แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)

สารบัญ
หนา
บทสรุปผูบริหาร
๑
๒
๓

๔

๕

๖

บทนํา
เหตุผลและความจําเปน
สภาพทั่วไปของทุนหมุนเวียน
๓.๑ รายไดกองทุนสิ่งแวดลอม
๓.๒ การใชจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอม
๓.๓ งบการเงินของกองทุนสิ่งแวดลอม
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) และปญหาการดําเนินงาน
ที่ตองปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดลอม
๔.๑ การวิเคราะห SWOT ดานการเงิน : การจัดสรรเงิน
๔.๒ การวิเคราะห SWOT ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย
๔.๓ การวิเคราะห SWOT ดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุน
สิ่งแวดลอม ระยะ ๒ รอบปบัญชี (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
๕.๑ การกําหนดยุทธศาสตร (Formulate Strategies)
๕.๒ ยุทธศาสตการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุน
สิ่งแวดลอม
แผนการดําเนินงาน (Work Plan)
๖.๑ แผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนสิ่งแวดลอม
(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ดานการเงิน : การดําเนินการ
ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย : การดําเนินการ
ดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน : การดําเนินการ
ดานการเงิน : ระยะเวลาการดําเนินการ
ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย : ระยะเวลาการดําเนินการ
ดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน : ระยะเวลาการดําเนินการ
๖.๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑
๓
๔
๕
๕
๖
๗
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๖
๑๖
๑๗
๑๙
๑๙
๑๙
๒๔
๒๗
๓๐
๔๐
๔๕
๕๓

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ ๑ แสดงรายไดของกองทุนสิ่งแวดลอม ตามแหลงเงินทุน ตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๖๑
ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนโครงการและวงเงินอนุมัติเพื่อการใชจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอม
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปจจุบัน
ตารางที่ ๓ งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนสิ่งแวดลอม ณ สิ้นปบัญชี
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ตารางที่ ๔ แสดงงบรายได และคาใชจายของกองทุนสิ่งแวดลอม ณ สิ้นปบัญชี
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ตารางที่ ๕ แสดงผลการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดลอม
ประจําปบัญชี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

๖
๗
๘
๙
๑๕

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
บทสรุปผู้บริหาร
“กองทุนสิ่งแวดล้อม” จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุ นเวียน ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการจัดให้มีระบบบาบัดอากาศเสียหรือน้าเสีย
และระบบกาจัดของเสีย เพื่อการควบคุมบาบัดหรือขจัดมลพิษ รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อการส่งเสริม
และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม และกรมบั ญ ชี ก ลางในฐานะผู้ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลเงิ น นอกงบประมาณ
ได้รายงานผลการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในรอบปีบัญชี ๒๕๖๐ ที่มีผลคะแนนต่ากว่าเป้าหมาย
(เป้าหมายเทียบเท่าระดับ ๓) ในมิติด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการ
บริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ จัดทาแผนปรับปรุงและพั ฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุน
สิ่งแวดล้อม (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณา
เห็ น ชอบในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ โดยแผนปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานของกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๒)
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน สรุปได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน
แผนงาน ๑ : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเงินกองทุนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
โครงการ ๑.๑ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
กิจกรรม ๑.๑.๑ : การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินอุดหนุน
กิจกรรม ๑.๑.๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินกู้ เพื่อการจัดการปัญหามลพิษ
ของภาคเอกชน
กิจกรรม ๑.๑.๓ : เพิ่มทางเลือกในการให้บริการเงินกู้แก่ภาคเอกชน โดยการกาหนด
สถาบันการเงินของรัฐเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนงาน ๒ : ยกระดับคุณภาพการให้บริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ ๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ให้บริการ
กิจกรรม ๒.๑.๑ : การสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรม ๒.๑.๒ : การทบทวนและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ

กิจกรรม ๒.๑.๓ : การพัฒนาชุดโครงการต้นแบบ เพื่อสนับสนุนให้กับกลุ่มผู้รับบริการ
แผนงาน ๓ : พัฒนาและเพิ่มระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ อย่างมีส่วนร่วม
โครงการ ๓.๑ การประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม ๓.๑.๑ : การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม ๓.๑.๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย (Smart e-fund)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
แผนงาน ๔ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
โครงการ ๔.๑ การพัฒนากลไกการติดตามการดาเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กิ จ กรรม ๔.๑.๑ : การจั ด ท าระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานกองทุ น
สิ่งแวดล้อม
โครงการ ๔.๒ เพิ่มศักยภาพการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กิจกรรม ๔.๒.๑ : พัฒนาและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
โครงการ ๔.๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม ๔.๑.๑ : การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน ๕ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศ
โครงการ ๕.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศ
กิจกรรม ๕.๑.๒ : การจัดทาฐานข้อมูลกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ที่เชื่อมโยงกับระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC)
กิจกรรม ๕.๑.๑ : การพัฒนาระบบ smart e-fund ให้กับผู้ใช้บริการภายนอก

๒

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
๑. บทนา
กองทุน สิ่ งแวดล้ อ มเป็ น ทุน หมุ น เวีย น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ มและรั กษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเป็นกลไกทางการเงินที่สร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOs) เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตาม
หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle : PPP) โดยให้การสนับสนุนเงินทั้งในลักษณะเงิน
อุดหนุนและเงินกู้ ในการจัดให้มีระบบบาบัดอากาศเสีย น้าเสีย และระบบกาจัดของเสียสาหรับควบคุมบาบัด
และขจัดมลพิษ ตามมาตรา ๒๓ (๑) - (๓) รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้มีการกาหนดตามช่วงเวลา
โดยเริ่มมีกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ กรอบทิศทาง
การสนับสนุนเงินอุดหนุน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
นั บ ตั้งแต่ ได้ เริ่ มดาเนิ น การเมื่อปี ๒๕๓๕ เป็นต้นมา กองทุนสิ่ งแวดล้ อมได้ดาเนินงานตาม
วัตถุป ระสงค์ของกองทุน สิ่ งแวดล้ อมในการสนับสนุนและอนุมัติโครงการ ๑,๐๔๓ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น
๑๕,๒๙๐.๑๙ ล้านบาท (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) รวมทั้ง การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กองทุนให้มากขึ้น โดยได้มีการปรับทิศทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ
และสนั บ สนุ น การขับ เคลื่ อนการดาเนิ น งานตามนโยบายที่ส าคัญ ของรัฐ บาล ปรับกระบวนการพิจ ารณา
โครงการ และช่วยให้คาแนะนาต่อการพัฒนาโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเงินนอกงบประมาณ
ถือปฏิบัติตามมาตรการกากับดูแลเงินนอกงบประมาณ ตามที่กระทรวงการคลังเสนออย่างเคร่งครัด โดยการนา
ระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานสากล และมีการกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงาน
(Key Performance Indicator) มาใช้ เพื่อวัดด้านประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล การดาเนินงานของทุน
หมุนเวียน โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการประเมินผลการ
ด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น (กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม) ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๔๘ เป็ น ต้ น มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ประกอบกั บ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ได้มีประกาศ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไขและการรายงานผลการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ กรณี
ทุนหมุนเวียนใดมีผลการประเมินผลการดาเนินงานต่ากว่าเกณฑ์การประเมินผลที่กาหนด ให้ทุนหมุนเวียนนั้น
จั ด ท าแผนฟื้ น ฟู แผนปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน ส่ ง กรมบั ญ ชี ก ลาง เพื่ อ น าเสน อ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
๓

และระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการกาหนด และในคราวประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุน
หมุนเวียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบกาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาแผน
ฟื้นฟู แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานทุนหมุนเวียน สาหรับทุนที่มีผลการประเมินผล
การดาเนินงาน ประจาปีบัญชี ๒๕๖๐ ต่ากว่าเกณฑ์ประเมิน
๒. เหตุผลความจาเป็น
๒.๑ ตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย นประจ าปี บั ญ ชี ๒๕๖๐
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมร่ว มกับ
กรมบัญชีกลาง และบริษัท ทริส คอร์ปอเราชั่น จากัด ได้กาหนดเกณฑ์วัดการดาเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
และตัวชี้วัด ๔ ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้าน
การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน จากผลการประเมินการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี
๒๕๖๐ สามารถสรุปได้ว่า มีตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
๒.๑.๑ ด้านการเงิน ผลคะแนนรวมได้เท่ากับ ๓.๐๐๐๐ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย คือ
ตัวชี้วัด ๑.๑ ร้อยละของเงินกองทุน ที่ให้การสนับสนุนได้ตามแผนจัดสรร และ ๑.๒ ความสาเร็จของการจัดหา
รายได้ตามแผนจั ดหารายได้ ประจ าปี บั ญชี ๒๕๖๐ ซึ่งตัว ชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินกองทุนสิ่ งแวดล้ อม
ที่ให้การสนับสนุนได้ตามแผนจัดสรร ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๑.๐๐๐๐ ซึ่งต่ากว่าค่าเป้าหมายของเกณฑ์
การประเมิน (ค่าเป้าหมาย คือ ระดับ ๓.๐๐๐๐)
๒.๑.๒ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลคะแนนรวมได้เท่ากับ ๒.๔๔๔๗
ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย คือ ตัวชี้วัด ๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปีบัญชี
๒๕๖๐ และ ๒.๒ การดาเนินการตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ประจาปีบัญชี ๒๕๕๙ ซึ่งตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปีบัญชี
๒๕๖๐ (กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนฯ) ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๒.๒๕๐๐ และตัวชี้วัด ๒.๒ การดาเนินการ
ตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปีบัญชี ๒๕๕๙
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๑.๐๐๐๐ ซึ่งต่ากว่าค่าเป้าหมายของเกณฑ์การประเมิน (ค่าเป้าหมาย คือ ระดับ ๓.๐๐๐๐)
๒.๑.๓. ด้านการปฏิบัติการ ผลคะแนนรวมได้เท่ากับ ๔.๘๙๒๕ ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย
คือ ๓.๑ การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ๓.๒ ร้อยละขอโครงการที่มีข้อพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด
ตามกระบวนการพิจ ารณา ๓.๓ ร้ อยละความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามเป้าหมายของแต่ ล ะ
โครงการ และ ๓.๔ ระดับความสาเร็จในการจัดทาการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนฯ
โดยมีผลการประเมินของทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย คือ ระดับ ๓.๐๐๐๐)
๒.๑.๔ ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ผลคะแนนรวมได้เท่ากับ ๓.๙๘๖๕ ประกอบด้วย
๕ ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ย คื อ ตั ว ชี้ วั ด ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุ น หมุ น เวี ย น ๔.๒ การบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การควบคุมภายใน ๔.๓ การตรวจสอบภายใน ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ และ ๔.๕ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ (การบริหารจัดการสารสนเทศ : ๒.๑ ระบบ
๔

การบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)) ผลการประเมินอยู่ในระดับ
๒.๗๗๕๐ ซึง่ ต่ากว่าค่าเป้าหมายของเกณฑ์การประเมิน (ค่าเป้าหมาย คือ ระดับ ๓.๐๐๐๐)
๒.๒ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม โดยกองบริ ห ารกองทุน
สิ่งแวดล้อม จึงมีความจาเป็ นต้องจั ดทาแผนปรับปรุงและพัฒ นาประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของกองทุน
สิ่งแวดล้อม (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม ให้สามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนสาหรับ
การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มแก่ ทุ ก ภาคส่ ว น รวมทั้ ง มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด สั ม ฤทธิ์ ผ ลต่ อ
การดาเนินงานของหน่วยงาน ต่อไป
๓. สภาพทั่วไปของทุนหมุนเวียน
๓.๑ รายได้กองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๒
ระบุที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
๑) เงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงตามจานวนที่นายกรัฐมนตรีกาหนด
๒) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๓๕
๓) เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ
๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
๗) เงินอื่น ๆ ที่ได้รับมาเพื่อดาเนินการกองทุนนี้
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๓๕ โดยในระยะเริ่มแรกได้รับจัดสรรเงิน
จากรัฐบาลเป็นทุนประเดิม จานวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ในการอนุมัติเงินประกอบด้วย เงินจากกองทุนน้ามัน
เชื้อเพลิง จานวน ๔,๕๐๐ ล้านบาท เงินที่โอนมากจากเงิน ทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ จานวน ๕๐๐ ล้านบาท
และได้รับเงินงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๘ จานวน ๑,๒๕๐ ล้านบาท อีกทั้งได้รับ
การสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International
Cooperation: JBIC) เมื่อปี ๒๕๓๗ รวมผลต่างจากอัต ราแลกเปลี่ ยนเป็นเงิน จานวน ๒,๗๑๘ ล้ านบาท
โดยหลังจากปี ๒๕๓๘ ในแต่ละปีกองทุนสิ่งแวดล้อมมีรายได้ หมุนเวียนจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ย
เงินกู้ยืม และเงินที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุน เงินจากกองทุนสิ่ งแวดล้ อม หักส่งคืน
กองทุนสิ่งแวดล้อม จากการเก็บค่าบริการหรือค่าปรับที่จัดเก็บได้จากการดาเนินการระบบน้าเสียรวมหรือ
๕

ระบบกาจัดของเสียรวม ตามมาตรา ๘๘ และ ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ กองทุนสิ่ งแวดล้ อมได้รับ จัดสรรเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี จานวน ๑๕๐ ล้านบาท ๑๐๐ ล้านบาท และ ๑๐๐ ล้านบาท ตามลาดับ รวมทั้ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหายจากการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
ในเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ แ ละอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ตามค าสั่ ง ศาลอาญาคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบกลาง
จากผู้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ในมาตรา ๙๗ และ ๙๙ และกฎหมายอื่น ๆ เป็นจานวนเงิน ๔๘๖,๙๗๙.๕๐ บาท
ตารางที่ ๑ แสดงรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามแหล่งเงินทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๖๑*
หน่วย : ล้านบาท
แหล่งเงินทุน
๒๕๓๕ - ๒๕๕๗
๑. เงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงตามจานวนที่
๔,๕๐๐.๐๐
นายกรัฐมนตรีกาหนด
๒. เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
๕๐๐.๐๐
การพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพ
ชี วิ ต ตามพระราชบั ญ ญั ติง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๕
๓. เงินค่าบริการและค่าปรับที่ จั ดเก็ บตาม
๘.๕๙
พระราชบัญญัตินี้ (ม. ๙๓)
๔. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ
๑,๒๕๐.๐๐
๕. เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากภาคเอกชน
๒,๗๑๗.๘๔
ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ รั ฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
๖. เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใด ๆ
๕,๕๔๘.๑๑
ที่เกิดจากกองทุนนี้
๗. เงินอื่น ๆ ที่ได้รับมาเพื่อดาเนินการกองทุน
นี้
รวมทั้งสิ้น

๑๔,๕๒๔.๕๔

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑*

รวม

-

-

-

-

๔,๕๐๐.๐๐

-

-

-

-

๕๐๐.๐๐

๓.๓๒

๖.๐๙

๔.๗๒

๒.๘๒

๒๕.๕๔

-

๑๕๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑,๖๐๐.๐๐

-

-

-

-

๒,๗๑๗.๘๔

๒๙๗.๓๔

๔๓๒.๒๑

๔๗๗.๓๘

๒๒๐.๙๐

๖,๙๗๕.๙๔

-

-

-

๐.๔๕

๐.๔๕

๓๐๐.๖๖

๕๘๘.๓๐

๕๘๒.๑๐

๓๒๔.๑๗ ๑๖,๓๑๙.๗๗

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๓.๒. การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
พระราชบั ญญัติ ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓
กาหนดวัตถุประสงค์กองทุนสิ่งแวดล้อมให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ที่เป็นส่วนราชการ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และเงินกู้ยืมแก่ภาคเอกชน ในการจัดให้มีระบบบาบัด
น้ าเสี ย อากาศเสี ย ระบบก าจั ด ของเสี ย รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ด้ า นการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มและอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ เพื่ อดาเนิ น กิจ กรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
จานวน ๑๕,๕๘๙.๔๓ ล้านบาท มีรายละเอียดดังตารางที่ ๒
๖

ตารางที่ ๒ แสดงจานวนโครงการและวงเงินอนุมัติเพื่อการใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน
มาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

โครงการ

วงเงินอนุมัติ
(ล้านบาท)

การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

๑,๐๔๓

๑๕,๕๘๙.๔๓

ม. ๒๓ (๑) - (๔) เงินอุดหนุนและเงินกู้

๑,๐๔๓

๑๕,๒๙๐.๑๙

- ม. ๒๓ (๑) เงินอุดหนุนสาหรับส่วนราชการหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดให้มีระบบจัดการของเสีย น้าเสีย และ
อากาศเสีย

๑๙๖

๙,๕๗๕.๘๖

- ม.๒๓ (๒) เงินกู้สาหรับราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
เพื่อจัดให้มีระบบบาบัดอากาศเสียหรือน้าเสีย ระบบกาจัดของ
เสี ยหรื ออุปกรณ์อื่น ใดสาหรับใช้เฉพาะในกิจการของราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น

-

-

- ม.๒๓ (๓) เงินกู้สาหรับภาคเอกชน ในการจัดให้มีระบบจัดการ
ของเสีย น้าเสีย และอากาศเสีย

๔๗

๒,๒๙๙.๘๔

- ม. ๒๓ (๔) เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้กับส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม

๘๐๐

๓,๔๑๔.๔๙

ม.๒๓ (๕) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

๒๙๙.๒๓

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๓.๓ งบการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม
กองทุน สิ่ งแวดล้ อม มี งบการเงิน โดยมีงบแสดงฐานะการเงิน และ งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย
ดังรายละเอียดตาม ตารางที่ ๓ และ ตารางที่ ๔ ดังนี้

๗

ตารางที่ ๓ งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
หน่วย : บาท
สินทรัพย์

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

1,106,723,223.26

1,092,874,027.55

1,123,194,542.24

1,665,769,296.04

15,897,027.93

6,428,095.49

3,738,763.56

3,735,797.70

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

-

420,824,405.88

453,273,255.51

348,530,639.55

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

-

1,213,919.38

-

-

1,122,620,251.19

1,521,340,448.30

1,580,206,561.31

2,018,035,733.29

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

1,421,191,137.25

988,144,325.57

806,412,611.38

462,222,231.16

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,421,191,137.25

988,144,325.57

806,412,611.38

462,222,231.16

รวมสินทรัพย์

2,543,811,388.44

2,509,484,773.87

2,386,619,172.69

2,480,257,964.45

2,423,179.57

695,663.15

1,719,232.87

5,809,311.06

2,423,179.57

695,663.15

1,719,232.87

5,809,311.06

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ (เงินกองทุน)
6,250,000,000.00 6,250,000,000.00
6,250,000,000 6,250,000,000.00
เงินกองทุน
รายได้สูง (ต่่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (3,708,611,791.13) (3,741,210,889.28) (3,865,100,060.18) (3,775,551,346.61)
2,541,388,208.87 2,508,789,110.72 2,384,899,939.82 2,474,448,653.39
รวมสินทรัพย์สุทธิ (เงินกองทุน)

รวมหนี้สินและส่วนของทุน

2,543,811,388.44

๘

2,509,484,773.87

2,386,619,172.69

2,480,257,964.45

ตารางที่ ๔ แสดงงบรายได้ และค่าใช้จ่ายของกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
หน่วย : บาท
งบกำไรขำดทุน

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

รำยได้
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

-

-

150,000,000.00

100,000,000.00

รายได้ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร

26,928,294.93

15,427,286.06

10,537,530.30

11,295,754.33

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาว

27,740,728.75

36,647,490.40

33,586,813.85

27,981,601.73

4,746,466.04

5,353,140.43

10,743,507.14

42,111,865.03

59,415,489.72

57,427,916.89

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

493,200.00

523,940.00

632,440.00

986,500.00

ค่าใช้สอย

119,472.00

37,162.00

1,293,256.45

140,374.41

74,300.82

22,124.39

26,332.70

39,615.68

22,940,775.85

30,060,694.17

27,497,746.16

23,596,702.22

185,562,150.34

59,383,094.48

299,307,246.88

67,077,315.21

-

-

-

-

209,189,899.01

90,027,015.04

328,757,022.19

91,840,507.52

รายได้อื่น
รวมรำยได้

204,867,851.29 181,389,221.09

ค่ำใช้จ่ำย

ค่าวัสดุ
ค่าธรรมเนียมให้ผู้จัดการกองทุน
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำย
รำยได้สูง (ตำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ

(149,774,409.29) (32,599,098.15)

(123,889,170.90) (89,548,713.57)

สถานะการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมคงเหลือทั้งสิ้น ๑,๗๘๙.๒๘ ล้านบาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑)
๔ การวิเ คราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และปัญหาการดาเนินงานที่ต้องปรั บปรุง/พัฒนา
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในการจัดทาแผนการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ได้มกี ารวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมใน
มุมมองของ Balanced Scorecard ที่กระทรวงการคลั งใช้เป็น แนวทางการประเมินผลการดาเนินงานทุน
หมุนเวียน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการบริหารพัฒนาทุน
หมุน เวีย น โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ ปัจจั ยภายในและภายนอก ด้านที่มีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (คะแนนต่ากว่า ๓.๐๐๐๐) ดังนี้
๙

๔.๑ การวิเคราะห์ SWOT ด้านการเงิน : การจัดสรรเงิน
จุดแข็ง
๑. กองทุนสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพื่อการ
สนับสนุนงบประมาณที่กาหนดไว้ภายใต้ กฎระเบียบ และ
กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
๒. มี ก ารพั ฒ นาแนวทางการพิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น กองทุ น
สิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาชุดโครงการ ตามมาตรา ๒๓ (๔)
ส่วนในมาตรา ๒๓ (๓) เพิ่มช่องทางในการจัดสรรเงินกู้โดย
การอนุมัติเงินก้อน (Lump Sum) ให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
เป็นผู้อนุมัติโครงการเงินกู้เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
๓. มีกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขอจัดสรร
เงินกองทุนที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๔. คณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณาโครงการที่เป็น
ระบบโปร่งใส ตรวจสอบได้
๕. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ จัดทาคู่มือ และการจัดอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายต่ า ง ๆ ในการจั ด ท า
ข้อเสนอโครงการที่ ขอรับ การสนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น อย่ า ง
สม่าเสมอเป็นประจาทุกปี
โอกาส
๑. รัฐบาลให้ความสาคัญกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นกลไกใน
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาล/ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการ
เจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เร่ ง รั ด แก้ ไ ขปั ญ หาการจั ด การมลพิ ษ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒. มีแนวโน้มที่จะได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งด้านเทคโนโลยี
และด้านการเงิน ให้กับกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เป็นหุ้นส่วนใน
การขับ เคลื่ อนข้อตกลงความร่ว มมื อระหว่ า งประเทศด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายในระดั บ โลก เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็นต้น

๑๐

จุดอ่อน
๑. กฎ ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องมี ขั้นตอนและ
รายละเอี ย ดในทางปฏิบั ติม ากและต้องใช้เวลา จึ ง ขาด
ความคล่องตัว
๒. การดาเนินการติดตามและทบทวนกรอบวงเงินการ
จั ด สรรเงิ น ให้ แ ก่ โ ครงการ ในช่ ว งเวลาระหว่ า ง
ปีงบประมาณ ไม่มีความต่อเนื่อง
๓. การประชาสัมพันธ์/สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมา
ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ ไม่มีความต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
อนุมัติจัดสรรโครงการเงินกู้ได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา และจะ
กระทบต่ อรายรับ ในรูป ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ในปี ต่ อ ๆ ไปจะ
ลดลงตามไปด้วย
๔. ผู้จัดการเงินกู้มีเพียงรายเดียว ทาให้การปล่อยเงินกู้
ของกองทุนยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

อุปสรรค
๑. การประกอบธุรกิ จของธนาคารพาณิชย์ มีอัตราการ
แข่งขันที่สูง ทาให้ภาคเอกชนสนใจที่จะกู้เงินจาก บมจ.
ธนาคารกรุงไทย มีจานวนน้อยลง
๒. ความรู้ความเข้าใจ หรือความพร้อมของผู้มีสิทธิ ขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในการจัดทาข้อเสนอ
โครงการ ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ ได้แก่
ทสม. สภาองค์ กรชุ มชน คณะกรรมการหมู่ บ้ าน หน่ วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นต้น
๓. ข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
ส่วนใหญ่ ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ส่งผลให้ไม่สามารถผ่าน
เกณฑ์การวิเคราะห์เบื้องต้น (Checklist)
๔. ข้ อ เสนอโครงการขาดความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ข อง
เทคนิควิชาการ งบประมาณ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
ทาให้ต้องใช้เวลาปรับแก้และพิจารณาค่อนข้างนาน

ปัญหาการดาเนินงานที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ด้านการเงิน
๑. ข้อเสนอโครงการขาดความครบถ้วนของเอกสารส าหรับประกอบการพิจารณาทางด้ าน
เทคนิควิชาการ
๒. การประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ มีอัตราการแข่งขันที่สูง ทาให้ภาคเอกชนที่จะสนใจ
กู้เงินจาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย มีจานวนน้อยลง
๓. ดาเนินการประชาสัมพันธ์/สร้างแรงจูงใจ เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายทราบข้อมูลและขอรับ
การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมไม่ต่อเนื่อง
๔. กฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนและรายละเอียดในทางปฏิบัติมากและต้อง
ใช้เวลา จึงขาดความคล่องตัว
๕. การดาเนินการติดตามและทบทวนกรอบวงเงินการจัดสรรเงินให้แก่โครงการ ในช่วงเวลา
ระหว่างปีงบประมาณ ไม่มีความต่อเนื่อง
๖. ผู้จัดการเงินกู้มีเพียงรายเดียว ทาให้การปล่อยเงินกู้ของกองทุนยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
๗. ข้ อ เสนอโครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น จากกองทุ น ฯ ส่ ว นใหญ่ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ส่งผลให้ไม่สามารถผ่าน
เกณฑ์การวิเคราะห์เบื้องต้น (Checklist)
๔.๒ การวิเคราะห์ SWOT ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จุดแข็ง
๑. มี ก ารด าเนิ น การส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนา
ข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงาน
ของกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
๒. Third Party เป็นผู้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจเพื่อให้
เกิดความเป็นกลาง เที่ยงตรง และแม่นยา
๓. มี ก ารด าเนิ น การตามแผนปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร
เพื่ อ พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก
กลุ่มเป้าหมายของกองทุนมาอย่างต่อเนื่อง
โอกาส
๑. การพัฒนาระบบราชการไทย ๔.๐ ให้คุณค่าและความสาคัญ
ของคุณภาพการให้บริการประชาชน และ มีแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) :
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน

๑๑

จุดอ่อน
๑. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการ
สนั บ สนุ น เงิ น ของกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบของโครงการ
๒. ระบบสารสนเทศยังไม่เอื้อต่อการเข้าถึงของกลุ่ม ผู้ยื่น
ข้อเสนอโครงการ

อุปสรรค
๑. ระบบการประเมิ น ผลการด าเนิ นงานทุ นหมุ นเวียน
ด้ า นความพึ ง พอใจไม่ ส อดคล้ องกับ บริบ ทของกองทุ น
สิ่งแวดล้อม

โอกาส
อุปสรรค
๒. เทคโนโลยีดิจิทัลมีความก้าวหน้าและทันสมัย สามารถใช้ ๒. การเสนอขอรับการสนับสนุนมีรายละเอียดมาก ทาให้
ประโยชน์ จ ากเครือข่า ยสั ง คมออนไลน์ (Social Network) มี ค วามล่ า ช้ า ในการจั ด ท าข้ อ เสนอโครงการ ส่ ง ผลต่ อ
ทาให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึน้ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป็นโอกาสในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้
รู้จักโดยทั่วไป
๓. กองทุนมีเครือข่ายและพี่เลี้ยงที่สนับสนุนการดาเนินงาน
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่ ง
เงิ น ทุ น แก่กลุ่ ม เป้ า หมายได้ ม ากขึ้น และส่ ง ผลต่ อเนื่ อ งต่ อ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย

ปัญหาการดาเนินงานที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ด้านการตอบสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑. การเสนอขอรับทุนมีรายละเอียดมาก ทาให้มีความล่าช้าในการจัดทาข้อเสนอโครงการ
ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๒. ระบบการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านความพึงพอใจไม่ส อดคล้ อ งกับ
บริบทของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการสนับสนุนเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ยังไม่ครอบคลุม กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบของโครงการ
๔. ระบบสารสนเทศยังไม่เอื้อต่อการเข้าถึงของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ
๔.๓ การวิเคราะห์ SWOT ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน : ผลสาเร็จจากการกากับดูแลทุนหมุนเวียน
จุดแข็ง

จุดอ่อน

๑. พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริม และรักษาคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดอานาจหน้าที่คณะกรรมการ
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้ ก ารก ากั บ ของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทาให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีโครงสร้างการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

๑. ยังขาดกลไกการติดตามผลการดาเนินงานของกองทุน
สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง การรายงานผลการด าเนิ น งาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
๒. ด้ า นการเงิ น ด้ า นผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และด้ า นการ
ปฏิบัติการ มีผลการดาเนินงานต่ากว่าปีที่ผ่านมา

๒. มีการประชุม คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
อนุมัติและการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

๑๒

โอกาส

อุปสรรค

๑. มีพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑. ระบบการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ด้าน
และกฎระเบี ย บที่ ส นั บ สนุ น การด าเนิ น งานของกองทุ น ความพึ ง พอใจไม่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของกองทุ น
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. .... ได้กาหนดให้กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดตั้งที่
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ท าให้ ก าร
บริหารงานมีความคล่องตัวและเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น

๒. ผู้ แ ทนจากส่ ว นราชการในคณะกรรมการกองทุ น
สิ่งแวดล้อมมิได้มีการมอบหมายผู้แทนประจา จึงเกิดความ
ไม่ต่อเนื่องในการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
โครงการ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร
จุดแข็ง

จุดอ่อน

๑. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และคู่มือบริหารความ ๑. เจ้าหน้าที่ยังต้องพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ
เสี่ยงเป็นประจาทุกปี
เกี่ยวกับการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงของ
องค์กร การจัดทาแนวทางการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง
โอกาส

อุปสรรค

๑. มี ส ถาบั น การศึ ก ษา หรื อ สถาบั น ฝึ ก อบรมและให้
คาปรึกษาที่จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มีอยู่เป็นจานวนมาก
และจัดอบรมอยู่ เป็นประจาทุ กปี รวมถึง สามารถเรีย นรู้
ด้วยตนเองตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์ ทาให้บุคคลากร
สามารถพั ฒ นาสมรรถนะและเสริม ประสบการณ์ ทั้ งการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การบริหารจัดการสารสนเทศ : การบริหารจัดการสารสนเทศ
จุดแข็ง
๑. มีแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติ
การฯประจ าปี ซึ่ ง ช่ ว ยก าหนดทิ ศ ทางในการท างานด้ า น
สารสนเทศที่ชัดเจน
๒ มี ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ในการวางแผนและติดตามผล
การดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม

๑๓

จุดอ่อน
๑. เจ้าหน้าที่ยังต้องพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ในการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
๒. ข้อมูลสารสนเทศในเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนาไปใช้
เพื่อการตัดสินใจ
๓. ระบบการบริ ห ารจั ด การสารสนเทศยั ง มี อ งค์ ป ระกอบไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การประเมินผู้ใช้บริการ ความเชื่อมโยงกับ
ระบบการประเมินผลลัพธ์และการเปรียบเทียบเป้าหมาย

โอกาส
อุปสรรค
๑. นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ทาให้มีการสนับสนุนและส่งเสริม ๑. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร มาใช้ ใ นการ มี ค วามก้ าวหน้ า ไปสู่เทคโนโลยีดิจิ ทั ล ท าให้ ไ ม่ สามารถก้าวทัน
ดาเนินงานมากขึ้น
เทคโนโลยี
๒. นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เพื่อให้เกิดความ คล่องตัว
และอานวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ

ปัญหาการดาเนินงานที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
๑. ยังขาดกลไกการติดตามผลการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรายงานผล
การดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
๒. ด้านการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการปฏิบัติการ มีผลการดาเนินงานต่ากว่าปีที่
ผ่านมา (ตารางที่ ๕)
๓. ระบบการประเมิ นผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านความพึงพอใจไม่ส อดคล้ อ งกับ
บริบทของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๔. ผู้แทนจากส่วนราชการในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมมิได้มีการมอบหมายผู้แทน
ประจาในการประชุมอย่างต่อเนื่องในการประชุมแต่ละครั้ง
๕. เจ้าหน้าที่ยังต้องพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการประเมินระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงขององค์กร การจัดทาแนวทางการตรวจสอบตามฐานความเสี่ ยง
ด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ
๖. ข้อมูลสารสนเทศในเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนาไปใช้เพื่อการตัดสินใจ
๗. ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศยังมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การประเมิน
ผู้ใช้บริการ ความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลลัพธ์และการเปรียบเทียบเป้าหมาย
๘. การเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ว และการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ค วามก้ า วหน้ าไปสู่
เทคโนโลยีดิจิทัล ทาให้ไม่สามารถก้าวทันเทคโนโลยี

๑๔

ตารางที่ ๕ แสดงผลการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
เกณฑ์วัดผลการดาเนินงาน
๑ การเงิน
๑.๑ ร้อยละของเงินกองทุนฯ ที่ให้การสนับสนุนได้ตามแผนฯ
๑.๑.๑ โครงการเงินกู้ยืม
๑.๑.๒ โครงการเงินอุดหนุน
๑.๒ ความสาเร็จของการจัดหารายได้ตามแผนจัดหารายได้
ประจาปีบัญชี ๒๕๖๐
๑.๒.๑ มาตรา ๒๒ (๓) เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
๑.๒.๒ มาตรา ๒๒ (๖) เงินจากดอกและผลประโยชน์ใดๆ
ที่เกิดจากกองทุนนี้
๒. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประจาปีบัญชี ๒๕๖๐
๒.๑.๑ กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนฯ
๒.๑.๒ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
๒.๒.๒ การดาเนินการตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลความ
พึงพอใจของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ประจาปีบญ
ั ชี ๒๕๕๙
๓. การปฏิบัติการ
๓.๑ การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
๓.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายทีไ่ ด้รับอนุมัติ
(๑) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(๒) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับ
แผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๓.๑.๒ การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้
ที่ไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
๓.๑.๓ การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

๑๕

ผลการดาเนินงาน
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๔.๓๑๒๒
๓.๐๐๐๐
๓.๖๒๔๐

๑.๐๐๐๐
๑.๐๐๐๐

ผลการเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา
ต่ากว่า
ต่ากว่า

๕.๐๐๐๐
๕.๐๐๐๐

๕.๐๐๐๐

เท่าเดิม

๕.๐๐๐๐

๒.๔๔๔๗

ต่ากว่า

๕.๐๐๐๐
๕.๐๐๐๐
๕.๐๐๐๐

๒.๒๕๐๐
๔.๐๘๔๐
๑.๐๐๐๐

ต่ากว่า
ต่ากว่า
ต่ากว่า

๔.๙๔๑๙

๔.๘๙๒๕
๔.๖๓๑๔

๔.๕๓๒๖
ไม่มีการ
ประเมินใน
ตัวชี้วัดนี้
๔.๕๓๒๖

๔.๔๗๓๔
๕.๐๐๐๐

ต่ากว่า
ไม่สามารถ
เปรียบเทียบได้
ต่ากว่า
ไม่สามารถ
เปรียบเทียบได้

๔.๐๗๘๔

ต่ากว่า

๕.๐๐๐๐

๕.๐๐๐๐

เท่าเดิม

ไม่มีการ
ประเมินใน
ตัวชี้วัดนี้

๐.๐๐๐๐

ไม่สามารถ
เปรียบเทียบได้

เกณฑ์วัดผลการดาเนินงาน
๓.๒ ร้อยละของโครงการที่มีข้อพิจารณาเป็นที่สนิ้ สุดตาม
กระบวนการพิจารณา
๓.๓ ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมตั ิตามเป้าหมายของ
แต่ละโครงการ
๓.๔ ระดับความสาเร็จในการจัดทาการประเมินความคุ้มค่า
การปฏิบัติภารกิจของกองทุนฯ

ผลการดาเนินงาน
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๔.๙๗๓๔
๔.๘๗๒๐
๕.๐๐๐๐

ผลการเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา
ต่ากว่า

๕.๐๐๐๐

เท่าเดิม

๕.๐๐๐๐

ไม่สามารถ
เปรียบเทียบได้

๕. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒ รอบปีบัญชี
(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
๕.๑ การกาหนดยุทธศาสตร์ (Formulate Strategies)
วิสัยทัศน์
กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกทางการเงินที่มั่นคง สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล
พันธกิจ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ทางการเงิ น เพื่ อ ให้ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
เป้าประสงค์
๑. กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกองทุนหมุนเวียนที่มีความมั่งคงทางการเงิน และมีการดาเนินการตาม
หลักการของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสาคัญกับการจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่าเป็นอันดับแรก
๒. กองทุน สิ่ งแวดล้ อมยึ ด มั่น หลั กธรรมมาภิบ าลและกระบวนการในการบริห ารจั ดการอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๓. กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มตอบสนองการขั บ เคลื่ อ นนโยบายและยุ ท ธสาสตร์ ก ารจั ด การ
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกองทุน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าหมายของการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑. กองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
๒. ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย จากการบริหารงานของกองทุนสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งผู้ มาขอรับบริการจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑๖

๓. ระบบสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการบริหารงานของกองทุนและช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร
๔. ผลการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินการดาเนินงานทุน
หมุนเวียน (คะแนนไม่ต่ากว่า ๓.๐๐๐๐)
๕.๒ ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
จากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT) และสรุปปัญหาและประเด็นสาคัญ ที่ส่งผลให้กองทุน
สิ่งแวดล้อมจะต้องปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) กองทุนสิ่งแวดล้อมได้นามาพิจารณาจัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยยุทธศาสตร์กองทุนสิ่งแวดล้อม ตามหลัก Balanced Scorecard ในการ
ปรั บ ปรุ ง พัฒ นา ฟื้น ฟู ผลการดาเนิ น งานด้ านที่ผ ลการประเมิน ต่ากว่า เกณฑ์ ม าตรฐาน (คะแนนต่ ากว่ า
๓.๐๐๐๐) โดยแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม (๑ กรกฎาคม
๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๓ แผนงาน ๗ โครงการ ๑๓ กิจกรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน
แผนงาน ๑ : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเงินกองทุนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
โครงการ ๑.๑ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
กิจกรรม ๑.๑.๑ : การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินอุดหนุน
กิจกรรม ๑.๑.๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินกู้ เพื่อการจัดการปัญหามลพิษ
ของภาคเอกชน
กิจกรรม ๑.๑.๓ : เพิ่มทางเลือกในการให้บริการเงินกู้แก่ภาคเอกชน โดยการกาหนด
สถาบันการเงินของรัฐเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนงาน ๒ : ยกระดับคุณภาพการให้บริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ ๒.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ให้บริการ
กิจกรรม ๒.๑.๑ : การสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรม ๒.๑.๒ : การทบทวน/ปรับปรุง เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
กิจกรรม ๒.๑.๓ : การพัฒนาชุดโครงการต้นแบบ เพื่อสนับสนุนให้กับกลุ่มผู้รับบริการ
แผนงาน ๓ : พัฒนาและเพิ่มระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม
โครงการ ๓.๑ การประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม ๓.๑.๑ : การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม ๓.๑.๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย (Smart e-fund)

๑๗

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
แผนงาน ๔ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
โครงการ ๔.๑ การพัฒนากลไกการติดตามการดาเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กิ จ กรรม ๔.๑.๑ : การจั ด ท าระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานกองทุ น
สิ่งแวดล้อม
โครงการ ๔.๒ เพิ่มศักยภาพการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กิจกรรม ๔.๒.๑ : พัฒนาและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
โครงการ ๔.๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม ๔.๑.๑ : การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน ๕ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศ
โครงการ ๕.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศ
กิจกรรม ๕.๑.๑ : การจัดทาฐานข้อมูลกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ที่เชื่อมโยงกับระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC)
กิจกรรม ๕.๑.๒ : การพัฒนาระบบ smart e-fund ให้กับผู้ใช้บริการภายนอก

๑๘

๖. แผนการดาเนินงาน (Work Plan)
๖.๑ แผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนสิ่งแวดล้อม (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
แผนปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของกองทุนสิงแวดล้อม ตั้งแต่วันที 1 กรกฎำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การดาเนินการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ด้านการเงิน
แผนงาน ๑ : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเงินกองทุนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
โครงการ ๑.๑ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพ - การติดตามและทบทวนกรอบ
การติดตามและทบทวนกรอบวงเงิน
การสนับสนุนเงินอุดหนุน
วงเงินแผนจัดสรรเงินให้แก่โครงการ การจัดสรรเงินทันต่อสถานการณ์การ
จัดสรรเงินที่เป็นปัจจุบัน
เชิงปริมาณ :

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ปัจจัยความสาเร็จ
ของแผนงาน

ก.ย. ๖๑ – ก.ย. ๖๒ - กลุ่มงานนโยบาย
และแผน

-

ข้อมูลที่ถูกต้องและ
มีการปรับปรุงให้
ทันสมัยและต่อเนื่อง

ก.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒ - กลุ่มงาน
วิเคราะห์โครงการ
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

-

๑) กาหนดแผน
จัดสรรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์

ระดับความสาเร็จในการติดตามและ
ทบทวนกรอบวงเงินการจัดสรร

- ส่งเสริมการสนับสนุนเงินอุดหนุน
โครงการ ตามมาตรา ๒๓ (๑) และ (๔)

เชิงคุณภาพ :
คณะกรรมการกองทุนฯ รับทราบผล
และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
การสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่
กลุ่มเป้าหมาย
ได้ระดับ ๓.๐๐๐๐

๑๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินการ

- เครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงแนะนาการ
เขียนข้อเสนอโครงการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
- ระดับความสาเร็จในการให้การ
สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่กลุ่มเป้าหมาย
(ระดับ ๓.๐๐๐๐)
- ร้อยละของเงินกองทุนที่ให้การ
สนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนได้ตามแผน
จัดสรรฯ อย่างน้อยร้อยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ :
การสนับสนุนเงินอุดหนุนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
โครงการทีผ่ ่าน Checklist โดยได้รับ
ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒
การปรับปรุง/แก้ไข ข้อเสนอแนะ ของ
ข้อเสนอโครงการจากเครือข่ายพี่เลี้ยงฯ
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการที่ผ่าน
Checklist โดยได้รบั การปรับปรุง/แก้ไข
ข้อเสนอแนะ ของข้อเสนอโครงการจาก
เครือข่ายพี่เลี้ยงฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐
ของโครงการที่ได้รับคาแนะนาในการยื่น
ข้อเสนอโครงการ
เชิงคุณภาพ :
โครงการทีเ่ ครือข่ายพี่เลี้ยงให้
ข้อเสนอแนะผ่าน Checklist เสนอ

๒๐

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- กลุ่มงาน
วิเคราะห์โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

- กลุ่มงาน
วิเคราะห์โครงการ
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

-

ปัจจัยความสาเร็จ
ของแผนงาน
๒) มีการ
ประชาสัมพันธ์การ
สนับสนุนโครงการ
อย่างต่อเนื่อง

การได้รับความ
ร่วมมือในการ
ดาเนินงานจาก
เครื่อข่ายพี่เลี้ยง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การดาเนินการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาได้
- สร้างเครือข่ายระดับจังหวัดและ
มีเครือข่ายระดับจังหวัดและภูมิภาค
พ.ย. – ธ.ค. ๖๑
ภูมิภาค ในการวิเคราะห์ความเหมาะสม เชิงปริมาณ :
เบื้องต้น กรณีชุดโครงการ
ทสจ. ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
การวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้น
กรณีชุดโครงการ
เชิงคุณภาพ :
กองทุนสิ่งแวดล้อมมีเครือข่ายระดับ
จังหวัดและภูมิภาคที่ช่วยในการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพ - ดาเนินการตามแนวทางการสนับสนุน มีการสนับสนุนเงินกู้ให้แก่ภาคเอกชน ต.ค. ๖๑ – ก.ค. ๖๒
การสนับสนุนเงินกู้เพื่อการจัดการ เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น
ปัญหามลพิษของภาคเอกชน
สาหรับ SMEs ที่ให้ผู้จัดการเงินกู้
เชิงปริมาณ :
สามารถเป็นผู้พิจารณาปล่อยเงินกู้
- ระดับความสาเร็จในการให้การ
ได้เอง (Lump Sum) ต่อเนื่อง
สนับสนุนเงินกู้แก่ภาคเอกชน
- ร้อยละของเงินกองทุนที่ให้การ
สนับสนุนโครงการเงินให้กู้ยืม ได้ตามแผน
จัดสรรฯ อย่างน้อย ร้อยละ ๙๐

๒๑

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ปัจจัยความสาเร็จ
ของแผนงาน

- กลุ่มงาน
วิเคราะห์โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

400,000

กาหนด
กลุ่มเป้าหมาย
เครือข่ายระดับ
ภูมิภาคตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย

- กลุ่มงาน
วิเคราะห์โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
- บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

-

การประชาสัมพันธ์
การสนับสนุนเงินกู้
อย่างต่อเนื่อง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การดาเนินการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ :
การสนับสนุนเงินกู้เพื่อการจัดการมลพิษ
ของภาคเอกชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์โครงการ
มีการสื่อสารเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และ ก.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒
เชิงรุก ทั้งแก่ เจ้าหน้าที่ธนาคารและ
หลักเกณฑ์
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กาหนด
เชิงปริมาณ :
กระบวนการที่ให้การสนับสนุนในปล่อย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่ได้มีการ
สินเชื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ร่วมมือ สื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย
ในการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์
๑ ฉบับ
โครงการกับ สผ.พัฒนาสื่อ
เชิงคุณภาพ :
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้หน่วยงานอานวย ระดับความสาเร็จในการสื่อสาร
สินเชื่อเข้าใจโครงการและเห็นโอกาสใน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
การนาเสนอแก่ลูกค้าเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์
- จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเงินกู้ มีการจัดสัมมนาให้ความรู้กับ
ก.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒
เพื่อภาคเอกชน
ภาคเอกชนและบมจ. ธนาคารกรุงไทย
เชิงปริมาณ :
จานวนครั้งในการจัดสัมมนา อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
เชิงคุณภาพ :
ภาคเอกชนสนใจเข้ามาสอบถาม/ขอ
ข้อมูล/ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้

๒๒

ผู้รับผิดชอบ

- บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

- กลุ่มงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
- บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

งบประมาณ

ปัจจัยความสาเร็จ
ของแผนงาน

-

การสื่อสารเชิงรุก
ความเข้าใจของ
หน่วยงานอานวย
สินเชื่อในพื้นที่

500,000

กาหนด
กลุ่มเป้าหมายที่มี
แนวโน้มที่จะขอรับ
การสนับสนุนเงินกู้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๓
เพิ่มทางเลือกในการให้บริการเงินกู้แก่
ภาคเอกชน โดยการกาหนดสถาบัน
การเงินของรัฐเพิ่มเติม

การดาเนินการ
๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการ
กาหนดสถาบันการเงินของรัฐเป็น
ผู้บริหารในส่วนของเงินกู้
๒) วิเคราะห์ความพร้อมของสถาบัน
การเงินของรัฐ ในการเป็นผูจ้ ัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมให้ส่วนของเงินกู้
๓) กาหนดแนวทางการคัดเลือกสถาบัน
การเงินของรัฐ เพื่อทาหน้าที่ผู้จัดการ
กองทุนให้ส่วนของเงินกู้
๔) เชิญชวนสถาบันการเงินของรัฐ
เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้จดั การกองทุนในส่วน
ของเงินกู้ (ในกรณีที่มีสถาบันการเงิน
ของรัฐ ได้รับการคัดเลือก)
๕) คัดเลือกสถาบันการเงินของรัฐ
เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้จดั การกองทุนในส่วน
ของเงินกู้
๖) ยกร่างบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติ
ราชการระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับสถาบันการเงินของรัฐ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
มีสถาบันการเงินเพิ่ม
เชิงปริมาณ :
ระดับความสาเร็จในการเพิ่มสถาบัน
การเงิน
เชิงคุณภาพ :
จานวนสถาบันการเงินที่สนใจการ
ให้บริการเงินกู้ ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑ แห่ง

๒๓

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ก.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒ - กลุ่มงานนโยบาย
และแผน

งบประมาณ
-

ปัจจัยความสาเร็จ
ของแผนงาน
การประสานงาน
และกาหนด
หน่วยงานสถาบัน
การเงินตรงตาม
คุณสมบัติ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
๗) ประสานลงนามในบันทึกข้อตกลง
ระหว่างกองทุนสิ่งแวดล้อมและสถาบัน
การเงินของรัฐ
ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสีย
แผนงาน ๒ : ยกระดับคุณภาพการให้บริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ ๒.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ให้บริการ
กิจกรรมที่ ๑
- การดาเนินการสารวจความพึงพอใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจ
ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒
การสารวจความพึงพอใจของผู้มี
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชิงปริมาณ :
ส่วนได้ส่วนเสีย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
เชิงคุณภาพ :
ระดับความสาเร็จในการสารวจความพึง
พอใจของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรมที่ ๒
- การจัดทาคู่มือการสารวจความพึง
ได้คู่มือที่ใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
การทบทวน/ปรับปรุง เครื่องมือที่ พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียและการ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึง
ใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
จัดทาแผนปรับปรุงการให้บริการของ
พอใจในการรับบริการ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความ กองทุนสิ่งแวดล้อม
เชิงปริมาณ :
พึงพอใจในการรับบริการ
- การทบทวน/ปรับปรุง คู่มือ
มีการจัดทา/ปรับปรุง คู่มือใน
กระบวนการ (คู่มือบริหารโครงการคู่มือ กระบวนการที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
การเขียนข้อเสนอโครงการ/คูม่ ือการ
๑ ฉบับ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง)

๒๔

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ปัจจัยความสาเร็จ
ของแผนงาน

- กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล

150,000

- กาหนด
กลุ่มเป้าหมายใน
การสารวจชัดเจน
- แบบสอบถาม
ชัดเจน ตรงประเด็น

- กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล
- กลุ่มงาน
วิเคราะห์โครงการ
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- กลุ่มงาน
วิเคราะห์โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

250,000

กาหนดองค์ความรู้ที่
ใช้ในการทบทวน/
ปรับปรุง เครื่องมือ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การดาเนินการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ :
ระดับความสาเร็จในการจัดทา คู่มอื
ร้อยละ ๘๐
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาชุดโครงการ - การพัฒนาชุดโครงการส่งเสริมการ
ชุดโครงการต้นแบบ
ม.ค. – ก.ย. ๖๒
ต้นแบบ เพื่อสนับสนุนให้กบั กลุ่ม
จัดการสิ่งแวดล้อม
ชิงปริมาณ :
ผู้รับบริการ
เกิดชุดโครงการต้นแบบอย่างน้อย ๑ ชุด
โครงการ
เชิงคุณภาพ :
มีชุดโครงการต้นแบบที่สามารถ
ตอบสนองต่อกลุ่มผู้รับบริการ ในการ
เขียนโครงการได้มีโอกาสรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม
แผนงาน ๓ : พัฒนาและเพิ่มระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม
โครงการ ๓.๑ การประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาช่อง
- จัดทาข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
มีการประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม ก.ค. ๖๑ ก.ย. ๖๒
ทางการประชาสัมพันธ์กองทุน
อย่างต่อเนื่อง
ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
สิ่งแวดล้อม
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
เชิงปริมาณ :
ความรูค้ วามเข้าใจ/การพัฒนาข้อเสนอ
จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
โครงการให้กับกลุม่ เป้าหมาย
รู้จักกองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๔
ช่องทาง ดังนี้
๑) จดหมายข่าว

๒๕

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ปัจจัยความสาเร็จ
ของแผนงาน

- กลุ่มงาน
วิเคราะห์โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

-

หลักเกณฑ์ในการ
การคัดเลือก
โครงการ

- กลุ่มงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มงาน
วิเคราะห์โครงการ

2,000,000

กลุ่มเป้าหมายได้
รับรู้ข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์และ
รู้จักกองทุน
สิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินการ

กิจกรรมที่ ๕ การเพิ่มประสิทธิภาพ - เผยแพร่การใช้งานระบบ Smart eการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย
fund ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
(Smart e-fund)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
๒) website
๓) การประชุม/สัมมนากลุ่มเป้าหมาย
๔) สื่อสังคมออนไลน์
เชิงคุณภาพ :
ระดับความพึงพอใจในการสร้างความรู้
ความเข้าใจ/การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย
มีการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ
Smart e-fund ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :
จานวนผู้เข้ามาใช้บริการที่ได้
Download Application
เชิงคุณภาพ :
ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการใช้งาน
ระบบ

๒๖

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ปัจจัยความสาเร็จ
ของแผนงาน

500,000

- จานวนผู้เข้ามาใช้
บริการระบบ

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- กลุ่มงาน
วิเคราะห์โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ม.ค. – ก.ย. ๖๒

- กลุ่มงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การดาเนินการ
ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
แผนงาน ๔ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
โครงการ ๔.๑ การพัฒนากลไกการติดตามการดาเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ ๑
- จัดทาฐานข้อมูลประกอบการ
การจัดทาระบบการติดตาม
ดาเนินงานบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ประเมินผลการดาเนินงานกองทุน - การรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา
สิ่งแวดล้อม
อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
เป็นระยะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มีระบบติดตามประเมินผลการ
ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒
ดาเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
เชิงปริมาณ :
ระดับความสาเร็จในการจัดทาระบบ
ติดตามประเมินผล
เชิงคุณภาพ :
มีระบบการรายงานผลการดาเนินงานที่
สนับสนุนการตัดสินใจ
โครงการ ๔.๒ เพิม่ ศักยภาพการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุง - ปรับคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทา
มีแผนบริหารความเสี่ยง
ต.ค. ๖๑ – มิ.ย. ๖๒
แผนบริหารความเสี่ยง และการ
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม เชิงปริมาณ :
ควบคุมภายใน ตามเกณฑ์
ภายใน
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและ
มาตรฐานสากล
- ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการจัดทา
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
เชิงคุณภาพ :
- ทบทวนและปรับปรุงการจัดทาแผน แผนบริหารความเสี่ยง เป็นไปตาม
บริหารความเสี่ยง และการควบคุม
มาตรฐานสากล
ภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

๒๗

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ปัจจัยความสาเร็จ
ของแผนงาน

- กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล

-

การกาหนดข้อมูลที่
ใช้ในระบบ

- กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล

-

กาหนดปัจจัยเสี่ยง
ระดัลองค์กรที่
ชัดเจน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การดาเนินการ
โครงการ ๔.๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะของ ๑) ดาเนินการทบทวนและจัดทา
บุคคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เสนอต่อ
คณะทางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
ทรัพยากรบุคคล
๒) เสนอแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ต่อ ผอ.กบก. และผู้บริหารสผ. ให้ความ
เห็นชอบ
๓) เผยแพร่แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
๔) บุคลากรกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้รับ
การพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)
๕) บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมหรือ
พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ได้มีการ
รายงานผลการพัฒนาตนเอง
๖) รวบรวมรายงานผลการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)
๗) รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ต่อ ผอ.
กบก. และผู้บริหารสผ. รับทราบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ก.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒
เชิงปริมาณ :
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ ตามที่องค์กรคาดหวัง
เชิงคุณภาพ :
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา สามารถนา
ความรู้มาถ่ายทอดให้บุคลากรของกองทุน
สิ่งแวดล้อม

๒๘

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ปัจจัยความสาเร็จ
ของแผนงาน

- กลุ่มงานนโยบาย
และแผน
- กลุ่มงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

250,000

สถาบันฝึกอบรมที่
ตรงกับหลักสูตรการ
เข้ารับการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การดาเนินการ
แผนงาน ๕ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศ
โครงการ ๕.๑ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ๔ การจัดทาฐานข้อมูล - จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ
กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
เงินกองทุน/โครงการที่ได้รับการ
ตัดสินใจของผู้บริหารทีเ่ ชื่อมโยงกับ สนับสนุนเทียบกับแผน
ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม
(DOC)

กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนาระบบ
Smart e-fund ให้กับผู้ใช้บริการ
ภายนอก

- พัฒนา/ปรับปรุง ระบบ smart efund สาหรับผู้ใช้บริการภายนอก
ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ
๑. ระบบการตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการเบื้องต้นด้วยตนเอง
๒. ระบบการตรวจสอบสถานะการยื่น
ข้อเสนอโครงการ
๓. ระบบการรายงานความก้าวหน้าใน
การดาเนินโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ผู้บริหารสามารถใช้ฐานข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ
เชิงปริมาณ :
ระดับความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูล
เชิงคุณภาพ :
ผู้บริหารสามารถใช้ฐานข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง
มีระบบสารสนเทศสาหรับผูร้ ับบริการ
ภายนอก
เชิงปริมาณ :
ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนา
จานวน ๑ ระบบ
เชิงคุณภาพ :
ระบบสารสนเทศสามารถตอบสนอง
ผู้ใช้บริการภายนอกได้ครบวงจร
ครบถ้วนและทันต่อสถานการณ์

๒๙

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ปัจจัยความสาเร็จ
ของแผนงาน

ก.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๑ - กลุ่มงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

-

ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ได้รับการปรับให้
เป็นปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่อง

ก.ค. ๖๑ – มิ.ย. ๖๒ - กลุ่มงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

-

มีระบบ smart efund ที่มารองรับ
ผู้ใช้บริการ

แผนปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของกองทุนสิงแวดล้อม ตั้งแต่วันที 1 กรกฎำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562
ระยะเวลาดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ/
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
การดาเนินการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62 ผู้รับผิดชอบ
ด้านการเงิน
แผนงาน ๑ : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเงินกองทุนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
โครงการ ๑.๑ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมที่ ๑ การ - การติดตามและ การติดตามและ
- กลุ่มงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ
ทบทวนกรอบ
ทบทวนกรอบ
นโยบายและ
การสนับสนุนเงิน
วงเงินแผนจัดสรร วงเงินการจัดสรร
แผน
อุดหนุน
เงินให้แก่โครงการ เงินทันต่อ
สถานการณ์การ
จัดสรรเงินที่เป็น
ปัจจุบัน
เชิงปริมาณ :
ระดับความสาเร็จ
ในการติดตามและ
ทบทวนกรอบ
วงเงินการจัดสรร
เชิงคุณภาพ :
คณะกรรมการ
กองทุนฯ รับทราบ

๓๐

งบประมาณ
(บาท)

-

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
การดาเนินการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ผลและใช้เป็น
ข้อมูลในการ
ตัดสินใจ
- ส่งเสริมการ
การสนับสนุนเงิน
สนับสนุนเงิน
อุดหนุน
อุดหนุนโครงการ
แก่กลุ่มเป้าหมาย
ตามมาตรา ๒๓ (๑) ได้ระดับ ๓.๐๐๐๐
และ (๔)
เชิงปริมาณ :
๑) การประสาน
- ระดับความสาเร็จ
แนะนา ให้ความรู้ ในการให้การ
หลักเกณฑ์และการ สนับสนุนเงิน
เขียนข้อเสนอ
อุดหนุน
โครงการเพื่อขอรับ แก่กลุ่มเป้าหมาย
การสนับสนุนเงิน (ระดับ ๓.๐๐๐๐)
อุดหนุนจากกองทุน - ร้อยละของ
สิ่งแวดล้อม
เงินกองทุนที่ให้การ
๒) วิเคราะห์
สนับสนุนโครงการ
โครงการตาม
เงินอุดหนุนได้ตาม
กระบวนการ
แผนจัดสรรฯ อย่าง
พิจารณา
น้อยร้อยละ ๙๐

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มงาน
วิเคราะห์
โครงการด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
- กลุ่มงาน
วิเคราะห์
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม

๓๑

งบประมาณ
(บาท)

-

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
การดาเนินการ
๓) การให้
คาปรึกษาและ
แนะนาการเขียน
ข้อเสนอโครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ :
การสนับสนุนเงิน
อุดหนุนมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
- เครือข่ายการเป็น โครงการทีผ่ ่าน
พี่เลี้ยงแนะนาการ Checklist โดย
เขียนข้อเสนอ
ได้รับการปรับปรุง/
โครงการด้าน
แก้ไข ข้อเสนอแนะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ของข้อเสนอ
โครงการจาก
เครือข่ายพี่เลี้ยงฯ
เชิงปริมาณ :
จานวนโครงการที่
ผ่าน Checklist
โดยได้รับการ
ปรับปรุง/แก้ไข
ข้อเสนอแนะ ของ
ข้อเสนอโครงการ
จากเครือข่ายพี่
เลี้ยงฯ ไม่น้อยกว่า

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มงาน
วิเคราะห์
โครงการด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

๓๒

งบประมาณ
(บาท)

-

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
การดาเนินการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๕๐ ของ
โครงการที่ได้รับ
คาแนะนาในการยื่น
ข้อเสนอโครงการ
เชิงคุณภาพ :
โครงการที่เครือข่าย
พี่เลี้ยงให้
ข้อเสนอแนะผ่าน
Checklist เสนอ
คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
โครงการด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาได้
- เครือข่ายระดับ
มีเครือข่ายระดับ
จังหวัดและภูมิภาค จังหวัดและภูมิภาค
ในการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ :
ความเหมาะสม
ทสจ. ร้อยละ ๘๐
เข้าร่วมเป็น

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มงาน
วิเคราะห์
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม

๓๓

งบประมาณ
(บาท)

400,000

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๒ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสนับสนุนเงินกู้
เพื่อการจัดการ
ปัญหามลพิษของ
ภาคเอกชน

ระยะเวลาดาเนินการ
การดาเนินการ
เบื้องต้น กรณีชุด
โครงการ
๑) จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ถ่ายทอดเทคนิค
วิธีการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของ
โครงการ ให้กับ
ทสจ. ทั่วประเทศ
๒) ประสานให้
คาปรึกษา แนะนา
ในการวิเคราะห์
โครงการให้กับ
ทสจ. ทั่วประเทศ
- ดาเนินการตาม
แนวทางการ
สนับสนุนเงินกู้
โครงการสินเชื่อ
เพื่อสิ่งแวดล้อม
สาหรับ SMEs ที่ให้
ผู้จัดการเงินกู้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เครือข่ายการ
วิเคราะห์ความ
เหมาะสมเบื้องต้น
กรณีชุดโครงการ
เชิงคุณภาพ :
กองทุนสิ่งแวดล้อม
มีเครือข่ายระดับ
จังหวัดและภูมิภาค
ทีช่ ่วยในการ
วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของ
โครงการให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

มีการสนับสนุน
เงินกู้ให้แก่
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ :
- ระดับความสาเร็จ
ในการให้การ

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มงาน
วิเคราะห์
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม
- บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

๓๔

งบประมาณ
(บาท)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
การดาเนินการ
สามารถเป็นผู้
พิจารณาปล่อย
เงินกู้
ได้เอง (Lump
Sum) ต่อเนื่อง
๑) ร่วมกันกาหนด
กรอบวงเงินสาหรับ
การปล่อยเงินกู้
กรณี Lump Sum
๒) นาเสนอกรอบ
วงเงินต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
๓) นาเสนอกรอบ
วงเงินต่อ
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
๔) ประชาสัมพันธ์
โครงการสู่กลุม่
ลูกค้าเป้าหมาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
สนับสนุนเงินกู้แก่
ภาคเอกชน
- ร้อยละของ
เงินกองทุนที่ให้การ
สนับสนุนโครงการ
เงินให้กู้ยืม ได้ตาม
แผนจัดสรรฯ อย่าง
น้อย ร้อยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ :
การสนับสนุนเงินกู้
เพื่อการจัดการ
มลพิษของ
ภาคเอกชนมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

๓๕

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
การดาเนินการ
๕) อนุมัติสนับสนุน
โครงการตามเกณฑ์
ที่กาหนด
- สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
โครงการ เชิงรุก
ทั้งแก่ เจ้าหน้าที่
ธนาคารและกลุม่
ลูกค้าเป้าหมาย
กาหนด
กระบวนการที่ให้
การสนับสนุนใน
ปล่อยสินเชื่อให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ร่วมมือในการให้
ความรู้
ประชาสัมพันธ์
โครงการกับ สผ.
พัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้หน่วยงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

มีการสื่อสาร
เกี่ยวกับกฎ
ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์
เชิงปริมาณ :
กฎ ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ ที่ได้มี
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
อย่างน้อย ๑ ฉบับ
เชิงคุณภาพ :
ระดับความสาเร็จ
ในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกฎ
ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

- บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

๓๖

งบประมาณ
(บาท)

-

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
การดาเนินการ
อานวยสินเชื่อ
เข้าใจโครงการและ
เห็นโอกาสในการ
นาเสนอแก่ลูกค้า
เป้าหมาย
- จัดสัมมนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
เงินกู้เพื่อ
ภาคเอกชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

มีการจัดสัมมนา

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

- กลุ่มงาน
500,000
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม
- บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

เชิงปริมาณ :
จานวนครั้งในการ
จัดสัมมนา อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละภาคเอกชน
ที่สนใจเข้ามา
ร่วมงานจัดประชุม
อย่างน้อยร้อยละ
๗๐ ของภาคเอกชน
ที่ได้รับเชิญ

๓๗

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๓
เพิ่มทางเลือกในการ
ให้บริการเงินกูแ้ ก่
ภาคเอกชน โดยการ
กาหนดสถาบัน
การเงินของรัฐ
เพิ่มเติม

ระยะเวลาดาเนินการ
การดาเนินการ
๑) ประสาน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
รวบรวมความ
คิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
กับการกาหนด
สถาบันการเงินของ
รัฐเป็นผู้บริหารใน
ส่วนของเงินกู้
๒) วิเคราะห์ความ
พร้อมของสถาบัน
การเงินของรัฐ ใน
การเป็นผูจ้ ัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ให้ส่วนของเงินกู้
๓) กาหนดแนวทาง
การคัดเลือก
สถาบันการเงินของ
รัฐ เพื่อทาหน้าที่
ผู้จัดการกองทุนให้
ส่วนของเงินกู้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
มีสถาบันการเงิน
เพิ่ม
เชิงปริมาณ :
ระดับความสาเร็จใน
การเพิ่มสถาบัน
การเงิน
เชิงคุณภาพ :
จานวนสถาบัน
การเงินที่สนใจการ
ให้บริการเงินกู้ ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑ แห่ง

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

๓๘

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ
- กลุ่มงาน
นโยบายและ
แผน

งบประมาณ
(บาท)
-

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
การดาเนินการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
๔) เชิญชวนสถาบัน
การเงินของรัฐ
เพื่อเข้าร่วมเป็น
ผู้จัดการกองทุนใน
ส่วนของเงินกู้
(ในกรณีที่มีสถาบัน
การเงินของรัฐ
ได้รับการคัดเลือก)
๕) คัดเลือกสถาบัน
การเงินของรัฐ
เพื่อเข้าร่วมเป็น
ผู้จัดการกองทุนใน
ส่วนของเงินกู้
๖) ยกร่างบันทึก
ข้อตกลงในการ
ปฏิบัติราชการ
ระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กับสถาบันการเงิน
ของรัฐ

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

๓๙

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

การดาเนินการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
๗) ประสานลงนาม
ในบันทึกข้อตกลง
ระหว่างกองทุน
สิ่งแวดล้อมและ
สถาบันการเงิน
ของรัฐ
ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสีย
แผนงาน ๒ : ยกระดับคุณภาพการให้บริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ ๒.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ให้บริการ
กิจกรรมที่ ๑
๑) รวบรวมข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การสารวจความพึง รายชื่อผู้มสี ่วนได้
เกิดความพึงพอใจ
พอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ชิงปริมาณ :
ส่วนเสีย
๒) จัดทา
ร้อยละความพึง
แบบสอบถามเสนอ พอใจของผู้มีส่วนได้
ตามขั้นตอน
ส่วนเสียไม่น้อยกว่า
๓) ดาเนินการ
ร้อยละ ๘๕
สารวจความพึง
เชิงคุณภาพ :
พอใจของผู้มีส่วนได้ ระดับความสาเร็จ
ส่วนเสีย
ในการสารวจความ
๔) วิเคราะห์ แปลผล พึงพอใจของของผู้
และจัดทารายงาน มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มงาน
ติดตามและ
ประเมินผล

๔๐

งบประมาณ
(บาท)

150,000

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

การดาเนินการ
สรุปผลการสารวจ
ความพึงพอใจ
กิจกรรมที่ ๒
- การจัดทาคู่มือ
การทบทวน/
การสารวจความพึง
ปรับปรุง เครื่องมือที่ พอใจของผู้มีส่วนได้
ใช้ในกระบวนการที่ ส่วนเสียและการ
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มี จัดทาแผนปรับปรุง
ส่วนได้ส่วนเสียเกิด การให้บริการของ
ความพึงพอใจใน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
การรับบริการ
๑) ศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องและ
วิเคราะห์งานที่
ปฏิบัติ
๒) จัดทาขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
๓) ยกร่างคู่มือฯ
๔) เสนอผูบ้ ริหาร
พิจารณา
๕) เผยแพร่คู่มือฯ
ให้บุคลากรภายใน
รับทราบ

ระยะเวลาดาเนินการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ได้คู่มือที่ใช้ใน
กระบวนการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกิดความพึงพอใจ
ในการรับบริการ
เชิงปริมาณ :
มีการจัดทา/
ปรับปรุง คู่มือใน
กระบวนการที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
๑ ฉบับ
เชิงคุณภาพ :
ระดับความสาเร็จ
ในการจัดทา คู่มือ
ร้อยละ ๘๐

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มงาน
ติดตามและ
ประเมินผล
- กลุ่มงาน
วิเคราะห์
โครงการด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
- กลุ่มงาน
วิเคราะห์
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม

๔๑

งบประมาณ
(บาท)

250,000

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

การดาเนินการ
- การทบทวน/
ปรับปรุง คู่มือ
กระบวนการ
๑) ทบทวนคู่มือ
กระบวนการ
๒) ยกร่างปรับปรุง
คู่มือกระบวนการ
๓) เสนอผูบ้ ริหาร
ให้ความเห็นชอบ
กิจกรรมที่ ๓ การ - การพัฒนาชุด
พัฒนาชุดโครงการ
โครงการส่งเสริม
ต้นแบบเพือ่ สนับสนุน การจัดการ
ให้กับกลุม่ ผู้รบั บริการ สิ่งแวดล้อม
๑) ยกร่างข้อเสนอ
ของโครงการ
๒) เสนอ ผอ.กบก.
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
๓) เสนอ
อนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ชุดโครงการ
ต้นแบบ
ชิงปริมาณ :
เกิดชุดโครงการ
ต้นแบบอย่างน้อย
๑ ชุดโครงการ

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มงาน
วิเคราะห์
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม

เชิงคุณภาพ :
มีชุดโครงการ
ต้นแบบที่สามารถ
ตอบสนองต่อกลุ่ม

๔๒

งบประมาณ
(บาท)

-

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

การดาเนินการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ด้านการจัดการ
ผู้รับบริการ ในการ
มลพิษ ให้ความ
เขียนโครงการได้มี
เห็นชอบใน
โอกาสรับการ
หลักการ
สนับสนุน
๔) เสนอ
งบประมาณจาก
คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ให้ความเห็นชอบ
แผนงาน ๓ : พัฒนาและเพิ่มระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม
โครงการ ๓.๑ การประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ ๔ การ - จัดทาข้อมูลเพื่อ มีการ
พัฒนาช่องทางการ การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง
กองทุนสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม - ดาเนินการ
เชิงปริมาณ :
ประชาสัมพันธ์ เพื่อ จานวนช่องทางการ
สร้างความรูค้ วาม
ประชาสัมพันธ์ให้
เข้าใจ/การพัฒนา
รู้จักกองทุน
ข้อเสนอโครงการ
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อย
ให้กับกลุม่ เป้าหมาย กว่า ๔ ช่องทาง
ดังนี้

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

- กลุ่มงาน
2,000,000
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม
- กลุ่มงาน
วิเคราะห์
โครงการด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

๔๓

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๕ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการกับ
กลุ่มเป้าหมาย
(Smart e-fund)

ระยะเวลาดาเนินการ
การดาเนินการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
๑) จดหมายข่าว
๒) website
๓) การประชุม/
สัมมนา
กลุ่มเป้าหมาย
๔) สื่อสังคม
ออนไลน์
เชิงคุณภาพ :
ระดับความพึง
พอใจในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ/
การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
- เผยแพร่การใช้
มีการ
งานระบบ Smart ประชาสัมพันธ์การ
e-fund ให้กับ
ใช้งานระบบ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ Smart e-fund
ทราบ
ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ
- กลุ่มงาน
วิเคราะห์
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
(บาท)

- กลุ่มงาน
500,000
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม

๔๔

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
การดาเนินการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนผู้เข้ามาใช้
บริการที่ได้
Download
Application
เชิงคุณภาพ :
ผู้ใช้บริการมีความ
สะดวกในการใช้
งานระบบ

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
แผนงาน ๔ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
โครงการ ๔.๑ การพัฒนากลไกการติดตามการดาเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ ๑
- จัดทาฐานข้อมูล มีระบบติดตาม
การจัดทาระบบการ ประกอบการ
ประเมินผลการ
ติดตามประเมินผล ดาเนินงานบริหาร ดาเนินงานกองทุน
การดาเนินงาน
กองทุนสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม ๑) ตรวจสอบและ เชิงปริมาณ :
ศึกษารายการ
ระดับความสาเร็จ
ข้อมูลที่ใช้ในการ
ในการจัดทาระบบ
ดาเนินงานของ
ติดตามประเมินผล
กองทุนสิ่งแวดล้อม

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มงาน
ติดตามและ
ประเมินผล

๔๕

งบประมาณ
(บาท)

-

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
การดาเนินการ
๒) ศึกษารูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูล
ของงานแต่ละ
ประเภท
๓) จัดเก็บ
ฐานข้อมูล
๔) ปรับปรุงข้อมูล
รายเดือนให้เป็น
ปัจจุบัน
- การรายงานผล
การดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
ต่อผู้บริหาร เป็น
ระยะ
๑) ประสานกลุม่
งานเพื่อรายงานผล
การดาเนินงานทุน
หมุนเวียน
รายไตรมาส

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ :
มีระบบการรายงาน
ผลการดาเนินงานที่
สนับสนุนการ
ตัดสินใจ

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

๔๖

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค.
61

ส.ค.
61

การดาเนินการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
๒) รวบรวมผลและ
จัดทารายงานผล
รายไตรมาส
๓) รายงานผลการ
ดาเนินงาน เสนอ
ผู้บริหาร
รายไตรมาส และ
เสนคณะกรรมการ
กองทุนฯ
ทุก ๖ เดือน
โครงการ ๔.๒ เพิม่ ศักยภาพการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กิจกรรมที่ ๒
- ปรับคาสั่งแต่งตั้ง มีแผนบริหารความ
พัฒนาและปรับปรุง คณะทางานจัดทา เสี่ยง
แผนบริหารความ
แผนบริหารความ เชิงปริมาณ :
เสี่ยง และการ
เสี่ยงและการ
ระดับความสาเร็จ
ควบคุมภายใน ตาม ควบคุมภายใน
ของการพัฒนาและ
เกณฑ์
- ศึกษาวิธีการและ ปรับปรุงแผนบริหาร
มาตรฐานสากล
ขั้นตอนการจัดทา ความเสี่ยง
แผนบริหารความ
เสี่ยง

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มงาน
ติดตามและ
ประเมินผล

๔๗

งบประมาณ
(บาท)

-

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

การดาเนินการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
- ทบทวนและ
เชิงคุณภาพ :
ปรับปรุงการจัดทา แผนบริหารความ
แผนบริหารความ เสี่ยง เป็นไปตาม
เสี่ยง และการ
มาตรฐานสากล
ควบคุมภายใน
ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล
โครงการ ๔.๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ๓
๑) ดาเนินการ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ
ทบทวนและจัดทา พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคคลากรทุก
แผนพัฒนา
เชิงปริมาณ :
ระดับอย่างต่อเนื่อง รายบุคคล (IDP)
ร้อยละ ๘๐ ของ
เสนอต่อ
บุคลากรที่ได้รับการ
คณะทางาน
พัฒนาสมรรถนะ
ขับเคลื่อน
ตามที่องค์กร
ยุทธศาสตร์ฯ
คาดหวัง
ทรัพยากรบุคคล
เชิงคุณภาพ :
๒) เสนอ
บุคลากรที่ได้รับการ
แผนพัฒนา
พัฒนา สามารถนา
รายบุคคล (IDP)
ความรู้มาถ่ายทอด
ต่อ ผอ.กบก. และ

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

- กลุ่มงาน
250,000
นโยบายและ
แผน
- กลุ่มงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม

๔๘

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
การดาเนินการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ผู้บริหารสผ. ให้
ให้บุคลากรของ
ความเห็นชอบ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
๓) เผยแพร่
แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ประโยชน์
ต่อไป
๔) บุคลากรกองทุน
สิ่งแวดล้อม ได้รับ
การพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)
๕) บุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรมหรือ
พัฒนาในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้มีการ
รายงานผลการ
พัฒนาตนเอง
๖) รวบรวมรายงาน
ผลการพัฒนา
บุคลากรตาม

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

๔๙

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

การดาเนินการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)
๗) รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)
ต่อ ผอ.กบก. และ
ผู้บริหารสผ.
รับทราบ
แผนงาน ๕ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศ
โครงการ ๕.๑ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ๔ การ - จัดทาฐานข้อมูล ผู้บริหารสามารถใช้
จัดทาฐานข้อมูล
เกี่ยวกับสถานะ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม เงินกองทุน/
ตัดสินใจ
เพื่อการตัดสินใจ
โครงการทีไ่ ด้รับ
เชิงปริมาณ :
ของผู้บริหารที่
การสนับสนุนเทียบ ระดับความสาเร็จใน
เชื่อมโยงกับระบบ กับแผน
การจัดทาฐานข้อมูล
ศูนย์ปฏิบัติการ
เชิงคุณภาพ :
ระดับกรม (DOC)
ผู้บริหารสามารถใช้
ฐานข้อมูลเพื่อการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม

๕๐

งบประมาณ
(บาท)

-

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๕ การ
พัฒนาระบบ Smart
e-fund ให้กับ
ผู้ใช้บริการภายนอก

ระยะเวลาดาเนินการ
การดาเนินการ

- พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบ smart efund สาหรับ
ผู้ใช้บริการ
ภายนอก
ประกอบด้วย ๓
ส่วน คือ
๑. ระบบการ
ตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการเบื้องต้น
ด้วยตนเอง
๒. ระบบการ
ตรวจสอบ
สถานะการยื่น
ข้อเสนอโครงการ
๓. ระบบการ
รายงาน
ความก้าวหน้าใน
การดาเนินโครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัดสินใจอย่าง
ต่อเนื่อง
มีระบบสารสนเทศ
สาหรับผู้รับบริการ
ภายนอก
เชิงปริมาณ :
ระบบสารสนเทศ
ได้รับการพัฒนา
จานวน ๑ ระบบ
เชิงคุณภาพ :
ระบบสารสนเทศ
สามารถตอบสนอง
ผู้ใช้บริการ
ภายนอกได้ครบ
วงจร ครบถ้วนและ
ทันต่อสถานการณ์

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม

๕๑

งบประมาณ
(บาท)

-

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
การดาเนินการ
ที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม
โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑) ว่าจ้างจัดทา
ระบบ Smart efund
๒) พัฒนาระบบให้
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
๓) เผยแพร่ระบบ
ให้กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

พ.ย.
61

๕๒

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

๕๓
๖.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) กองทุน สิ่ งแวดล้ อ มได้ ให้ การสนั บสนุน หน่ว ยงานทั้งภาครัฐ ที่ เป็นส่ ว นราชการ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดให้มีระบบบาบัดน้า
เสี ย /อากาศเสี ย ระบบก าจั ด ของเสี ย รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ด้ า นการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม และอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่เป็นการ
สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการให้มีระบบกาจัดขยะมูลฝอย และระบบ
บาบัดน้าเสีย ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานในภาพรวมสามารถกาจัด ขยะมูลฝอยและบาบัดน้าเสีย
ซึ่งสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๒) ผลักดันให้เกิดโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับพื้นที่/ชุมชนท้องถิ่น ที่เป็นตัวอย่างที่ดีจานวนมากที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอด และขยายผลการ
ดาเนินการ ให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
๓) การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม และทาให้การปฏิบัติงาน
เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น มีความรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔) ทาให้ กระบวนการทางานร่วมกันระหว่างกองทุนสิ่ งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีแบบแผนมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการมีส่วนร่วม

๕๓

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๗ - ๘
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘
http://envfund.onep.go.th

