การทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
และจัดทาแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑

บทที่ ๑
บทนา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
เพื่อเป็นกรอบนโยบำยในกำรบริหำรงำนกองทุนสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้ำงหน้ำ ซึ่งภำยใต้แผนแม่บทกองทุน
สิ่งแวดล้อมดังกล่ำว ได้มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์เรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมี
ธรรมำภิบำลและมีประสิทธิภ ำพ โดยให้ มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ประกอบกับเกณฑ์กำรประเมินทุน
หมุนเวียนเรื่องกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ ได้กำหนดให้มีกำรจัดทำแผนแม่บทสำรสนเทศและแผนปฏิบัติ
กำรประจำปี ดังนั้น สำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำแผนแม่บทสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติกำรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
กองทุนสิ่งแวดล้อมในกำรประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๕๙ แล้ว และได้มีกำรดำเนินกำร
เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ๒๕๖๐ ครบถ้วนทุกกิจกรรมและบรรลุเป้ำหมำยด้วยดี
แต่อย่ ำงไรก็ตำม กองทุน สิ่ งแวดล้ อมต้องมีกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินทุนหมุนเวีย น
(กองทุนสิ่งแวดล้อม) ในตัวชี้วัดเรื่องกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ ซึ่งต้องมีกำรจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บท
สำรสนเทศและแผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศประจำปี เป็นประจำทุกปี ที่มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์สำคัญ โดยสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของทุน
หมุนเวียนได้อย่ำงครบถ้วน และจัดให้มีแผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน ดังนั้น ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม จึงได้มีกำรทบทวนแผนแม่บทสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อทบทวนแผนแม่บทสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๒. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เป้าหมาย
แผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
สำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๒

บทที่ ๒
การทบทวนกรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ทบทวนกรอบนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องในช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่ำนมำ และทิศทำงกำรดำเนินงำนด้ำนสำรสนเทศของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป
๒.๑ นโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
๒.๑.๑ นโยบาย Thailand 4.0 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thailand 4.0 เป็นโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ควำมมั่งคง มั่นคั่ง และยั่งยืน โดยน้อมนำ
หลั กปรั ช ญำของเศรษฐกิจ พอเพีย ง มำเป็ น แนวคิดหลั กด้ว ยกำรสร้ำงควำมเข้ มแข็งจำกภำยใน และกำร
เชื่อมโยงกับประชำคมโลก ในรูปแบบกำรพัฒนำที่สมดุลใน ๔ มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยำกร
มนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับ เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสหประชำชำติ โดยกำรปรั บเปลี่ยนประเทศให้
เป็น Thailand 4.0 ได้เป็นผลสำเร็จ จำเป็นต้องขับเคลื่ อนผ่ำนกลไกภำครัฐ โดยกำรปฏิรูประบบรำชกำร
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งกำรสร้ำงระบบรำชกำรแบบไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศของ
ภำครัฐ โดยกำรสร้ำงฐำนข้อมูลสำรสนเทศขนำดใหญ่ (Big Data) ที่เป็นเอกภำพ บูรณำกำร และประสำน
เชื่อมโยงบนดิจิ ตอล ซึ่งจะทำกำรวิเครำะห์ และสั งเครำะห์ ข้อ มูล สำรสนเทศเพื่อใช้ ในกำรตัด สิ นใจระดั บ
ยุ ทธศำสตร์ และระดับ บริ ห ำรจั ดกำรของประเทศ และสำมำรถประสำนเชื่อมโยงและแลกเปลี่ ยนข้อมูล
สำรสนเทศซึ่งกันและกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคธุรกิจ และประชำชน กำรบูรณำกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศของภำครัฐ จะทำให้ภำครัฐและภำคส่วนต่ำง ๆ สำมำรถประสำนเชื่อมโยงและแลกเปลี่ ยนข้อมูล
สำรสนเทศซึ่งกันและกัน ใน ๓ ระดับด้วยกัน คือ
๑) กำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ (Government to Government – G to G)
กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงของข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐด้วยกัน จะเป็นประโยชน์ ต่อกำรจัดกำร
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรตัดสินใจในเชิงยุทธศำสตร์ ในกำรบริหำรจัดกำรปกติ และในกำรบริหำร จัดกำรภำวะ
วิกฤต เช่น กรณีที่เกิดภัยพิบัติธรรมชำติ เรื่องแรงงำนข้ำมชำติ เรื่องกำรค้ ำมนุษย์ เรื่องยำเสพติด เป็นต้น ซึ่ง
กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงของข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐจะช่วยแก้ไขปัญหำปัจจุบันที่หน่วยงำน
ภำครั ฐ แต่ล ะองค์กรดูแลและจั ดกำรข้อมูล สำรสนเทศของตนเองอย่ำงเป็นเอกเทศ ทำให้ กำรตัดสิ นใจไม่
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงครอบคลุมและครบถ้วน รวมทั้งยังขำดควำมโปร่งใส ไม่สำมำรถตรวจสอบได้

๓

๒) กำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและภำคธุรกิจ (Government to Business
– G to B) กำรเชื่ อ มโยงข้ อ มูล สำรสนเทศระหว่ำ งหน่ ว ยงำนภำครั ฐ และภำคธุ ร กิ จ จะช่ ว ยยกระดั บ ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคเอกชนได้ดียิ่งขึ้น
๓) กำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและประชำชน (Government to People –
G to P) กำรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล สำรสนเทศระหว่ ำ งหน่ ว ยงำนภำครั ฐ และประชำชน จะช่ ว ยยกระดั บ ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐแก่ประชำชนในสังคมให้เกิดขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น
๒.๑.๒ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกลไกสำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทำงควำมคิดในทุกภำคส่วน กำรปฏิรูปกระบวนกำร
ทำงธุรกิจ กำรผลิต กำรค้ำ และกำรบริกำร กำรปรับปรุง ประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรแผ่น ดิน และกำร
ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน อันจะนำไปสู่ ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตำมนโยบำย
ของรัฐบำล โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมำยถึง ประเทศไทยที่สำมำรถสร้ำงสรรค์และใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเต็มศักยภำพในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์
และทรัพยำกรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน
เป้าหมายระยะ ๑๐ ปี
1. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ก้ำวทันเวทีโลก
2. สร้ำงโอกำสทำงสังคมอย่ำงเท่ำเทียม
3. พัฒนำทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล
4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์กำรท้ำงำนและกำรให้บริกำรของภำครัฐ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
(Hard Infrastructure) : เข้ำถึง (Accessible) พร้อมใช้ (Available) และสำมำรถจ่ำยได้ (Affordable)
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Acceleration) :
ขับเคลื่อน New S-Cuve เพิ่มศักยภำพ และกำรสร้ำงธุรกิจเพิ่มมูลค่ำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงเท่ำเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Society) :
สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม

๔

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government) : โปร่งใส
อำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำกำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital
Workforce) : สร้ำงคน สร้ำงงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Soft Infrastructure) :
กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในกำรลงทุน มีควำมมั่นคงปลอดภัย
๒.๑.๓ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์
ยกระดับภำครัฐไทยสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่อยงำน มีกำรทำงำน
แบบอัจฉริยะ ให้บริกำรโดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง และขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงแท้จริง
๑. Government Integration กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งกำรเชื่อมโยงข้อมูล
และกำรดำเนินงำน เพื่อสำมำรถเห็นข้อมูลประชำชนเป็นภำพเดียวที่สมบูรณ์ ,ใช้บริกำรเทคโนโลยีร่วมกัน และ
ให้บริกำรภำครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว
๒. Smart Operation กำรนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่
มีกำรใช้เ ทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมำะสม มีกำรเชื่อ มต่อระหว่ำงเครื่อ งมือ อุปกรณ์ ,มีระบบกำรจัด กำรข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data) และมีเครื่องมือวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics)
๓. Citizen-centric Serviceกำรยกระดั บกำรบริกำรภำครัฐ ให้ ตรงกับควำมต้องกำรของ
ประชำชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ โดยภำครัฐจะต้องรักษำสมดุลระหว่ำงควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
ข้อมูลของประชำชน และกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร
๔. Driven Tranformation กำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัลในทุกระดับของ
บุคลำกรภำครัฐ ซึ่งรวมไปถึงกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรในด้ำนขั้นตอนกำรทำงำน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ
เป้าหมาย
๑. ยกระดับตัวชี้วัดสำกลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
๒. บริกำรภำครัฐตอบสนองประชำชนผู้ประกอบกำรทุกภำคส่วนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วและ
แม่ยยำ โดยไม่ต้องใช้สำเนำเอกสำร
๓. ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลภำครัฐได้สะดวก และเหมำะสม เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส และกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน
๔. มีโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลภำครัฐ กำรจัดเก็บและบริหำรฐำนข้อมูลที่บูรณำกำรไม่ซ้ำซ้อน
สำมำรถรองรับกำรเชื่อมโยงกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำน และให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน
- สวัสดิกำรประชำชน : กำรให้บริกำรควำมช่วยเหลือแบบบูรณำกำรในเชิงรุก
- กำรเพิ่มประสิทธิภำพแรงงำน : กำรบูรณำกำรตลำดแรงงำนแบบครบวงจร
- กำรศึ กษำ : กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึ กษำและกำรยกระดั บกำร
บริกำรด้ำนกำรศึกษำ
- กำรสำธำรณสุ ข : กำรเพิ่ ม โอกำสกำรเข้ ำ ถึ ง กำรบริ ก ำร และเพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของผู้ให้บริกำรด้ำนสุขภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ
- กำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรเกษตร : กำรเกษตรแบบครบวงจรรำยบุคคล
ผ่ำนกำรบูรณำกำร
- กำรท่องเที่ยว : กำรบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวแบบครบวงจร
- กำรลงทุน : กำรบูรณำกำรงำนบริกำรด้ำนกำรลงทุนข้ำมหน่วยงำน
- กำรค้ำ (นำเข้ำ/ส่งออก) : กำรบูรณำกำรกำรนำเข้ำส่งออกแบบครบวงจร
- วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม : กำรส่งเสริม SMEs แบบบูรณำกำร
เชิงรุก เพื่อส่งเสริมกำรเติบโต
- ภำษีและรำยได้ : ระบบภำษีบูรณำกำรข้ำมหน่วยงำนแบบครบวงจร
- คมนำคม : กำรพัฒนำศูนย์บูรณำกำรข้อมูลคมนำคมขนส่งส่วนกลำง โดย
ยกระดับไปสู่กำรให้บริกำรกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
- สำธำรณู ปโภค : กำรเพิ่ มประสิ ทธิภ ำพกำรท ำงำนของหน่ว ยงำนด้ ำน
สำธำรณูปโภคและกำรยกระดับกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรยกระดับควำมมั่นคงและเพิ่มควำมปลอดภัยของประชำชน
- ควำมปลอดภัยสำธำรณะ : กำรรักษำควำมปลอดภัยสำธำรณะเชิงรุก โดย
ใช้ข้อมูลวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก
- กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน : กำรประเมินควำมเสี่ยงผู้โดยสำรข้ำมแดน
ล่วงหน้ำและพิสูจน์ตัวตนผ่ำนช่องทำงอัตโนมัติ
- กำรป้องกันภัยธรรมชำติ : กำรบูรณำกำรข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชำติ
- กำรจั ดกำรในภำวะวิ กฤต : กำรบู รณำกำรข้ อมู ล ระหว่ ำงหน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรยกระดับประสิทธิภำพภำครัฐ
- กำรเงินและกำรใช้จ่ำย : กำรบริหำรกำรเงินและกำรใช้จ่ำยภำครัฐผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ โปรงใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
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- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง : กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพื่อ
ควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ สะดวกและทั่วถึงอย่ำงเท่ำเทียม
- กำรบริหำรสินทรัพย์ : กำรบริหำรสินทรัพย์กลำงผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์กลำง
เพื่อควำมมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
- ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงินเดือน : กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคลเชื่อมโยงและได้มำตรฐำน
ยุทศำสตร์ที่ ๕ กำรบูรณำกำรและยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทัล
- กำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ : กำรบูรณำกำรผ่ำนระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลำง
- กำรยืนยันตัวตนและบริหำรจัดกำรสิทธิ : กำรยืนยันตัวตนโดยใช้ Smart
Card หรือระบบผ่ำนบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลำง
- กำรให้ข้อมูล : กำรให้ทุกข้อมูลงำนบริกำรผ่ำนจุดเดียว โดยให้ผู้รับบริกำร
เป็นศูนย์กลำง
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น : กำรแก้ไขเรื่องร้องเรียนและกำรเข้ำถึงควำม
ต้องกำรเชิงรุก
- โครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทัล : กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของ
หน่วยงำนรัฐด้วยกำรสนับสนุนกำรทำงำนบนโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำง
- ศักยภำพบุคลำกรภำครัฐ : กำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรภำครัฐให้มีทักษะ
และควำมเชี่ยวชำญดิจิทัล
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มี ๕
ด้ำน คือ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ มุ่งเน้นกำรจัดกำรระบบงำนและข้อมูลอย่ำงบูรณำกำร เพื่อประสิทธิภำพด้ำนกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ มุ่งเน้นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงคุณค่ำข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ
และกำรบริกำรแก่ทุกภำคส่วน
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน มี
กำรจัดกำรด้ำนควำมมั่งคงปลอดภัย ระบบสำรสนเทศด้วยมำตรฐำนสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีสมรรถนะและสำมำรถสร้ำงคุณค่ำแก่ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศได้
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ สร้ำงจิตสำนึกในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศให้เต็มประสิทธิภำพ มีควำมเหมำะสม
กับภำรกิจขององค์กร
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๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดร่ำงประเด็นยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไว้ ๔ ยุทธศำสตร์ คือ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ได้มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่องและ
ทันสมัย
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมืออำชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ มีระบบข้อมูลและสำรสนเทศสนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและภูมิภำค
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ มีระบบงำน (Software and Application) ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพเพื่อ
สนับสนุนกำรบริหำรงำนของ สผ. ในทุกด้ำน
๒.๔ สรุปการทบทวนกรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
จำกนโยบำยรัฐบำลมุ่งสู่ Thailand 4.0 เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศ และในส่วน
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของประเทศมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยได้มีกำรดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และมีกำรจัดตั้งกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นหน่วยงำนหลักในกำร
ขับเคลื่อน และให้กระทรวงต่ำงๆ นำแผนดังกล่ำวเป็นแนวทำงกำรดำเนินงำนและตั้งงบประมำณประจำปี แต่
จำกกำรทบทวนยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พบว่ ำยังมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยด้ำน
สำรสนเทศของประเทศในภำพรวม ซึ่งกองทุนสิ่งแวดล้อมสำมำรถนำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรทบทวนแผน
แม่บทสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม และจัดทำแผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศประจำปี ให้มีควำมสอดคล้องกัน
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บทที่ ๓
การวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม
เนื่องจำกระบบสำรสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม ต้องอำศัยระบบ Hardware Software เครือข่ำย
และกำรบำรุงรักษำของสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้น ควร
จะต้องมีกำรวิเครำะห์ สถำนภำพด้ำนสำรสนเทศของสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย เป็นข้อมูลเชื่อมโยงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้ รองรับกับ
ระบบสำรสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
๓.๑ การวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓.๑.๑ สถานภาพด้านระบบเครือข่ายของ สผ.
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่
ติดตั้งมำตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ โดยมีกำรเชื่อมต่อด้วยระบบวงจรสื่อสำรแบบสำยใยนำแก้ว (Fiber Optic) เพื่อออกสู่
อินเตอร์ เน็ ตภำยนอก ด้วยควำมเร็ ว ๘๐/๕๐ Mbps (ภำยในประเทศควำมเร็ว ๘๐ Mpbs และต่ำงประเทศ
ควำมเร็ว ๕๐ Mbps)
นอกจำกนี้ สำนักงำนฯ มีกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยเพื่อเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่ำยด้วยระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย (Wireless LAN) ด้วยควำมเร็ว ๕๔ Mbps (IEEE802.11a/g) และระบบเครือข่ำยแบบ
Fast Ethernet LAN มีกำรใช้งำนอยู่ ที่ควำมเร็ วสู งสุ ด ๑,๐๐๐ Mbps พร้อมทั้งมีกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยภำยในเข้ำกับ
เครื อข่ำยสำรสนเทศกลำงภำครั ฐ (Government Information Network : GIN) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงระบบข้ำม
หน่วยงำน (Interoperability) ด้วย อีกทั้ง ได้มีกำรติดตั้งเครื่องมือสำหรับป้องกันกำรบุกรุกจำกภำยนอก (Firewall/IPS )
และระบบเก็บข้อมูลกำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log File) ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิ ดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๑.๒ สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สำนักติดตำมประเมินผล ได้ทำกำรสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีกำร
ใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน พบว่ำ สำนัก/กองมีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแบบพกพำ ใช้งำนเป็นจำนวน
มำกกว่ำที่ปรำกฏในระบบบัญชีครุภัณฑ์ของ สตป. เนื่องจำกกำรได้รับบริจำคจำกกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อดำเนิน
โครงกำร หรือกำรใช้เงินอุดหนุน อื่นๆ เป็น ต้น และเมื่อเทียบกับบุคลำกร สผ. พบว่ำ เครื่องคอมพิว เตอร์
เพี ย งพอต่ อ กำรรองรั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของบุ ค ลำกร สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลำกรสำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและเป็นไปตำมนโยบำยรัฐที่กำหนดให้อัตรำส่วนของคนต่อเครื่องที่ ๑ : ๑

๙

แต่ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งำนอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องที่มีอำยุกำร
ใช้งำนมำตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ หรือเป็นรุ่นเก่ำที่มีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ ๕ ปี ซึ่งส่งผลให้กำรนำไปใช้เพื่อสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพน้อยลง ไม่รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และต้องมีกำรดูแลและบำรุงรักษำมำกขึ้น
เนื่องจำกมีอำยุกำรใช้งำนมำก ไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยนทดแทน และชำรุดเป็นจำนวนมำก
๓.๑.๓ สถานภาพด้านระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์และโปรแกรม
จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ ระบบปฏิ บัติ กำรส่ ว นใหญ่ ของส ำนัก งำนฯ เป็ นระบบปฏิ บัติ กำร
ไมโครซอฟท์วินโดวส์ ซึ่งมีด้วยกันหลำยรุ่น ตั้งแต่ไมโครซอฟท์วินโดวส์ รุ่น XP, NT, Vista window 7 และ
window 8 และโปรแกรมที่มีกำรใช้งำนอยู่เป็นประจำ ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมสำรสนเทศระดับบุคคล เช่น
โ ปรแกรมตำรำงงำน (Spread sheet) โ ปรแกร มน ำเสนอข้ อ มู ล (Presentation) และโ ปรแกร ม
เวิร์ดโปรเซสเซอร์ (Word Processor) เป็นต้น สำหรับระบบสำรสนเทศ ระบบฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ที่ใช้งำน
ในปัจจุบัน มีทั้งที่สำนักงำนฯ พัฒนำระบบงำนขึ้นมำใช้เองและนำระบบมำจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำใช้
ตารางที่ ๑ ฐำนข้อมูลและเว็บไซต์เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
ชื่อฐานข้อมูล/เว็บไซต์
ระบบฐานข้อมูล
๑ ฐำนข้อมูลรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒

๓

๔

คาอธิบาย

ฐำนข้ อ มู ล รำยงำนกำรวิ เ ครำะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม สำมำรถ
สืบค้นและดำวน์โหลดรำยงำนกำร
วิ เ ครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
แบบออนไลน์
ฐำนข้อมูลกฎหมำยสิ่งแวดล้อม
ร ว บ ร ว ม พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ
และมติคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวง ประกำศกระทรวง
แห่งชำติ
ฯ ล ฯ แ ล ะ ม ติ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติสำมำรถสืบค้น
แบบออนไลน์
ฐำนข้อมูลแหล่งศิลปกรรมของ
รวบรวมข้อมูลแหล่งศิลปกรรมของ
ประเทศ
ประเทศ ประกอบด้วยควำมสำคัญ
พิกัดแสดงที่ตั้ง และรูปภำพ
ระบบฐำนข้อมูลกำรจัดกำรน้ำเสีย รวบรวมข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย
และกำรกำจัดขยะมูลฝอย
และระบบกำจัดขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ

URL
http://eia.onep.go.th

http://envilaw.onep.
go.th

http://www.onep.go. th/
cultural_environment
http://mews.onep.go.th

๑๐

ลาดับ
ชื่อฐานข้อมูล/เว็บไซต์
คาอธิบาย
๕ ระบบติดตำมประเมินผลโครงกำร ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์กำร
ของสำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ติดตำมประเมินผลโครงกำรที่ได้รับ
กำรสนับสนุนจำกกองทุน
สิ่งแวดล้อม
๖ ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร ข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
จัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ของประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
๗ ระบบฐำนข้อมูลสนับสนุนกำร
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์
ตัดสินใจกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ำ สนับสนุนกำรตัดสินใจ ศึกษำและ
บำงปะกงและปรำจีนบุรี
วิเครำะห์กลไกกำรบริหำรจัดกำรลุ่ม
น้ำบำงปะกงและปรำจีนบุรี
๘ ฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลเชิงพืน้ ที่ระบบนิเวศลุม่
ระบบนิเวศลุ่มน้ำท่ำจีน
น้ำท่ำจีน
๙ ฐำนข้อมูลแหล่งธรณีสัณฐำนและ ข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์แหล่ง
ภูมิลักษณวรรณำ
ธรณีสัณฐำนและภูมิลักษณวรรณำ
๑๐ ทะเบียนรำยนำมพื้นที่ชุ่มน้ำของ ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับพื้นทีช่ ุ่ม
ประเทศไทย
น้ำและแรมซำร์ไซต์ของประเทศ
ไทย
๑๑ ข้อมูลควำมหลำกหลำยทำง
ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับควำม
ชีวภำพรำยจังหวัด
หลำกหลำยทำงชีวภำพรำยจังหวัด

๑๒

๑๓

ระบบติดตำมประเมินผลนโยบำย ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรที่
สิ่งแวดล้อม
ดำเนินกำรของ สผ. แต่ละ
ปีงบประมำณ
ฐำนข้อมูลพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเมืองต่ำง ๆ
อย่ำงยั่งยืน

เว็บไซต์ (Website)
๑๔ เว็บไซต์หลัก

เว็บไซต์หลักของสำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

URL
http://efunddb.onep.go.th

http://dbccc.onep.go.
th/newweb/th/ipcc.html
http://bangpakong.
onep.go.th

http://tachin.onep.go.
th/
http://www.onep.go.
th/geo/
http://chmthai.onep.go.th/
wetland/
http://chm-thai.
onep.go.th/chm/
data_province/
map.html
onepintranet.onep.go.th/m
onitoring
http://www.onep.go.
th/greenarea/

http://www.onep.go. th

๑๑

ลาดับ

๑๕

ชื่อฐานข้อมูล/เว็บไซต์

เว็บไซต์สำนัก/กอง เว็บไซต์
หน่วยงำนภำยใต้สำนักงำนฯ

คาอธิบาย

URL

สำนักงำนคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
สำนักวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
สำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม
สำนักประสำนกำรจัดกำรกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
สำนักสิง่ แวดล้อมชุมชนและพืน้ ที่
เฉพำะ
สำนักจัดกำรสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรม

http://www.onep.go.th
/neb
http://www.onep.go.th
/eia
http://envfund.onep.go.th
http://dbccc.onep.go.th

สำนักติดตำมประเมินผล
สิ่งแวดล้อม
กองประสำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กองบริหำรจัดกำรที่ดิน

http://www.onep.go.
th/meb
http://www.onep.go.
th/nrem
http://www.onep.go.
th/lands
http://www.onep.go.
th/secretary2
http://chmthai.onep.go.th

สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ฝ่ำยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

๑๖

เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลเฉพำะเรื่อง ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ห้องสมุด
รับเรื่องรำวร้องเรียน
โครงกำรมรดกของชำติไทย

http://www.onep.go.
th/enviurban
http://www.onep.go.
th/ncecd

www.onep.go.th/infor
mation
www.onep.go.th/library/
http://epetition.onep.go.th/
http://www.onep.go.th/t
hainationalheritage/

๑๒

ลาดับ
ชื่อฐานข้อมูล/เว็บไซต์
๑๗ อินทรำเน็ต

คาอธิบาย
เว็บไซต์เครือข่ำยภำยในสำนักงำน

URL
http://onep-intranet

โดยลักษณะกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเป็นกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำในกำรพัฒนำ ทำให้มีผลต่อกำรดูแลรักษำระบบสำรสนเทศใน
ระยะยำว ส่ งผลให้ กำรปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบหรือข้อมูลบำงส่ วนทำได้ยำก และกำรพัฒนำ ยังเป็นกำรพัฒ นำ
ระบบงำนย่อยๆ เพื่อใช้ส นั บสนุ น งำนเฉพำะเรื่อง ช่ว ยในกำรรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล ให้ อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้ถูกพัฒนำเพื่อช่วยในกำรวิเครำะห์และตัดสินใจในภำพรวมขององค์กร อีกทั้งยังไม่มีกำร
เชื่อมโยงกับระบบสำรสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นระบบที่ชัดเจน
๓.๒ สถานภาพด้านสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓.๒.๑ สถานภาพด้านคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
๑) ด้ำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำกกำรสำรวจบัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่ำในปี
๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อมมีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รวม ๔๔ เครื่อง
เป็นเครื่องคอมตั้งโต๊ะ ๓๓ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ๑๑ เครื่อง ซึ่งรวมแล้วเครื่องที่มีอำยุกำรใช้
งำนน้ อยกว่ ำ ๗ ปี มี ป ระมำณร้ อ ยละ ๑๐๐ อย่ำ งไรก็ตำม ปัญ หำที่ พบคื อ เครื่ องคอมพิว เตอร์มีค วำม
หลำกหลำยรุ่น ซึ่งมีผลให้ กำรใช้งำน และกำรบริหำรจัดกำรดูแล ซ่อมบำรุงมีควำมยุ่งยำก ดังนั้น จึงควร
วำงแผนในกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเก่ำที่มีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ ๗ ปี ในงบประมำณปี
ต่อๆ ไป
๒) ด้ำนเครื่องปริ้นเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ
จำกกำรสำรวจพบว่ำในปี ๒๕๖๐ สำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม มีเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน
๒๒ เครื่อง เครื่องสำรองไฟ UPS จำนวน ๓๓ เครื่อง ซึ่งรวมแล้วมีอำยุกำรใช้งำนน้อยกว่ำ ๗ ปี อย่ำงไรก็ตำม
ปัญหำที่พบคือ เครื่องปริ้นเตอร์มีควำมหลำกหลำยรุ่น/ยี่ห้ อ ทำให้มีปัญหำในกำรบำรุงรักษำ และจัดซื้อหมึก
พิมพ์ ดังนั้นหำกมีกำรจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่หมดอำยุหรือเสีย ควรจัดซื้อเครื่องยี่ห้อ
เดียวกันเพื่อควำมสะดวกในกำรดูแลรักษำ
๓) ด้ำนระบบเครือข่ำย
จำกกำรสำรวจพบว่ำในปี ๒๕๖๐ สำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อมมีระบบเครือข่ำย (LAN) ที่
ใช้ในกำรเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้กับเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อมครอบคลุมครบ
ทุกเครื่อง อย่ำงไรก็ตำมปัญหำที่พบคือสัญญำณเครือข่ำยมีปัญหำ ไม่เสถียร สัญญำณขำดหำยบ่อย โดยเฉพำะ
เครื่องที่ใช้ Wireless LAN ซึ่งสำนักติดตำมประเมินผลสิ่งแวดล้อม (สตป.) ในฐำนะผู้ดูแลระบบเครือข่ำย ได้มี
กำรปรับปรุงและแก้ไขมำอย่ำงต่อเนื่อง

๑๓

๓.๒.๒ สถานภาพด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ปัจจุบันระบบสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม มีระบบฐำนข้อมูลใน ๒ รูปแบบ คือ
๑) ฐำนข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงำนเครือข่ำยภำยในและภำยนอก ๒ ฐำน คือ
- ฐำนข้ อ มู ล รำยงำนกำรติ ด ตำมโครงกำรที่ ไ ด้ รั บ กำรสนั บ สนุ น เงิ น จำกกองทุ น
สิ่งแวดล้อม เป็นฐำนข้อมูลโครงกำรที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนเงินกู้และเงิ น
อุดหนุน โดยมีเนื้อหำสำระสำคัญของโครงกำรและแผนงำน/กิจกรรม ที่หน่วยงำนที่ได้รับเงินสนับสนุนจะต้อง
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ของกำรดำเนินโครงกำรเป็นรำยไตรมำส ผ่ำนทำง Website หรือ Mobile Application
- ฐำนข้อมูลโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนเงินจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม (ทั นทุกก้ำว
เรำใส่ใจ) เป็นฐำนข้อมูลเพื่อให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรสำมำรถใช้ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร
ที่ได้รับกำรสนับสนุนอยู่ในกระบวนกำรหรือขั้นตอนใด
๒) ฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นฐำนข้อมูลที่อยู่ใน Intranet
เฉพำะบุคลำกรของสผ. เท่ำนั้น ที่จะเข้ำถึง และสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วย ๔ ฐำน คือ
- ฐำนข้อมูลชำระหนี้เงินกู้
- ฐำนข้อมูลรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม
- ฐำนข้อมูลวำระกำรประชุม
- ฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ (KM)
๓.๓ ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศกองทุน
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครบถ้วนทุกกิจกรรม และบรรลุเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในปี ๒๕๖๐ รำยละเอียด
ดังนี้

๑๔

สรุปผลการดาเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ ๑ : พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ได้มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง
เป้าหมาย : กองทุนสิ่งแวดล้อมมีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศตำมมำตรฐำนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำมำรถสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/
หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑) จัดหำและทดแทนคอมพิวเตอร์
บุคลำกรมีเครื่องคอมพิวเตอร์และ
สัดส่วนของจำนวนคอมพิวเตอร์และ - ในปี ๒๕๖๐ เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ให้มีจำนวนเพียงพอและ อุปกรณ์เพียงพอต่อควำมต้องกำร ใน อุปกรณ์สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆมีจำนวน
สนับสนุนต่อกำรปฏิบัติงำน
สัดส่วน ๑:๑
ของบุคลำกร
เพียงพอต่อกำรใช้งำนของเจ้ำหน้ำที่
ในสัดส่วน ๑:๑ ดังนั้น จึงไม่มีกำร
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ดังกล่ำว

๑๕

แผนงาน/โครงการ
๒) พัฒนำ/ปรับปรุง Software
คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มีโปรแกรม software คอมพิวเตอร์ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
เวอร์ชั่นที่เหมำะสมต่อกำร
โปรแกรม เวอร์ชั่นที่เหมำะสมต่อ
ปฏิบัติงำน
กำรปฏิบัติงำน

ผลการดาเนินงาน
- ดำเนินกำรลงโปรแกรม antivirus
nod 32 spark และ Microsoft
office ได้ครบถ้วนทุกเครื่อง

๓) พัฒนำ/ปรับปรุงระบบเครือข่ำย มีกำรติดตั้งระบบเครือข่ำย
ที่มีประสิทธิภำพ
คอมพิวเตอร์ (Computer
Network) ครบทุกเครื่อง

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกำร
ติดตั้งระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
(Computer Network) ครบทุก
เครื่อง

- ประสำนสำนักติดตำมประเมินผล
สิ่งแวดล้อม(สตป.) เพื่อดำเนินกำร
ติดตั้งระบบเครือข่ำย คอมพิวเตอร์
(Computer Network) ซึ่ง สตป.ได้
ดำเนินกำรติดตั้งระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ ครบทุกเครื่องแล้ว

๔) พัฒนำ/ปรับปรุงระบบป้องกัน
กำรสูญหำยของข้อมูลที่มี
ประสิทธิภำพ

จำนวนครั้งในกำรสำรองข้อมูล

ดำเนินกำรสำรองข้อมูล ๓ เดือน/
ครั้ง รวม ๔ ครั้ง

มีกำรสำรองข้อมูลทุก ๓ เดือน

๑๖

ยุทธศาสตร์ ๒ : กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย : ๑. กองทุนสิ่งแวดล้อมมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพียงพอและมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒. กองทุนสิ่งแวดล้อมมีระบบฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอก
๓. กองทุนสิ่งแวดล้อมมีระบบสำรสนเทศในกำรเผยแพร่ข้อมูลและประชำสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

โครงกำรจัดให้มีระบบสำรสนเทศเพื่อช่วยกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกที่เหมำะสมกับองค์กร โดยเรียงลำดับตำมควำมสำคัญ ดังนี้

๑. กำรพัฒนำและปรับปรุงข้อมูลใน มีกำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ฐำนข้อมูลแล้วเสร็จและพร้อมใช้
ที่ใช้ในปัจจุบัน
งำน

ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำและ ฐำนข้อมูลรำยงำนกำรติดตำมผลกำร
ปรับปรุงฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ดำเนินงำนโครงกำรภำยใต้กองทุน
กองทุนสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน
สิ่งแวดล้อม
- ดำเนินกำร update ข้อมูลในระบบ
อย่ำงต่อเนื่อง
- ดำเนินกำรแนะนำผู้ใช้งำนที่ได้รับ
เงินกองทุนในกำรกรอกข้อมูลผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำร จำนวน ๔
โครงกำร

๑๗

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
- สำรวจควำมพึงพอใจในกำรใช้งำน
ระบบทั้งในส่วนของเจ้ำหน้ำที่กองทุน
และผู้ใช้งำนที่ได้รับเงินกองทุนฯ อยู่ใน
ระดับดี

โครงกำรจัดกำรให้มีระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยเรียงลำดับตำมควำมสำคัญ ดังนี้

๒. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงและ ระบบฐำนข้อมูลกองทุน
ฐำนข้อมูล เพื่อกำรตัดสินใจของ
สิ่งแวดล้อม เพื่อกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร

ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำ
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
ระบบฐำนข้อมูลกองทุนสิ่งแวดล้อม ของ สผ.
เพื่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
- ดำเนินกำรลงข้อมูลและ Update
ข้อมูลในระบบทุกไตรมำส
- สำรวจควำมพึงพอใจในกำรใช้งำน
ระบบของผู้บริหำร อยู่ในระดับดี

๑๘

แผนงาน/โครงการ
๓. กำรจัดทำระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ เพื่อใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำร ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำ/
บริหำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ
ได้รับกำรจัดทำ/ปรับปรุง แล้วเสร็จ ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำร update ข้อมูลเป็นประจำ
ทุกเดือนลงในฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ
ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
สิ่งแวดล้อม ๔ ฐำน คือ
๑) ฐำนข้อมูลรำยงำนกำรติดตำม
โครงกำร
๒) ฐำนข้อมูลรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓) ฐำนข้อมูลทันทุกก้ำว เรำใส่ใจ
๔) ฐำนข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร (DOC)

๑๙

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

โครงกำรสำหรับประชำชน/ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนอง โดยเรียงลำดับตำมควำมสำคัญ ดังนี้

๔. พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุง website ใน version
ใหม่แล้วเสร็จ

ระดับควำมสำเร็จในกำรปรับปรุง
website ใน version ใหม่แล้ว
เสร็จ

จัดทำ website กองทุนสิ่งแวดล้อม
ใหม่โดยใช้โปรแกรม wordpress แทน
โปรแกรม เดิม แล้วเสร็จ

๒๐

ยุทธศาสตร์ ๓ : พัฒนำบุคลำกรของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
เป้าหมาย : บุคลำกรของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรประยุกต์ใช้สำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

๑. กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร บุคลำกรที่ดูแลด้ำนเทคโนโลยี
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพไม่น้อย
กว่ำ ๒ ครั้ง/ปี

บุคลำกรร้อยละ ๘๐ ได้รับกำร
ฝึกอบรมกำรใช้งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ตัวชี้วัด
จำนวนครั้งที่บุคลำกรที่ดูแลด้ำน
เทคโนโลยี ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ

ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำร
อบรมกำรใช้งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ผลการดาเนินงาน
- ส่งบุคลำกรที่ดูแลระบบสำรสนเทศ
จำนวน ๒ ท่ำน เข้ำรับกำรอบรม
เกี่ยวกับกำรใช้งำนโปรแกรม
wordpress จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่
๑๖ – ๑๗ ก.พ. ๖๐
- ดำเนินกำรอบรมเรื่อง กำรนำ
แนวนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศภำครัฐ ภำยใต้ Thailand
4.0 มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ในวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๐

๒๑

๓.๔ เกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียนในตัวชี้วัดด้านระบบสารสนเทศ
เกณฑ์กำรประเมินทุนหมุนเวียน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้กำหนด
ระดับควำมสำเร็จในกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจำก
ประเด็นหลักที่สำคัญ ๒ ด้ำน คือ
๑) แผนแม่บทสำรสนเทศและแผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศ (ร้อยละ ๑๐)
๑.๑) กำรจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสำรสนเทศที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ขององค์ก รทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์สำคัญ โดยสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรขององค์กรได้อย่ำงครบถ้วน
และมีกำรระบุโครงกำรที่เกี่ยวข้อง ๔ ประเด็น คือ ๑) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ และ/หรือ ลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน ๒) โครงกำรสำหรับประชำชน/ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร
ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) โครงกำรจัดให้
มีระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ๔) โครงกำรจัดให้มีระบบสำรสนเทศเพื่อช่วยกำร
สื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกที่เหมำะสมกับองค์กร
อย่ำงไรก็ตำม ทุนหมุนเวียนต้องสรุปแผนฯ ที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนที่สำมำรถ
แสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์
สำคัญ และต้องสรุปแผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศที่สำมำรถแสดงให้เห็นถึงกำรมีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน
๑.๒) กำรจัดให้มีแผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศประจำปี ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน คือ
๑) แผนงำน/โครงกำร ๒) เป้ำหมำย ๓) ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ๔) ระยะเวลำ ๕) งบประมำณ ๖) ผู้รับผิดชอบ
และมีองค์ประกอบเพิ่มเติม คือ ๑) กำรจัดกลุ่มและลำดับควำมสำคัญของแผนงำน/โครงกำร ๒) ตัวชี้วัดแสดง
ควำมสำเร็จและผลลัพธ์ที่คำดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงกำรที่ดำเนินกำร
๒) กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ (ร้อยละ ๙๐)
๒.๑) กำรจัดให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
(EIS/MIS) (ร้อยละ ๔๐) โดยจะต้องแสดงว่ำระบบดังกล่ำวมีกำรประเมินผลลัพธ์ และผลลัพธ์แสดงว่ำผู้บริหำร
มีกำรใช้งำนผ่ำนระบบอย่ำงเต็มศักยภำพ เช่น จำนวนครั้งเฉลี่ยกำรเข้ำใช้ระบบของผู้บริหำรเทียบกับเป้ำหมำย
ร้อยละ/ระดับควำมพึงพอใจของผู้บริหำรต่อกำรใช้งำนระบบ เป็นต้น
๒.๒) ระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริกำรภำยในทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕) โดยมีระบบ
ที่สนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและ/หรือสนับสนุนกำรอำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร และ
เป็นกำรสนับสนุนภำรกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีกำรประเมินผลลัพธ์และผลลัพธ์แสดงว่ำมีกำรดำเนินงำนใน
ระดับดีอย่ำงต่อเนื่อง
๒.๓) ระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริกำรภำยนอกทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕) โดยมี
ระบบที่ ส นั บ สนุ น กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรปฏิ บั ติ ง ำนและ/หรื อ สนั บ สนุ น กำรอ ำนวยควำมสะดวกต่ อ
ผู้ใช้บริกำร และเป็นกำรสนับสนุนภำรกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีกำรประเมินผลลัพธ์และผลลัพธ์แสดงว่ำมีกำร
ดำเนินงำนในระดับดีอย่ำงต่อเนื่อง

๒๒

๓.๕ สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม
จำกกำรวิ เ ครำะห์ ส ถำนภำพด้ ำ นสำรสนเทศทั้ ง ในส่ ว นของส ำนั ก งำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกณฑ์กำรประเมินทุนหมุนเวียน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศแล้ว เห็นว่ำ มีประเด็นสำคัญที่มีผลต่อระบบสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม
คือ กำรปรับปรุง website ของ สผ. และกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยใช้โปรแกรม wordpress ซึ่งจะมีปัญหำใน
กำรโอนถ่ำยข้อมูลจำก website เดิม มำยัง website ใหม่ รวมทั้งในปัจจุบัน smartphone เข้ำมำมีบทบำท
ในกำรท ำงำนของหน่ ว ยงำนเพิ่ ม มำกขึ้ น ท ำให้ ก ำรท ำระบบฐำนข้ อ มู ล ใหม่ ๆ จะต้ อ งจั ด ท ำ mobile
application ขึ้น เพื่อให้รองรับกำรใช้งำนในอนำคตด้วย

๒๓

บทที่ ๔
สรุปการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ผลจำกกำรทบทวนแนวโยบำยด้ำนสำรสนเทศของประเทศ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนสำรสนเทศของ
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และสถำนภำพด้ำนสำรสนเทศของกองทุน
สิ่งแวดล้อม และกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.
๒๕๖๐ รวมทั้งพิจำรณำจำกเกณฑ์กำรประเมินทุนหมุนเวียนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ แล้ว เห็นว่ำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยในแผนแม่บทสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
มีควำมสอดคล้องและสำมำรถรองรับกำรบริหำรงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ จึงยังไม่
มีการปรับปรุงแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แต่อย่างใด ทั้งนี้ สำมำรถ
สรุปแผนแม่บทสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อมพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่มีควำมสัมพันธ์และมีควำมเชื่อมโยงกับ
แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ ดังนี้

๒๔

แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ : กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกทำงกำรเงินที่ม่ันคง สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่ำงยั่งยืน และมี ธรรมมำภิบำล
พันธกิจ : ส่งเสริมและสนับสนุนทำงกำรเงิน เพื่ อให้มี กำรดำเนิ นกิจกรรมด้ำ นกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมอย่ ำงยั่งยื น ตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ยุ ทธศาสตร์

๑. กำรพัฒนำศักยภำพทำงกำรเงินของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

๓. กำรส่งเสริมเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้ อ มตำมนโยบำยและยุท ธศำสตร์ข อง
ประเทศ

๒. กำรเพิ่มประสิทธิ ภำพกำรบริหำรจัดกำร
อ ง ค์ ก ร อ ย่ ำ ง มี ธ ร ร ม ำ ภิ บ ำ ล แ ล ะ มี
ประสิทธิภำพ
กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพ
- กำรพัฒนำระบบช่วยสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
- กำรพัฒนำฐำนข้อมูล และสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ : พัฒนำและประยุต์ใช้ระบบสำรสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
พันธกิจ : พัฒนำระบบสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่ำงบูรณำกำร ทั้งโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบฐำนข้อมูล และบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ยุทธศาสตร์
๑. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศของกองทุน
สิ่งแวดล้อมให้ได้มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง

๒. กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม

๓. พั ฒ นำบุ คลำ กรของกอ งทุ น สิ่ ง แ วดล้ อ มให้ มี ค ว ำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน

๒๕

แผนยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ : พัฒนำและประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ : พัฒนำระบบสำรสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่ำงบูรณำกำร ทั้งโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบฐำนข้อมูล
และบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าประสงค์ : ระบบสำรสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำรทั้งโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบฐำนข้อมูล และบุคลำกร ให้มีประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ ๑ : พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้ได้มำตรฐำน
อย่ำงต่อเนื่อง
เป้าหมาย : กองทุนสิ่งแวดล้อมมีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศ ได้มำตรฐำนของ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและสำมำรถสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด : ควำมเพียงพอของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย ระบบอินเตอร์เน็ต ต่อกำร
ปฏิบัติงำน และเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรกำหนด
ยุทธศาสตร์ ๒ : กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย : ๑. กองทุนสิ่งแวดล้อมมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพียงพอและมีประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒. กองทุนสิ่งแวดล้อมมีระบบฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงเครือข่ำยทั้งภำยในและ
ภำยนอก
๓. กองทุนสิ่งแวดล้อมมีระบบสำรสนเทศในกำรเผยแพร่ข้อมูล และ
ประชำสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด : ๑. จำนวนฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒. ควำมพร้อมใช้งำนของระบบฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงเครือข่ำยทั้งภำยในและ
ภำยนอก
๓. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำชมเว็บไซต์
ยุทธศาสตร์ ๓ : พัฒนำบุคลำกรของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
เป้าหมาย : บุคลำกรของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรประยุกต์ใช้สำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม
ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำย ที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำร
ประยุกต์ใช้สำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม

๒๖

บทที่ ๕
แผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และสถำนภำพด้ำนสำรสนเทศของสำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ ง แวดล้ อม และส ำนักงำนกองทุน สิ่ งแวดล้ อม โดยเนื้อหำสำระส ำคัญของ
แผนปฏิบัติกำรฯ มีองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบเพิ่มเติมที่ครบถ้วน ดังนี้
๑. องค์ประกอบหลัก คือ ๑) แผนงำน/โครงกำร ๒) เป้ำหมำย ๓) ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ๔) ระยะเวลำ
๕) งบประมำณ ๖) ผู้รับผิดชอบ
๒. องค์ประกอบเพิ่มเติม คือ ๑) กำรจัดกลุ่มและลำดับควำมสำคัญของแผนงำน/โครงกำร ในแต่ละ
ยุทธศำสตร์ ๒) ตัวชี้วัดแสดงควำมสำเร็จและผลลัพธ์ที่คำดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงกำรที่ดำเนินกำร
รำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังตำรำง

๒๗

แผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๘
แผนปฏิบัติการสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ ๑ : พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ได้มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง
เป้าหมาย : กองทุนสิ่งแวดล้อมมีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศตำมมำตรฐำนของกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำมำรถสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำร
งบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร
ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดำเนินงำน
รวม (บำท)
โครงการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ/
หรือ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานโดย
เรียงลาดับตาม
ความสาคัญ ดังนี้
๑) จัดหำและ
ทดแทน
บุคลำกรมีเครื่อง สัดส่วนของจำนวน - สำรวจ
ก.อำนวยกำรฯ/
คอมพิวเตอร์และ คอมพิวเตอร์และ คอมพิวเตอร์และ คอมพิวเตอร์และ
สกส. ร่วมกับ
อุปกรณ์ให้มีจำนวน อุปกรณ์เพียงพอ อุปกรณ์สำหรับใช้ อุปกรณ์ เพื่อกำร
สตป.
เพียงพอและ
ต่อควำมต้องกำร ในกำรปฏิบัติงำน ซ่อมบำรุง
สนับสนุนต่อกำร
ในสัดส่วน ๑:๑
- สำรวจ
ของบุคลำกร
ปฏิบัติงำน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ เพื่อ
วำงแผนควำม
ต้องกำรใช้งำน ปี
๒๕๖๒

๒๙
แผนงำน/โครงกำร

ค่ำเป้ำหมำย

๒) พัฒนำ/
ปรับปรุง ซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์

มีโปรแกรม
ซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์เวอร์
ชั่นที่เหมำะสมต่อ
กำรปฏิบัติงำน

ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
- จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อ
ทดแทนของเดิมที่
เสียและหมดอำยุ
กำรใช้งำน
จำนวนเครื่อง
- สำรวจ
คอมพิวเตอร์ที่มี ระบบปฏิบตั ิกำร
โปรแกรมเวอร์ชั่น โปรแกรมประยุกต์
ที่เหมำะสมต่อกำร ต่ำงๆ
ปฏิบัติงำน
- จัดหำและติดตั้ง
โปรแกรมประยุกต์
หรือ
ระบบปฏิบตั ิกำร
ใหม่ๆ ที่มี
ประสิทธิภำพและ
เหมำะสมต่อ
ลักษณะงำน
ตัวชี้วัด

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
รวม (บำท)
๑๑๑,๔๐๐ ก.อำนวยกำรฯ/
สกส. ร่วมกับ
สตป.

ก.อำนวยกำรฯ/
สกส. ร่วมกับ
สตป.

๓๐
ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
๓) พัฒนำ/
มีกำรติดตั้งระบบ จำนวนเครื่อง
- สำรวจระบบ
ปรับปรุงระบบ
เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ที่มี
เครือข่ำยที่มีอยู่ใน
เครือข่ำยที่มี
คอมพิวเตอร์
กำรติดตั้งระบบ
ปัจจุบัน
ประสิทธิภำพ
(computer
เครือข่ำย
- ดำเนินกำรติดตั้ง
Network) ครบทุก คอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ำย
เครื่อง
(computer
คอมพิวเตอร์
Network) ครบทุก (computer
เครื่อง
Network)
๔) พัฒนำ/
มีกำรสำรองข้อมูล จำนวนครั้งในกำร - ดำเนินกำรและ
ปรับปรุงระบบ
ทุกเดือน
สำรองข้อมูล
Update กำรสำรอง
ป้องกันกำรสูญหำย
ข้อมูล
ของข้อมูลที่มี
ประสิทธิภำพ
แผนงำน/โครงกำร

ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมำณ
รวม (บำท)

ผู้รับผิดชอบ

-

ก.อำนวยกำรฯ/
สกส. ร่วมกับ
สตป.

-

ก.อำนวยกำรฯ/
สกส. ร่วมกับ
สตป.

๓๑
ยุทธศาสตร์ ๒ : กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย : ๑. กองทุนสิ่งแวดล้อมมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพียงพอและมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒.กองทุนสิ่งแวดล้อมมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่เชื่อมโยงเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอก
๓. กองทุนสิ่งแวดล้อมมีระบบสำรสนเทศในกำรเผยแพร่ข้อมูลและประชำสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม
แผนงำน/โครงกำร

ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

โครงการจัดให้มี
ระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยการ
สื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกที่
เหมาะสมกับ
องค์กร โดย
เรียงลาดับตาม
ความสาคัญ ดังนี้
๑) พัฒนำและ
ปรับปรุงฐำนข้อมูล
ในระบบ
สำรสนเทศกองทุน
สิ่งแวดล้อมที่ใช้ใน
ปัจจุบัน

มีระบบที่มี
ประสิทธิภำพ
สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำนทั้งภำยใน
และภำยนอก

ระดับควำมสำเร็จ
ในกำรปรับปรุง
ฐำนข้อมูล
สำรสนเทศกองทุน
สิ่งแวดล้อมให้เป็น
ปัจจุบัน

ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

๑. ระบบ
Application ของ
ฐำนข้อมูลรำยงำน
กำรติดตำมโครงกำร
ที่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมำณ
รวม

ผู้รับผิดชอบ

ก.อำนวยกำรฯ/
ก.วิเครำะห์ฯ
ทรัพยำกรฯ/ก.
วิเครำะห์
สิ่งแวดล้อม/ก.
ติดตำมฯ

๓๒
แผนงำน/โครงกำร

ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
- Update ข้อมูล
อย่ำงต่อเนื่อง
- สำรวจควำมพึง
พอใจในกำรใช้งำน
ระบบ
๒.ระบบฐำนข้อมูล
หรือ Application
ทันทุกก้ำว เรำใส่ใจ
- Update ข้อมูล
อย่ำงต่อเนื่อง
- สำรวจควำมพึง
พอใจในกำรใช้งำน
ระบบ
๓. ระบบสำรสนเทศ
ในกำรเผยแพร่
ข้อมูลและ
ประชำสัมพันธ์
กองทุนสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมำณ
รวม

ผู้รับผิดชอบ

๓๓
แผนงำน/โครงกำร
โครงการจัดการให้
มีระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
องค์กร โดย
เรียงลาดับตาม
ความสาคัญดังนี้
๒. ปรับปรุง
ฐำนข้อมูล เพื่อกำร
ตัดสินใจของ
ผู้บริหำร

๓. กำรจัดทำระบบ
ฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ เพื่อใช้
ในกำรบริหำร
จัดกำรกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ฐำนข้อมูลกองทุน
สิ่งแวดล้อม เพื่อ
กำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำรได้รับกำร
ปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน

ระดับควำมสำเร็จ
ของกำรปรับปรุง
ฐำนข้อมูลกองทุน
สิ่งแวดล้อม เพื่อ
กำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร

ฐำนข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อใช้
ในกำรบริหำร
จัดกำรกองทุน
สิ่งแวดล้อม
จำนวน ๑ ฐำน

ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

- ประสำนหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องจัดทำ
ฐำนข้อมูล
- Update ข้อมูลใน
ระบบอย่ำงต่อเนื่อง
- สำรวจควำมพึง
พอใจในกำรใช้งำน
ระบบ
ระดับควำมสำเร็จใน - รวบรวมข้อมูลที่
กำรจัดทำฐำนข้อมูล ต้องกำรจัดทำ/
สำรสนเทศ เพื่อใช้ใน ปรับปรุงฐำนข้อมูล
กำรบริหำรจัดกำร - นำเสนอ
กองทุนสิ่งแวดล้อม คณะทำงำน ICT
- ร่ำงแนวทำงกำร
จัดทำฐำนข้อมูล

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมำณ
รวม

ผู้รับผิดชอบ

-

ก.อำนวยกำรฯ

๓๔
แผนงำน/โครงกำร

ค่ำเป้ำหมำย

โครงการสาหรับ
ประชาชน/
ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกและ
ได้รับการ
ตอบสนอง โดย
เรียงลาดับ
ความสาคัญ ดังนี้
๔. พัฒนำ/
ผู้ใช้บริกำรร้อยละ
ปรับปรุงเว็บไซต์
๗๐ มีควำมพึง
ของกองทุน
พอใจ
สิ่งแวดล้อม เพื่อใน
กำรบริกำรทั้ง
ภำยในและ
ภำยนอก

ตัวชี้วัด

ระดับควำมสำเร็จ
ในกำรปรับปรุง
ข้อมูลในเว็บไซต์

ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
และเก็บรวบรวม
ข้อมูล
- Update อย่ำง
ต่อเนื่อง

รวบรวมข้อมูลเพื่อ
นำลงระบบให้เป็น
ปัจจุบัน

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมำณ
รวม

ผู้รับผิดชอบ

-

ก.อำนวยกำรฯ

๓๕
ยุทธศาสตร์ ๓ : พัฒนำบุคลำกรของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้าหมาย : บุคลำกรของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรประยุกต์ใช้สำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม
แผนงำน/โครงกำร

ค่ำเป้ำหมำย

๑. กำรพัฒนำ
ศักยภำพของ
บุคลำกรของ
กองทุนสิ่งแวล้อม

- บุคลำกรที่ดูแล
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้รับ
กำรพัฒนำ
ศักยภำพไม่น้อย
กว่ำ ๑ ครั้ง/ปี
- บุคลกรของ
สำนักงำนกองทุน
สิ่งแวดล้อม ได้รับ
กำรฝึกอบรมไม่
น้อยกว่ำ ๑ ครั้ง/ปี

ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
จำนวนครั้งที่
- ส่งบุคลำกรไปเข้ำ
บุคลำกรดูแลด้ำน ร่วมอบรม/ดูงำน
เทคโนโลยีสำรเทศ ด้ำนเทคโนโลยี
ได้รับกำรพัฒนำ
สำรสนเทศ
ศักยภำพ
ตัวชี้วัด

จำนวนครั้งที่
บุคลำกรของ
สำนักงำนกองทุน
สิ่งแวดล้อม ได้รับ
กำรฝึกอบรม

- จัดอบรมด้ำน
สำรสนเทศให้แก่
บุคลำกรของ
สำนักงำนกองทุน
สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : จัดกลุ่มและลาดับความสาคัญของโครงการและกิจกรรมแล้ว

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
รวม
๕๐,๐๐๐ ก.อำนวยกำรฯ/
สกส. ร่วมกับ
สตป

