แผนปรับปรุงการให้บริการจาก ผลสารวจ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปีบัญชี ๒๕๕๙
(ดาเนินการประจาปีบัญชี ๒๕๖๐)

สานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

คำนำ
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบราชการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาการทางานเพื่อประชาชน
และรั กษาผลประโยชน์ ของประเทศชาติ ภายใต้หลั กธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดแนวทาง
ในการบริ หารราชการเพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน ส่ว นราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชน
เป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบ
และความปลอดภั ย ของสั ง คมส่ ว นรวม และประโยชน์สู ง สุ ดของประเทศ ซึ่งวิ ธีการปฏิ บัติง านที่ ดีในการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการนั้นจะต้องมีลักษณะที่ประสานการทางานกับทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใส เป็นที่น่าเชื่อมั่น
และศรั ท ธาของประชาชน สามารถน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของการบริ ก ารและท าให้ ผู้ รั บ บริ ก าร
มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น รวมทั้ง เป็นข้อมูลสาหรับให้ผู้บริหารสามารถรับรู้ได้โดยเร็วถึงระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะส่งผลให้มีการปรับปรุงคุณภาพของการบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
แผนปรับปรุงการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๕๙ (ดาเนินการ
ประจาปีบัญชี ๒๕๖๐) จัดทาขึ้นจากรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
บริ หารงานกองทุนสิ่ งแวดล้อม ในปี ๒๕๕๙ โดยพิจารณาโอกาสในการปรับปรุงตามความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนสิ่งแวดล้อมมาจัดทาแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งกองทุน เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนสาหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแก่ทุกภาค
ส่วน รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสัมฤทธิผลต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน ต่อไป

สานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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แผนปรับปรุงกำรให้บริกำรจำกผลสำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีบัญชี ๒๕๕๙
๑. หลักกำรและเหตุผล
๑.๑ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิจ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้กาหนดแบบแผนการบริหารราชการ และวิธีการปฏิบัติงานที่ส่วนราชการต่างๆ จะต้องยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ มาตรา ๘(๔) ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กาหนดว่า ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ
และให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องข้ า ราชการที่จ ะต้ อ งคอยรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจของสั ง คมโดยรวม
และประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ
ให้เหมาะสม
๑.๒ คณะรั ฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ เห็นชอบให้ หน่วยงานต่างๆ ที่มีเงินนอก
งบประมาณ นาระบบการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานสากล และมีการกาหนด
ตัวชี้วัดการดาเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) มาใช้ เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ด าเนิ น งานของทุ น หมุ น เวี ย น และต่ อ มาคณะกรรมการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย นของ
กระทรวงการคลัง ได้มีมติเห็นชอบให้กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นทุนหมุนเวียนประเภทเพื่อการกู้ยืม ที่เข้าสู่ระบบ
ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน โดยเริ่มตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
๑.๓ ตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย นประจ าปี บั ญ ชี ๒๕๖๐
สานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยสานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กรมบัญชีกลาง และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด ได้กาหนดเกณฑ์วัดการดาเนินงานและตัวชี้วัดด้านการ
สนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒ ตัวชี้วัดคือ การสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม และการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ประจาปีบัญชี ๒๕๕๙
๑.๔ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
ได้ว่าจ้างบริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จากัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดาเนินการสารวจความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการของกองทุนฯ ได้อย่างเต็มที่ ทาให้ผลสารวจดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ และจากรายงานผลการสารวจ
ดังกล่าวที่แล้วเสร็จ สานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้นามารวบรวมและวิเคราะห์ผลการสารวจเพื่อประกอบการ
จัดทาร่างแผนปรับปรุงการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้ระดมความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
การจัดทาแผนปรับปรุงการให้บริการแล้ว จึงได้จัดทาแผนการปรับปรุงการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อมฉบับนี้
ขึ้น เพื่อนาเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
๒. เป้ำประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ ได้อย่างมีประสิทธิผลทัง้ ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
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๓. เป้ำหมำย
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จากการบริ ห ารงานกองทุ นสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้ งผู้ ม าขอรั บบริ การจากกองทุ น
สิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๔. ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรบริหำรงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๙
สานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จากัด ได้สารวจความ
พึงพอใจของผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสี ยของกองทุนสิ่งแวดล้ อม ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุน
หมุนเวียนประจาปีบัญชี ๒๕๕๙ โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มประชากรเป้าหมายในการสารวจจานวนทั้งสิ้น
๓๘๕ หน่วยตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม และ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ดังนี้
4.๑ กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำรจำกกำรบริหำรงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๙ จานวน ๑๖๐
หน่วยตัวอย่าง เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจากกลุ่มประชากร
เป้าหมายในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเฉพาะที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์โดยตรง แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย ดังนี้
(๑) ผู้ที่อยู่ระหว่างพิจารณา จานวน ๑๑๘ หน่วยตัวอย่าง (๒) ผู้ที่ยื่นข้อเสนอแล้วได้รับการอนุมัติ จานวน ๓๓
หน่วยตัวอย่าง และ (๓) ผู้ที่ยื่นข้อเสนอแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ จานวน ๙ หน่วยตัวอย่าง
ผลสำรวจควำมพึงพอใจของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำรจำกกำรบริหำรงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม
ประจำปี ๒๕๕๙ ความพึงพอใจต่อการทางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ย
เรียงลาดับจาก มาก ไปน้อย ดังนี้ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๓๒๖ ด้านคุณภาพของ
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๒๐๓ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๙๓๘ ด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๗๔ ตามลาดับ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับพึงพอใจ เมื่อนามา
เปรียบเทียบผลการสารวจร้อยละความพึงพอใจต่อการดาเนินงานฯ ของกลุ่ มผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนฯ ระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๕.๔๐ ในขณะที่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๕.๙๗ ซึ่งร้อยละความพึงพอใจ เพิ่มขึ้น
4.๒ กลุ่มประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ จานวน
๑๕ โครงการ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) โดยคานึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของกลุ่ม
ประชากรเป็นหลักและกาหนดขนาดตัวอย่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ โครงการละ ๑๕ ราย รวมทั้งสิ้น
๒๒๕ หน่วยตัวอย่าง โดยมีระยะเวลาในการดาเนินการสารวจ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๕๙
ผลสำรวจควำมพึงพอใจของกลุ่มผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ ประจำปี ๒๕๕๙
ความพึงพอใจต่อรูปแบบ/ผลกระทบ/ผลลัพท์ จากการดาเนินโครงการ พบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ย
เรียงลาดับจาก มาก ไปน้อย ดังนี้ ความพึงพอใจต่อลักษณะหรือรูปแบบโครงการที่เจ้าของโครงการดาเนินงาน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๔๙๖ ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๓๑ ความพึงพอใจ
ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๑๑๓ ตามลาดับ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก เมื่อนามาเปรียบเทียบผลการสารวจร้อยละความพึงพอใจต่อการดาเนินงานฯ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กับ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๘.๔๐ ในขณะที่ ปี พ.ศ.
๒๕๕๙ มีคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๙๐.๑๐ ซึ่งร้อยละความพึงพอใจ เพิ่มขึ้น
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๕. แผนปรับปรุงกำรให้บริกำรจำกผลสำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙
(ดำเนินกำรประจำปีบัญชี ๒๕๖๐)
จากการวิ เ คราะห์ ผ ลการส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
และประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง สานักงานฯ ได้นามาพิจารณาจัดทาแผนการปรับปรุง
การให้ บ ริ การฯ โดยแผนการปรั บ ปรุ ง การให้ บริ การจากผลส ารวจความพึ งพอใจของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
ประจ าปี บั ญชี ๒๕๕๙ (ด าเนิ น การประจ าปีบั ญชี ๒๕๖๐) คื อ โครงการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการให้ บริ การ
ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /ผู้รับบริการที่จะดาเนินการประจาปีบัญชี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย โครงการ /
กิจกรรม ดังนี้
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ให้บริการ
กิจกรรม ๑ : การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือหรือเอกสารอื่นๆ เช่น คู่มือแนะนากองทุน
สิ่งแวดล้อม แผ่นพับที่เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านหลายช่องทาง เช่น ผ่าน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม ๒ : การพั ฒ นาข้ อ มู ล สารสนเทศส าหรั บ ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย ในเว็ ป ไซต์ ก องทุ น
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรม ๓ : การสร้างเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ
กิจกรรม ๔ : การพัฒนากระบวนการ/ลดระยะเวลา การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดร่างแผนการปรับปรุงฯ ดังตารางแนบ
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แผนปรับปรุงกำรให้บริกำรจำกผลสำรวจควำมพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีบญ
ั ชี ๒๕๕๙
(ดำเนินกำรประจำปีบญ
ั ชี ๒๕๖๐)
ระยะเวลาดาเนินการ

๑. กิ จ กรรม ๑ :
การเผยเพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือเอกสารอื่นๆ เช่น คู่มื อ
แนะนากองทุนสิ่งแวดล้อม แผ่นพับที่เกี่ยวกับการ
ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่าน
หลายช่ อ งทาง เช่ น ผ่ า นโครงการที่ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ หน่วยงาน/องค์กรได้รับทราบถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ท้าทาย หน่วยงาน/องค์กรได้รับทราบ
ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่าน
โครงการที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น
สิ่งแวดล้อม

เชิงปริมาณ : คู่ มื อ หรื อเอกสาร
อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการขอรั บการ
สนั บสนุ นเงิ นกองทุ นสิ่ งแวดล้ อม
ได้รับการเผยแพร่ให้กับ หน่วยงาน/
องค์กรต่างๆ อย่างน้อย ๕๐๐ ฉบับ
ส่งวี ดิ ทั ศน์ ให้ โครงการที่ ได้ รั บการ
สนั บสนุ นงบประมาณจากกองทุ น
สิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่ อย่างน้อย
๑๐๐ แห่ง
เชิงคุณภาพ : หน่ ว ยงาน/องค์ ก ร
ที่มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุ นสิ่ งแวดล้ อม ตามโครงการ
มาตรา ๒๓(๑) ๒๓(๓) และ ๒๓(๔)
ได้ รั บทราบถึ งข้ อมู ลและวิ ธี เขี ยน
ข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องและชัดเจน
๒. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสาหรับทุก เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มเป้าหมาย ในเว็ปไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม
ในเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้รับ
เป้าประสงค์ ฐานข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์กองทุน การพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๑ ฐาน
สิ่งแวดล้อม ที่เผยแพร่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและ เชิงคุณภาพ: ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทันต่อสถานการณ์
ในเว็ บ ไซต์ ก องทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม

ผลลัพธ์
ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้รับข้อมูล
อย่างถูกต้องและครบถ้วน

มีช่องทาง/ รูปแบบ การ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.๕๙
พ.ย. ๕๙
ธ.ค.๕๙
ม.ค.๖๐
ก.พ.๖๐
มี.ค.๖๐
เม.ย.๖๐
พ.ค.๖๐
มิ.ย.๖๐
ก.ค.๖๐
ส.ค.๖๐
ก.ย.๖๐

โครงการ /กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด

กลุม่ งานอานวยการฯ

- กลุ่มงานอานวยการฯ
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ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด

ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.๕๙
พ.ย. ๕๙
ธ.ค.๕๙
ม.ค.๖๐
ก.พ.๖๐
มี.ค.๖๐
เม.ย.๖๐
พ.ค.๖๐
มิ.ย.๖๐
ก.ค.๖๐
ส.ค.๖๐
ก.ย.๖๐

โครงการ /กิจกรรม
เป้าหมายที่ท้าทาย หน่วยงาน/องค์กรได้รับทราบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านเว็ป
ไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม
๓. การสร้างเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการ
เขียนข้อเสนอโครงการ
เป้าประสงค์ มีเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงที่สามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการ
ที่ถูกต้องให้กับหน่วยงาน/องค์กรที่มาขอรับการ
แนะนาได้
เป้า หมายที่ท้ าทาย เครื อข่า ยพี่เ ลี้ยงสามารถ
สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ร/หน่ ว ยงานสามารถเสนอ
โครงการเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ฯ
และมี คะแนนการพิจ ารณาเบื้ องต้น ไม่ น้อ ยกว่ า
ร้อยละ ๕๐

ที่เผยแพร่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทาง Website และ Application
และทันต่อสถานการณ์
กองทุนสิ่งแวดล้อมมีเครือข่าย
ที่เป็นพี่เลีย้ งในการเขียนข้อเสนอ
โครงการส่งผลให้ข้อเสนอ
โครงการมีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์
เพียงพอต่อการพิจารณา

- กลุ่มงานวิเคราะห์ฯ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- กลุ่มงานวิเคราะห์ฯ
สิ่งแวดล้อม

๔. การพัฒนากระบวนการ/ลดระยะเวลา
การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ กระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการที่
กระชับ
เป้าหมายที่ท้าทาย กระบวนการพิจารณาอนุมัติ
โครงการได้รับการปรับปรุงและประกาศใช้มากกว่า ๑
กระบวนการ

มีการเผยแพร่กระบวนการพิจารณา
อนุมัติโครงการที่ปรับปรุงแล้ว

- กลุ่มงานวิเคราะห์ฯ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- กลุ่มงานวิเคราะห์ฯ
สิ่งแวดล้อม

เชิงปริมาณ : จานวนเครือข่าย
การเป็นพี่เลี้ยงที่มีส่วนร่วมในการ
จัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ
ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ก อ ง ทุ น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ๗
เครือข่าย
เชิงคุณภาพ : กองทุนสิ่งแวดล้อม
มี เ ครื อข่ า ยกา รเป็ นพี่ เ ลี้ ย งที่
สามารถถ่ายทอดข้อมูลและวิธีการ
เขี ย นข้ อ เสนอโครงการที่ ถู ก ต้ อ ง
ให้กับหน่วยงาน/องค์กรที่มาขอรับ
การแนะนาได้
เชิงปริมาณ : กระบวนการพิจารณา
อนุ มั ติ โครงการได้ รับการปรั บปรุ ง
แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ ม า ก ก ว่ า ๑
กระบวนการ
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุมัติโครงการลดลง
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ภำคผนวก

๑

บทสรุปผู้บริหาร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินโครงการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และให้ Third Party เป็นผู้ดาเนินการสารวจ
เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง เที่ยงตรง แม่นยาและได้ข้อมูลมาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม
และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยดาเนินการสารวจระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๕๙ สรุปผลการสารวจและข้อเสนอได้ ดังนี้

 กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑. สถานภาพทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๙๕.๖๐ ยื่นข้อเสนอต่อกองทุน
สิ่งแวดล้อมประเภทเงินอุดหนุน และร้อยละ ๔.๔๐ ยื่นข้อเสนอต่อกองทุนสิ่งแวดล้อมประเภทเงินกู้ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ ๗๓.๘๐ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ร้อยละ ๒๐.๖๐ เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
และร้อยละ ๕.๖๐ เป็นโครงการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองลงมาเป็นองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน และส่วนราชการ
ประเภทของการยื่นข้อเสนอของกลุ่มตัวอย่าง
4.4

เงินกู้
เงินอุดหนุน

95.6

๒. การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” มาก่อน โดยช่องทางที่ได้ยินส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ ๔๘.๘๐ ได้ยินจากการประชุม/สัมมนา รองลงมาร้อยละ ๔๑.๘๐ จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร้อยละ ๘.๘0
จากเว็บไซต์ และร้อยละ ๐.๖๐ จากโทรทัศน์

๒

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๙๖.๙๐ ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยระบุว่า
กองทุนฯ มีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุน
การแก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมของทุกภาคส่ ว น ส่ งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และวางแผนหรือกาหนดนโยบายและ
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๓.๑๐ ไม่ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ทราบหน้าที่ หรือไม่ทราบหน้าที่

ช่องทางการรับรู้ (เฉพาะผู้ที่เคยได้ยิน)

3.1
โทรทัศ น์

0.6
8.8

เว็บไซต์

41.8

เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ

ไม่ทราบหน้าที่ การประชุมสัมนา
ทราบหน้าที่

96.9
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ประเด็นความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นการวัดความ
พึ ง พอใจด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ข องกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ พึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์ว่า
มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ได้ ม ากที่สุ ด มีค่ าเฉลี่ ย ๓.๘๔ รองลงมามี ความพึงพอใจต่ อ
การประชาสั ม พัน ธ์ห ลั กเกณฑ์เ งื่อ นไขและข้ อก าหนดในการขอรับ การสนับ สนุ นจากกองทุน สิ่ ง แวดล้ อ ม
มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๘ ถัดมา คือ ความเหมาะสมในด้านความถี่ในการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย ๓.๓๘ และมีความ
พึงพอใจต่อการมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย ๓.๒๙

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์
3.29

ช่องทางในการประชาสัมพั นธ์ที่หลากหลาย

3.38

ความถีใ่ นการประชาสัมพั นธ์

3.58

ประชาสัมพั นธ์เกณฑ์เงือ่ นไขและข้อกาหนด

3.84

ความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

3
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
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๓

ประเด็ น ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มอยากรู้ ม ากที่ สุ ด และอยากให้ ก องทุ น
สิ่งแวดล้อมนาเสนอ ซึ่งเป็นคาถามปลายเปิด พบว่า ร้อยละ ๕๐.๔๐ ต้องการให้นาเสนอขั้นตอนการยื่นขอ
งบประมาณ หลักเกณฑ์การอนุมัติ และขั้นตอนการขออนุมัติ รองลงมา ร้อยละ ๓๕.๓๐ ต้องการให้นาเสนอ
บทบาทหน้าที่ การบริหารงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๖.๕๐ ต้องการให้นาเสนอแนวทางในการเขียน
ของบประมาณ การให้เงินสนับสนุนและรายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆ ร้อยละ ๔.๓๐ ต้องการให้นาเสนอข้อมูล
ความรู้ หรืองานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑.๔๐ ต้องการให้นาเสนอแนวทาง/เงื่อนไข
ในการจัดทาโครงการ ร้อยละ ๑.๔๐ ต้องการให้นาเสนอระยะเวลาในการพิจารณาเงินงบประมาณในแต่ละปี
และการตรวจรับโครงการ และร้อยละ ๐.๗๐ ต้องการให้นาเสนอแนวทางในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของกองทุนฯ และหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่กลุ่มเป้าหมายอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมปรับปรุง /พัฒนาการประชาสัมพันธ์
ซึ่งเป็นคาถามปลายเปิดพบว่า ร้อยละ ๕๖.๓๐ ต้องการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น
โซเชียลมีเดีย โทรทัศน์ โฆษณา เอกสารแผ่นผับ เว็บไซต์ ทาแอพพลิเคชั่น และวารสาร เป็นต้น รองลงมา
ร้อยละ ๑๙.๔๐ ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับเทศบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ชุมชน
ร้อยละ ๑๐.๐๐ ต้องการให้นาเสนอแนวทางในการเขียนของบประมาณการให้เงินสนับสนุน ร้อยละ ๖.๙๐
ต้องการให้นาเสนอตัวอย่างโครงการที่ประสบผลสาเร็จในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อนามาปรับใช้กับ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือเอกชน ร้อยละ ๓.๑๐ ต้องการให้เชิญประชุม อบรมสัมมนา ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อความเข้าใจและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ร้อยละ ๒.๕๐ ต้องการให้ทาเว็บไซต์ ที่เข้าไปดูข้อมูลนั้นๆ ได้ง่าย เห็นชัดเจน ไม่ควรทาให้
ซับซ้อนจนเกินไป ร้อยละ ๑.๙๐ ต้องการให้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ในระดับท้องถิ่น หรือระดับ
ภูมิภาค เนื่องจากหน่วยงานบางหน่วยไม่ทราบว่ามีกองทุนฯ ที่สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
๓. ความพึงพอใจต่อการทางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจต่อการทางานของกองทุนฯ อยู่ในระดับพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
๑. ด้านการยื่นข้อเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
ความโปร่งใสในการพิจารณางบประมาณโครงการ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๖ รองลงมา ความเหมาะสมของ
แบบฟอร์มและการกรอกรายละเอียด และความสะดวกในการยื่นข้อเสนอโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๒ การแจ้ง
ความคืบหน้าระหว่างรอผลการพิจารณา มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๔ ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และหลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อกาหนดของกองทุนฯ ในการพิจารณาโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๕ และ
ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๒
๒. ด้ า นการเบิ ก จ่ า ยเงิ น (เฉพาะผู้ ยื่ น โครงการที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ ) พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
มีความพึงพอใจต่อความชัดเจนการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๗ รองลงมา ความชัดเจน
ในขั้นตอนการจ่ายเงิน มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๑ และความรวดเร็วและการตรงต่อเวลา มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๙

๔

๓. ด้านการติดตามประเมินผล (เฉพาะผู้ยื่นโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของแบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงาน ความเหมาะสมของจานวน
ครั้ง ในการติดตามประเมินผล และความเหมาะสมของระยะเวลาการติดตามประเมินผลในแต่ละครั้ง มีค่าเฉลี่ย
๔.๐๓
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ รองลงมา ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๘
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๗ ความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๒ การให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ และสามารถ
ติดต่อและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๒
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค วามพึงพอใจต่อความสะอาดของ
สถานที่ให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๘ รองลงมา ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
๔.๐๐ ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๙ จุด/ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย และเข้าถึงได้สะดวก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ และป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ มี
ค่าเฉลี่ย ๓.๗๔
ด้านคุณภาพของการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลที่ได้รับจากการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๒ รองลงมา ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ และ
การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๘
๔. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
๔.๑ จุดเด่นของการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า จุดเด่นของ
การให้ บ ริ ก าร คื อ เจ้ า หน้ า มี ค วามเป็ น มิ ต ร เต็ ม ใจบริ ก าร ท างานด้ ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น มี ค วามรู้
ความสามารถในการเสนอแนะรายละเอียดต่างๆ รองลงมามีความเห็นว่า จุดเด่นของการให้บริการ คือ การ
สนั บ สนุ น เงิน งบประมาณด้านสิ่ งแวดล้อมให้ กับหน่ว ยงานต่างๆ มีแนวทางและวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน
ในการให้ บ ริ การของทางกองทุน ฯ มีขั้นตอนการพิจารณางบประมาณที่ชัดเจน โปร่งใส และยุติธ รรม
มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง มีดอกเบี้ยในการกู้ยืมต่า และมีแบบฟอร์มเอกสารและหนังสือคู่มือ
แนวทางที่ชัดเจน
๔.๒ จุดด้อยหรือประเด็นที่ไม่พึงพอใจของการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง
มีความเห็นว่าจุดด้อย คือ ขั้นตอนการเขียนแผนงาน/การพิจารณาขอทุน มีข้อกาหนด และรายละเอียดมาก
ทาให้เกิดความล่าช้า รองลงมามีความเห็นว่าจุดด้อย คือ การอนุมัติเงินงบประมาณล่าช้า ระยะเวลาในการยื่น
ขอทุนสนับสนุนสั้นเกินไป การประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนไม่เพียงพอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่
มีจานวนน้อย ทาให้การดูแลในแต่ละโครงการเป็นไปได้อย่างไม่ทั่วถึง การเข้าถึงข้อมูล ช่องทางการสื่อสาร
มีไม่มาก และมีความเห็นว่าจุดด้อยคือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมน้อยเกินไป

๕

๔.๓ ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอให้
เพิ่มช่องทางในการขอทุนสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น รองลงมา มีข้อเสนอให้ปรับปรุงขั้นตอน
หรือกฎระเบียบข้อบังคับ ในการของบประมาณและอนุมัติโครงการให้ง่ายขึ้น ปรับปรุงระยะเวลาขั้นตอนใน
การพิจาณาโครงการให้เร็วขึ้น อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ ประสานงานโดยตรงกับผู้ยื่นเสนอโครงการโดย
ไม่ต้องผ่านคนกลาง รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ฯ อธิบายขั้นตอนรายละเอียดการเขียนของบประมาณ เงื่อนไขต่างๆ
และขั้นตอนการยื่นขอทุน นอกจากนี้ เสนอให้มีการจัดอบรมอย่างน้อยปีละครั้ง และให้กองทุน ฯ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการรักษา ฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต่างๆ สาหรับในกรณีโครงการเงินกู้ มีข้อเสนอให้
เพิ่ ม ธนาคารอื่ น ๆ ด้ ว ย นอกเหนื อ จากธนาคารกรุ ง ไทย และให้ ส นั บ สนุ น เงิ น กู้ ใ นอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ต่ าลง
เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนสนใจในการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะให้เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์
ในระดับอาเภอ หรือจังหวัด เนื่องจากมีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ต้องการทุนสนับสนุน ซึ่งปัจจุบันมีแต่
หน่วยงานบางหน่วยที่ทราบเรื่องการขอทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ
 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
๑. สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ มตัว อย่างส่ วนใหญ่ เป็น ประชาชนในระยะ ๑
กิโลเมตร จากโครงการ รองลงมาเป็นประชาชนในระยะมากกว่า ๑ กิโลเมตรจากโครงการ ผู้ปฏิบัติงานใน
โครงการ หน่วยงานราชการในระยะ ๑ กิโลเมตรจากโครงการ และหน่วยงานราชการในระยะมากกว่า ๑
กิโลเมตรจากโครงการ ตามลาดับ
๒. การรับรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิน โครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุน ฯ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๕๙.๑๐ ไม่ทราบว่าโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และร้อยละ
๔๐.๙๐ ทราบว่าโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ ๗๑.๑๐ ไม่เคย
เข้าร่วมโครงการ ในขณะที่ร้อยละ ๒๘.๙๐ เคยเข้าร่วมโครงการ โดยกลุ่มตั วอย่างที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
จะสารวจความคิดเห็นเฉพาะเรื่องการรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม
ทราบ/ไม่ทราบว่าโครงการ
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน

เคย / ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ

40.9

28.9

59.1
ไม่เคยเข้ าร่วม
เคยเข้ าร่วม

ไม่ทราบ
ทราบ

71.1

๖

๓. ประเด็นความพึงพอใจต่อรูปแบบ/ผลกระทบ/ผลลัพธ์ จากการดาเนินโครงการที่ได้รับ
การสนั บสนุน จากกองทุ น สิ่ง แวดล้ อม ในภาพรวมพบว่ า มีค วามพึง พอใจมาก มี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ ๔.๓๑
ซึ่งพิจารณาตามประเด็นดังนี้
๓.๑ ความพึงพอใจต่อลักษณะ หรือรูปแบบโครงการที่เจ้าของโครงการดาเนินการ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ ทั้งในด้านการมี
ส่วนร่วมและการให้ข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๒ ความพึงพอใจต่อลักษณะ/รูปแบบกิจกรรมของโครงการที่
ได้มีส่ วนเข้าร่ วมดาเนิ นการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๔๙ และความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๘
๓.๒ ความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ระบบสั ง คมและวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ๔.๑๘
มีความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔ และมี
ความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๒
๓.๓ ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีจ ากการเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อมในพื้นที่ดาเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ๔.๓๔
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ การฟื้ น ตั ว ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่
ดาเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ดาเนิ น โครงการ มี ค่า เฉลี่ ย เท่ ากั บ ๔.๓๒ มี ความพึ งพอใจต่ อบทเรีย นและประสบการณ์ต่ างๆที่ เกิ ดจาก
การดาเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๑ และมีความพึงพอใจต่อการตื่นตัว/เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ดาเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการและสิ่งที่อยากให้แก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการ
๑) กลุ่มตัวอย่างระบุประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คือ การลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
รองลงมา เป็ น การฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ การลดค่ า ใช้ จ่ า ยในครั ว เรื อ น ส่ ง เสริ ม รายได้ แ ก่ ชุ ม ชน
และการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตามลาดับ
๒) สิ่งที่อยากให้แก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการ คือ การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
รองลงมา เสนอให้ ส นับ สนุน โครงการอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยการให้ความรู้ แก่ผู้ เกี่ยวข้อง รายละเอียด
การดาเนินงานของโครงการ และการส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้ ตามลาดับ
๔. การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ หรื อ ร้ อ ยละ ๕๑.๑๐ ไม่เ คยได้ยิ น ชื่อ “กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม”และร้ อยละ ๔๘.๙๐ เคยได้ ยิน ชื่ อ
“กองทุน สิ่ ง แวดล้ อม” โดยร้ อยละ ๔๒.๘๐ ระบุไ ด้ยิน จากเจ้ าหน้ าที่ ภ าครัฐ ร้อ ยละ ๒๙.๑๐ ระบุไ ด้ยิ น
จากโทรทัศน์ ร้อยละ ๑๔.๕๐ ระบุได้ยินจากผู้นาชุมชน ร้อยละ ๑๐.๐๐ ระบุได้ยินจากเพื่อนบ้าน และร้อยละ
๓.๖๐ ได้ยินจากเว็บไซต์ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จะสารวจความคิดเห็น
เฉพาะเรื่องที่ต้องการให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดาเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์อย่างไร ซึ่งไม่ได้นาไป
คานวณร้อยละความพึงพอใจต่อการทางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม

๗

การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม

51.1

48.9

ช่องทางการรับรู้ (เฉพาะผู้ที่เคยได้ยิน)

3.6

เว็บไซต์

10

เพื่อนบ้าน

14.5

ผู้นาชุ มชน

29.1

โทรทัศ น์
ไม่เคยได้ ยนิ ชื่อ
เคยได้ ยนิ ชื่อ

42.8

เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
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เมื่อถามถึงหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ ๕๓.๖๐ ทราบ
หน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยร้อยละ ๕๐.๘๐ ระบุว่ามีหน้ าที่สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ
ดาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๒๕.๔๐ ระบุมีหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ร้อยละ ๑๐.๒๐
ระบุ มี ห น้ า ที่ แ ก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ ๔๖.๔๐ ไม่ ท ราบหน้ า ที่ ข องกองทุ น
สิ่งแวดล้อม
การรับทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม

46.4
53.6
ไม่ทราบ
ทราบ

เมื่อถามถึงการพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุน สิ่งแวดล้อม (เฉพาะผู้ที่เคยได้ยิน
ชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ ๕๘.๒๐ ระบุเคยพบเห็นข้อมูลข่าวสาร
การประชาสั ม พั น ธ์ ข องกองทุ น ฯ และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ ๔๑.๘๐ ระบุ ไ ม่ เ คยพบเห็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
การประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ระบุเคยพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ
กองทุนฯ ร้อยละ ๓๗.๕๐ ระบุผ่านทางโทรทัศน์ ร้อยละ ๓๑.๓๐ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร้อยละ ๒๕.๐๐
ผ่านทางผู้นาชุมชน ร้อยละ ๔.๗๐ ผ่านทางเว็บไซต์ และร้อยละ ๑.๖๐ ผ่านทางเพื่อนบ้าน
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ช่องทางการรับรู้ (เฉพาะผู้ที่เคยได้ยิน)

เคย /ไม่เคยพบเห็นข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

1.6

เพื่อนบ้าน

41.8
58.2

4.7

เว็บไซต์

25

ผู้นาชุ มชน

31.3

เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
เคย
ไม่เคย

37.5

โทรทัศ น์
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เมื่อถามถึงระดับของความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ เนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์ ว่า
มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ได้ มากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ ย ๓.๓๕ รองลงมา มีความพึงพอใจต่อ
การประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ย ๓.๒๙ มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในด้านความถี่
ในการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย ๓.๑๔ และมีความพึงพอใจต่อ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
มีค่าเฉลี่ย ๓.๐๓ ตามลาดับ
ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุน
3.03

ช่องทางในการประชาสัมพั นธ์ ที่หลากหลาย

3.14

ความถี่ในการประชาสัมพั นธ์

3.29

ประชาสัมพั นธ์ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อกาหนด
ความเหมาะสมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ได้

3.35
2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

๕. ประเด็ น ที่ อยากให้กองทุน สิ่งแวดล้อมดาเนิน การประชาสัมพัน ธ์ แ ละประเด็น ที่กลุ่ม
ตัวอย่างอยากรู้มากที่สุดเกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม
๕.๑ กลุ่มตัวอย่างระบุประเด็นที่ ต้องการให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดาเนินการประชาสัมพันธ์
มากที่สุด คือ การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ กระจายเสียงผ่านเสียง
ตามสาย วิทยุชุมชน ผู้นาชุมชน เป็นต้น รองลงมา เสนอให้เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน และจัดให้มีเอกสารชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ตามลาดับ
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๕.๒ ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างต้องการทราบมากที่สุดเกี่ยวกับกองทุนฯ และอยากให้กองทุน ฯ
น าเสนอมากที่สุ ด คื อ การชี้แ จงรายละเอีย ด ข้อ กาหนดต่า งๆ งบประมาณ และเป้ าหมายของกองทุน ฯ
รองลงมา คือ การน าเสนอบทบาท หน้ าที่ของกองทุน ฯ โดยภาพรวมว่า มีประโยชน์อย่างไร การนาเสนอ
วิธี แก้ ไ ขปั ญหาด้า นสิ่ ง แวดล้ อ มให้ แก่ ชุ มชน การยกตั ว อย่ างโครงการที่ ส ามารถดาเนิ น การขอทุน ได้ เ ป็ น
กรณีศึกษา ตามลาดับ
 ปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินโครงการสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
๑. การลงพื้นที่สารวจโครงการ ในกรณีโครงการเงินกู้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับระบบ
บาบัดน้าเสีย ระบบบาบัด คุณภาพอากาศที่ดาเนินการภายในโรงงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ที่อาศัยอยู่รอบ
โครงการจะไม่ทราบว่าโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้
รวมทั้งไม่สามารถบอกประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการและสิ่งที่ต้องการให้แก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการได้
๒. แบบสอบถามชุดผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนฯ ในประเด็นความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของ
กองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม บางข้ อกลุ่ ม ตัว อย่ างไม่ ส ามารถตอบข้อ มูล ได้ เช่น ด้ านการให้ บ ริก ารของเจ้า หน้ า ที่
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านคุณภาพของการให้บริการ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างประสานงานกับ
ส านั กงานกองทุน ฯ ผ่ านทางโทรศัพท์ ไม่เคยเข้าไปที่ ส านักงานกองทุน สิ่ งแวดล้ อม หรือ บางกลุ่ มตัว อย่าง
ประสานงานผ่านสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
๓. แบบสอบถามชุ ด ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากโครงการ
หั ว ข้ อ การรั บ รู้ ข้ อ มู ล และการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า เคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”
หรื อ ไม่ ทั้ งนี้ หากไม่ เคยได้ยิ น ชื่ อ “กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม” จะข้า มไปตอบข้อ อยากให้ กองทุ นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ดาเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง ในประเด็นนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้ยินชื่อ “กองทุน
สิ่งแวดล้ อม” จะไม่ส ามารถตอบได้ว่า อยากให้ กองทุนสิ่ งแวดล้ อมดาเนินการปรับปรุงการประชาสั มพันธ์
อย่างไรบ้าง
 ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง
๑. การปรับปรุงแบบสอบถาม และการสารวจความคิดเห็น
๑.๑ เสนอให้ปรับปรุงแบบสอบถามให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ โดยแบ่งเป็น
ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรา 23(1) มาตรา 23(3) และมาตรา 23(4)
๑.๒ การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณีอยู่ระหว่างการพิจารณา
โครงการผ่านทางโทรศัพท์นั้น บางกลุ่มตัวอย่างไม่พบผู้ประสานงาน เนื่องจากการพิจารณาโครงการนั้นมีความ
ล่าช้า บางโครงการเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานได้ลาออกไปแล้ว

๑๐

๒. การปรับปรุงการดาเนินงาน และการให้บริการ
๒.๑ ควรให้โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุ นจากกองทุนสิ่ งแวดล้อม กาหนดแผน
เงิน และแผนงานในการวัดผลการรับรู ้เกี่ยวกับการสนับสนุ นเงินของกองทุนสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ผไู ้ ด้รับการ
สนับสนุ นโครงการช่วยประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มของผูไ้ ด้รับผลกระทบที่อยู่
ใกล้เคียงโครงการได้อีกทางหนึ่ง
๒.๒ เสนอให้ เ พิ่ ม การประชาสั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วกับ บทบาท หน้า ที่ ภารกิ จ ของกองทุ น
สิ่ งแวดล้อม รวมถึ งรายละเอียด ขั้นตอนปฏิ บตั ิการขอทุนสนับสนุ นให้แก่ ผูน้ าชุ มชน ประชาชนในระดับ
ตาบล และระดับอาเภอ
๒.๓. เสนอให้ปรับปรุงเว็บไซต์ www.envfund.onep.go.th โดยพัฒนาเนื้อหาให้มีความ
ชัดเจน ค้นหาข้อมูลง่าย รวมถึงให้สามารถตรวจสอบสถานะโครงการสาหรับผู้ที่ยื่นข้อเสนอต่อกองทุน โดยระบุ
ว่าอยู่ในขั้นตอนใด และให้ระยะเวลาอีกเท่าไร เพื่อผู้ที่ยื่นข้อเสนอฯ จะได้นาไปวางแผนการดาเนินงานต่อไปได้
ทั้งนี้หากมีระบบที่สามารถตรวจสอบสถานะได้อยู่แล้ว ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบด้วย

๑๑

 เปรียบเทียบร้อยละความพึงพอใจต่อการทางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กับ พ.ศ.๒๕๕๙
เปรียบเทียบผลการสารวจร้อยละความพึงพอใจต่อการทางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
ของกลุ่ มผู้ ยื่ นข้ อเสนอโครงการ ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กั บ พ.ศ.๒๕๕๙ พบว่ า ในปี พ.ศ.๒๕๕๘
มีคะแนน ๘๕.๔๐ ในขณะที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีคะแนน ๘๕.๙๗ รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ก
สรุปว่า กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ มีความพึงพอใจต่อการทางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เพิ่มมากขึ้น

เปรียบเทียบร้อยละความพึงพอใจ (กลุ่มผู้ยนื่ ข้อเสนอโครงการ)
87.00
86.50
86.00
85.50
85.00

85.97
85.40

84.50
84.00

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

เปรียบเทียบผลการสารวจร้อยละความพึงพอใจต่อการทางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ที่เคยเข้าร่วมโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กับ พ.ศ.๒๕๕๙ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มีคะแนน ๘๘.๔๐
ในขณะที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีคะแนน ๙๐.๑๐ รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ก สรุปว่า กลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ มีความพึงพอใจต่อการทางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เพิ่มมากขึ้น

เปรียบเทียบร้อยละความพึงพอใจ (กลุม่ ผูไ้ ด้รับผลกระทบจากโครงการ)
91.00
90.50
90.00
89.50
89.00
88.50
88.00
87.50
87.00

90.10

88.40

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

