่ วกับการ
พัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ปัจจุบนั
และผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
๒) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔
(ฉบับทบทวน) และจัดทา

๒,๖๒๕
(งบ
ดาเนินงาน)

ฃ

ก.นโยบายฯ

แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปี
๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑
แผน

๒๖

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้
เป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากร
กองทุนสิ่งแวดล้อม
๒. การดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
กองทุน
สิ่งแวดล้อม ให้
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๐

บุคลากรกองทุนสิ่งแวดล้อม
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้สามารถขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ขั้นตอน
แผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๑
๓) เสนอ (ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ
และแผนปฏิบัติการฯ ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
๑) ดาเนินการจัดทาโครงการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายใน
องค์กร
๒) ดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล
๓) ดาเนินโครงการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กร (Inhouse)
๔) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม/สัมมนา หรือจัด
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีความ
สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

๕๕๐,๐๑๖
(งบ
ดาเนินงาน)

ก.นโยบายฯ
ก.บริหารทั่วไป

ระดับความสาเร็จของผล
การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปี ๒๕๖๐
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๘๕

๒๗

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ ๕ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุก และพัฒนาภาคีเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๕.๑ จัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๑. จัดทาแนวทางการ
เพื่อให้มีแนวทาง
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์
กองทุนสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นที่รู้จักแก่
สาธารณชน

สาธารณชนรู้จักและ
รับทราบบทบาทหน้าที่ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

๑. ยกร่างแนวทางการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์ประจาปี
๒. ดาเนินการตามแนวทางการ
สื่อสาร และประชาสัมพันธ์กองทุน
สิ่งแวดล้อม

-

ก.อานวยการ

แนวทางการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ประจาปี ๑ ฉบับ

๒,๐๐๐,๐๐๐
(งบ
ดาเนินงาน)

ก.อานวยการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
สัมมนาได้รับทราบข้อมูล
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน

๕.๒ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม/ระเบียบ/หลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่องทุกช่องทางการสื่อสาร โดยเฉพาะ Social Media ให้มากยิ่งขึ้น

๒. สัมมนาใหญ่ประจาปี

เพื่อเผยแพร่ผลสาเร็จ
หรือผลการดาเนินงาน
ของโครงการที่
ได้รบั การสนับสนุน
จากกองทุน
สิ่งแวดล้อมให้กับ
กลุม่ เป้าหมายทุก
ภาคส่วนได้รับทราบ
รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักในการ
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลทรัพยากร

กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
ผลสาเร็จหรือผลการ
ดาเนินงานของโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เกิดความตระหนักในการเข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑) ยกร่าง TOR
๒) ขออนุมัติในหลักการและ
ขออนุมัติจัดสัมมนา
๓) ดาเนินการ
จัดสัมมนา
๔) สรุปผลการ
จัดสัมมนา

๒๘

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓. งานเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร
- วารสารข่าว

- การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารกองทุน
สิ่งแวดล้อมผ่านสื่อ
ออนไลน์เช่น website
Facebook เป็นต้น

เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม ให้
กลุ่มเป้าหมายทุก
ภาคส่วนได้รบั
ทราบ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม โดย
ผ่านสื่อออนไลน์ให้
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกภาคส่วน
ได้รับทราบ

กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดาเนินการของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

๑) ยกร่าง TOR
๒) ดาเนินการขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ
๓) จัดพิมพ์วารสารข่าว
๔) เผยแพร่วารสารข่าว

กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของกองทุน
สิ่งแวดล้อม โดยผ่านสื่อ
ออนไลน์

๑) กาหนดเนื้อหาที่จะเผยแพร่
๒) ดาเนินการเผยแพร่ผ่าน
สื่อออนไลน์

๑๖๐,๐๐๐
(งบ
ดาเนินงาน)

ก.อานวยการ

เผยแพร่วารสารข่าวให้กับ
กลุ่มเป้าหมายจานวน ไม่
น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ฉบับ/
ไตรมาส

-

ก.อานวยการ

การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน สื่อ
ออนไลน์ จานวน ๒ เรื่อง/
สัปดาห์

๒๙

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

๕.๔ จัดทาแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อม (ออกบูทนิทรรศการ/เครือข่ายพี่เลี้ยง)

๔. การสร้างและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายกองทุน
สิ่งแวดล้อม
- การร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างเครือข่าย เกิดเครือข่ายความร่วมมือใน
ความร่วมมือใน
การเผยแพร่ข้อมูลกองทุน
การเผยแพร่ข้อมูล สิ่งแวดล้อม
กองทุน
สิ่งแวดล้อม

๑)ประสานงานความร่วมมือ
กับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูล
๒. ร่วมจัดบูธนิทรรศการ
หรือกิจกรรมกับหน่วยงาน
เครือข่าย

๒๙๗,๑๒๐
(งบ
ดาเนินงาน)

ก.อานวยการฯ

มีเครือข่ายความร่วมมือใน
การเผยแพร่ข้อมูลกองทุน
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๕
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) – (๔) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศและการสร้างเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑.๓ ดาเนินการศึกษา เพื่อประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม หรือภัยพิบัติจากธรรมชาติ ที่ต้องการเยียวยาอย่างเร่งด่วนในการแก้ไข และฟื้นฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยกาหนดกรอบการให้การสนับสนุนและกรอบวงเงินสาหรับหการดาเนินงานแก้ไขฉุกเฉิน

๒. การศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลและประเด็นปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ต้องเร่ง
แก้ไขอย่างเร่งด่วน

เพื่อให้มีข้อมูลเชิง
วิเคราะห์สถานการณ์
Hot Issue ที่ควร
เร่งดาเนินการ
ในการสนับสนุน
การปรับปรุง
นโยบายและ
มาตรการในการ
สนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม

มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์ดา้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน
สนับสนุนการปรับปรุง
นโยบายและมาตรการการ
สนับสนุนเงินกองทุน ๑ ชุด

๑) ทบทวนประเด็นด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่กาหนดใน
แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ และ
กรอบ ๒๓ (๔)
๒) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินและจัดลาดับ

๔,๒๐๐
(งบ
ดาเนินงาน)

ก.นโยบาย

มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์ดา้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน
และสนับสนุนการปรับปรุง
นโยบายและมาตรการ
สนับสนุนเงินกองทุน

๓๐

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

ความสาคัญของประเด็น
สิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ
๔) ๔) วิเคราะห์ และกาหนด
กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ศักยภาพในการดาเนินการ
๕) เสนอแนะแนวทางการ
สนับสนุนการดาเนินงานตาม
มาตรา ๒๓ (๑) (๓) และ(๔)
๖) เสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายฯ พิจารณา
กลยุทธ์ที่ ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒.๑ สนับสนุนให้มีการริเริ่มโครงการนวตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือหลายภาคส่วนโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีกองทุ นสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของโครงการ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมดาเนินการเพื่อให้
เกิดพลังในการขับเคลื่อน เช่น โครงการคัดแยกขยะต้นทาง โครงการป้องกันการบุกรุกทาลายป่าต้นน้า (ภูเขาหัวโล้น) เป็นต้น

๑. การพัฒนากรอบ
ข้อเสนอแบบชุดโครงการ
ด้านการจัดการมลพิษ
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ

เพื่อศึกษาและ
พัฒนาข้อเสนอ
แบบชุดโครงการ
ด้านการจัดการ
มลพิษ

มีร่างข้อเสนอแบบชุด
โครงการด้านการจัดการ
มลพิษ ที่สอดคล้องตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ

๑) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และกาหนดหัวข้อ/ประเด็น
ชุดโครงการที่น่าสนใจ
๒) นาเสนอผู้บริหารให้ความเห็น
หัวข้อ/ประเด็นของชุดโครงการ
๓) นาเสนอคณะอนุกรรมการให้
ความเห็นชอบและคัดเลือกหัวข้อ/
ประเด็นของชุดโครงการ
๔) ยกร่างข้อเสนอชุดโครงการ ครั้งที่
๑

-

ก. วิเคราะห์
สวล.

มีร่างข้อเสนอแบบชุด
โครงการด้านการจัดการ
มลพิษ จานวน ๑ ชุด
โครงการ

๓๑

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ

๒.๒ พัฒนาข้อมูลทางวิชาการ ศึกษาวิจัยและติดตามประเมินผล โดยการประสานความร่วมมือลักษณะเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการกาหนดประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
ที่สาคัญ

๑. ศึกษาและจัดทาข้อมูล
พื้นฐานทางวิชาการเพื่อ
สนับสนุนการสังเคราะห์
และวางแผนการบริหาร
กองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อศึกษาและ
จัดทาข้อมูล
พื้นฐานในการ
วางแผนและ
บริหารจัดการ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม
รวมถึงการ
วิเคราะห์
คาดการณ์
แนวโน้มกองทุน
สิ่งแวดล้อม

มีข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการ
เพื่อใช้ในการสนับสนุนการ
บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

๒. พัฒนาเครือข่ายการ
เป็นพี่เลี้ยงในการจัดทา
ข้อเสนอโครงการเพื่อ

สร้างเครือข่ายพี่
เลี้ยง ที่เข้าใจ
ขั้นตอนการขอรับ

เกิดเครือข่ายพี่เลีย้ ง
สามารถสนับสนุน
ให้องค์กร/หน่วยงาน

๑) ดาเนินการ ศึกษาและ
วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐาน ด้านนโยบายและ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทีเ่ ป็น
ประเด็นสาคัญ และเป็นปัจจัย
ต่อการบริหารจัดการกองทุน
สิ่งแวดล้อม
๒) จัดทารายงานผลการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการเพื่อ
การวิเคราะห์คาดการณ์
แนวโน้มกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓) เสนอคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อทราบ
(และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการดาเนินงาน
ของกองทุน)
๑. ติดตามผลการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรคในการทางาน
ของเครือข่ายการเป็นพีเ่ ลี้ยงฯ

๑๐๐,๐๐๐
(งบดาเนิน
การ)

ก.นโยบาย

รายงานผลการศึกษาข้อมูล
พื้นฐานทางวิชาการเพื่อการ
วิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้ม
กองทุนสิ่งแวดล้อม จานวน
๑ ฉบับ

ก.วิเคราะห์
ทรัพย์

เครือข่ายพี่เลี้ยง สามารถ
สนับสนุนให้องค์กร/
หน่วยงาน สามารถเสนอ

๓๒

แผนงาน/โครงการ
ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

การสนับสนุน
และการจัดทา
ข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุน
สิ่งแวดล้อม

สามารถเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม

๒. คัดเลือกองค์กรเครือข่าย
การเป็นพี่เลี้ยงฯ ต้นแบบ
ภาคละ ๑ องค์กร
๓. พัฒนาศักยภาพของ
องค์กรเครือข่ายการเป็นพี่
เลี้ยงฯ ให้ความรู้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการเสนอโครงการ
และวิธีการเขียนข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
๔. ประเมินศักยภาพองค์กร
เครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยง
ต้นแบบ
๕. สรุปบทเรียนจากองค์กร
เครือข่ายพี่เลี้ยงฯ ต้นแบบ
๖. ระดมความคิดเห็นใน
การปรับปรุงคู่มือการเขียน
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
๑
๒
๓
๔
(บาท)
แผนงาน/โครงการ
โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม และมีคะแนนใน
การพิจารณาเบื้องต้น
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คะแนน

