แผนปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
(๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

สํานักงานกองทุนสิง่ แวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สารบัญ
หน้า
๑. บทสรุปผู้บริหาร

๑

๒. บทนํา

๑

๒.๑ สภาพทุนหมุนเวียนในปัจจุบัน

๒

๒.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning) เพื่อประเมิน
ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุน
สิ่งแวดล้อม
๒.๓ การวิเคราะห์และสรุปปัญหาการดําเนินงานที่ต้องมีการปรับปรุง/พัฒนา

๓

๓. แนวทางแผนปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนในระยะ ๓ ปี
๓.๑ การกําหนดกลยุทธ์ (Formulate Strategies) เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการปรับปรุงและพัฒนา
การดําเนินงาน

๗
๗

๕

๓.๒ แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

๘

๓.๓ แผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม
(วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๑๐

๓.๔ ตัวชี้วัดและคําอธิบาย

๑๗

๓.๕ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

๑๙

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑

แผนปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑. บทสรุปผู้บริหาร
“กองทุนสิ่งแวดล้อม” จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ตั้งแต่ปี
๒๕๔๘ เป็ น ต้ น มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การแก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มภายใต้
กระบวนการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการจัดให้มีระบบบําบัดอากาศเสียหรือน้ําเสีย และระบบกําจัดของเสีย
เพื่อการควบคุม บําบัดหรือขจัดมลพิษ รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และกรมบั ญ ชี ก ลางในฐานะผู้ ทํ า หน้ า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลเงิ น นอกงบประมาณ ได้ ร ายงานผลการ
ดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่มีผลคะแนนต่ํากว่าเป้าหมาย (เป้าหมายเทียบเท่าระดับ ๓) ในมิติด้าน
การเงิน โดยมีสาเหตุจากการที่กองทุนสิ่งแวดล้อมไม่สามารถอนุมัติวงเงินให้การสนับสนุนประเภทโครงการ
เงินกู้ และเงินอุดหนุนได้ตามเป้าหมายของแผนจัดสรรในแต่ละปี
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ พิ จ ารณาเสนอแผนปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มที่
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์กองทุนสิ่งแวดล้อม ๔ ด้าน สรุปได้ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน : ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ดังนี้
แผนงาน ๑ การสนับสนุนเงินกองทุน
แผนงาน ๒ การจัดหารายได้
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติการ : ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ดังนี้
แผนงาน ๓ การพัฒนากระบวนการอนุมัติและจัดทําแผนปฏิบัติการกองทุน
แผนงาน ๔ การกํากับดูแลหรือการติดตามประเมินผล
๓. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ดังนี้
แผนงาน ๕ การสร้างการมีส่วนร่วม
แผนงาน ๖ การประชาสัมพันธ์
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน : ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ดังนี้
แผนงาน ๗ การพัฒนาบุคลากรกองทุน
แผนงาน ๘ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
๒. บทนํา
กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกทางการเงินที่สร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ายโดยให้การสนับสนุน
เงินทั้งในลักษณะเงินอุดหนุนและเงินกู้
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในระยะเริ่มแรก ได้รับเงินจากรัฐบาล
ในการอนุมัติเงินจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ๔,๕๐๐ ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม
และคุณภาพชีวิต อีก ๕๐๐ ล้านบาท เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๓๖–๒๕๓๘ จํานวน ๑,๒๕๐
ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank
for International Cooperation: JBIC) ในพ.ศ. ๒๕๓๗ จํานวน ๒,๗๑๘ ล้านบาท นอกจากนี้ ในแต่ละปี
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๒
กองทุนสิ่งแวดล้อม มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และเงินที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหักส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม จากการเก็บค่าบริการหรือค่าปรับที่จัดเก็บได้จากการดําเนินการระบบน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒.๑ สภาพทุนหมุนเวียนในปัจจุบัน
๒.๑.๑ ทีม่ าของเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑) พระราชบัญญั ติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕) มาตรา ๒๒ กองทุนสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้
๑.๑) เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
๑.๒) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๓) เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
๑.๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราวๆ
๑.๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
๑.๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
๑.๗) เงินอื่นๆ ที่ได้รับมาเพื่อดําเนินการกองทุนนี้
๒) กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ที่เป็นส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดให้มีระบบบําบัด
น้ํ า เสี ย /อากาศเสี ย ระบบกํ า จั ด ของเสี ย รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ด้ า นการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕
จนถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๒๘๐ โครงการ รวมวงเงินที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น
๑๔,๒๒๖.๙๐ ล้านบาท โดยสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) มีเงินคงเหลือ
ประมาณ ๑,๑๐๖.๗๒ ล้านบาท
๒.๑.๒. หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
๑) ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น สําหรับลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัด
น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม
๒) ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเพื่อจัดให้มีระบบบําบัดอากาศเสีย
หรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณ์อื่นใดสําหรับใช้เฉพาะในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น
๓) ให้เอกชนกู้ยืมในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบ
บําบัดอากาศเสียหรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณ์อื่นใด
๔) เป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ และอุ ด หนุ น กิ จ การใดๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม
๕) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
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๓
๒.๑.๓ ผลการตรวจประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนที่ผ่านมา (ย้อนหลัง ๓ ปี :
๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
กรมบั ญ ชี ก ลาง ได้ ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น (กองทุ น
สิ่งแวดล้อม) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา จนถึงปีปัจจุบัน (ผลคะแนนจากคะแนนเต็ม ๕) โดยมีผลการประเมิน
ในช่วง ๓ ปี ดังนี้
เกณฑ์วัดการ
ดําเนินงาน

ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ

ปี ๒๕๕๕

2.0000

3.6506

ด้านการสนอง
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
5.0000

ด้านการบริหาร
พัฒนาทุนหมุนเวียน

คะแนนเฉลี่ย

4.7692

3.8205

ปี 2556

4.5440

4.3844

5.0000

4.7840

4.2769

ปี 2557*

2.2485

3.6739

4.5000

4.8๔๖๒

3.๗๐๖๒

* เป็นผลการประเมินเบื้องต้นจากกรมบัญชีกลางและที่ปรึกษาในการดําเนินการประเมินทุนหมุนเวียน (ผ่านคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน)

สาเหตุที่ผลการประเมินด้านการเงินอยู่ในระดับต่ํากว่าเป้าหมาย (เป้าหมายเทียบเท่า
ระดับ ๓) ทั้งในปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๗ เนื่องจากกองทุนสิ่งแวดล้อมไม่สามารถอนุมัติวงเงินให้การสนับสนุน
ประเภทโครงการเงินกู้ และโครงการเงินอุดหนุนได้ตามเป้าหมายของแผนจัดสรรในแต่ละปี
๒.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning) เพื่อประเมินปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในการจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning) เพื่อประเมินปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในมุมมองของ Balanced Scorecard ที่กระทรวงการคลังใช้เป็น
แนวทางการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ได้ดังนี้
(๑) ด้านการเงิน
จุดแข็ง
y มี ก ฎหมายรองรั บ การบริ ห ารจั ด การกองทุ น ฯ กองทุ น
สิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นภายใต้พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕
เพื่อเป็นกลไกทางการเงินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
y กองทุนสิ่งแวดล้อมมีเงินเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ให้การสนับสนุน
เงินกู้ และเงินอุดหนุนแก่หน่วยงาน และกิจกรรมโครงการที่
หลากหลายทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม

จุดอ่อน
y สถานภาพเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมไม่มีเสถียรภาพ
เนื่องจากมีรายจ่าย (การจัดสรรเงินตามมาตรา ๒๓) สูงกว่า
รายรับ (ที่เป็นเงินส่งคืนกองทุน เงินจากดอกผล และ
ผลประโยชน์จากการดําเนินงานของกองทุน)
y ไม่มีแหล่งรายได้ที่มีเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม่ําเสมอ
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๔
โอกาส
y กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกทางการเงินที่สําคัญในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้
ตรงตามแนวนโยบายของรัฐบาล และตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนด
y พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๒ (๕) กําหนด
กองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจาก
ภาคเอกชน

อุปสรรค
y นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และมีความขัดแย้งของการเมืองท้องถิ่นและกลุ่มผลประโยชน์
รวมทั้งขาดความพร้อมด้านบุคลากร ในการเดินระบบและ
บํ า รุ ง รั ก ษาระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย /ระบบกํ า จั ด ขยะ รวมทั้ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บค่าบริการได้
ตามมาตรา ๙๓ จึงไม่มีเงินหักส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม

(๒) ด้านการปฏิบัติการ
จุดแข็ง
y มีโครงสร้างสํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และ
จํานวนบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติการ
y มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทํางานและมีแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งกําหนดทิศทางในการพัฒนาบุคลากรใน
ด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
y มี เ ครื่ อ งมื อ ในการดํ า เนิ น งานของบุ ค ลากรกองทุ น
สิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ คู่มือ ข้อปฏิบัติ หลักเกณฑ์
ระเบียบ รวมถึง มีการทํา งานเชิง รุก โดยมีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่ผู้สนใจขอเงินอุดหนุน และเงินกู้จากกองทุน
สิ่งแวดล้อม
y มี ร ะบบสารสนเทศที่ ชั ด เจน เช่ น ระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า น
สารสนเทศ

จุดอ่อน
y แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
มีความละเอียด และต้องมีความครบถ้วน สมบูรณ์ จึงส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาให้การสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนของเงินอุดหนุนและเงินกู้
y พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดการดําเนินงาน
ของกองทุ น สิ่ง แวดล้อม ซึ่ง มีข้อจํา กัดบางประเด็น ในการ
ให้บริการตามกรอบที่กฎหมายกําหนด เช่น แหล่งที่มาของ
เงินกองทุน และวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุน เป็นต้น
y การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ กลุ่มเป้าหมายยังไม่รู้จัก
กองทุนฯ แพร่หลาย

โอกาส
ภาคเอกชนและภาคธุรกิจหลายหน่วยงานในประเทศมีความ
พร้อมที่จะร่วมแก้ปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้ า นปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)

อุปสรรค
y กลุ่มเป้ า หมายที่มีสิทธิ์ขอรับ การสนั บสนุน เงิน กองทุน มี
เพิ่ ม มากขึ้ น แต่ ยั ง ขาดความพร้ อ มในการจั ด ทํ า ข้ อ เสนอ
โครงการและการบริหารจัดการโครงการ
y กลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี สิ ท ธิ์ ข อรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น กองทุ น
สิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เป็นคณะ
บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลในชุ ม ชน และภาคประชาชน ยั ง ไม่
เข้าใจบทบาท/ยัง ไม่รู้จัก และไม่สามารถใช้ ประโยชน์จ าก
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ

(๓) ด้านผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
จุดแข็ง
จุดอ่อน
มีการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบบการสื่ อ สารข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายของกองทุ น
จากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อม สิ่งแวดล้อมยังขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ทั้ ง นํ า ข้ อ เสนอแนะมาเป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
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๕
โอกาส
การสร้างเครือข่ายร่วมโดยกลุ่มผู้รับบริการที่กองทุนเคยให้
การสนับสนุน มีทั้งองค์กรเอกชน ภาคเอกชน ราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้
เป็นเครือข่ายในการสนับสนุนงานกองทุน

อุปสรรค
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ทําให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็วและง่ายขึ้น จึงมีแนวโน้มที่
จะมีประเด็นข้อโต้แย้งของประชาชน รวมทั้งข้อเรียกร้องของ
กลุ่มผลประโยชน์ในการดําเนินโครงการต่างๆ มากขึ้น

(๔) ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน
จุดแข็ง
y มีนโยบายการสนับสนุน ทิศทาง และเป้าหมายที่ชัดเจน
ปัจจุบันกองทุนสิ่งแวดล้อมมีการบริหารงานภายใต้กรอบแผน
แม่ บ ทกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่ มี ก าร
กําหนดทิศทาง และเป้าหมายการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มใน
ระดับประเทศ

จุดอ่อน
y ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน และด้าน
การบริหารพัฒนากองทุน ในระดับที่จะสามารถ ขับเคลื่อนการ
บริ ห ารพั ฒ นากองทุ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง ขาด
บุคลากร และ/หรือ เจ้าหน้าที่กองทุนสิ่งแวดล้อมที่มีค วาม
ชํานาญในการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
y ขาดการนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจที่ดี และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โอกาส
อุปสรรค
มีองค์ความรู้ทางวิชาการ/ งานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้ง และ/หรือ ความไม่มี
และสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่น
เสถียรภาพของรัฐบาล ทําให้การดําเนินนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศขาดความ
ต่อเนื่อง

๒.๓ การวิเคราะห์และสรุปปัญหาการดําเนินงานที่ต้องมีการปรับปรุง/พัฒนา
๒.๓.๑ ด้านการเงิน :
- ขาดแหล่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ
- แหล่งเงินมีจํากัดขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐ
- กองทุนสิ่งแวดล้อมไม่มีเงินหมุนเวียนในสัดส่วนที่เหมาะสม
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับเงินอุดหนุน ยังไม่สามารถเก็บค่าบริการ
และดําเนินการหักเงินส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ทุกพื้นที่ (ปัญหาฐานเสียงกับการจัดเก็บค่าบริการ/ ศักยภาพ
ของ อปท. ในการจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสีย และค่าบริการกําจัดของเสีย)
๒.๓.๒ ด้านนโยบาย :
- การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อนโยบายการจัดการทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
ของประเทศ ทําให้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือการดําเนินการขาดช่วง
และไม่ต่อเนื่อง
๒.๓.๓ ด้านปฏิบัติการ :
- ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า มีประเด็นความเห็นต่อการ
ดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องของระยะเวลาในการพิจารณาโครงการที่ล่าช้า
- การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ กลุ่มเป้าหมายยังไม่รู้จักกองทุนฯ แพร่หลาย
- กลุ่มเป้าหมายยังขาดความพร้อมในการจัดทําข้อเสนอโครงการและการบริหาร.
จัดการโครงการเป็นผลให้กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน
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๖
๒.๓.๔ ด้านการบริหารจัดการ : ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งเกิดจากข้อจํากัดด้านบุคลากร ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการเงินและด้าน
การบริหารกองทุนในระดับที่จะสามารถขับเคลื่อนการบริหารงานกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการ
จัดการฐานข้อมูล และการนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน และตัดสินใจที่ดี และการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

14 พฤษภาคม 2558

๗
๓. แนวทางแผนปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนในระยะ ๓ ปี
๓.๑ การกําหนดกลยุทธ์ (Formulate Strategies) เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงินของกองทุนอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย : รายได้และการจัดสรรเงินมีความสมดุลและครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกองทุนอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย : กระบวนการวางแผนและดําเนินงานโดย
ใช้แผนแม่บทหรือยุทธศาสตร์กองทุน
ที่สนองตอบกับมาตรการเร่งรัดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ ของหน่วยงานกลาง

วิสัยทัศน์
“กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกองทุนที่ยั่งยืน สนองตอบต่อทุกภาค
ส่วนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมทีด่ ี”
พันธกิจ
สนับสนุนเงินกองทุนสิง่ แวดล้อม เพื่อจูงใจให้ทกุ ภาคส่วนร่วม
ดําเนินงานรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกรอบ
นโยบาย และแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึง
กองทุนสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์ทั้ง
โดยทางตรงและทางอ้อมจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับการพัฒนาการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย : กองทุนสิง่ แวดล้อมเป็นองค์กรทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน
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๘
๓.๒ แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

การพัฒนา
ทุนหมุนเวียน

การปฏิบัติการ

การสนองตอบ
ประโยชน์ผมู้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย

การเงิน

กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกองทุนทีย่ ั่งยืน สนองตอบต่อทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

การจัดสรรเงินกองทุนสิง่ แวดล้อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
อย่างครอบคลุมและเป็นแหล่งเงินเพื่อตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึง
การใช้ประโชน์กองทุนสิ่งแวดล้อมทั่วถึงและเป็นธรรม

วางมาตรฐานระบบบริหารและ
จัดการกองทุน

เพิ่มศักยภาพด้านการหารายได้เพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อม
มีความยั่งยืนทางการเงิน

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินผลของหน่วยงานกลาง

พัฒนาแผนแม่บทหรือยุทธศาสตร์กองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน

กลไกการติดตามประเมินผลและรายงานผล
โดยมีตัวชี้วัดที่ชดั เจน

พัฒนาบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน
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๙
ยุทธศาสตร์กองทุนสิ่งแวดล้อม ๔ ด้าน ตามหลัก Balanced Scorecard สรุปได้ ดังนี้
๓.๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน (Financial) :
แผนงาน ๑ : การสนับสนุนเงินกองทุน
แผนงาน ๒ : การจัดหารายได้
๓.๒.๒ ยุทธศาสตร์ด้านปฏิบัติการ (Internal Process) :
แผนงาน ๓ : การพัฒนากระบวนการอนุมัติและจัดทําแผนปฏิบัติการกองทุน
แผนงาน ๔ : การกํากับดูแลหรือการติดตามประเมินผล
๓.๒.๓ ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) :
แผนงาน ๕ : การสร้างการมีส่วนร่วม
แผนงาน ๖ : การประชาสัมพันธ์
๓.๒.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน (Learn & Growth) :
แผนงาน ๗ : การพัฒนาบุคลากรกองทุน
แผนงาน ๘ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
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๑๐
3.3 แผนปฏิบตั กิ ารปรับปรุงและพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม (วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 30 มิถุนายน 2561)
ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน
แผนงาน 1 : การสนับสนุนเงินกองทุน
แผนงาน 2 : การจัดหารายได้
เป้าหมาย : รายได้และการจัดสรรเงินกองทุนฯ มีความสมดุลและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตัวชีว้ ัด
: 1. การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมครอบคลุมวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย โดย
ปี 2558 วงเงินไม่ต่ํากว่า 250 ล้านบาท
ปี 2559 -2561 วงเงินไม่ตา่ํ กว่า 600 ล้านบาท
2. กองทุนสิ่งแวดล้อมมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าปีละ ๖๐๐ ล้านบาท
แผนงาน
โครงการ / กิจกรรม / รายการ
แผนงาน 1 การสนับสนุนเงินกองทุน
1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินอุดหนุน
z การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหา
วิกฤติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินกู้
z การจัดสรรเงินกู้เพื่อจัดการปัญหามลพิษของภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิต
(Output)
วงเงินอุดหนุนที่ให้การสนับสนุน
กลุ่มเป้าหมาย ปีละไม่ต่ํากว่า 200
ล้านบาท (ส่วนปีงบประมาณ 25602561 อยู่ระหว่างการทบทวนแผน
แม่บทจึงขอใช้วงเงินในปีงบประมาณ
2559ไปพลางก่อน)
วงเงินกู้ที่สามารถจัดสรรให้
กลุ่มเป้าหมาย โดยวงเงินปีละไม่ต่ํากว่า
400 ล้านบาท (ส่วนปีงบประมาณ
2560-2561 อยู่ระหว่างการทบทวน
แผนแม่บทจึงขอใช้วงเงินใน
ปีงบประมาณ 2559 ไปพลางก่อน)

ระยะเวลาดําเนินงาน / งบประมาณ (บาท)
ปี 2558

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(ตค. 58--ก.ย.5๙)

(ตค. 5๙--ก.ย.๖๐)

(ต.ค.60-มิ.ย.61)

๒00,๐๐๐,๐๐๐

๒00,๐๐๐,๐๐๐

๒00,๐๐๐,๐๐๐

๒00,๐๐๐,๐๐๐

50,๐๐๐,๐๐๐

๔๐0,๐๐๐,๐๐๐

๔๐0,๐๐๐,๐๐๐

๔๐0,๐๐๐,๐๐๐

(ก.ค. 58-ก.ย.58)

- กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/กลุ่ม
งานวิเคราะห์โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม
- กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
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๑๑
แผนงาน
โครงการ / กิจกรรม / รายการ

ผลผลิต
(Output)

แผนงาน 2 การจัดหารายได้
2.๑ การจัดหารายได้จากแหล่งรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ดังนี้
z กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (มาตรา 22(1)) หรือ
y รายได้เข้าสูก่ องทุนฯ ไม่ต่ํากว่าปีละ
1,000 ล้านบาท (โดยเริ่ม
กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตาม
ดําเนินการปี 2560)
มาตรา ๒๒(๗)
z ค่าบริการและค่าปรับ (มาตรา 22(3))
y รายได้เข้าสูก่ องทุนฯ ไม่ต่ํากว่าปีละ
2 ล้านบาท (เริ่มปี ๒๕๕๙)
z งบประมาณแผ่นดิน (มาตรา 22(4))
y รายได้เข้าสูก่ องทุนฯ ไม่ต่ํากว่าปีละ
200 ล้านบาท (เริ่มปี ๒๕๕๙)
z เงินบริจาค (มาตรา 22(5))
y รายได้เข้าสูก่ องทุนฯ ไม่ต่ํากว่าปีละ
2 ล้านบาท (เริ่มปี ๒๕๕๙)
z เงินจากดอกผลและผลประโยชน์อื่นๆ (มาตรา 22(6)) y รายได้เข้าสูก่ องทุนฯ ไม่ต่ํากว่าปีละ
๔0 ล้านบาท (เริ่มปี ๒๕๕๙)
หมายเหตุ :
- กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ได้รับงบประมาณ เมื่อ
ปี 2535 วงเงิน 4,500 ล้านบาท
- ค่าบริการและค่าปรับ ที่นําส่งตามมาตรา 93
แห่งพ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เริ่มได้รับ
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปี ๒๕๕๗ รวมวงเงิน
ประมาณ ๑๑.๓๐ ล้านบาท
- งบประมาณแผ่นดิน ได้รับงบประมาณ เมื่อ ปี
2536 วงเงิน 500 ล้านบาท ปี 2537 วงเงิน
500ล้านบาท ปี 2538 วงเงิน 250 ล้านบาท
- เงินจากดอกผลและผลประโยชน์อื่นๆ ได้รับ
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ จนถึงปี ๒๕๕๗ รวม
๕,๓๑๑.๐๙ ล้านบาท

ระยะเวลาดําเนินงาน / งบประมาณ (บาท)
ปี 2558
(ก.ค. 58-ก.ย.58)

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(ตค. 58--ก.ย.5๙)

(ตค. 5๙--ก.ย.๖๐)

(ต.ค.60-มิ.ย.61)

๒๔๔,๐๐๐,๐๐๐

๑,๒๔๔,๐๐๐,๐๐๐

๑,๒๔๔,๐๐๐,๐๐๐

- กลุ่มงานนโยบายและแผน
การบริหารกองทุน/กลุ่มงาน
ติดตามและประเมินผล
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๑๒
3.3 แผนปฏิบตั กิ ารปรับปรุงและพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ด้านปฏิบตั กิ าร
แผนงาน 3 : การพัฒนากระบวนการอนุมตั ิและจัดทําแผนปฏิบัติการกองทุน
แผนงาน 4 : การกํากับดูแลหรือการติดตามประเมินผล
เป้าหมาย : กระบวนการวางแผนและดําเนินงานโดยใช้แผนแม่บทหรือยุทธศาสตร์กองทุนที่สนองตอบมาตรการเร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ของหน่วยงานกลาง
ตัวชีว้ ัด
: 1. ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนแล้วเสร็จตามแผนภายในปีดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
แผนงาน
โครงการ / กิจกรรม / รายการ

ผลผลิต
(Output)

ระยะเวลาดําเนินงาน / งบประมาณ (บาท)
ปี 2558
(ก.ค. 58-ก.ย.58)

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(ตค. 58--ก.ย.5๙)

(ตค. 5๙--ก.ย.๖๐)

(ต.ค.60-มิ.ย.61)

แผนงาน 3 การพัฒนากระบวนการอนุมัติและจัดทํา
แผนปฏิบัติการกองทุน
3.1 การพัฒนาแผนแม่บทและ/หรือแผนยุทธศาสตร์
กองทุนสิง่ แวดล้อมระยะปานกลางหรือระยะยาว
y แผนยุทธศาสตร์กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
y แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดลล้อม พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

แผนแม่บทและ/หรือแผนยุทธศาสตร์
กองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะยาว (3-5 ปี)

- กลุ่มงานนโยบายและ
แผนการบริหารกองทุน

3.2 การพัฒนา ทบทวนกระบวนการพิจารณากลัน่ กรอง
และอนุมัติโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม
๓.2.1 การจัดทํา/ทบทวน/ปรับปรุงกรอบทิศทางการให้
การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม
นโยบายเร่งด่วนและของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้

กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕

- กลุ่มงานนโยบายและ
แผนการบริหารกองทุน/
กลุ่มงานอํานวยการและ
ประสานเครือข่าย
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๑๓
แผนงาน
โครงการ / กิจกรรม / รายการ

ผลผลิต
(Output)

ระยะเวลาดําเนินงาน / งบประมาณ (บาท)
ปี 2558
(ก.ค. 58-ก.ย.58)

y การทบทวนกรอบทิศทางฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๕๙ และจัดทํากรอบทิศทางฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
y การทบทวนกรอบทิศทางฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๕๙ และจัดทํากรอบทิศทางฯปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ปี 2560

ปี 2561

(ตค. 58--ก.ย.5๙)

(ตค. 5๙--ก.ย.๖๐)

(ต.ค.60-มิ.ย.61)

๒๕๐,๐๐๐

3.2.2 การจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือการประสานการดําเนิน คู่มือประสานการดําเนินโครงการ/คู่มือ
โครงการ/คู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการที่ได้รับเงิน
การจัดทําข้อเสนอโครงการ(เงินกู้/เงิน
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
อุดหนุน)ที่จะขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม

๓.๓ การปรับปรุง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 253๕ เพื่อ
เพิ่มแหล่งรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2559

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงาน
อํานวยการและประสาน
เครือข่าย
- กลุ่มงานนโยบายและ
แผนการบริหารกองทุน

พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ.......ใหม่ ซึ่งระบุ
แหล่งรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น จากหลักการผู้ก่อมลพิษ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จ่าย หลักการ
ผู้ได้รับประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้จ่าย หรือค่าชดเชยความเสียหาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงาน 4 การกํากับดูแลหรือการติดตามประเมินผล
4.1 การสร้างกลไกและระบบการติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ
z การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

y ระบบการรายงานผลผ่านอุปกรณ์
สื่อสาร

- กลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล
๗00,000

๘00,000
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๑๔
แผนงาน
โครงการ / กิจกรรม / รายการ

ผลผลิต
(Output)

z การติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ภายใต้กองทุน

y รายงานการติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการ ภายใต้กองทุน
สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องไม่ต่ํากว่า ๑
ฉบับต่อปี

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (การติดตามประเมินผล
ระหว่างดําเนินโครงการ การประเมินผลเมื่อโครงการ
เสร็จสิ้น และ การประเมินผลเมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว ๑-๒ ปี)

ระยะเวลาดําเนินงาน / งบประมาณ (บาท)
ปี 2558
(ก.ค. 58-ก.ย.58)

๑00,000

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(ตค. 58--ก.ย.5๙)

(ตค. 5๙--ก.ย.๖๐)

(ต.ค.60-มิ.ย.61)

๑๕0,000

๑๕0,000

๑๕0,000
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๑๕
3.3 แผนปฏิบตั กิ ารปรับปรุงและพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
แผนงาน 5 : การสร้างการมีส่วนร่วม
แผนงาน 6 : การประชาสัมพันธ์
เป้าหมาย : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากกองทุนสิ่งแวดล้อมมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
ตัวชีว้ ัด
: 1. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์ทางตรงจากกองทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
๒. จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักกองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ํากว่า 4 ช่องทาง
แผนงาน
โครงการ / กิจกรรม / รายการ
แผนงาน 5 การสร้างการมีส่วนร่วม
5.1 การสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.2 การดําเนินการตามแผนปรับปรุงการให้บริการ
จากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนงาน 6 การประชาสัมพันธ์
6.1 การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์กองทุน
สิ่งแวดล้อม
z การประชาสัมพันธ์
z การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ/การพัฒนาข้อเสนอโครงการให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิต
(Output)
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

ระยะเวลาดําเนินงาน / ค่าใช้จ่าย (บาท)
ปี 2558
(ก.ค. 58-ก.ย.58)

200,000

ปี 2559

ปี 2560

(ตค. 58--ก.ย.5๙)

(ตค. 5๙--ก.ย.๖๐)

200,000

200,000

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2561

(ต.ค.60-มิ.ย61)

200,000

- กลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคะแนนผลการดําเนินงานตามแผน
ปรับปรุงการให้บริการฯ ไม่ต่ํากว่า ๔
จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้รู้จัก
กองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ํากว่า 4 ช่องทาง
ดังนี้
y จดหมายข่าว
y website
y การประชุม สัมมนากลุ่มเป้าหมาย
y วีดีทัศน์

- กลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล

700,000

๑,๘00,000

1,800,000

1,๘00,000

- กลุ่มงานอํานวยการและ
ประสานเครือข่าย/กลุ่มงาน
วิเคราะห์โครงการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ/
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงาน
ติดตามและประเมินผล
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๑๖
3.3 แผนปฏิบตั กิ ารปรับปรุงและพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน
แผนงาน 7: การพัฒนาบุคลากรกองทุน
แผนงาน 8: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
เป้าหมาย : กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน
ตัวชีว้ ัด
: 1. ผลการประเมินกองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าระดับ 4
2. ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทฺธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ มีความพร้อมในการตอบสนองยุทธศาสตร์ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
แผนงาน
โครงการ / กิจกรรม / รายการ
แผนงาน 7 การพัฒนาบุคลากรกองทุน
7.1 การพัฒนาทักษะบุคลากร
- ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าที่ (ด้านแผนและ
โครงการ ด้านการเงินและบัญชี ด้านการติดตาม
ประเมินผล ฯลฯ)
แผนงาน 8 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกองทุน
8.1 การประยุกต์แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่
- ระบบควบคุมภายในที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับ
นโยบายระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
- การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
8.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต
(Output)

ระยะเวลาดําเนินงาน / ค่าใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(1) บุคลากรกองทุนสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพ
และมีความพร้อมในการผลักดันขับเคลื่อน
กองทุนสิ่งแวดล้อมบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์

60,000

๘๕0,000

๘๕0,000

๘๕๐,000

- กลุ่มงานนโยบายและ
แผนการบริหารกองทุน

(1) รายงานผลการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงประจําปีภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
(2) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
รองรับการจัดเก็บข้อมูลโครงการการกํากับ
ควบคุมแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผน/ผล
การใช้จ่ายเงินกองทุน
(3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
บริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมมีความ
พร้อมในการตอบสนองยุทธศาสตร์ ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 80

10,000

10,000

10,000

10,000

- กลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล

๘,000

100,000

100,000

120,000

- กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
- กลุ่มงานอํานวยการและ
ประสานเครือข่าย
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๑๗
๓.๔ ตัวชี้วดั และคําอธิบาย
ตัวชี้วัด

คําอธิบาย

ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย โดย
ปี 2558 วงเงินไม่ต่ํากว่า 250 ล้านบาท
ปี 2559 -2561 วงเงินไม่ต่ํากว่า 600
ล้านบาท

วงเงินกองทุนฯที่ให้การสนับสนุน หมายถึงวงเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ให้การ
สนั บ สนุ น ประเภทโครงการกู้ ยื ม และโครงการเงิ น อุ ด หนุ น ครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ตามกฎหมาย และสอดคล้องแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี
2555- 2559

ตัวชี้วัดที่ ๒ กองทุนสิ่งแวดล้อมมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ กองทุนสิ่งแวดล้อม สามารถจัดหารายได้เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ไม่
ต่ํากว่าปีละ ๖๐๐ ล้านบาท
ต่ํากว่า ปีละ ๖๐๐ ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดที่ ๑ ผลการปฏิบัติงานและผลการ
พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน/การเบิกจ่ายเงิน
ใช้ จ่ า ย เงิ น กองทุ น แล้ ว เสร็ จ ตามแผนภายในปี ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดในแต่ละปี โดยมีผลการปฏิบัติงานและผลการ
ดําเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ใช้จ่ายเงินกองทุนแล้วเสร็จตามแผนภายในปีดําเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๙๐
ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รับประโยชน์ทางตรงจาก
กองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ ประกอบด้วย
๑) กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนฯ ทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับอนุมัติ
๒) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
โดยที่
๑. การสํารวจความพึงพอใจควรกําหนดแนวทางการสํารวจที่เป็นไป
ตามหลักการทางสถิติอย่างเหมาะสม โดยแนวทางการสํารวจจะต้องมุ่งเน้น
ให้ข้อมูลที่ได้รับจากการสํารวจ สามารถสะท้อนความต้องการหรือความพึง
พอใจที่แท้จริงของกลุ่มประชากรได้
๒. การออกแบบสอบถามทั้งในรูปแบบของการสัมภาษณ์หรือการ
เก็บข้อมูลภาคสนามควรมีคําถามครอบคลุมลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม
และชุดคําถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ โดยคํานึงถึงความพึงพอใจใน
ด้านต่างๆ
๓. การประมวลผลข้อมูลควรกําหนดวิธีการประมวลผลด้วยระเบียบ
วิธีวิเคราะห์ทางสถิติ สําหรับสรุปลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง (Character) เพื่อ
วิเคราะห์ความแตกต่างของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะต่าง ๆ
กันด้วย
๔. แนวทางการสํารวจแบบสอบถามและรูปแบบการประมวลผล
ต้องได้รับการหารือและพิจารณาร่วมกับกรมบัญชีกลางและที่ปรึกษาฯ ก่อน
ดําเนินการสํารวจ
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๑๘
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒ จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
รู้จักกองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ํากว่า ๔ ช่องทาง

คําอธิบาย
พิจารณาจาก จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก
กองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ํากว่า 4 ช่องทาง ดังนี้
y จดหมายข่าว
y website
y การประชุม/ สัมมนากลุ่มเป้าหมาย
y วีดีทัศน์

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัดที่ ๑ ผลการประเมินกองทุนสิ่งแวดล้อมไม่ พิจารณาจาก ระดับคะแนนผลการปฏิบัติงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมด้าน
น้อยกว่าระดับ ๔
การพั ฒ นาทุ น หมุ น เวี ย นที่ สํ า คั ญ ประกอบด้ ว ย ตั ว ชี้ วั ด ของการบริ ห าร
พัฒนาทุนหมุนเวียน ๖ ตัวชี้วัด ได้แก่
๑. บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน
๒. การบริหารความเสี่ยง
๓. การควบคุมภายใน
๔. การตรวจสอบภายใน
๕. การบริหารจัดการสารสนเทศ
๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงาน ๖ ตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่า
ระดับ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประ
สิทฺธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ มี
ความพร้อมในการตอบสนองยุทธศาสตร์ ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 80

พิ จารณาจากระดั บความสํ าเร็ จในการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพด้ านการบริ หาร
จัดการสารสนเทศดัชนี โดยพิจารณาความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ
ที่จําเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
๑) ดั ช นี ความพร้ อมใช้ ของระบบสารสนเทศ เป็ น ตั วชี้ วั ดเชิ ง ผลลั พธ์
(Results – output / outcome) ที่บ่งชี้ถึงความสามารถ ในการจัดการด้าน
สารสนเทศขององค์กร ว่าสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้/ยุทธศาสตร์องค์กรได้ดี
ระดับใด
๒) พิ จ ารณาจากน้ํ า หนั ก ซึ่ ง กํ า หนดตามความสํ า คั ญ ของระบบ
สารสนเทศที่มีผลต่อความสําเร็จของยุทธศาสตร์ คูณคะแนนระดับความ
พร้อมของระบบสารสนเทศแต่ละระบบ
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ
ระดับที่ 1 - ระบบสารสนเทศมีความพร้อมในการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 0 - 19.9 %
ระดับที่ 2 - ระบบสารสนเทศมีความพร้อมในการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 - 39.9 %
ระดับที่ 3 - ระบบสารสนเทศมีความพร้อมในการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 40 - 59.9 %
ระดั บ ที่ 4 – ระบบสารสนเทศมี ค วามพร้ อ มในการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 60 - 79.9 %
ระดั บ ที่ 5 – ระบบสารสนเทศมี ค วามพร้ อ มในการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 80 – 100 %
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๑๙
3.5 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนจะได้รบั
๑) กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐที่เป็นส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย/
อากาศเสีย ระบบกําจัดของเสียรวมทั้งสนับสนุนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น ๒๘๐ โครงการ โดยส่วนใหญ่
(ร้อยละ ๙๐ ของวงเงินที่อนุมัติจัดสรรทั้งหมด) เป็นการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการให้มีระบบกําจัดขยะมูลฝอย และระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินงานใน
ภาพรวมสามารถกําจัดขยะมูลฝอย รวม ๗.๕๙ ล้านตัน.บําบัดน้ําเสียได้รวม ๑,๓๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒) ผลักดันให้เกิดโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับ พื้ นที่ / ชุม ชนท้อ งถิ่นที่เ ป็นตั วอย่ า งที่ ดีจํ า นวนมากที่ส ามารถนํ า ไปพัฒ นาต่ อยอด และขยายผลการ
ดําเนินการ ให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
๓) การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม และทําให้การปฏิบัติงานเกิด
ความคล่องตัวยิ่งขึ้น
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