แผนปฏิบต
ั ิการดิจท
ิ ล
ั กองทุนสิง่ แวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
และแผนปฏิบต
ั ิการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

(ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ การทบทวนกรอบนโยบายด้านดิจิทัลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ นโยบายและแผนด้านดิจิทัลและสารสนเทศของประเทศ
๒.๒ แผนบูรณาการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
๒.๓ แผนที่เกี่ยวข้องด้านสานสนเทศของสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บทที่ ๓ การวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓.๑ การวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศของสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
๓.๒ สถานภาพด้านสารสนเทศของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓.๓ ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๔ เกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียนประจาปี ๒๕๖๒ ในตัวชี้วัดด้าน
ระบบสารสนเทศและดิจิทัล
๓.๕ สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม
บทที่ ๔ สรุปการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
บทที่ ๕ แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
บทที่ ๖ แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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บทที่ ๑
บทนำ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ได้เห็นชอบแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๐ และต่อมาคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๖๐ ได้เห็ น ชอบการทบทวนแผนแม่บ ทสารสนเทศกองทุนสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบั บ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีการดาเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี ๒๕๖๑ ครบถ้วนทุกกิจกรรมและบรรลุเป้าหมายของแผน
อย่างไรก็ตาม กองทุนสิ่งแวดล้อมต้องมีการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียน (กองทุน
สิ่งแวดล้อม) ประจาปี ๒๕๖๒ ในตัวชี้วัดเรื่องการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ซึ่งต้องมีการจัดทา/
ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล(แผนแม่บทสารสนเทศเดิม)และแผนปฏิบัติการประจาปี เป็นประจาทุกปี ที่มี
ความสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมและแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องทุ น หมุ น เวี ย น
ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สาคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่าง
ครบถ้วน และจัดให้มีแผนปฏิบัติการ ที่มีองค์ประกอบหลักที่ ดีครบถ้วน ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กองทุน
สิ่งแวดล้ อม จึงได้มีการทบทวนแผนแม่บ ทสารสนเทศกองทุนกองทุนสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
และเห็นควรปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔” และจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และปรับเปลี่ยน
ชื่อเป็น “แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔”
๒. เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการประจาปี
๒๕๖๒ เพื่ออานวยความสะดวกการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชน และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในเพื่อการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

๒

บทที่ ๒
กำรทบทวนกรอบนโยบำยด้ำนดิจิทัลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ทบทวนกรอบนโยบายด้านดิจิทัลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และทิศทางการดาเนินงานด้านสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป
๒.๑ นโยบำยและแผนด้ำนดิจิทัลและสำรสนเทศของประเทศ
๒.๑.๑ นโยบำย Thailand 4.0 ด้ำนดิจิทัลและสำรสนเทศ
Thailand 4.0 เป็นโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยน้อมนา
หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง มาเป็ น แนวคิดหลั กด้ว ยการสร้างความเข้ มแข็งจากภายใน และการ
เชื่อมโยงกับ ประชาคมโลก ในรู ป แบบการพัฒนาที่ส มดุลใน ๔ มิติ คือ เศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยการปรับเปลี่ยน
ประเทศให้เป็น Thailand 4.0 ได้เป็นผลสาเร็จ จาเป็นต้องขับเคลื่อนผ่านกลไกภาครัฐ โดยการปฏิรูประบบ
ราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระบบราชการแบบไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ของภาครัฐ โดยการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เป็นเอกภาพ บูรณาการ และประสาน
เชื่ อ มโยงบนดิ จิ ทั ล ซึ่ ง จะทาการวิ เคราะห์ และสั ง เคราะห์ ข้ อมู ล สารสนเทศเพื่อ ใช้ ใ นการตั ด สิ นใจระดั บ
ยุ ทธศาสตร์ และระดับ บริ ห ารจั ดการของประเทศ และสามารถประสานเชื่อมโยงและแลกเปลี่ ยนข้อมูล
สารสนเทศซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน การบูรณาการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศของภาครัฐ จะทาให้ภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ สามารถประสานเชื่อมโยงและแลกเปลี่ ยนข้อมูล
สารสนเทศซึ่งกันและกัน ใน ๓ ระดับด้วยกัน คือ
๑) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Government to Government – G to G)
การสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน จะเป็นประโยชน์ ต่อการจัดการ
ข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการปกติ และในการบริหารจัดการภาวะ
วิกฤต เช่น กรณีที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เรื่องแรงงานข้ามชาติ เรื่องการค้ามนุษย์ และเรื่องยาเสพติด เป็นต้น
ซึ่งการสร้ างความเชื่ อมโยงของข้ อมูล สารสนเทศระหว่ างหน่ว ยงานภาครัฐ จะช่ว ยแก้ ไขปั ญหาปัจจุ บัน ที่
หน่วยงานภาครัฐแต่ละองค์กรดูแลและจัดการข้อมูลสารสนเทศของตนเองอย่างเป็นเอกเทศ ทาให้การตัดสินใจ
ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน รวมทั้งยังขาดความโปร่งใส ไม่สามารถตรวจสอบได้

๓

๒) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (Government to Business
– G to B) การเชื่ อ มโยงข้ อ มูล สารสนเทศระหว่า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ จะช่ ว ยยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนได้ดียิ่งขึ้น
๓) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน (Government to People –
G to P) การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน จะช่วยยกระดับขีดความสามารถ
ในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐแก่ประชาชนในสังคมให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น
๒.๑.๒ แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง จั ด ท าโดยกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแผนฉบับนี้ได้
กาหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ซึ่งหมายถึง ประเทศไทยที่
สามารถ สร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย
มี เป้าหมายหลัก ๔ ประการคือ
๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมการผลิต การบริการ
๒) สร้างโอกาสทาง สังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่ านสื่อดิจิทัลเพื่อ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน
๓) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
๔) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กาหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนา
และเป้าหมายใน ๔ ระยะ ภายในเวลา ๒๐ ปี และกาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย ๖
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยที่
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ป ระโยชน์ได้แบบทกุที่ ทุกเวลา ผลั กดันให้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมู ลของอาเซียน จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ยุท ธศาสตร์ที่ ๒ ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ด้ว ยเทคโนโลยีดิจิทัล กระตุ้น เศรษฐกิจ ของประเทศ
โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้า และบริการ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว พัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต เพิ่มโอกาสทางอาชีพ

๔

เกษตร และการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยดาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน จากทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสร้างประเทศไทย
ที่ประชาชนทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริ การต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล
องค์ความรู้ ทั้งระดับ ประเทศ และระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงและนาไปใช้
ประโยชน์ ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุง
ประสิท ธิภ าพการบริห ารจัด การของหน่ว ยงานรัฐ ทั้ง ส่ว นกลางและส่ ว นภูมิภ าค ให้เ กิด บริก ารภาครัฐ
ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา นาไปสู่
การ หลอมรวมการทางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อน โดยความ
ต้องการ ของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ปรับเปลี่ยนการทางานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนให้มี
การ เปิ ดเผยข้อมูล ที่เป็ น ประโยชน์ ตามมาตรฐาน Open data พัฒ นาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ
(Government Service Platform) เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนากาลังคนวัยทางานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากร ในสาขา
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ
กติกา และมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่ออานวยความสะดวก
ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและทาธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึง สร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกองทุนสิ่งแวดล้อม คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งได้กาหนดแผนงาน
หลักในการดาเนินงาน ๔ ด้าน คือ
๑) จั ด ให้ มี บ ริ การอัจ ฉริ ย ะ (Smart Service) ที่ ขั บ เคลื่ อนโดยความต้ อ งการของประชาชน/
ผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) เป็นการแปรสภาพบริการของรัฐจากรปูแบบเดิมไปสู่บริการดิจิทัล ที่ผู้รับบริการ
สามารถเลือกใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น
๒) ปรั บ เปลี่ ย นการทางานของภาครัฐ ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพและธรรมาภิ บาล โดยการใช้ร ะบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการบูรณาการข้อมูลและทรัพยากร ร่วมกัน เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา
๓) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการทางานของรั ฐ (Open Government) ส่ ง เสริ มหน่ว ยงานทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน ให้ มี การ

๕

เปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการรูปแบบใหม่
เชิงนวัตกรรม รวมทั้งการให้ ประชาชนและภาคธุรกิจมีส่ว นร่วม ในการตัดสิ นใจในการดา เนินงานต่างๆ
เพื่อให้เกิดการตรวจสอบที่นาไปสู่ความโปร่งใส และลดปัญหาการทุจริต
๔) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับการ
บริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ เป็นการส่งเสริมให้บูรณาการ ข้อมูลและ
บริการระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติด ต่อหรือทาธุรกรรม และสนับสนุนให้ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒.๑.๓ แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กาหนดวิสัยทัศน์ “ภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิ จิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่ว ยงาน มีการ
ทางานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริง” โดยมีเป้าหมายหรือองค์ประกอบหลักสาคัญ ๔ ประการ คือ
๑) การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลและการดาเนินงาน เพื่อสามารถเห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์ ใช้บริการ
เทคโนโลยีร่วมกัน และให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว
๒) การดาเนิน งานแบบอัจ ฉริยะ (Smart Operation) การนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์
มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และมีเ ครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
๓) การให้ บริ การโดยมีป ระชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Service) การยกระดับการ
บริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยภาครัฐจะต้องรักษา
สมดุ ล ระหว่ า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต ทรั พ ย์ สิ น ข้ อ มู ล ของประชาชน และการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ
๔) การสนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Tranformation) การขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรในด้าน
ขั้นตอนการทางาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ
เป้ำหมำย
๑) ยกระดับตัวชี้วัดสากลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
๒) บริการภาครัฐตอบสนองประชาชนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
แม่นยา โดยไม่ต้องใช้สาเนาเอกสาร
๓) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
๔) มีโครงสร้ างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการไม่ซ้าซ้อน
สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทางานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖

ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายหลัก
คื อ การพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศภาครัฐ เพื่อ ยกระดับ คุณ ภาพชีวิต ของประชาชน โดยให้
ความสาคัญกับ การช่ว ยเหลือ ที่เ หมาะสมและตรงกับ ความต้องการรายบุคคลของผู้ด้อยโอกาส การเพิ่ม
และพัฒนาประสิทธิภ าพแรงงานให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาด การเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวม และการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของผู้ให้บริการสุขภาพ
โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย
๑) การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก
๒) การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
๓) การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของการศึกษา และการยกระดับการบริการด้านการศึกษา
๔) การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของ
ผู้ให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒
มีเป้าหมายหลัก คือ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในด้านต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตร การยกระดับ ประสบการณ์ดิจิทัลของนักท่องเที่ยว การอานวยความ
สะดวกแก่นักลงทุน การเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการส่งออก นาเข้า และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการทางภาษีของภาครัฐการบูรณาการข้อมูลและบริการด้านการขนส่งตลอดจน
การพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะในด้านสาธารณูปโภค ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อการมุ่งไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน
โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย
๑) การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ
๒) การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
๓) การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
๔) การบูรณาการการนาเข้าส่งออกแบบครบวงจร
๕) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อ
ส่งเสริมการเติบโต
๖) การพัฒนาระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร
๗) การพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลคมนาคมขนส่งส่วนกลาง โดยยกระดับไปสู่การให้บริการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
๘) การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคและการยกระดับการ
บริการด้านสาธารณูปโภค

๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีเป้าหมายหลัก คือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรักษาความปลอดภัยจาก
ทั้งภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแก้ไขสถานการณ์มาเป็นการ
ป้ องกั นก่ อนเกิ ดเหตุ มากขึ้ น รวมถึ งการแก้ ไขสถานการณ์ ในภาวะวิ กฤต ให้ สามารถให้ ความช่ วยเหลื อแก่
ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาโดยเร็วที่สุด ซึ่ง
จะต้องอาศัยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
ในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทย
ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย
๑) การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
๒) การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ
๓) การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ
๔) การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีเป้าหมายหลัก คือ
การบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพ การดาเนินงานภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงระบบจากหลายหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ภาครัฐในการบริหารจัดการด้านการเงินและการใช้จ่าย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน เพื่อยกระดับการดาเนินงานภาครัฐ
ให้สะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส และเป็นการสนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์
โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย
๑) การบริห ารการเงิน และการใช้จ่า ยภาครัฐ ผ่า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ บบรวมศูน ย์
เพื่อประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
๒) การจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สะดวก
และทั่วถึงอย่างเท่าเทียม
๓) การบริหารสินทรัพย์กลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๔) การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงและได้มาตรฐาน
๒.๑.๔ ระบบรำชกำร ๔.๐
เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องทางานโดยยึด หลัก
ธรรมาภิบ าลของการบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance,
Happier Citizens) ซึ่ ง หมายถึ ง ราชการต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด และวิ ธี ก ารท างานใหม่ เ พื่ อ พลิ ก โฉม
(Transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and
Trusted Government) ดังนี้
๑) การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ต้องมีความเปิดเผย
โปร่งใสในการทางาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ หรือมีการแบ่งปัน
ข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการทางานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ

๘

เช่น ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคมได้เ ข้ามามีส่ ว นร่ ว ม เป็นต้น และถ่ายโอนภารกิจที่ภ าครัฐ ไม่ควร
ดาเนินการเองออกไปให้แก่ส่วนอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิง
โครงสร้าง ให้สอดรับกับการทางานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาใน
แนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ต้องเชื่อมโยงการทางานในภาครัฐด้วยกันเองให้มีความเอกภาพและสอดรับประสานกัน
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
๒) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) เป็นการทางานเชิงรุก
ที่มองไปข้างหน้าโดยเน้น ประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เมื่อทาแล้ว ประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรมุ่งแก้ไข
ปัญ หา และตอบสนองต่อ ความต้อ งการของประชาชน โดยที่ไ ม่ต้อ งรอให้ป ระชาชนเข้า มาติด ต่อ ขอรับ
บริก ารหรือ ขอความช่ว ยเหลือ (Proactive Public Services) รวมทั้ง สามารถใช้ป ระโยชน์จ ากข้อ มูล
ภาครัฐ (Big Government Data) และระบบดิจิทัล สมัย ใหม่ใ นการจัด บริก ารสาธารณะที่ต รงกับ ความ
ต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอานวยความสะดวกโดยมีการ
เชื่อมโยงกันเองของทางราชการ เพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของ
ทางราชการได้ต ลอดเวลา ตามความต้องการของตนและผ่านการติด ต่อ ได้ห ลายช่อ งทางผสมผสานกัน
ทั้งการมาติดต่อด้วยตนเอง เว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย หรื อแอปพลิเคชัน เป็นต้น
๓) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) การทางาน
ต้องมีการเตรีย มการไว้ล่ว งหน้า โดยมีการวิเ คราะห์ค วามเสี่ย ง การสร้างนวัต กรรมหรือการประยุก ต์ใช้
องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ร่วมกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเฉียบพลัน เพื่อสร้าง
คุณค่า มีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้ข้าราชการมีความ
รักความผูกพันต่อองค์กร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของตน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของระบบราชการ ๔.๐ ความสาเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐
ต้องอาศัยปัจจัยที่สาคัญ ๓ ประการ ดังนี้
๑) การประสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม (Collaboration)
เป็นการยกระดับการทางานให้พัฒนาขึ้นมากกว่าการทางานประสานงานกัน หรือการทางานด้วยกัน แต่เป็น
การทางานโดยอาศัยความร่วมมือกันอย่างแท้จริง (collaboration) โดยจัดระบบให้มีการวางแผน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องทาร่วมกัน มีการระดมเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์
ร่วมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลสาเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศ หรือแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลั บซับซ้อนมากขึ้น โดยเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองใน
รูปแบบ “ประชารัฐ”
๒) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นหรือแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการทางาน
เพื่อนามาปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ให้สามารถตอบโจทย์ ความท้าทายของ
ประเทศ หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ อันแปรผลไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในปั จ จุ บั น โดยอาศั ย รู ป แบบห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (Gov Lab/Public Sector Innovation Lab) และใช้

๙

กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและเข้า ถึง ความรู้ สึ กนึ กคิ ด (Empathize) ก่ อนจะสร้า งจิน ตนาการ (Ideate) พั ฒ นาต้น แบบ
(Prototype) ทาการทดสอบปฏิบัติจริง และขยายผลต่อไป
๓) การปรับ เข้าสู่ค วามเป็น ดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสานกัน
ของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน
และเครื่องมือเพี่อการใช้งานร่วมกัน (CT) ทาให้สามารถติดต่อกันได้อย่างทันทีทันใดไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และ
สามารถวิเคราะห์ข้อ มูล อัน สลับ ซับ ซ้อนต่า งๆ ได้ และช่ว ยให้บ ริการของทางราชการสามารถตอบสนอง
ความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการให้ดาเนินการได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และช่องทางต่างๆ
ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด
ในส่ว นของราชการและเจ้า หน้า ที่ข องรัฐ ต้องปรับ เปลี่ย นกระบวนการทางานความคิด ให้
ตนเอง มีความเป็นมืออาชีพในการทางาน เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จาเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตน อัน จะช่ว ยให้ส ามารถแสดงบทบาทของการเป็น ผู ้นาการเปลี ่ย นแปลง เพื่อ สร้า งคุณ ค่ า และ
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน
๒.๒ แผนบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
แผนบูรณาการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
จัดทาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแผนบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย ข้อมูล
การดาเนินงานด้านสารสนเทศสนับสนุนภารกิจของแต่ละกรม เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบ
สารสนเทศของกระทรวงฯ ด้านการวางแผนการดาเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในระยะยาว
เพื่อสนั บ สนุน ข้อมูล สารสนเทศด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ในการบริหารงาน การตัดสิ นใจ
และการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงการดาเนินงานกับ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ร าชการอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยแบ่ ง ตามภารกิ จ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ที่ดินทากิน (บุกรุก/ทวงคืน) ด้านที่ ๒ ขยะ
ด้านที่ ๓ น้า ด้านที่ ๔ พิบัติภัย ด้านที่ ๕ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
๒.๓ แผนที่เกี่ยวข้องด้ำนสำนสนเทศของสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๑ แผนปฏิบัติดิจิทัลสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กรอบแนวคิดแผนปฏิบัติการดิจิทัลสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการวิเคราะห์สถานภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และแผนระดับ ชาติ ที่เ กี่ ย วข้ อง สามารถน าผลการวิ เคราะห์ มาจัด ท าเป็ น กรอบแนวคิ ดของ

๑๐

แผนปฏิบั ติการดิจิ ทัล ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งประกอบด้ว ย
เป้าหมายตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จุดด้อยและสิ่งที่ต้องดาเนินการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข แผนงาน
มาตรการ โครงการและกิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการ ประมาณการงบประมาณ ผู้รับผิดชอบและผู้สนับสนุน
โดยในส่วนของกรอบแนวคิดสาหรับดาเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ของสานักงานฯ
มุ่งเน้น ไปที่แผนงานและมาตรการสาหรับการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสานักงานฯ ให้ส ามารถ
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในสานักงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้เน้นไปที่แผนงานและมาตรการที่
สนับสนุ นการดาเนิ นงานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากภารกิจหลักของส านักงานฯ ไม่ได้มีส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ แรงงาน การลงทุน การท่องเที่ยว ความมั่นคงปลอดภัยโดยตรง
เป้ าหมายของแผน คือ ส านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ของส านั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม บรรลุ ถึ งเป้ า หมายของแผน
จึ งได้ ก าหนดแผนงานหลั กส าหรั บด าเนิ นการพั ฒนาหรื อปรั บปรุ งระบบ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลของส านั กงานฯ
ประกอบด้วย ๖ แผนงาน คือ
๑. การบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ
๒. การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. การยกระดับการให้ข้อมูลงานบริการ
๔. การยกระดับการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
๕. การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
๖. การยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล
๒.๓.๒ กำรปฏิรูปองค์กำร สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กาหนดแนวทางการประเมินในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเรื่องของการดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการจัดทาบทวิเคราะห์บทบาทของกองทุน
สิ ่ง แวดล้อ ม พร้อ มทั้ง ได้จ ัด ท าข้อ เสนอการปรับ เปลี ่ย นในระยะ ๓ ปี ของการบริห ารจัด การกองทุน
สิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของสารสนเทศ ได้มีข้อเสนอในการพัฒนาระบบ Smart e-fund เพื่ออานวยความ
สะดวกในการให้บริการกับผู้รับบริการในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร/พัฒนา กองทุนสิ่งแวดล้อม

๑๑

บทที่ ๓
กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม
เนื ่อ งจากระบบสารสนเทศของกองทุน สิ ่ง แวดล้อ ม ต้อ งอาศัย ระบบ Hardware Software
เครือข่าย และการบารุงรักษาของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
ดัง นั้น ควรจะต้อ งมีก ารวิเ คราะห์ส ถานภาพด้า นสารสนเทศของสานัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากร
ธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ มด้ว ย เป็น ข้อ มูล เชื ่อ มโยงในการจัด ท าแผนปฏิบ ัต ิก ารสารสนเทศกองทุน
สิ่งแวดล้อม ให้รองรับกับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
๓.๑ กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนสำรสนเทศของสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.)
๓.๑.๑ สถำนภำพด้ำนระบบเครือข่ำยของ สผ.
สผ. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ โดยมีการเชื่อมต่อด้วยระบบวงจร
สื่อสารแบบสายใยแก้ว (Fiber Optic) เพื่อออกสู่ อินเตอร์เน็ตภายนอก ในปัจจุบันมีความเร็ว ๑๕๐/๑๐๐
Mbps (ภายในประเทศความเร็ว ๑๕๐ Mpbs และต่างประเทศความเร็ว ๑๐๐ Mbps) ดังแสดงที่รูป

สผ. มีร ะบบเครื อข่ายแบบ Fast Ethernet LAN มีการใช้งานอยู่ที่ ความเร็ว สู งสุ ด ๑,๐๐๐ Mbps
พร้อมทั้งมีการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในเข้ากับเครือข่ายสารสนเทศกลางภาครัฐ (Government Information
Network : GIN) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบข้ามหน่วยงาน (Interoperability) ด้วย นอกจากนี้ยังมีการ
ให้บริการระบบเครื อข่าย เพื่อเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ด้วยระบบเครือข่ายแบบ

๑๒

ไร้สาย (Wireless LAN) ด้วยความเร็ว ๕๔ Mbps (IEEE๘๐๒.๑๑a/g) อีกทั้งได้มีการติดตั้งเครื่องมือสาหรับ
ป้องกันการบุกรุกจากภายนอก (Firewall/IPS ) และระบบเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิว เตอร์ (Log File)
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ คุณลักษณะสาคัญของระบบ
เครือข่าย สามารถอธิบายได้ดังนี้
ระบบเครือข่าย สผ. มีอุปกรณ์ Core Switch และเชื่อมเข้าด้วยกัน ด้วยความเร็ว ๑๐ Gigabit ซึ่งห้อง
เครื่องแม่ข่ายติดตั้งอยู่ที่กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานระบบฐานข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระจายการเชื่อมโยงไปยังเครื่องลูกข่ายผ่านอุปกรณ์ Access Switch ที่อยู่
ตามชั้น

๓.๑.๒ สถำนภำพด้ำนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
จากการสารวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน แล้วนามาจัดทา
ระบบฐานข้อมูลบัญชีครุภัณฑ์ ซึ่งผลจากการสารวจสามารถจาแนกรายการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ได้ดังตาราง

๑๓

ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

รำยกำร
เครื่องคอมพิวเตอร์ (สานักงาน)
เครื่องคอมพิวเตอร์ (สาหรับประมวลผล แบบที่ ๑)
เครื่องคอมพิวเตอร์ (สาหรับประมวลผล แบบที่ ๒)
เครื่องคอมพิวเตอร์ (สาหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟฟิก)
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สานักงาน)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สาหรับประมวลผล)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สาหรับประมวลผล GIS)
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต (แบบที่ ๒)
เครื่องพิมพ์ Multifunction
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แบบแคร่ยาว
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี หรือ ขาว-ดา ขนาด A3 และ A4
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ขนาด A3 และ A4
เครื่องสารองไฟ
พล็อตเตอร์ (Plotter) สีขนาด A0 และ A1

จำนวน (เครื่อง)
๑๐๓
๑๒๐
๒๗๔
๗
๑๘
๖๘
๑๐๘
๒
๓๗
๒๑
๓
๒๑๒
๒๕
๓๔๔
๔

ผลจากการสารวจ พบว่า แต่ละกองมีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแบบพกพาใช้งานเป็นจานวน
มากกว่าที่ปรากฏในระบบบัญชีครุภัณฑ์ เนื่องจากการได้รับบริจาคจากการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินโครงการ
หรือการใช้เงินอุดหนุนอื่นๆ เป็นต้น และเมื่อเทียบกับบุคลากร สผ. พบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการ
รองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามนโยบายรัฐที่กาหนดให้อัตราส่วนของคนต่อเครื่องที่ ๑ : ๑
๓.๑.๓ สถำนภำพด้ำนระบบสำรสนเทศ
ระบบสารสนเทศของ สผ. มี ค วามหลากหลายทั้ ง แหล่ ง ที่ ม า และระบบฐานข้ อ มู ล และ
เทคโนโลยี ที่ใช้โดยมีคุณลักษณะสาคัญ สามารถอธิบายได้ ดังนี้
๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอานวยการ เช่น ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
แบบบูรณาการ ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม สผ. เป็นต้น
๒) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสานัก/กอง เช่น ฐานข้อมูลรายงานการ
วิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ฐานข้อ มูล วิ ธีป ฏิบั ติ ที่ดี ที่สุ ด ด้า นการปรับ ตั ว ต่ อการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และฐานข้อมูลเพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เป็นต้น

๑๔

ตำรำงแสดงระบบสำรสนเทศของ สผ. แยกตำมหน่วยงำน
Mobile Application
Smart EIA
ระบบรายงานการติดตามผลการ
ดาเนินงานโครงการภายใต้
กองทุนสิ่งแวดล้อม
Thailand World Heritage
Clean City
Thai Green Urban

UEAP

รำยละเอียด
โครงการที่ผ่านการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว สืบค้นได้หลาย
รูปแบบ มีเอกสารการพิจารณา
ตาแหน่ง และรายละเอี ยดโครงการภายใต้ก ารสนั บสนุน ของกองทุ น
สิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลมรดกโลกของประเทศไทย มีรายละเอียด กิจกรรมในพื้นที่
สามารถนาทางได้
ฐานข้อมูลระบบกาจัดขยะและระบบบาบัดน้าเสียของ อปท. ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากแผนฯ จังหวัด
ข้อมูลด้านเมืองที่ผลการปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวต้นแบบ
ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
ทั่วประเทศ
ข้อมูล ของกองสิ่ งแวดล้ อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เหมือนกับเว็บไซต์
กชพ.

Web Application
กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
ระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านเมืองที่มผี ลการปฏิบัติที่ดี
และพื้นที่สีเขียว
ด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว
ต้นแบบในช่วงระยะเวลา พ.ศ.
๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ และพื้นที่สีเขียว
ในเขตเทศบาลทั่วประเทศ
ระ บ บ ฐ า น ข้ อมู ล พ ร ร ณ ไ ม้ ที่ ระบบข้อมูลพันธุ์ไม้เพื่อพัฒนาพื้นที่
เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและ สี เ ขี ย วของชุ ม ชนและลดมลพิ ษ
ภูมิภาค
ในเมื อ ง และข้ อ มู ล ศั ก ยภาพของ
พั น ธุ์ ไ ม้ ช นิ ด ต่ า งๆในการลดก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ และมลพิ ษ
ทางอากาศอื่ น ๆ ในเมื อ ง มี ก าร
สืบค้นได้หลายรูปแบบ

http://thaigreenurban.onep.
go.th/

http://web2.onep.go.th/
eurban2/plant

๑๕

การจัดระบบศูนย์ราชการในเมือง
หลัก
ฐานข้ อ มู ล ต้ น ยางนา และต้ น ขี้
เ ห ล็ ก ใ น เ ข ต พื้ น ที่ คุ้ ม ค ร อ ง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่และ
ลาพูน

http://govcenter.onep.go.th/
ข้อมูลต้นยางนา และต้นขี้เหล็ก ใน
เขตพื้ น ที่ คุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลาพูน
บางพื้นที่ สารวจ แล้วใส่ตาแหน่งใน
Google Map

https://www.google.com/
maps/d/viewer?mid=1XTmS
FXJm_eXm2Ly_v6z9snIwk_8
&ll=18.69977149941084%2C
99.02507199999991&z=12

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ฐานข้อมูลวิธีปฏิบั ติที่ดีที่สุดด้าน ผู้ ใช้ง านสามารถสื บค้น ข้อมู ล จาก http://climate.onep.go.th/
การปรั บ ตัวต่อการเปลี่ ย นแปลง ฐานข้ อ มู ล วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที ดี ที สุ ด ด้ า น napdbase/
สภาพภูมิอากาศ
การปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยการสืบค้นจะ
ประกอบด้ ว ยการก าหนดเงื่ อ นไข
เพื่ อ กรองข้ อ มู ล การสื บ ค้ น ตาม
ปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย ประเภท
องค์ ค วามรู้ ภู มิ ภ าค ประเภทภั ย
พิ บั ติ สาขาองค์ ค วามรู้ และการ
ระบุ ข้ อ ความที่ ต้ อ งการสื บ ค้ น
ระบบจะแสดงรายการ ความรู้
เพื่ อให้ ผู้ ใช้ส ามารถเลื อกความรู้ ที่
ปรากฎในรายการแล้วแสดงความรู้
ทีไ่ ด้จากจอภาพ
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ระบบติดตามประเมินผลโครงการ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ใน http://envfund.onep.go.th/
ของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารของคณะ
กรรมการฯ ได้ ดาเนิ นการติด ตาม
และประเมิ น ผลการด าเนิ น การ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

๑๖

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ฐานข้ อ มู ล แหล่ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม รวบรวมข้อมูลแหล่งศิลปกรรมของ
ศิลปกรรมของประเทศ
ประเทศ ประกอบด้วยความสาคัญ
พิกัดแสดงที่ตั้ง และรูปภาพ รวมทั้ง
ข้อมูลของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
ระบบฐานข้อมูล สิ่งแวดล้อมทาง ข้ อ มู ล แหล่ ง ธรรมชาติ อั น คว ร
ธรรมชาติของประเทศ
อนุรักษ์ 10 ประเภท มีการประเมิน
คุ ณ ค่ า ศั ก ยภาพ และความเสี่ ย ง
ข อ ง แ ห ล่ ง โ ด ย ห น่ ว ย อ นุ รั ก ษ์
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
ระบบฐานข้อมูลย่านชุมชนเก่า
ข้อมูลทะเบียนชุมชน
ฐานข้ อ มู ล แหล่ ง มรดกโลกของ ฐานข้ อมู ล มรดกโลกของประเทศ
ประเทศไทย (สนับสนุน)
ไทย มี ร ายละเอี ย ด กิ จ กรรมใน
พื้นที่
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ ข้อมูลโครงการรายงาน EIA ที่ได้รับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ความเห็ น ชอบ สามารถค้ น หาได้
หลายรู ป แบบ มี ร ะบบยื่ น ขอรั บ
ใบอนุญาตผู้มีสิทธิทารายงาน EIA
ฐานข้ อ มู ล รายชื่ อ นิ ติ บุ ค คลผู้ มี
สิ ท ธิ์ ท ารายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ระบบฐานข้อมูลการจัดการน้าเสีย ข้อมูลระบบบาบัดน้าเสียและระบบ
และการกาจัดขยะมูลฝอย
ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้ อ มู ล กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ ม ฐานข้อมูลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มติ ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ
แห่ ง ชาติ สามารถสื บ ค้ น ได้ ห ลาย
รูปแบบ มีเอกสารให้ดาวน์โหลดได้

http://www.onep.go.th/cult
ural_environment/

http://www.onep.go.th/thail
andnaturalsites/

http://web2.onep.go.th/OCD/
http://heritage.onep.go.th

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

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

http://envilaw.onep. go.th

๑๗

ระบบค้ น หา ประกาศ/ค าสั่ ง ฐ า น ข้ อ มู ล ป ร ะ ก า ศ /ค า สั่ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
แห่งชาติ
สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้
กองบริหารจัดการที่ดิน
ระบบฐานข้ อ มู ล การบริ ห าร ระบบข้ อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
จัดการที่ดิน
จัดทานโยบายการจัดที่ดิน
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ดิ น แ ล ะ ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ด้ า น
ทรัพยากรดิน (Land and soil) ที่ดินและทรัพยากรดิน
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้าของ
ประเทศไทย
ข้ อ มู ล ความหลากหลายทาง ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ความ
ชีวภาพรายจังหวัด
หลากหลายทางชีวภาพรายจังหวัด

http://www.onep.go.th/neb_
document

http://landdatabase.onep.
go.th/
https://land.onep.go.th/

http://wetland.onep.go.th/
http://chm-thai.onep.go.th/
chm/data_province/map.
html

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ปฏิบัตการระดับกรม สผ.
เป็ น ระบบที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ตาม http://doc.onep.go.th/
ภารกิ จ ของ สผ. โดยมี ฐ านข้ อ มู ล
กลางที่เป็นปัจจุบัน (Real time) ที่
ส า ม า ร ถ น า ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ก ลั่ น ก ร อ ง ข้ อ มู ล เ พื่ อ น า ไ ป สู่
ผู้บริหารระดับต่างๆ ของ สผ. และ
มี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล สารสนเทศ
ต่า งๆ ไปยั ง ศู น ย์ป ฏิ บั ติ การระดั บ
กระทรวง MOC
ฐ า น ข้ อ มู ล เ พื่ อ ก า ร ร า ย ง า น รวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณภาพ http://www.onep.go.th/env_
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมของประเทศ
data/
ของประเทศไทย
ระบบส านั ก งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบบริ ก ารการท างานภายใน http://eoffice.onep.go.th/
แบบบูรณาการ
ส านั ก งานฯ ประกอบด้ ว ยระบบ
ย่ อ ย ได้ แ ก่ ระบบสารบรรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบหนังสือเวียน
ระบบจองห้ อ งประชุม ระบบจอง

๑๘

รถยนต์ราชการ ระบบใบลา ระบบ
คลังเอกสาร
ฐานข้ อ มู ล แหล่ ง มรดกโลกของ ฐานข้ อมู ล มรดกโลกของประเทศ http://heritage.onep.go.th
ประเทศไทย
ไทย มีรายละเอียดกิจกรรมในพื้นที่

๓.๒ สถำนภำพด้ำนสำรสนเทศของกองบริหำรกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓.๒.๑ สถำนภำพด้ำนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
๑) ด้านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จากการสารวจบัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่าในปี พ.ศ.
๒๕๖๑ มีเครื่ องคอมพิว เตอร์ แ บบตั้งโต๊ะและเครื่องคอมพิว เตอร์ แบบพกพา รวม ๔๔ เครื่ อง เป็นเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๓๔ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ๑๐ เครื่อง ซึ่งรวมแล้วเครื่องที่มีอายุการใช้
งานน้อยกว่า ๗ ปี มีประมาณร้อยละ ๑๐๐
๒) ด้านเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ
จากการสารวจพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีเครื่องพิมพ์ จานวน ๒๒ เครื่อง เครื่องสารองไฟ
UPS จานวน ๓๔ เครื่อง ซึ่งรวมแล้วมีอายุการใช้งานน้อยกว่า ๗ ปี
๓) ด้านระบบเครือข่าย
จากการส ารวจพบว่ า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มี ร ะบบเครื อ ข่ า ย (LAN) ที่ ใ ช้ ใ นการเชื่ อ มโยง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมครอบคลุมครบทุกเครื่อง
๓.๒.๒ สถำนภำพด้ำนระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ปัจจุบันระบบสารสนเทศกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม มีระบบฐานข้อมูลใน ๓ รูปแบบ คือ
๑) ฐานข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร (DOC) เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานะเงิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒) ฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่ายภายในและภายนอก ๒ ฐาน คือ
- ฐานข้อมูลรายงานการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป็นฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับอนุมัติ จัดสรรเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนเงินกู้และเงินอุดหนุน โดยมี
เนื้ อหาสาระส าคั ญของโครงการและแผนงาน/กิ จกรรม ที่ ห น่ ว ยงานที่ ได้ รั บเงิ นสนั บสนุ นจะต้ องรายงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการเป็นรายไตรมาส ผ่านทาง Website หรือ Mobile Application
- ฐานข้ อ มู ล ติ ด ตามสถานการณ์ ยื่ น โครงการขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น จากกองทุ น
สิ่งแวดล้อม (ทันทุกก้าว เราใส่ใจ) เป็นฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในกระบวนการหรือขั้นตอนใด

๑๙

๓) ฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นฐานข้อมูลที่อยู่ บนเว็บไซต์
กองทุนสิ่งแวดล้อม เฉพาะเจ้าหน้าที่ของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ที่จะเข้าถึงและสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ ประกอบด้วย ๖ ฐาน คือ
- ฐานข้อมูลชาระหนี้เงินกู้
- ฐานข้อมูลวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
- ฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
- ฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
- ฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ฐานข้อมูลองค์ความรู้ (KM)
๓.๓ ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ ครบถ้วนทุกกิจกรรม และบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานในปี ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้

๒๐

สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศำสตร์ ๑ : พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
เป้ำหมำย : กองทุนสิ่งแวดล้อมมีโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศตามมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงำน/โครงกำร

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำน

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ และ/
หรือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑) จัดหาและทดแทนคอมพิวเตอร์
บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์และ
และอุปกรณ์ให้มีจานวนเพียงพอและ อุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ
สนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน
ในสัดส่วน ๑:๑

๒) พัฒนา/ปรับปรุง Software
คอมพิวเตอร์

สัดส่วนของจานวนคอมพิวเตอร์และ - ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และอุ ปกรณ์ ต่ อพ่ วงต่ างๆมี จ านวน
ของบุคลากร
เพียงพอต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ใน
สัดส่วน ๑:๑ ดังนั้น จึงไม่มีการจัดซื้อ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
ดังกล่าว

มีโปรแกรม software คอมพิวเตอร์ จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
เวอร์ชันที่เหมาะสมต่อการ
โปรแกรม เวอร์ชันที่เหมาะสมต่อ
ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

- ดาเนินการลงโปรแกรม ESET
Endpoint Antivirus และ
Microsoft office ได้ครบถ้วนทุก
เครื่อง

๒๑

แผนงำน/โครงกำร

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำน

๓) พัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่าย มีการติดตั้งระบบเครือข่าย
ที่มีประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์ (Computer
Network) ครบทุกเครื่อง

จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการ
ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network) ครบทุก
เครื่อง

- ประสานกองติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม เพื่อดาเนินการติดตั้ง
ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
(Computer Network) ซึง่ กตป. ได้
ดาเนินการติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ครบทุกเครื่องแล้ว

๔) พัฒนา/ปรับปรุงระบบป้องกัน
การสูญหายของข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

จานวนครั้งในการสารองข้อมูล

ดาเนินการสารองข้อมูล ๓ เดือน/
ครั้ง รวม ๔ ครั้ง

มีการสารองข้อมูลทุก ๓ เดือน

๒๒

ยุทธศำสตร์ ๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำย : ๑. กองทุนสิ่งแวดล้อมมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒. กองทุนสิ่งแวดล้อมมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
๓. กองทุนสิ่งแวดล้อมมีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม
แผนงำน/โครงกำร

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำน

โครงการทีจ่ ัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับองค์กร โดยเรียงลาดับตามความสาคัญ ดังนี้
๑. การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลใน มีระบบทีม่ ีประสิทธิภาพสามารถ
ระบบสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ที่ใช้ในปัจจุบัน
ทั้งภายในและภายนอก

ระดับความสาเร็จในการปรับปรุง
ฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุน
สิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน

๑.๑ ฐานข้อมูลรายงานการติดตามผล
การดาเนินงานโครงการภายใต้
การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ระดับความสาเร็จร้อยละ ๑๐๐
- ดาเนินการ update ข้อมูลโครงการ
จานวน ๑๐ โครงการลงในระบบ
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
๑.๒ ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบ
สถานการณ์ยื่นข้อเสนอโครงการ
ระดับความสาเร็จร้อยละ ๑๐๐
- ดาเนินการ update ข้อมูลลงในระบบ
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

๒๓

แผนงำน/โครงกำร

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำน

โครงการจัดการให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร โดยเรียงลาดับตามความสาคัญ ดังนี้
๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและ ฐานข้อมูลกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อ ระดับความสาเร็จของการปรับปรุง
ฐานข้อมูล เพื่อการตัดสินใจของ
การตัดสินใจของผู้บริหาร ได้
ฐานข้อมูลกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ผู้บริหาร (DOC)
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
การตัดสินใจของผู้บริหาร

ระดับความสาเร็จร้อยละ ๑๐๐
- ดาเนินการลงข้อมูลและ update
ข้อมูลในระบบครบถ้วนเป็นปัจจุบันทุก
ไตรมาส

๓. การจัดทาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม

ระดับความสาเร็จร้อยละ ๑๐๐
- ดาเนินการ update ข้อมูลครบถ้วน
เป็นปัจจุบันทุกเดือนลงในฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ๖ ฐาน คือ
๑) ฐานข้อมูลเงินกู้
๒) ฐานข้อมูลวาระการประชุม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓) ฐานข้อมูลรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
๔) ฐานข้อมูลรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ ระดับความสาเร็จในการจัดทา/
บริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
จานวน ๒ ฐาน
ใช้ในการบริหารจัดการกองทุน
สิ่งแวดล้อม

๒๔

แผนงำน/โครงกำร

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๕) ฐานข้อมูลรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ด้านมลพิษ
๖) ฐานข้อมูลองค์ความรู้
โครงการสาหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนอง โดยเรียงลาดับตามความสาคัญ ดังนี้
๔. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของ ผู้ใช้บริการร้อยละ ๗๐ มีความพึง
กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริการทั้ง พอใจ
ภายในและภายนอก

ระดับความสาเร็จในการปรับปรุง
ข้อมูลใน website
- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ระดับความสาเร็จร้อยละ ๑๐๐
- ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลใน website
ให้เป็นปัจจุบัน ทุกเดือน
- ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ website โดยระบบ Google
form ทุกปี

๒๕

ยุทธศำสตร์ ๓ : พัฒนาบุคลากรของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เป้ำหมำย : บุคลากรของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้สารสนเทศอย่างเหมาะสม
แผนงำน/โครงกำร

เป้ำหมำย

๑. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร บุคลากรที่ดูแลด้านเทคโนโลยี
ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อย
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
กว่า ๑ ครั้ง/ปี/๑คน

ตัวชี้วัด
จานวนครั้งที่บุคลากรที่ดูแลด้าน
เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

ผลกำรดำเนินงำน

- ส่งบุคลากรที่ดูแลระบบสารสนเทศ
จานวน ๑ ท่าน เข้ารับการอบรม
หลักสูตร การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น
จานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘
มิ.ย. ๖๑
บุคลากรของกองบริการกองทุน
จานวนครั้งที่บุคลากรของกอง
- ส่งบุคลากรกองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม ได้รับการฝึกอบรม ไม่ บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมได้รับการ สิ่งแวดล้อม จานวน ๑ ท่าน เข้าอบรม
น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี
อบรม
เรื่อง เทคนิคสร้างเอกสารขนาดใหญ่
ด้วย Microsoft Word รุ่นที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๑

๒๖

๓.๔ เกณฑ์กำรประเมินทุนหมุนเวียนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในตัวชี้วัดด้ำนระบบสำรสนเทศและดิจิทัล
เกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียน ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ ได้กาหนด
ระดั บ ความส าเร็ จ ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการบริ ห ารจั ด การสารสนเทศ และดิจิ ทั ล ก าหนดเกณฑ์
ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สาคัญ ๒ ด้าน คือ
๑) แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจาปี (ร้อยละ๑๐)
การจั ด ทา/ทบทวนแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒนาดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจ และสั ง คม แผนยุ ทธศาสตร์ ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสั ยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สาคัญ
โดยสามารถตอบสนองความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้ว น และการจัดให้ มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เ พื่อรองรั บ แผนปฏิ บั ติการดิจิ ทัล ที่มีอ งค์ประกอบหลั กที่ ดีครบถ้ว น ทั้งนี้ห ากทุนหมุน เวียนไม่ มี
โครงสร้ างทุน หมุน เวี ย น (หน่ ว ยงาน/ฝ่ า ย) ที่รับผิ ดชอบด้าน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือ ใช้
หน่วยงาน/ฝ่ายของต้นสังกัดทุนหมุนเวียนสามารถใช้แผนฯ ของต้นสังกัดได้ อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนต้อง
สรุปแผนฯ ที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของทุน
หมุนเวียน ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สาคัญและต้องสรุปแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สามารถแสดงให้
เห็นถึงการมีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน
๒) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (ร้อยละ ๙๐)
๒.๑ การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
(EIS/MIS) (ร้อยละ ๓๕)
๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕)
๒.๓ ระบบสารสนเทศที่ส นับสนุนผู้ ใช้บ ริก ารภายนอกทุ นหมุ นเวี ยน และตอบสนองต่ อ
นโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่สาคัญของภาครัฐ (ร้อยละ ๓๐)
๑.แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการประจาปี
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๑.๑ มีการจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มี ไม่มีการ
มีการจัดทา/
มีการจัดทา/
ความสอดคล้อ งกับ แผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัย ทัศน์ พันธกิจ และ จัดทา/ทบทวน ทบทวนแผนฯ ทบทวนแผนฯ
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
แผนปฏิบัติ
แต่ไม่
ที่สอดคล้อง
การดิจิทัล
สอดคล้องตาม ตามแผน
แผนดิจิทัลเพื่อ ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ เศรษฐกิจและ
สังคมของ
สังคมของ
ประเทศไทย
ประเทศไทย
และไม่
และตอบสนอง
ตอบสนองและ และสนับสนุน
สนับสนุนต่อ ต่อแผน
แผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง
ประเด็นย่อยที่ใช้พจิ ารณา

๔
มีการจัดทา/
ทบทวนแผนฯ
ทีส่ อดคล้อง
ตามแผน
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมของ
ประเทศไทย
และตอบสนอง
และสนับสนุน
ต่อแผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง

๕
มีการจัดทา/
ทบทวนแผนฯ
ที่สอดคล้อง
ตามแผน
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมของ
ประเทศไทย
และตอบสนอง
และสนับสนุน
ต่อแผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง

๒๗
ประเด็นย่อยที่ใช้พจิ ารณา

๑

๑.๒ แผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปี ๒๕๖๓ มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก ที ดี ไม่มีการจัดทา
ครบถ้วน
แผนปฏิบัติ
การประจาปี

ระดับคะแนน
๒
๓
ยุทธศาสตร์ทั้ง วิสัยทัศน์ พันธ
วิสัยทัศน์ พันธ กิจ รวมทั้งกล
กิจ รวมทั้งกล ยุทธ์ของทุน
ยุทธ์ของทุน
หมุนเวียน
หมุนเวียน

๔
วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ รวมทั้งกล
ยุทธ์ของทุน
หมุนเวียน
และมีการระบุ
โครงการที่
เกี่ยวข้อง(๑)
๒ ประเด็น
มีการจัดทา
มีการจัดทา
มีการจัดทา
แผนปฏิบัติ
แผนปฏิบัติ
แผนปฏิบัติ
การประจาปีที่ การประจาปีที่ การประจาปีที่
มีองค์ประกอบ มีองค์ประกอบ มีองค์ประกอบ
หลัก(๒)ที่ดีแต่ หลัก(๒)ที่ดีแต่ หลัก(๒)ที่ดี
ไม่ครบถ้วน
ครบถ้วนตามที่ ครบถ้วนตามที่
ตามที่กาหนด กาหนด
กาหนด และมี
องค์ประกอบ
เพิ่มเติม(๓) ๑
ประเด็น

๕
วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ รวมทั้งกล
ยุทธ์ของทุน
หมุนเวียน
และมีการระบุ
โครงการที่
เกี่ยวข้อง(๑)
๔ ประเด็น
มีการจัดทา
แผนปฏิบัติ
การประจาปีที่
มีองค์ประกอบ
หลัก(๒)ที่ดี
ครบถ้วนตามที่
กาหนด และมี
องค์ประกอบ
เพิ่มเติม(๓) ๒
ประเด็น

หมำยเหตุ
(๑) โครงกำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑.โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ และ/หรือ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน ๒.โครงกำรสำหรับประชำชน/ผู้ใช้บริกำร
ได้รับควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร ๓.โครงกำรจัดให้มรี ะบบสำรสนเทศและ/หรือระบบดิจิทลั ที่สนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรทุนหมุนเวียน ๔.โครงกำรจัดให้มีระบบสำรสนเทศและ/หรือระบบดิจทิ ัล เพื่อช่วยกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกที่ เหมำะสมกับทุน
หมุนเวียน
(๒) องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ๑.แผนงำน/โครงกำร ๒.เป้ำหมำย ๓.ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ๔.ระยะเวลำ ๕.งบประมำณ และ ๖.ผู้รับผิดชอบ
(๓) องค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ ๑. กำรจัดกลุ่มและลำดับควำมสำคัญของแผนงำน/โครงกำร และ ๒.ตัวชี้วัดที่แสดงควำมสำเร็จและผลลัพธ์ที่
คำดหวังครบทุกแผนงำน/โครงกำรทีด่ ำเนินกำร

๒.การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๑) ความเพี ย งพอของระบบการบริ ห ารจั ด การสารสนเทศที่ มีระบบที่มีการ มีระบบที่มีการ มีระบบที่มีการ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) (๑)
รายงานผล
รายงานผล
รายงานผล
การดาเนินงาน การดาเนินงาน การดาเนินงาน
แต่ข้อมูลไม่มี ซึ่งข้อมูลมี
ซึ่งข้อมูลมี
ความทันกาล ความทันกาล ความทันกาล
และไม่มีการ
แต่ไม่มีการ
และมีการ
เทียบกับ
เทียบกับ
เทียบกับ
เป้าหมายใน
เป้าหมายใน
เป้าหมายใน
ประเด็นย่อยที่ใช้พจิ ารณา

๔
มีระบบที่มีการ
รายงานผล
การดาเนินงาน
ซึ่งข้อมูลมี
ความทันกาล
และมีการ
เทียบกับ
เป้าหมายใน

๕
ระดับดังกล่าว
มีการ
ประเมินผล
ลัพธ์ และ
ผลลัพธ์แสดง
ว่าผู้บริหารมี
การใช้งานผ่าน
ระบบอย่าง

๒๘
ประเด็นย่อยที่ใช้พจิ ารณา

๑
ระดับทุน
หมุนเวียน

๒
ระดับทุน
หมุนเวียน

ระดับคะแนน
๓
ระดับทุน
หมุนเวียน

๔
ระดับทุน
หมุนเวียน
และระดับอื่น
ถ่ายทอดจาก
เป้าหมายของ
ทุนหมุนเวียน
(ฝ่าย/บุคคล)

๕
เต็มศักยภาพ
(๒)

หมายเหตุ
(๑) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ที่มีการนาเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information
มิใช่ Data) ที่ง่ายต่อการตัดสินใจ โดยมีการนาเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographix) เช่น รูปภาพ กราฟ ฯลฯ ทัง้ ที่อยู่บนระบบ IT และ/หรือ
เอกสาร
(๒) ตัวอย่างตัวชีว้ ัดที่ใช้ประเมินผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ เช่น จานวนครั้งเฉลี่ยการเข้าใช้ระบบของ
ผู้บริหารเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ/ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้งานระบบ เป็นต้น

๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน
ประเด็นย่อยที่ใช้พจิ ารณา
๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน

ระดับคะแนน
๑
๒
๓
มีระบบที่
มีระบบที่
มีระบบที่
สนับสนุนการ สนับสนุนการ สนับสนุนการ
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
สนับสนุนการ สนับสนุนการ สนับสนุนการ
อานวยความ อานวยความ อานวยความ
สะดวกต่อ
สะดวกต่อ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการแต่ ผู้ใช้บริการแต่ ผู้ใช้บริการ
ระบบดังกล่าว ไม่ใช่การ
และเป็นการ
ไม่มีการใช้งาน สนับสนุน
สนับสนุน
ภารกิจหลัก
ภารกิจหลัก
ของทุน
ของทุน
หมุนเวียน
หมุนเวียน

๔
มีระบบที่
สนับสนุนการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
สนับสนุนการ
อานวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ
และเป็นการ
สนับสนุน
ภารกิจหลัก
ของทุน
หมุนเวียนมี
การ
ประเมินผล
ลัพธ์ และ
ผลลัพธ์แสดง
ว่ามีผลการ
ดาเนินงานที่
ดีกว่า
เป้าหมาย

๕
มีระบบที่
สนับสนุนการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
สนับสนุนการ
อานวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ
และเป็นการ
สนับสนุน
ภารกิจหลัก
ของทุน
หมุนเวียนมี
การ
ประเมินผล
ลัพธ์ และ
ผลลัพธ์แสดง
ว่ามีผลการ
ดาเนินงานที่
ในระดับดี
อย่างต่อเนื่อง

๒๙

๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้ าน
ดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่างๆที่สาคัญของภาครัฐ
ประเด็นย่อยที่ใช้พจิ ารณา
๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน

ระดับคะแนน
๑
๒
๓
มีระบบที่
มีระบบที่
มีระบบที่
สนับสนุนการ สนับสนุนการ สนับสนุนการ
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
สนับสนุนการ สนับสนุนการ สนับสนุนการ
อานวยความ อานวยความ อานวยความ
สะดวกต่อ
สะดวกต่อ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการแต่ ผู้ใช้บริการแต่ ผู้ใช้บริการ
ระบบดังกล่าว ไม่ใช่การ
และเป็นการ
ไม่มีการใช้งาน สนับสนุน
สนับสนุน
ภารกิจหลัก
ภารกิจหลัก
ของทุน
ของทุน
หมุนเวียน
หมุนเวียน

๔
มีระบบที่
สนับสนุนการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
สนับสนุนการ
อานวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ
และเป็นการ
สนับสนุน
ภารกิจหลัก
ของทุน
หมุนเวียนมี
การ
ประเมินผล
ลัพธ์ และ
ผลลัพธ์แสดง
ว่ามีผลการ
ดาเนินงานที่
ดีกว่า
เป้าหมาย

๕
มีระบบที่
สนับสนุนการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
สนับสนุนการ
อานวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ
และเป็นการ
สนับสนุน
ภารกิจหลัก
ของทุน
หมุนเวียนมี
การ
ประเมินผล
ลัพธ์ และ
ผลลัพธ์แสดง
ว่ามีผลการ
ดาเนินงานที่
ในระดับดี
อย่างต่อเนื่อง

๓.๕ สรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม
จากการวิ เ คราะห์ ส ถานภาพด้ า นสารสนเทศทั้ ง ในส่ ว นของส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม และกองบริ ห ารกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น ทุ น
หมุนเวียนด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลแล้ว เห็นว่า มีประเด็นสาคัญที่มีผลต่อระบบสารสนเทศ
กองทุนสิ่งแวดล้อมคือ ระบบสารสนเทศที่มีผู้ใช้บริการภายนอกที่ต้องมีการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับผู้สนใจที่ขอเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่ง จะต้องมีการ
ปรับปรุงรูปแบบและข้อมูลการนาเสนอที่น่าสนใจ สามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจได้ และสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดกับเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียน นอกจากนั้นในปัจจุบัน smartphone เข้ามามีบทบาทในการ
ทางานของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น ทาให้การทาระบบฐานข้อมูลใหม่ๆ จะต้องจัดทา mobile application ขึ้น
เพื่อให้รองรับการใช้งานในอนาคตด้วย

๓๐

บทที่ ๔
สรุปกำรทบทวนแผนแม่บทสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ผลจากการทบทวนนโยบาย Thailand 4.0 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สถานภาพ ด้านสารสนเทศของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสถานภาพด้านสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินทุน
หมุนเวียน ประจาปี ๒๕๖๒ ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล แล้ว มีประเด็นที่ควรปรับแก้ไขเป็น
ดังนี้
๑. ปรับเปลี่ยนชื่อแผนเป็น “แผนปฏิบัติการดิจิทัล กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔”
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องการให้หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติ
การให้สอดรับกัน
๒. เพิ่มเติมการทบทวนนโยบายแผนด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ระบบราชการ ๔.๐
แผนบู ร ณาการข้ อมู ล สารสนเทศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติการดิจิทัลสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
รวมทั้งแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒)
๓. ปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. จัดทาแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับ เกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียน ประจาปี บัญชี
๒๕๖๒ ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล โดยมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง ๔ ประเภท คือ
๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒) โครงการสาหรับประชาชน/ผู้รับบริการ ได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองตาม
ความต้องการ
๓) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศ/หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
๔) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศ และ/หรือระบบดิจิทัล เพื่อช่วยในการสื่อสารภายใน
และภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้ สามารถสรุปความเชื่อมโยงของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
และแผนปฏิ บั ติ ก ารสานั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๖๑
กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และความสัมพันธ์และมีความเชื่อมโยงกับ
แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดังนี้

๓๑

ควำมเชื่อมโยงของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม







พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล
สร้างสังคมคุณภาพด้วยดิจิทัล
ปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาลดิจิทัล
พัฒนากาลังคนให้พร้อมรับ
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔





ยกระดับคุณภาพชีวิต
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ยกระดับความมั่นคงและเพิม่ ความปลอดภัยประชาชน
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถไปสูร่ ัฐบาลดิจิทลั

แผนงานหลัก ๖ แผน







สถานะ/ความพร้อม
Hardware – Software สผ.

บูรณาการข้อมูล
การยืนยัตตัวตน
ทุกข้อมูลบริการจุดเดียว
แก้ไขเรื่องร้องเรียน
โครงสร้างพื้นฐานอิเลกทรอนิกส์
ยกระดับคุณภาพบุคลากรภาครัฐ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สผ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๖ แผนงาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔







การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ เพื่อยกระดับการ
บริการ
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิของ
ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี
การยกระดับการให้ข้อมูลการบริการ
การยกระดับการให้ข้อมูลการบริการ
การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
การยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทลั

แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๓๒

ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ กับแผนแม่บทกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
วิสั ย ทั ศน์ : กองทุน สิ่ งแวดล้อ มเป็ น กลไก
ทางการเงินที่มั่นคง สนับ สนุนการบริห าร
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องประเทศ
อย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ . การพั ฒ นา
ศั ก ยภาพทางการเงิ น ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๒)

ยุ ท ธ ศา ส ตร์ ที่ ๒. ก า ร เพิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภ าพ และมี ธ รรมาภิ
บาล

ยุทธศาสตร์ที่๓. การส่งเสริมเพื่อ
การจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ประเทศ

พันธกิจ : ส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้มี
การด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นการบ ริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่๔. การเตรียมความ
พร้อมปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมให้
มีความเป็นอิสระ และคล่องตัว

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาระบบสารสนเทศภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ที่สนับสนุนผู้ใช้บริการของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก เช่น ระบบ Smart e-fund เป็นต้น
- พัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกอทุนสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๖๕๔

เกณฑ์ ก ารประเมิ น ทุ น
หมุนเวียน ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๒

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑. การบู ร ณา
การข้อมูลภาครัฐ เพื่อยกระดับ
การบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การยกระดับ
การให้ข้อมูลการบริการ

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒. การยื น ยั น
ตัว ตนและบริหารจัดการสิทธิ
ของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การยกระดับ
การให้ข้อมูลการบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล

๓๓

บทที่ ๕
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
แผนปฏิบ ัต ิก ารดิจ ิท ัล กองทุน สิ ่ง แวดล้อ ม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ มุ ่ง เน้น การพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ เพื่อ อานวยความสะดวกการให้บ ริก ารกับ กลุ ่ม เป้า หมายและประชาชน และพัฒ นาระบบ
สารสนเทศภายในเพื่อการบริห ารจัดการกองทุนสิ่ง แวดล้อมอย่า งมีประสิทธิภ าพ ทั้งนี้ ประกอบด้ว ย ๖
แผนงาน ดังนี้
แผนงำนที่ ๑ กำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐเพื่อยกระดับบริกำร เป็นการจัดทาข้อมูลผลสาเร็จ
ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม การจัดทาข้อมูลที่สาคัญของกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนงำนที่ ๒ กำรยืนยันตัวตนและบริหำรจัดกำรสิทธิของผู้ใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มีการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในและภายนอก
แผนงำนที่ ๓ กำรยกระดับ กำรให้ข้อ มูล งำนบริกำร เป็น การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อ
อานวยความสะดวกการให้บ ริการกับ กลุ่มเป้าหมายและประชาชน ครบวงจรในการขอรับการสนับสนุน
โครงการ ประกอบด้วย ๑) การตรวจสอบข้อเสนอโครงการเบื้องต้นด้วยตนเอง ๒) การตรวจสอบสถานะการ
ยื่นข้อเสนอโครงการ ๓) การรายงานติดตามการดาเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
และ ๔) การรับและเบิกจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
แผนงำนที่ ๔ กำรยกระดับกำรรับฟังควำมคิดเห็นประชำชน เป็นการสื่อสารข้อมูลและรับฟัง
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในระบบออนไลน์ เช่น Facebook Application เป็นต้น
แผนงำนที่ ๕ กำรยกระดั บ โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนดิ จิ ทั ล เป็ น การจั ด หา ปรั บ ปรุ ง อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software เพื่อรองรับการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
แผนงำนที่ ๖ กำรยกระดั บศักยภำพบุคลำกรด้ำ นดิจิทัล เป็น การพัฒ นาศักยภาพบุคลากร
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อรองรับระบบราชการ ๔.๐

๓๔

แผนงำนที่ ๑ กำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ เพื่อยกระดับกำรบริกำร
เป้ำหมำย : กองทุนสิ่งแวดล้อม มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการ
ตัวชี้วัด : ความพร้อมใช้งานของระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการ
กิจกรรม

ระยะเวลำ/งบประมำณ (ล้ำนบำท)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

๑.การจัดทาฐานข้อมูลผลสาเร็จของโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการภายในกองทุนสิ่งแวดล้อม

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ลักษณะโครงกำรที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ทุนหมุนเวียน
โครงการประเภทที่ ๓ : เป็นโครงการ
จัด ให้มีร ะบบสารสนเทศ/หรือ ระบบ
ดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน

แผนงำนที่ ๒ กำรยืนยันตัวตนและบริหำรจัดกำรสิทธิของผู้ใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้ำหมำย : มีการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาความปลอดภัย ในการเข้าถึงข้อมูล
ตัวชี้วัด : การกาหนดสิ ทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ล ะกลุ่ มผู้ใช้งาน
กิจกรรม
จัดทาการกาหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในกลุ่ มผู้ใช้บริ การ
ภายใน และผู้ดูแลระบบ

ระยะเวลำ/งบประมำณ (ล้ำนบำท)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
-

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ลักษณะโครงกำรที่สอดคล้องกับเกณฑ์
ทุนหมุนเวียน
โครงการประเภทที่ ๑ : เป็นโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

๓๕

แผนงำนที่ ๓ กำรยกระดับกำรให้ข้อมูลงำนบริกำร
เป้ำหมำย : มีระบบสำรสนเทศในกำรเผยแพร่สื่อสำรข้อมูล เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ กับกลุ่มเป้ำหมำยและประชำชน
ตัวชี้วัด : ควำมพร้ อมใช้งำนของระบบสำรสนเทศในกำรเผยแพร่สื่อสำรข้อมูล เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ กับกลุ่มเป้ำหมำยและประชำชน
ระยะเวลำ/งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ลักษณะโครงกำรที่สอดคล้องกับ
กิจกรรม
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
เกณฑ์ทุนหมุนเวียน
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๑. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศ
๒.๐
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการประเภทที่ ๒ : โครงการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม (Smart e-fund)
สาหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับ
ประกอบด้วย
ความสะดวกและได้รับการ
- ระบบประเมินข้อเสนอโครงการด้วยตนเอง
ตอบสนองความต้องการ
- ระบบตรวจสอบสถานะการยื่ น ข้ อ เสนอ
โครงการประเภทที่ ๔ : โครงการจัด
โครงการ
ให้มีระบบสารสนเทศ และ/หรือ
- ระบบการรายงานการติ ด ตามโครงการที่
ระบบดิจิทัล เพื่อช่วยในการสื่อสาร
ได้รับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับ
ทุนหมุนเวียน
๒. การรับจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในระบบ
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการประเภทที่ ๒ : โครงการ
อิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับฝ่ายคลัง สผ.
สาหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ

๓๖

๓. พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการประเภทที่ ๒ : โครงการ
สาหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ

แผนงำนที่ ๔ กำรยกระดับกำรรับฟังควำมคิดเห็นประชำชน
เป้ำหมำย : มีกำรสื่อสำรข้อมูลและรับฟังควำมคิดเห็นของกลุ่มเป้ำหมำยและประชำชนในระบบออนไลน์
ตัวชี้วัด : ช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลและรั บฟังควำมคิดเห็น ของกลุ่มเป้ำหมำยและประชำชนในระบบออนไลน์
กิจกรรม
การสื่ อ สารข้ อ มู ล และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
กลุ่ มเป้าหมายและประชาชนในระบบออนไลน์
เช่น Facebook Application เป็นต้น

ระยะเวลำ/งบประมำณ (ล้ำนบำท)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

ลักษณะโครงกำรที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ทุนหมุนเวียน
ก อ ง บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น โครงการประเภทที่ ๑ : โครงการเพิ่ม
สิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพ และ/หรือลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

๓๗

แผนงำนที่ ๕ กำรยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล
เป้ำหมำย : มีโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้าน Hardware และ Software ที่สามารถรองรับการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้
ตัวชี้วัด : ความเพีย งพอของอุป กรณ์ ทั้ง Hardware และ Software เพื่อรองรับการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
๑. จัดหาและทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
๒. พัฒนา/ปรับปรุง Software
๓. พัฒนาระบบเครือข่าย
๔. พัฒนา/ปรั บ ปรุ ง ระบบป้ องกัน การสู ญหาย
ของข้อมูล

ระยะเวลำ/งบประมำณ (ล้ำนบำท)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ลักษณะโครงกำรที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ทุนหมุนเวียน
โครงการประเภทที่ ๑ : โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

๓๘

แผนงำนที่ ๖ กำรยกระดับศักยภำพบุคลำกรด้ำนดิจิทัล
เป้ำหมำย : บุคลากรกองทุนสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรกองทุนสิ่งแวดล้ อม ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล
กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนสิ่งแวดล้อมด้าน
ดิจิทัล

ระยะเวลำ/งบประมำณ (ล้ำนบำท)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๐.๐๑
๐.๐๑
๐.๐๑

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ลักษณะโครงกำรที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ทุนหมุนเวียน
โครงการประเภทที่ ๑ : โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓๙

บทที่ ๖
แผนปฏิบัติกำรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จั ด ท าขึ้ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล กองทุ น
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โดยเนื้อหาสาระสาคัญของแผนปฏิบัติการฯ มีองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบเพิ่มเติมที่ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจาปีบัญชี
๒๕๖๒ ตัวชี้วัดเรื่อง การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ดังนี้
๑. องค์ประกอบหลัก ดังนี้
๑) แผนงาน/โครงการ
๒) เป้าหมาย
๓) ขั้นตอนการดาเนินงาน
๔) ระยะเวลา
๕) งบประมาณ
๖) ผู้รับผิดชอบ
๒. องค์ประกอบเพิ่มเติม ดังนี้
๑) การจัดกลุ่ มและล าดับ ความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
๑.๑) เป็นภารกิจหลักที่สนับสนุนการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑.๒) มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) ตัวชี้วัดแสดงความสาเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังตาราง

๔๐

๔๑

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๒

แผนปฏิบัติกำรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนงำนที่ ๑ กำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ เพื่อยกระดับกำรบริกำร
เป้ำหมำย : กองทุนสิ่งแวดล้อม มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการ
แผนงำน/
โครงกำร
๑. ปรับปรุง
ระบบ
ฐานข้อมูล
เพื่อการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร

๒. การจัดทา
ฐานข้อมูล
ผลสาเร็จของ
โครงการที่
ได้รับการ
สนับสนุนเงิน
จากกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ฐานข้อมูล
เพื่อการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้รับ
การปรับปรุง
ข้อมูลแล้ว
เสร็จ ร้อยละ
๑๐๐
มีการกาหนด
รูปแบบและ
หัวข้อในการ
จัดทาฐาน
ข้อมูลแล้ว
เสร็จ ร้อยละ
๙๐

ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
เพื่อการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
ร้อยละความ
สาเร็จ ของ
รูปแบบและ
หัวข้อในการ
จัดทา
ฐานข้อมูล

ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
๑. ปรับปรุงรูปแบบ
รายงานผล
๒. ปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบให้เป็นปัจจุบัน
๓.ประเมินผลการใช้
งานระบบ

๑. ศึกษาข้อมูลภาพ
รวมผลสาเร็จทั้งหมด
๒. ประชุมหารือ
คณะทางานสารสนเทศ
๓. ยกร่างรูปแบบและ
หัวข้อการจัดทา
ฐานข้อมูล
๔. นาเสนอ
คณะทางานสารสนเทศ

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
งบประ
ผู้รับ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย มำณรวม
ผิดชอบ
(บำท)
กลก.

-

กลก./
กวท./
กวล./
กตป./
กนผ./
กบท.

ลำดับ
ควำม
สำคัญ
มาก

ปาน
กลาง

๔๓
แผนงำน/
โครงกำร

ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

๓. ปรับปรุง
ระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการ
ภายในกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม
จานวน ๑
ฐาน

จานวน
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
๑. รวบรวมข้อมูลที่
ต้องการจัดทา
๒. นาเสนอคณะ
ทางานสารสนเทศ
๓. จัดเก็บข้อมูล
และ Update อย่าง
ต่อเนื่อง

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
งบประ
ผู้รับ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย มำณรวม
ผิดชอบ
(บำท)
กลก.

ลำดับ
ควำม
สำคัญ
น้อย

๔๔

แผนงำนที่ ๒ กำรยืนยันตัวตนและบริหำรจัดกำรสิทธิของผู้ใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้ำหมำย : มีการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาความปลอดภัย ในการเข้าถึงข้อมูล
แผนงำน/
โครงกำร
๑. จัดทาการ
กาหนดสิทธิ์
ผู้ใช้ในกลุ่ม
ผู้ใช้บริการ
ภายใน และ
ผู้ดูแลระบบ

ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

การกาหนด
สิทธิ์ผู้ใช้งาน
แล้วเสร็จ
ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ
ความสาเร็จ
ของการการ
กาหนดสิทธิ์
ผู้ใช้งาน

ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
๑. วิเคราะห์สิทธิ์ของ
ผู้ใช้งานแต่ละระดับ
๒. กาหนด
Usernameและ
Password ให้แก่
ผู้ใช้งาน

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
งบประ
ผู้รับ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย มำณรวม
ผิดชอบ
(บำท)
กลก.

ลำดับ
ควำม
สำคัญ
มาก

๔๕

แผนงำนที่ ๓ กำรยกระดับกำรให้ข้อมูลงำนบริกำร
เป้ำหมำย : มีระบบสำรสนเทศในกำรเผยแพร่สื่อสำรข้อมูล เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ กับกลุ่มเป้ำหมำยและประชำชน
แผนงำน/
โครงกำร
๑. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม
(Smart efund)
ประกอบด้วย
- ระบบประเมิน
ข้อเสนอโโครงการ
ด้วยตนเอง
- ระบบตรวจสอบ
สถานะการยื่น
ข้อเสนอโครงการ
- ระบบการ
รายงานการ
ติดตามโครงการที่
ได้รับเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม
แล้วเสร็จ
ร้อยละ ๘๐

ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
งบประ
ผู้รับ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย มำณรวม
ผิดชอบ
(บำท)
๑. ยกร่างขอบเขตการ
๒.๐
กลก./
ดาเนินงาน
ล้านบาท กวท./
๒. ขออนุมัติหลักการ
กวล./
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัด
กตป./
จ้าง
กนผ./
๔. กากับและติดตาม
กบท.
การดาเนินงานให้
เป็นไปตามแผน
ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

ลำดับ
ควำม
สำคัญ
มาก

๔๖
แผนงำน/
โครงกำร

ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

๒. การรับจ่าย
เงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมใน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

การรับ
จ่ายเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
แล้วเสร็จ
ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ
ความสาเร็จ
ชองการรับ
จ่ายเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์

๓. พัฒนา/
ผู้ใช้บริการ
ปรับปรุง
ร้อยละ ๗๐ มี
เว็บไซต์กองทุน ความพึงพอใจ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ในการบริการ
ทั้งภายในและ
ภายนอก

ระดับ
ความสาเร็จใน
การปรับปรุง
เว็บไซต์

ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
๑. การจัดทาแผน/
คู่มือ
๒. ดาเนินการและ
ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปรับเปลีย่ น
ระบบจ่ายเงิน
๓. ดาเนินการจ่ายเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.รวบรวมข้อมูลเพื่อ
นาลงระบบให้เป็น
ปัจจุบัน
๒. ดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจ

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
งบประ
ผู้รับ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย มำณรวม
ผิดชอบ
(บำท)
กตป.

-

กลก.

ลำดับ
ควำม
สำคัญ
มาก

น้อย

๔๗
แผนงำนที่ ๔ กำรยกระดับกำรรับฟังควำมคิดเห็นประชำชน
เป้ำหมำย : มีกำรสื่อสำรข้อมูลและรับฟังควำมคิดเห็นของกลุม่ เป้ำหมำยและประชำชนในระบบออนไลน์
แผนงำน/
โครงกำร
๑. การสื่อสาร
ข้อมูลและรับ
ฟังความ
คิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมาย
และ
ประชาชนใน
ระบบ
ออนไลน์

ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

มีการสื่อสาร
ข้อมูลใน
ระบบ
ออนไลน์อย่าง
น้อย ๑ ระบบ

จานวน
ช่องทางใน
การสื่อสาร
ข้อมูลใน
ระบบ
ออนไลน์

ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
๑. จัดทาช่องทางการ
สื่อสารใน Facebook
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นในระบบ
ออนไลน์ทุก ๖ เดือน

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
งบประ
ผู้รับ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย มำณรวม
ผิดชอบ
(บำท)
กลก.

ลำดับ
ควำม
สำคัญ
ปาน
กลาง

๔๘

แผนงำนที่ ๕ กำรยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล
เป้ำหมำย : มีโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้าน Hardware และ Software ที่สามารถรองรับการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้
แผนงำน/
โครงกำร

ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

๑. จัดหาและ
ทดแทน
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
สนับสนุนต่อ
การ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรมี
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ในสัดส่วน
๑:๑

สัดส่วนของ
จานวน
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
สาหรับใช้ใน
การ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

๒. พัฒนา/
ปรับปรุง
Software

มีโปรแกรม
ซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์
เวอร์ชั่นที่

ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

๑. สารวจคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ เพื่อการ
ซ่อมบารุง
๒. สารวจคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ เพื่อ
วางแผนความต้องการ
ใช้งานปี ๒๕๖๓
๓. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อ
ทดแทนของเดิมที่เสีย
และหมดอายุการใช้
งาน
จานวนเครื่อง - สารวจ
คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิการ
ที่มีโปรแกรม โปรแกรมประยุกต์
เวอร์ชั่นที่
ต่างๆ
เหมาะสมต่อ

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
งบประ
ผู้รับ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย มำณรวม
ผิดชอบ
(บำท)
กลก.

-

กลก.

ลำดับ
ควำม
สำคัญ
ปาน
กลาง

น้อย

๔๙
แผนงำน/
โครงกำร

ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

เหมาะสมต่อ การ
การปฏิบัติงาน ปฏิบตั ิงาน

๓. พัฒนา
ระบบ
เครือข่าย

๔. พัฒนา/
ปรับปรุง
ระบบป้องกัน
การสูญหาย
ของข้อมูล

- จัดหาและติดตั้ง
โปรแกรมประยุกต์หรือ
ระบบปฏิบตั ิการใหม่ๆ
ที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมต่อลักษณะ
งาน
มีการติดตั้ง
จานวนเครื่อง ๑. สารวจระบบ
ระบบ
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายที่มีอยู่ใน
เครือข่าย
ที่มีการติดตั้ง ปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์ ระบบ
๒. ดาเนินการติดตั้ง
(Computer เครือข่าย
ระบบเครือข่าย
Network)
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
ครบทุกเครื่อง (Computer (Computer
Network) Network)
ครบทุก
เครื่อง
มีการสารอง จานวนครั้งใน ดาเนินการ Update
ข้อมูลทุก
การสารอง
การสารองข้อมูล
เดือน
ข้อมูล

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
งบประ
ลำดับ
ผู้รับ
ควำม
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย มำณรวม
ผิดชอบ
(บำท)
สำคัญ

-

กลก.

น้อย

-

กลก.

น้อย

๕๐

แผนงำนที่ ๖ กำรยกระดับศักยภำพบุคลำกรด้ำนดิจิทัล
เป้ำหมำย : บุคลากรกองทุนสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาให้ มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล
แผนงำน/
โครงกำร
๑.การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรที่
ดูแลด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ค่ำเป้ำหมำย

บุคลากรที่
ดูแลด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพไม่
น้อยกว่า ๑
ครั้ง/ปี/๑ คน
๒. การพัฒนา - บุคลากรของ
ศักยภาพบ
กองบริหาร
บุคลากร
กองทุน
กองทุน
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการ
ฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ๑
ครั้ง/ปี

ตัวชี้วัด
จานวนครั้งที่
บุคลากรที่
ดูแลด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ
จานวนครั้งที่
บุคลากรกอง
บริหาร
กองทุน
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการ
ฝึกอบรม

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
งบประ
ผู้รับ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย มำณรวม
ผิดชอบ
(บำท)
- ส่งบุคลากรไปเข้าร่วม
๑๐,๐๐๐ ก.ลก.
อบรม/ดูงาน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ
ควำม
สำคัญ
ปาน
กลาง

- ส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรม/ดูงาน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับ กตป./สผ.

ปาน
กลาง

ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

ก.ลก.
ร่วมกับ
กตป./
สผ.

