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คานา
รัฐบำลให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำระบบรำชกำร โดยมุ่งเน้นพัฒนำกำรทำงำนเพื่อประชำชน
และรั กษำผลประโยชน์ ของประเทศชำติ ภำยใต้หลั กธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี และ
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดแนวทำง
ในกำรบริ หำรรำชกำรเพื่อประโยชน์สุ ขของประชำชน ส่ว นรำชกำรจะต้องดำเนินกำรโดยถือว่ำประชำชน
เป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรจำกรัฐเพื่อให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน ควำมสงบ
และควำมปลอดภั ย ของสั ง คมส่ ว นรวม และประโยชน์สู ง สุ ดของประเทศ ซึ่งวิ ธีกำรปฏิ บัติง ำนที่ ดีในกำร
ให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรนั้นจะต้องมีลักษณะที่ประสำนกำรทำงำนกับทุกภำคส่วน สร้ำงควำมโปร่งใส เป็นที่น่ำเชื่อมั่น
และศรั ท ธำของประชำชน สำมำรถน ำไปสู่ ก ำรปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภำพของกำรบริ ก ำรและท ำให้ ผู้ รั บ บริ ก ำร
มีควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้น รวมทั้ง เป็นข้อมูลสำหรับให้ผู้บริหำรสำมำรถรับรู้ได้โดยเร็วถึงระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะส่งผลให้มีกำรปรับปรุงคุณภำพของกำรบริกำรสำธำรณะอย่ำงต่อเนื่อง
แผนกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ (ดำเนินกำร
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑) จัดทำขึ้นจำกรำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำร
บริหำรงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระหว่ำงปี ๒๕๕๙ โดยพิจำรณำโอกำสในกำรปรับปรุงตำมควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนสิ่งแวดล้อมมำจัดทำแผนกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร
เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ และวัตถุประสงค์
ในกำรจัดตั้งกองทุน เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมแก่ทุกภำค
ส่วน รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสัมฤทธิผลต่อกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ต่อไป

สำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม
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แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจาปีบัญชี ๒๕๖๐
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ พระรำชกฤษฎี ก ำว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรบริ ห ำรกิจ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้กำหนดแบบแผนกำรบริหำรรำชกำร และวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ จะต้องยึดถือเป็นแนวทำง
ปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ มำตรำ ๘(๔) ของพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว กำหนดว่ำ ในกำรบริหำรรำชกำรเพื่อประโยชน์
สุขของประชำชน ส่วนรำชกำรจะต้องดำเนินกำรโดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรจำกรัฐ
และให้ เ ป็ น หน้ ำ ที่ ข องข้ ำ รำชกำรที่จ ะต้ อ งคอยรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น และควำมพึ ง พอใจของสั ง คมโดยรวม
และประชำชนผู้รับบริกำร เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อให้มีกำรปรับปรุงวิธีปฏิบัติรำชกำร
ให้เหมำะสม
๑.๒ คณะรั ฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๔๖ เห็นชอบให้ หน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีเงินนอก
งบประมำณ นำระบบกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนทุนหมุนเวียนที่เป็นมำตรฐำนสำกล และมีกำรกำหนด
ตัวชี้วัดกำรดำเนินงำน (Key Performance Indicator: KPI) มำใช้ เพื่อวัดประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
ด ำเนิ น งำนของทุ น หมุ น เวี ย น และต่ อ มำคณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนทุ น หมุ น เวี ย นของ
กระทรวงกำรคลัง ได้มีมติเห็นชอบให้กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นทุนหมุนเวียนประเภทเพื่อกำรกู้ยืม ที่เข้ำสู่ระบบ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนทุนหมุนเวียน โดยเริ่มตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
๑.๓ ตำมบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงกำรประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนทุ น หมุ น เวี ย นประจ ำปี บั ญ ชี ๒๕๖๐
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม โดยสำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กรมบัญชีกลำง และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้กำหนดเกณฑ์วัดกำรดำเนินงำนและตัวชี้วัดด้ำนกำร
สนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒ ตัวชี้วัดคือ กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกองทุน
สิ่งแวดล้อม และกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรจำกผลสำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐
๑.๔ สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม
ได้ ว่ ำจ้ ำงบริ ษัท โกลบอล เอ็ นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จ ำกั ด ซึ่ งเป็ นบุ คคลภำยนอกด ำเนิ นกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับบริกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อ
กำรให้บริกำรของกองทุนฯ ได้อย่ำงเต็มที่ ทำให้ผลสำรวจดังกล่ำวมีควำมน่ำเชื่อถือ และจำกรำยงำนผลกำรสำรวจ
ดังกล่ำวที่แล้วเสร็จ สำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้นำมำรวบรวมและวิเครำะห์ผลกำรสำรวจเพื่อประกอบกำร
จัดทำร่ำงแผนปรับปรุงกำรให้บริกำรของกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้ระดมควำมเห็นจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
กำรจัดทำแผนปรับปรุงกำรให้บริกำรแล้ว จึงได้จัดทำแผนกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกองทุนสิ่งแวดล้อมฉบับนี้
ขึ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร ได้อย่ำงมีประสิทธิผลทัง้ ในเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ
๓. เป้าหมาย
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จำกกำรบริ ห ำรงำนกองทุ นสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้ งผู้ ม ำขอรั บบริ กำรจำกกองทุ น
สิ่งแวดล้อม มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของกองทุนสิ่งแวดล้อม
แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจาปีบัญชี 2560
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๔. ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
ส ำนั ก งำนกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม โดย บริ ษั ท โกลบอล เอ็ น ไว คอนซั ล แตนท์ เทคโนโลยี
จำกัด ได้สำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนสิ่งแวดล้อมประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ตำมบันทึก
ข้อตกลงกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยจำกกำรบริหำรงำน
กองทุนสิ่งแวดล้อม ในระหว่ำงปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มผู้ที่มำยื่นข้อเสนอโครงกำร ในระหว่ำงปี
๒๕๕๙ แบ่งออกเป็น กลุ่มที่อยู่ระหว่ำงพิจำรณำ กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติ และกลุ่มผู้ที่ยื่นข้อเสนอ
แล้วได้รับกำรอนุมัติ จำนวน ๑๘๒ รำย และ ๒) กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินโครงกำรที่ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔๒ โครงกำร โดย
สำรวจจำกประชำชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินโครงกำรที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงกำร จำนวน ๖๓๘ รำย
โดยมีระยะเวลำในกำรดำเนินกำรสำรวจ ระหว่ำงเดือนธันวำคม ๒๕๕๙ – เดือนมิถุนำยน ๒๕๖๐
๔.๑ ผลสารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
ประจาปี ๒๕๖๐
จำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำร จำนวน ๑๘๒ รำย จำกกำรสัมภำษณ์
กลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๙๗.๘๐ ดำเนินโครงกำรประเภทเงินอุดหนุน และร้อย
ละ ๒.๒๐ เป็นโครงกำรประเภทเงินกู้ กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดเคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” และรับทรำบ
หน้ำที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อมมีหน้ำที่สนับสนุนงบประมำณให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรแก้ไขปัญหำ และ
สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ที่ส่งเสริมและรักษำสิ่งแวดล้อม จำกผลกำรสำรวจพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำม
พอใจในกำรประชำสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม และได้มีควำมเห็นเพิ่มเติมในประเด็นกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกำรประชำสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ดังนี้
๑) มีควำมต้องกำรให้กองทุนสิ่งแวดล้อมพิจำรณำกำรเพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ ให้มีควำม
หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น เช่น ช่องทำงโซเชียลมีเดีย โทรทัศน์ โฆษณำประชำสัมพันธ์ กำรเผยแพร่เอกสำรและ
วำรสำรข่ำวสำรต่ำงๆของกองทุนสิ่งแวดล้อม กำรปรับปรุงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นให้เข้ำถึงง่ำยมำกยิ่งขึ้น
ตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเทศบำล/หน่วยงำนท้องถิ่น/ชุมชนเพิ่มเติม เป็นต้น
๒) มีควำมต้องกำรให้กองทุนสิ่งแวดล้อมพิจำรณำปรับปรุงแนวทำงกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรให้
ง่ำยและลดขั้นตอนกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรให้ น้อยลง เช่น กำรมีตัวอย่ำงชุดโครงกำรที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง
ชัดเจนง่ำยต่อกำรเขียนข้อเสนอโครงกำร
๓) มีควำมต้องกำรให้ กองทุนสิ่งแวดล้อมเพิ่มบทบำทในกำรประชำสัมพันธ์ ชี้แจงรำยละเอียด
เกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเป้ำหมำยให้มีควำมเข้ำใจในกำรทำงำนมำกยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกลุ่ ม ผู้ ต อบแบบสอบถำมได้ให้ ควำมเห็ นเกี่ ยวกั บจุด เด่ น
จุดด้อย และข้อเสนอแนะแก่กองทุนสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๔.๑.๑ จุดเด่นของกำรให้บริกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม คือ เจ้ำหน้ำที่มีควำมเป็นมิตรและมีควำมเป็น
กันเอง เต็มใจทำงำนด้วยควำมกระตือรือร้นมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรเสนอแนะรำยละเอียดต่ำงๆ
๔.๑.๒ จุดด้อยหรือประเด็นที่ไม่พึงพอใจของกำรให้บริกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม คือ มีขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์ในกำรขอรับกำรสนับสนุนมีควำมซับซ้อน เข้ำใจยำก และกำรอนุมัติเงินงบประมำณล่ำช้ำใช้
เวลำนำนมำกเกินไปส่งผลให้แผนกำรดำเนินงำนของทำงหน่วยงำนคลำดเคลื่อนไป
๔.๑.๓ ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำ
มีข้อเสนอแนะปรับปรุงกำรให้บริกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังนี้
แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจาปีบัญชี 2560
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๑) เพิ่มช่องทำงในกำรขอทุนสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มำกขึ้น
๒) ปรับปรุงขั้นตอนหรือกฎระเบียบข้อบังคับในกำรขออนุมัติงบประมำณโครงกำรให้ง่ำยขึ้น
๓) ปรั บปรุงระยะเวลำขั้น ตอนในกำรพิจำณำโครงกำรให้เร็วขึ้น และให้ เจ้ำหน้ำที่กองทุน
แจ้งควำมคืบหน้ำระหว่ำงรอกำรพิจำรณำให้ผู้ขอรับกำรสนับสนุนทรำบเป็นระยะๆ
๔.๒ ผลสารวจความพึงพอใจฯ ของกลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากการดาเนินโครงการฯ
จำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจของกลุ่มประชำชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินโครงกำร
โดยดำเนิ นกำรส ำรวจทั้งสิ้ น ๔๒ โครงกำร โดยแบ่งเป็น โครงกำรตำมมำตรำ ๒๓ (๑) จำนวน ๑ โครงกำร
โครงกำรตำมมำตรำ ๒๓ (๓) จำนวน ๕ โครงกำร โครงกำรตำมมำตรำ ๒๓ (๔) สำหรับ NGO ในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ จำนวน ๓ โครงกำร และโครงกำรตำมมำตรำ ๒๓ (๔) สำหรับ อปท ในกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๓ โครงกำร โดยสำรวจจำกประชำชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินโครงกำรที่อยู่ใน
พื้นที่โดยรอบโครงกำร จำนวน ๖๓๘ รำย พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ มีควำมพึงพอใจต่อลักษณะหรือรูปแบบ
กิจกรรมของโครงกำรที่ ดำเนินกำรในพื้นที่ ดำเนินโครงกำร และมีควำมพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม จำกกำรดำเนินโครงกำรในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดำเนิน
โครงกำร เกิดกำรตื่นตัวหรือเตรียมพร้อมรับกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมในพื้นที่ดำเนิน กำร
และในประเด็นประโยชน์ที่ได้รับจำกดำเนินโครงกำร พบว่ำ เกิดประโยชน์ในหลำยประเด็น ได้แก่ ประโยชน์ใน
กำรเรียนรู้วิธีกำรแยกขยะที่ถูกต้อง ทำให้สภำพแวดล้อมดีขึ้น เกิดกำรเรียนรู้ในกำรนำขยะมำแปรรูปทำให้เกิด
รำยได้ส่งผลให้ปริมำณขยะในชุมชนลดลง กำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อปุ๋ย และกำรลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ตำมลำดับ
๔.๒.๑ ประเด็นที่ต้องกำรให้ กองทุนสิ่ งแวดล้อมดำเนินกำรประชำสั มพันธ์เกี่ยวกับกองทุน
สิ่งแวดล้อม
๑) เพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ เช่น กำรลงพื้นที่ เสียงตำมสำย วิทยุชุมชน ผู้นำ
ชุมชน กำรเพิ่มควำมถี่ในกำรประชำสัมพันธ์และประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง กำรจัดกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับชุมชน เพิ่มเอกสำรชี้แจงรำยละเอียดของโครงกำร และกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก
และขนำดกลำงได้รู้จักกองทุนฯ
๒) ต้องกำรให้กองทุนฯกำรแนะนำกองทุนฯ บทบำทหน้ำที่ของกองทุนฯ รองลงมำ คือ
กำรให้ควำมรู้กับชุมชนในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม เช่น กำรคัดแยกขยะ เศรษฐกิจพอเพียง กำรชี้แจง
รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดต่ำงๆ และขั้นตอนกำรยื่นข้อเสนอโครงกำร กำรยกตัวอย่ำงโครงกำรที่สำมำรถ
ดำเนินกำรขอทุนได้เพื่อเป็นกรณีศึกษำและวิธีกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรที่ดี
๔.๒.๒ ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินโครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่ำ
จำกกำรลงพื้นที่สำรวจโครงกำร ในกรณีโครงกำรเงินกู้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงกำรเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดอำกำศเสีย ที่ดำเนินกำรภำยในโรงงำน กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ที่อำศัยอยู่รอบโครงกำรจะไม่ทรำบ
ว่ำโครงกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงไม่สำมำรถตอบแบบสอบถำมได้รวมทั้งไม่สำมำรถ
บอกประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำรและสิ่งที่อยำกให้แก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับโครงกำรได้ทั้งหมด
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๕. แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปีบัญชี ๒๕๖๐
(ดาเนินการประจาปีบัญชี ๒๕๖๑)
จำกกำรวิ เ ครำะห์ ผ ลกำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
และประเด็นควำมเห็นและข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง สำนักงำนฯ ได้นำมำพิจำรณำจัดทำแผนกำรปรับปรุง
กำรให้ บ ริ กำรฯ โดยแผนกำรปรั บ ปรุ ง กำรให้ บริ กำรจำกผลส ำรวจควำมพึ งพอใจของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
ประจ ำปี บั ญชี ๒๕๖๐ (ด ำเนิ น กำรประจ ำปีบั ญชี ๒๕๖๑) คื อ โครงกำรเพิ่ มประสิ ท ธิภ ำพกำรให้ บริ กำร
ประชำชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /ผู้รับบริกำรที่จะดำเนินกำรประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย โครงกำร /
กิจกรรม ดังนี้
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ให้บริกำร
กิจกรรม ๑ : กำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์คู่มือหรือเอกสำรอื่นๆ เช่น คู่มือแนะนำกองทุน
สิ่งแวดล้อม แผ่นพับที่เกี่ยวกับกำรขอรับกำรสนับสนุน
กิจกรรม ๒ : กำรพั ฒ นำข้ อ มู ล สำรสนเทศส ำหรั บ ทุ ก กลุ่ ม เป้ ำ หมำย ในเว็ ป ไซต์ ก องทุ น
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรม ๓ : กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเป็นพีเ่ ลี้ยงในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำร
กิจกรรม ๔ : กำรพัฒนำปรับปรุงคู่มือกำรวิเครำะห์ และติดตำมโครงกำรขอรับกำรสนับสนุน
จำกกองทุนสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม ๕ : กำรพัฒ นำรู ป แบบกำรสนับสนุนในลั กษณะชุดโครงกำรส ำหรับโครงกำรตำม
มำตรำ ๒๓(๔)
กิจกรรม ๖ : กำรพัฒนำรูปแบบกำรสนับสนุนเงินกู้ตำมมำตรำ ๒๓(๓) ในลักษณะ Lumpsum
โดยมอบหมำยให้ บมจ. ธนำคำรกรุงไทย เป็นผู้พิจำรณำปล่อยโครงกำรเงินกู้ขนำดเล็กให้กับ SME ได้เอง

รำยละเอียดร่ำงแผนกำรปรับปรุงฯ ดังตำรำงแนบ
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แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปีบัญชี ๒๕๖๐
(ดาเนินการประจาปีบัญชี ๒๕๖๑)
โครงการ /กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด

ผลลัพธ์

๑. กำรเผยแพร่ แ ละประชำสั ม พั น ธ์ คู่ มื อ หรื อ
เอกสำรอื่นๆ เช่น คู่มือแนะนำกองทุนสิ่งแวดล้อม
แผ่ น พั บ ที่ เ กี่ ย วกั บ กำ รขอรั บกำ รส นั บ สนุ น
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่ำนหลำยช่องทำง เช่น ผ่ำน
โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์ หน่วยงำน/องค์กรได้รับทรำบถึงข้อมูล
ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำยที่ท้ำทำย หน่วยงำน/องค์กรได้รับทรำบถึง
ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ผ่ ำ น
โครงกำร ที่ ไ ด้ รั บกำ รสนั บ สนุ น จำกกองทุ น
สิ่งแวดล้อม
๒. กำรพั ฒ นำข้ อ มู ล สำรสนเทศส ำหรั บ ทุ ก
กลุ่มเป้ำหมำย ในเว็ปไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์ ฐำนข้อมูลสำรสนเทศในเว็บไซต์กองทุน
สิ่งแวดล้อม ทีเ่ ผยแพร่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและทัน
ต่อสถำนกำรณ์
เป้ำหมำยที่ท้ำทำย หน่วยงำน/องค์กรได้รับทรำบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่ำนเว็ป
ไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม

เชิงปริมาณ : คู่มือหรือเอกสำรอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกำรขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ได้รับกำรเผยแพร่ให้กับ หน่วยงำน/องค์กรต่ำงๆ
อย่ำงน้อย ๕๐๐ ฉบับ ส่งวีดิทัศน์ให้โครงกำรที่
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่ อย่ำงน้อย ๑๐๐ แห่ง
เชิงคุณภาพ : หน่วยงำน/องค์กรทีม่ ีสิทธิ์ขอรับ
กำรสนับสนุนเงินจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม ตำม
โครงกำรมำตรำ ๒๓(๑) ๒๓(๓) และ ๒๓(๔)
ได้รับทรำบถึงข้อมูลและวิธีเขียนข้อเสนอโครงกำร
ที่ถูกต้องและชัดเจน
เชิงปริมาณ : ฐำนข้อมูลสำรสนเทศในเว็บไซต์
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้รับกำรพัฒนำ ไม่นอ้ ยกว่ำ
๑ ฐำน
เชิงคุณภาพ: ฐำนข้อมูลสำรสนเทศในเว็บไซต์
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ที่เผยแพร่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อ
สถำนกำรณ์

ผู้ขอรับกำรสนับสนุนเงิน
จำกกองทุนสิ่งแวดล้อม
ได้รับทรำบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกองทุน
สิ่งแวดล้อมอย่ำงถูกต้อง
และครบถ้วน

มีช่องทำง/ รูปแบบ กำร
สื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำย
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เช่น
กำรสื่อสำรกับ
กลุ่มเป้ำหมำย ทำง
Website และ Application

ต.ค.๖๐
พ.ย. ๖๐
ธ.ค.๖๐
ม.ค.๖๑
ก.พ.๖๑
มี.ค.๖๑
เม.ย.๖๑
พ.ค.๖๑
มิ.ย.๖๑
ก.ค.๖๑
ส.ค.๖๑
ก.ย.๖๑

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
- กอก.

- กอก.

แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจาปีบัญชี 2560
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โครงการ /กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด

ผลลัพธ์

๓. กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเป็นพี่เลี้ยงในกำรเขียน
ข้อเสนอโครงกำร
เป้ำประสงค์ มีเครือข่ำยกำรเป็นพี่เลี้ยงที่สำมำรถ
ถ่ำยทอดข้อมูลและวิธีกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรที่
ถู ก ต้ อ งให้ กั บ หน่ ว ยงำน/องค์ ก รที่ ม ำขอรั บ กำร
แนะนำได้
เป้ ำ หมำยที่ ท้ ำ ทำย เครื อ ข่ ำ ยพี่ เ ลี้ ย งสำมำรถ
สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ร/หน่ ว ยงำนสำมำรถเสนอ
โครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนฯ และ
มีคะแนนกำรพิจำรณำเบื้องต้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ
๕๐
๔. กำรพัฒนำปรับปรุงคูม่ ือกำรวิเครำะห์และ
ติดตำมโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน
สิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์ คู่มือกำรวิเครำะห์และติดตำมโครงกำร
ที่ ข อรั บ กำรสนั บ สนุ น ได้ รั บ กำรพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง
มีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
เป้ำหมำยที่ท้ำทำย คู่มือกำรวิเครำะห์และติดตำม
โครงกำรทีข่ อรับกำรสนับสนุนได้รบั กำรพัฒนำ
ปรับปรุงจำนวน ๑ ฉบับ

เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำเครื่องมือ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนเครือข่ำยกำรเป็น
พี่เลี้ยงที่มีส่วนร่วมในกำรจัดทำข้อเสนอ
โครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ ๔ ครั้ง
เชิงคุณภาพ : เครือข่ำยพี่เลี้ยงสำมำรถ
ถ่ำยทอดข้อมูลและวิธีกำรเขียนข้อเสนอ
โครงกำรที่ถูกต้องให้กับหน่วยงำน/องค์กรที่มำ
ขอรับกำรแนะนำจำกเครื่องมือทีไ่ ด้พัฒนำขึ้น
ได้
เชิงปริมาณ : คู่มือกำรวิเครำะห์และติดตำม
โครงกำรขอรับกำรสนับสนุนทีไ่ ด้รบั กำรพัฒนำ
ปรับปรุง จำนวน ๑ ฉบับ
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้ำหมำยที่ขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ และทีไ่ ด้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
สมบูรณ์

เครือข่ำยพี่เลี้ยงทีผ่ ่ำนกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรมี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรเขียน
ข้อเสนอโครงกำรมำกยิ่งขึ้น
ส่งผลต่อประสิทธิภำพใน
กำรพิจำรณำให้กำร
สนับสนุนโครงกำร

มีกำรใช้ประโยชน์คู่มือกำร
วิเครำะห์และติดตำม
โครงกำรขอรับกำร
สนับสนุนทีไ่ ด้รับกำร
พัฒนำปรับปรุงแล้ว
ประกอบกำรวิเครำะห์
ติดตำมโครงกำร

ต.ค.๖๐
พ.ย. ๖๐
ธ.ค.๖๐
ม.ค.๖๑
ก.พ.๖๑
มี.ค.๖๑
เม.ย.๖๑
พ.ค.๖๑
มิ.ย.๖๑
ก.ค.๖๑
ส.ค.๖๑
ก.ย.๖๑

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
- กวท.
- กวล.

- กวท.

แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจาปีบัญชี 2560
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โครงการ /กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด

ผลลัพธ์

๕. กำรพัฒนำรูปแบบกำรสนับสนุนในลักษณะชุด
โครงกำรสำหรับโครงกำรตำมมำตรำ ๒๓(๔)
เป้ำประสงค์ ชุด โครงกำรสำหรั บโครงกำรตำม
มำตรำ ๒๓(๔) ได้ รั บ กำรพั ฒ นำ เผยแพร่ สู่
กลุ่มเป้ำหมำย
เป้ ำ หมำยที่ ท้ ำ ทำย
กลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ำรที่ ข ำด
ประสบกำรณ์ ห รื อ ไม่ เ ชี่ ย วชำญได้ มี โ อกำสเข้ ำ ถึ ง
แหล่งเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
๖. กำรพั ฒ นำรู ป แบบกำรสนั บ สนุ น เงิ น กู้ ต ำม
มำตรำ ๒๓(๓) ในลั ก ษณะ Lumpsum โดย
มอบหมำยให้ บมจ. ธนำคำรกรุ ง ไทย เป็ น ผู้
พิจำรณำปล่อยโครงกำรเงินกู้ขนำดเล็กให้กับ SME
ได้เอง
เป้ำประสงค์ รูปแบบกำรสนับสนุนเงินกู้ตำมมำตรำ
๒๓(๓) ในลั ก ษณะ Lumpsum ได้ รั บ กำรพั ฒ นำ
และนำสู่กำรปฏิบัติ
เป้ำหมำยที่ท้ำทำย กลุ่มผู้รับบริกำรเงินกู้ขนำดเล็ก
SME มีโอกำสเข้ำถึงแหล่งเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ได้ง่ำยขึ้น

เชิงปริมาณ : ชุดโครงกำรสำหรับโครงกำร
ตำมมำตรำ ๒๓(๔) ได้รบั กำรพัฒนำ
จำนวน ๑ ชุด
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้ำหมำยที่ขอรับกำร
สนั บ สนุ น ตำมมำตรำ ๒๓(๔) ได้ รั บ ทรำบ
ข้อมูลจำกชุดโครงกำรที่ได้รับกำรพัฒนำ ที่มี
ควำมถูกต้อง สมบูรณ์

มีกำรใช้ประโยชน์จำกชุด
โครงกำรสำหรับโครงกำร
ตำมมำตรำ ๒๓(๔)
ประกอบกำรวิเครำะห์
โครงกำร

เชิงปริมาณ : แนวทำงกำรสนับสนุนเงินกู้ตำม
มำตรำ ๒๓(๓) ในลักษณะ Lumpsumได้รับ
กำรพัฒนำ จำนวน ๑ แนวทำง
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้ำหมำยที่ขอรับกำร
สนับสนุนเงินกู้ขนำดเล็ก SME ได้รับข้อมูลที่
ได้รับกำรพัฒนำที่มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์

มีกำรใช้ประโยชน์จำกแนว
ทำงกำรสนับสนุนเงินกู้
ตำมมำตรำ ๒๓(๓)
ในลักษณะ Lumpsum
ในกำรลดขั้นตอนกำร
พิจำรณำปล่อยโครงกำร
เงินกู้ขนำดเล็กให้กับ SME
เพิ่มมำกขึ้น

ต.ค.๖๐
พ.ย. ๖๐
ธ.ค.๖๐
ม.ค.๖๑
ก.พ.๖๑
มี.ค.๖๑
เม.ย.๖๑
พ.ค.๖๑
มิ.ย.๖๑
ก.ค.๖๑
ส.ค.๖๑
ก.ย.๖๑

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
- กวล.

- กวล

แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจาปีบัญชี 2560
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รายงานผลการสํารวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2560

ก-1

บทสรุปผู้บริหาร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และให้ Third Party เป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง เที่ยงตรง แม่นยําและได้ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ คือ การสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ๒
กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่มายื่นข้อเสนอโครงการ จํานวน 182 ราย (กลุ่มที่อยู่ระหว่างพิจารณา กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ
แล้วไม่ได้รับการอนุมัติ และกลุ่มผู้ที่ยื่นข้อเสนอแล้วได้รับการอนุมัติ) และกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จํานวน ๔๑ โครงการ ซึ่งสํารวจจาก
ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการ โดยดําเนินการสํารวจ
ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการสํารวจและข้อเสนอได้ดังนี้

 กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑. สถานภาพทั่ วไป พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อ ยละ ๙๗.๘๐ ยื่นข้อเสนอต่ อกองทุน
สิ่งแวดล้อมประเภทเงินอุดหนุน และร้อยละ ๒.๒๐ ยื่นข้อเสนอต่อกองทุนสิ่งแวดล้อมประเภทเงินกู้ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ ๗๑.๔๓ เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ร้อยละ ๒๑.๔๓ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณา และร้อยละ ๗.๑๔ เป็นโครงการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รองลงมาเป็นองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชน
ประเภทของการยื่นข้อเสนอของกลุ่มตัวอย่าง
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๒. การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” มาก่อน โดยช่องทางการรับรู้ข้อมูลส่วนใหญ่หรือร้อยละ
๗๒.๔3 รับรู้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รองลงมาร้อยละ ๑๗.๓๐ รับรู้ข้อมูลจากการประชุม/สัมมนา ร้อยละ
๘.๑1 รับรู้ข้อมูลจากเว็บไซต์ ร้อยละ ๑.08 รับรู้ข้อมูลจากเพื่อนบ้าน และร้อยละ ๐.๕4 รับรู้ข้อมูลจาก
โทรทัศน์และผู้นําชุมชนเท่ากัน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 98.90 ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยร้อยละ ๕๐.๐๐
ระบุว่ากองทุ นฯ มีหน้าที่ ส นั บสนุ นงบประมาณให้กับหน่ วยงานต่ างๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ ๒๑.88 ระบุว่ามีหน้าที่ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 17.97 ระบุว่ามี
หน้าที่ดูแลเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๗.๐3 ระบุว่ามีหน้าที่ส่งเสริมและ
จัดสรรงบประมาณการดูแลสิ่งแวดล้อม และร้อยละ ๓.๑2 ระบุว่ามีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม
และรักษาสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการรับรู้ (เฉพาะผูท้ ี่เคยได้ยนิ )
ช่องทางการรับรู้

ร้อยละ

ประเด็นความพึงพอใจด้านการประชาสัมพัน ธ์ของกองทุน สิ่งแวดล้อม เป็ นการวัดความ
พึ ง พอใจด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ข องกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อมในระดับพึงพอใจมาก โดยสามารถจําแนกเป็นความพึงพอใจต่อเนื้อหาที่
ประชาสัมพันธ์ว่ามีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๐๑ รองลงมามี
ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อกําหนดในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๘๒ ส่วนความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในความถี่การประชาสัมพันธ์และ
พึงพอใจต่อความหลากหลายของช่องทางการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ๓.๕๑
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คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์
ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์

ค่าเฉลี่ย

ประเด็นการปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม จากการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นคําถามปลายเปิด พบว่า ร้อยละ ๕๗.๕๐ ต้องการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น
โซเชียลมีเดีย โทรทัศน์ โฆษณา เอกสารแผ่นพับ เว็บไซต์ การทําแอพพลิเคชั่น และวารสาร เป็นต้น รองลงมา
ร้อยละ ๒๑.๙๐ ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเทศบาล/หน่วยงานท้องถิ่น/ชุมชน ร้อยละ
๑๑.๐๐ ต้องการให้ปรับปรุงแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการให้ง่ายขึ้นและต้องการให้กองทุนสิ่งแวดล้อมลง
พื้นที่เพื่อให้ทราบปัญหาของชุมชนที่แท้จริง ร้อยละ ๘.๒๐ ต้องการให้กองทุนสิ่งแวดล้อมชี้แจงรายละเอียด
บทบาทหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อมและขั้นตอนการเขียนข้อเสนอโครงการให้มากขึ้น ร้อยละ ๑.๔๐ ต้องการ
ให้ทําเว็บไซต์ที่เข้าไปดูข้อมูลนั้นๆ ได้ง่าย เห็นชัดเจน ไม่ควรทําให้ซับซ้อนจนเกินไป
ประเด็ น ข้ อ มู ล ที่ อ ยากรู้ แ ละอยากให้ ก องทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มนํ า เสนอ จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างในประเด็นข้อมูลที่อยากรู้และอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมนําเสนอ ซึ่งเป็นคําถามปลายเปิด พบว่า ร้อย
ละ ๔๕.๑๐ ต้องการให้นําเสนอตัวอย่างโครงการที่ประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อนําไป
ปรับใช้กับหน่วยงานของตน รองลงมา ร้อยละ ๓๘.๗๐ ต้องการให้นําเสนอขั้นตอนการยื่นของบประมาณ
หลักเกณฑ์การอนุมัติ ขั้นตอนการขออนุมัติ และแบบฟอร์มต่างๆ ร้อยละ ๖.๕๐ ต้องการให้นําเสนอข้อมูล
ความรู้ และงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเท่ากับความต้องการให้นําเสนอเทคนิคการเขียน
โครงการให้ได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และร้อยละ ๓.๒๐ ต้องการให้นําเสนอบทบาทหน้าที่การ
บริหารงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓. ความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนฯ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๐๗ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
๑) ด้านการยื่นข้อเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
ความสะดวกในการยื่นข้อเสนอโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๐๒ รองลงมา คือ ความเหมาะสมของแบบฟอร์ม
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และการกรอกรายละเอียด โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๙๒ ส่วนความโปร่งใสในการพิจารณางบประมาณโครงการฯ มี
ค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อกําหนดของกองทุนฯในการพิจารณาโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๓ การ
แจ้งความคืบหน้าระหว่างรอผลการพิจารณา มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๐ ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ มีค่าเฉลี่ย
๓.๖๔ และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทําข้อเสนอโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๙
๒) ด้านการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะผู้ยื่นโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อความชัดเจนด้านการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๙๕ รองลงมา คือ ความรวดเร็วและ
การตรงต่อเวลา โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๘๖ และความชัดเจนในขั้นตอนการจ่ายเงิน โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๘๑
๓) ด้านการติดตามประเมินผล (เฉพาะผู้ยื่นโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาการติดตามประเมินผลในแต่ละครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๑๖
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของแบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงาน และความเหมาะสมของจํานวนครั้ง
ในการติดตามประเมินผล โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๑๕ เท่ากัน
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความเต็มใจและความ
พร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ รองลงมา คือ ความเหมาะสมในการแต่งกายของ
ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ ส่วนการให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๙
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถติดต่อและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ เท่ากัน และความรู้ ความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๒
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความสะอาดของสถานที่
ให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๕ รองลงมา คือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลายและเข้าถึงได้
สะดวก และความเพียงพอของอุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการ โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๐๘ เท่ากัน ส่วนความเพียงพอของ
สิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๖ และป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๕
ด้านคุณภาพของการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลที่ได้รับจากการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๔ รองลงมา คือ ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๓ และการ
ให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒0
๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
๔.๑ จุดเด่นของการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า จุดเด่นของการ
ให้ บ ริ ก าร คื อ เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามเป็ น มิ ต รและมี ค วามเป็ น กั น เอง เต็ ม ใจทํ า งานด้ ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น
มีความรู้ ความสามารถในการเสนอแนะรายละเอียดต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 43.18 รองลงมาร้อยละ 38.64 มี
ความเห็นว่ากองทุนฯ คือ สามารถสนับสนุนเงินงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานต่างๆ และร้อยละ
6.82 เห็นว่ากองทุนฯ สามารถเป็นแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนร้อยละ 4.55
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ก-๕

เห็นว่า งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างแท้จริง ร้อยละ 2.27 เห็นว่ากองทุนฯ
มีแนวทางและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการให้บริการของทางกองทุนฯ และช่วยในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เท่ากัน
๔.๒. จุดด้อยหรือประเด็นที่ไม่พึงพอใจของการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นว่าจุดด้อย คือ มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนมีความซับซ้อน เข้าใจยาก และ
การอนุ มั ติ เ งิ น งบประมาณล่ า ช้ า ใช้ เ วลานานมากเกิ น ไปส่ ง ผลให้ แ ผนการดํ า เนิ น งานของทางหน่ ว ยงาน
คลาดเคลื่อนไป คิ ดเป็นร้ อยละ 26.79 เท่ากัน รองลงมา คือ ขาดบุคลากรที่ มี ความเชี่ ยวชาญที่ค อยให้
คําปรึกษา และการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ 16.07 เท่ากัน ส่วนระยะเวลาในการยื่นขอทุน
สนับสนุนสั้นเกินไป และงบประมาณในการดําเนินโครงการน้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 7.14 เท่ากัน
๔.๓ ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอให้เพิ่ม
ช่องทางในการขอทุนสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 30.40 รองลงมามีข้อเสนอ
ให้ปรับปรุงขั้นตอนหรือกฎระเบียบข้อบังคับในการของบประมาณและอนุมัติโครงการให้ง่ายขึ้น คิดเป็นร้อยละ
19.20 และเสนอให้ปรับปรุงระยะเวลาขั้นตอนในการพิจาณาโครงการให้เร็วขึ้น คิดเป็นร้อยละ 15.20
ให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ แจ้งความคืบหน้าระหว่างรอการพิจารณาให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทราบเป็นระยะๆ คิด
เป็นร้อยละ 10.40 ให้เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนรายละเอียดการเขียนของบประมาณ เงื่อนไขต่างๆ รวมถึง
ขั้นตอนการยื่นขอทุน คิดเป็นร้อยละ 7.2 นอกจากนี้มีข้อเสนอให้เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้
มากขึ้น และควรให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.0 เท่ากัน และมีข้อเสนอให้กองทุนฯ
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม จัดอบรมอย่างน้อยปีละครั้ง จัดให้มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญโดยตรงในการให้
คําปรึกษา มีการติดตามและประเมินโครงการเพื่อต่อยอดโครงการ จัดประชุมในพื้นที่ที่ประสบปัญหา และเพิ่ม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 1.60 เท่ากัน
 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
๑. สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.40 เป็นประชาชนใน
ระยะ ๑ กิโลเมตรจากโครงการ รองลงมาเป็นประชาชนในระยะมากกว่า ๑ กิโลเมตรจากโครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 20.53 ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.50 หน่วยงานราชการในระยะ ๑ กิโลเมตรจาก
โครงการ และหน่วยงานราชการในระยะมากกว่า ๑ กิโลเมตรจากโครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 เท่ากัน
๒. การรั บ รู้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ฯ พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๕๕.17 ไม่ทราบว่าโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
และร้อยละ ๔๔.๘3 ทราบว่าโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคย
เข้าร่วมโครงการ จะข้ามไปตอบเรื่องการรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
กลุ่ม ตั วอย่ างส่วนใหญ่ หรื อร้ อ ยละ ๙๓.57 เคยเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่ร้อ ยละ ๖.๔3 ไม่เคยเข้าร่วม
โครงการ
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ทราบ/ไม่ทราบว่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน

ก-๖

เคย / ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ

๓. ประเด็ น ความพึง พอใจต่อรูป แบบ/ผลกระทบ/ผลลั พ ธ์ จากการดํ า เนิน โครงการที่ได้ รั บ
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.30
ซึ่งพิจารณาตามประเด็นดังนี้
ความพึงพอใจต่อลักษณะ หรือรูปแบบโครงการที่เจ้าของโครงการดําเนินการ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อลักษณะหรือรูปแบบกิจกรรมของโครงการที่ได้มีส่วนเข้าร่วมดําเนินการ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๖ รองลงมามีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โครงการ ซึ่งเท่ากับความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ ทั้งในด้านการมี
ส่วนร่วมและการให้ข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๓
ความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๙ รองลงมา
มีความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๓ และมี
ความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๙
ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดําเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕ รองลงมามี
ความพึงพอใจต่อการตื่นตัวหรือเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ดําเนิน
โครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๓ มีความพึงพอใจต่อบทเรียนและประสบการณ์ต่างๆที่เกิดจากการดําเนิน
โครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๙ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมใน
พื้นที่ดําเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ และมีความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการฟื้นตัวของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดําเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐
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ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการและสิ่งที่อยากให้แก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการ
๑) กลุ่มตัวอย่างระบุประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในหลายประเด็น โดยมีความเห็นว่าประโยชน์
ที่ได้รับจากโครงการ คือ การเรียนรู้วิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง โครงการทําให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น เรียนรู้การนํา
ขยะมาแปรรู ป ทํ า ให้ เ กิ ด รายได้ ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณขยะในชุ ม ชนลดลง การสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ
๒) ประเด็นที่อยากให้แก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการ คือ เสนอแนะให้กองทุนสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง จัดหาถังขยะให้เพียงพอ ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
ให้ความสําคัญกับการสร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ การจัดอบรมศึกษาดูงาน และเพิ่มพื้นที่การดําเนิน
โครงการขยะต้นทาง ตามลําดับ
๔. การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
หรือร้ อยละ ๖๖.๓๐ เคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” และร้อยละ ๓๓.๗๐ ไม่เคยได้ยินชื่อ “กองทุน
สิ่งแวดล้อม” โดยระบุว่า รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อมจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.67
เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ ๕.49 ผู้นําชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓5 สื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ ๓.66 เพื่อนบ้าน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑.๖๐ และวิ ท ยุ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๐.๒3 ทั้ ง นี้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ เ คยได้ ยิ น ชื่ อ “กองทุ น
สิ่งแวดล้อม” จะข้ามไปตอบข้อ ๕ เสนอให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์อย่างไร
บ้าง ซึ่งจะไม่ได้นําไปคํานวณร้อยละความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
การรับรูข้ ้อมูลและการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการรับรู้ (เฉพาะผูท้ ี่เคยได้ยนิ )
ช่องทางการรับรู้

ร้อยละ
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เมื่อสอบถามถึงหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ ๕๗.๔5
ไม่ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๔๒.55 ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
โดยร้อยละ ๕๕.74 ระบุว่า กองทุนสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินงาน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 37.70 ระบุว่ามีหน้าที่แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 6.56 ระบุว่ามี
หน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
การรับทราบหน้าที่ของกองทุนสิง่ แวดล้อม

เมื่อสอบถามถึงการพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (เฉพาะผู้ที่
เคย ได้ยินชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๖๘.56 ระบุไม่เคยพบเห็น
ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๓๑.๔4 ระบุเคยพบเห็นข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ โดยกลุ่มตัวอย่างระบุว่า เคยพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ
กองทุนฯ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๐ ผ่านทางเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙2 ผ่านทาง
โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐7 ผ่านทางผู้นําชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๗.19 ผ่านทางเพื่อนบ้าน คิดเป็นร้อยละ
๓.27 และผ่านทางวิทยุ คิดเป็นร้อยละ ๐.65
เคย /ไม่เคยพบเห็นข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ช่องทางการพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ช่องทางการประชาสัมพันธ์

ร้อยละ
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ก-๙

เมื่อสอบถามถึงระดับของความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาที่
ประชาสัมพันธ์ว่ามีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๗๑ รองลงมา
มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๙ มีความพึงพอใจต่อความ
เหมาะสมในด้ า นความถี่ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ มี ค่ า เฉลี่ ย ๓.๔๗ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ มี ช่ อ งทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๕ ตามลําดับ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุน
ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์

ค่าเฉลี่ย

๕. ประเด็นที่ต้องการให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการประชาสัมพันธ์และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการทราบมากที่สุดเกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม
๕.๑ กลุ่มตัวอย่างระบุประเด็นที่ต้องการให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการประชาสัมพันธ์มาก
ที่สุด คือ การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น การลงพื้นที่ เสียงตามสาย วิทยุชุมชน ผู้นําชุมชน เป็นต้น
รองลงมา คือ การเพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน เพิ่มเอกสารชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลางได้รู้จักกองทุนฯ ตามลําดับ
๕.๒ ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างต้องการทราบมากที่สุดเกี่ยวกับกองทุนฯ และต้องการให้กองทุนฯ
นําเสนอมากที่สุด คือ การแนะนํากองทุนฯ บทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ รองลงมา คือ การให้ความรู้กับชุมชน
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ เศรษฐกิจพอเพียง การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกําหนด
ต่างๆ และขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ การยกตัวอย่างโครงการที่สามารถดําเนินการขอทุนได้เพื่อเป็น
กรณีศึกษาและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดี ตามลําดับ
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ก-๑๐

 ปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินโครงการสํารวจความคิดเห็นของผู้มสี ่วนได้เสีย
๑. การลงพื้นที่สํารวจโครงการ ในกรณีโครงการเงินกู้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับระบบ
บํ าบัดน้ํ า เสี ย ระบบบํ าบั ดอากาศเสีย ที่ดําเนิน การภายในโรงงาน กลุ่ ม ตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ที่อ าศั ยอยู่ ร อบ
โครงการจะไม่ทราบว่าโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้
รวมทั้งไม่สามารถบอกประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการและสิ่งที่อยากให้แก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการได้
๒. แบบสอบถามชุดผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนฯ ในประเด็นความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม บางข้อกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถตอบได้ เช่น ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก และด้านคุณภาพของการให้บริการ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างประสานงานกับสํานักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อมผ่านทางโทรศัพท์ ไม่เคยเข้าไปที่สํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงไม่สามารถให้คําตอบได้ บางกลุ่ม
ตัวอย่างประสานงานผ่านสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จึงไม่สามารถตอบประเด็น
ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้
๓. แบบสอบถามชุดผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ หัวข้อการรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า เคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” หรือไม่ ทั้งนี้
หากไม่เคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จะข้ามไปตอบข้ออยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการปรับปรุง
การประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง ในประเด็นนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จะไม่
สามารถตอบได้ว่าอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง
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ก-๑๑

 เปรียบเทียบร้อยละความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กับ พ.ศ. ๒๕๖๐
เปรียบเทียบผลการสํารวจร้อยละความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
ของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กับ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มี
คะแนน ๘๕.๙๗ ในขณะที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคะแนน ๘๖.๕๖ สรุปว่า กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ
มีความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ

ปี พ.ศ.

เปรียบเทียบผลการสํารวจร้อยละความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กับ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีคะแนน ๙๐.๑๐ ในขณะที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคะแนน ๘๘.๕๘ สรุปว่า กลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ มีความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวมลดลง

ร้อยละ

ปี พ.ศ.
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