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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๔ 
คณะที่ปรึกษา 
ดร.รวีวรรณ ภูริเดช  เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช  รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายประเสริฐ ศิรินภาพร  รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์  รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บรรณาธิการ 
นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อ านวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียบเรียง 
นายโฆสิต ชูโต   ผู้อ านวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
นางสาววรรณนิภา บุญมา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
นางสาวสุรางคนางค์ ทุมรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
นายสุริยัน  นุ่มต่าย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     

ออกแบบ 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

จ านวนหน้า ๔๙ หน้า 

พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

จัดพิมพ์โดย 

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น ๑๖ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
 

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๐   โทรสาร  ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๙ 
เว็บไซต์ www.envfund.onep.go.th  เฟซบุ๊ก www.facebook.com/envfund.onep/ 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

http://www.envfund.onep.go.th/


 
สารบัญ 

   หน้า 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
  ๑.๑ ความเป็นมา/ หลักการและเหตุผล        ๑
  ๑.๒ วัตถุประสงค ์          ๒ 
  ๑.๓ เป้าหมาย           ๒ 
บทที่ ๒ การทบทวนกรอบนโยบายด้านดิจิทัลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ๓ 
  ๒.๑ นโยบายและแผนดา้นดิจทิลัและสารสนเทศของประเทศ      ๓ 

๒.๒ แผนที่เก่ียวข้องด้านสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๑๑ 
๒.๓ แผนที่เก่ียวข้องด้านสานสนเทศของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๒ 

 และสิ่งแวดล้อม 
บทที่ ๓ การวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๖ 

๓.๑ การวิเคราะห์สถานภาพดา้นสารสนเทศของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร  ๑๖ 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

  ๓.๒ สถานภาพดา้นสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม      ๒๔ 
  ๓.๓ สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม    ๒๕ 
  ๓.๔ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทนุสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ๒๖ 
  ๓.๕ เกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียนประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในตัวชี้วัดด้านระบบสารสนเทศและดิจิทัล ๓๓ 
บทที่ ๔ สรุปการทบทวนแผนปฏิบัติการดจิิทัลกองทุนสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕   ๓๖ 
บทที่ ๕ แผนปฏิบัติการดจิิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     ๓๘ 
บทที่ ๖ แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔       ๔๒ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญตาราง 
    หน้า 

ตารางท่ี ๑ อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อคอมพิวเตอร์ ๑๘ 
ตารางท่ี ๒ ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๙
ตารางท่ี ๓ Mobile Application ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๑ 
ตารางท่ี ๔ เว็บไซด์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญรูปภาพ 

    หน้า 
ภาพที่ ๑ แผนผังความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ๑๕ 

ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๔ กับนโยบายและแผนด้านดิจิทัลและสารสนเทศของประเทศ 
ภาพที่ ๒ แผนผังการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายด้วยระบบวงจรสื่อสารแบบเส้นใยแก้วน าแสง ๑๖ 
ภาพที่ ๓ แผนผังแสดงโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สผ. ๑๗ 
ภาพที่ ๔ ระบบสารสนเทศภายในของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๒ 

แยกตามหน่วยงาน  
ภาพที่ ๕ แผนผังความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ๓๗ 

กับแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ 



๑ 
 

บทที่ ๑ 

บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำ / หลักกำรและเหตุผล 

กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือเป็นมาตรการทางการเงินในการสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  
และภาคเอกชน ในการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย อากาศเสีย ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด  
เพ่ือการควบคุมบ าบัดหรือขจัดมลพิษ ตลอดจนให้การสนับสนุนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่จดทะเบียนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าว จะให้การสนับสนุนทั้งในรูปของ 
เงินอุดหนุนและเงินกู้ โดยมีคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นผู้บริหารงานกองทุน ภายใต้การก ากับดูแล  
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้ทุกกองทุนต้องมีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานกองทุน ทั้งนี้  ภายใต้การด าเนินงานดังกล่าว กองทุนสิ่งแวดล้อม
จะต้องมีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) โดยการด าเนินการบริหาร
จัดการสารสนเทศและดิจิทัล เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในหัวข้อด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ซึ่งจะต้องมีการจัดท า
แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ รวมทั้งต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ดังกล่าวในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ 
แผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส าคัญเป็นประจ าทุกปี โดยสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน และจัดให้มีแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัลที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีการทบทวนแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัล สผ. เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งมีระยะเวลาด าเนินงานที่สอดรับกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สผ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงมีมติเห็นชอบให้มีการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ และจัดท าเป็น “แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕” เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านดิจิทัลของ สผ. ในระยะ ๓ ปี 

ดังนั้น เพ่ือให้แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 
รวมทั้งมีการวิเคราะห์สถานภาพด้านดิจิทัลของกองทุนสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพ่ือน าไปก าหนดเป้าหมาย 
และแผนงานให้ครอบคลุมทั้งด้านการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากรด้านดิจิทัล รวมไปถึงการสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล ด้านการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ และด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและการให้บริการ โดยให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุน
สิ่งแวดล้อม จาก “แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔” เป็น “แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕” และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น  



๒ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวนปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๑.๓ เป้ำหมำย 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ืออ านวยความสะดวกการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชน 
และพัฒนาระบบสารสนเทศภายในเพื่อการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 บทที่ ๒ 
กำรทบทวนกรอบนโยบำยด้ำนดิจิทัลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

 
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้มีการทบทวนกรอบนโยบายด้านดิจิทัลและสารสนเทศ 

ที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และทิศทางการด าเนินงานด้านสารสนเทศของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทาง  
ในการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวนปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป โดยมีความเกี่ยวข้อง 
และสอดคล้องกับแผนและนโยบายภาครัฐอื่นที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 
๒.๑ นโยบำยและแผนด้ำนดจิิทัลและสำรสนเทศของประเทศ 
 ๒.๑.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 ปัจจุบันรัฐบาลทั่วโลกมีความพยายามในการขับเคลื่อนการเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital 
transformation) เพ่ือตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม อันเกิดจากผลกระทบ
ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รัฐบาลดิจิทัลจึงเป็นแนวคิดที่ส าคัญในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ และเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม ซึ่ง
สอดคล้องกับวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ เป้าหมาย (๑๗ SustainableDevelopment Goals) เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ประชาคมโลก โดยในประเด็นด้านการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศ การลดความเลื่อมล้ าทางเทคโนโลยี และการสร้างสังคมความรู้ได้มีการหยิบยกบทบาทของรัฐบาล
ดิจิทัลในการส่งเสริมแนวคิดดังกล่าวเช่นกัน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย ทั้งนี้ 
เป้าหมายส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลคือ เป้าหมายที่  ๙  
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม โดยผลักดันให้รัฐบาลแต่ละประเทศ เข้ามามีส่วนส าคัญในการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานและ 
การให้บริการภาครัฐที่มีอยู่เดิมโดยให้ความส าคัญกับการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปรับใช้
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน บริหารจัดการทรัพยากรของรัฐ ตลอดจน  
การให้บริการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 
 ๒.๑.๒ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีวิสัยทัศน์คือ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ระบุให้มี 
การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน และการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ดังนั้น จึงควรน ายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นกรอบในการจัดท าแผนและก าหนด



๔ 
 

นโยบายการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มีความสอดคล้อง 
บูรณาการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
 ๒.๑.๓ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งเป็นแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีการก าหนดเป้าหมายด้านดิจิทัลในเป้าหมายที่ ๖ คือ เพ่ิมการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการและมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล
เพ่ิมขึ้น โดยมียุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ ที่ระบุให้มีการปฏิรูปภาครัฐสู่การใช้ดิจิทัล 
อย่างทั่วถึงในการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการแก่ประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ  
การบริหารและการให้บริการให้มีคุณภาพ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว และเกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ 

 
 ๒.๑.๔ นโยบำย Thailand 4.0 ด้ำนดิจิทัลและสำรสนเทศ 
 Thailand 4.0 เป็นโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวคิดหลักด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน  และการเชื่อมโยง 
กับประชาคมโลก ในรูปแบบการพัฒนาที่สมดุลใน ๔ มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมนุษย์  
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ โดยการปรับเปลี่ยนประเทศ 
ให้เป็น Thailand 4.0 ได้เป็นผลส าเร็จ จ าเป็นต้องขับเคลื่อนผ่านกลไกภาครัฐ โดยการปฏิรูประบบราชการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระบบราชการแบบไร้รอยต่อ  ซึ่งเป็นการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ
ภาครัฐ โดยการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เป็นเอกภาพ บูรณาการ และประสาน
เชื่อมโยงบนดิจิทัล ซึ่งจะท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจระดับ
ยุทธศาสตร์และระดับบริหารจัดการของประเทศ  และสามารถประสานเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน การบูรณาการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศของภาครัฐ จะท าให้ภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ สามารถประสานเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศซึ่งกันและกัน ใน ๓ ระดับด้วยกัน คือ   

๑) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Government to Government – G to G)  
การสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกั น จะเป็นประโยชน์ต่อ 
การจัดการข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการปกติ และในการบริหาร
จัดการภาวะวิกฤต เช่น กรณีท่ีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เรื่องแรงงานข้ามชาติ เรื่องการค้ามนุษย์ และเรื่องยาเสพติด 
เป็นต้น ซึ่งการสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐจะช่วยแก้ไขปัญหาปัจจุบัน  
ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ละองค์กรดูแลและจัดการข้อมูลสารสนเทศของตนเองอย่างเป็นเอกเทศให้เป็น 
การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน ท าให้การตัดสินใจด าเนินการได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน รวมทั้ง
สร้างความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้   

๒) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (Government to Business – 
G to B)  การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ จะช่วยยกระดับ  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนได้ดียิ่งขึ้น 



๕ 
 

๓) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน (Government to People – G 
to P) การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน จะช่วยยกระดับขีดความสามารถ 
ในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐแก่ประชาชนในสังคมให้เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
๒.๑.๕ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ ในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ซึ่งหมายถึง ประเทศ
ไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งก าหนด
เป้าหมายหลัก ๔ ประการคือ  

 ๑) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมการผลิต การบริการ  

 ๒) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน  

 ๓) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  

 ๔) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ 
ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น ในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงก าหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลหรือทิศทางการพัฒนา 
และเป้าหมายออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) Digital Foundation ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
 ระยะที่ ๒ (๕ ปี) Digital Thailand Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ 
 ระยะที่ ๓ (๑๐ ปี) Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” 
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 ระยะที่ ๔ (๑๐ - ๒๐ ปี) Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน 
 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย ๖  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยที่ 
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่ง  
ในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้า และบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
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ในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว พัฒนาอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต เพ่ิมโอกาสทางอาชีพ 
เกษตร และการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสร้างประเทศไทย 
ที่ประชาชนทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล  
องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ 
ประโยชน์ ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยี ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐ 
ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา น าไปสู่
การหลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อน โดยความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนให้มี
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open data พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ 
(Government Service Platform) เพ่ือรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่  

 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความสามารถใน  
การ สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากร ในสาขา 
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล  

 ยุทธศำสตร์ที่  ๖ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งเน้นการมีกฎหมาย 
กฎระเบียบ กติกา และมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพ่ืออ านวย
ความสะดวก  ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรม และท าธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึง
สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน 
 ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกองทุนสิ่งแวดล้อม คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งได้
ก าหนดแผนงานหลักในการด าเนินงาน ๔ ด้าน คือ  

 ๑) จัดให้มีบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน/ 
ผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) เป็นการแปรสภาพบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่บริการดิจิทัล ที่ผู้รับบริการ
สามารถเลือกใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการมากข้ึน  

 ๒) ปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยการใช้ระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา  

 ๓) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในกระบวนการท างานของรัฐ (Open Government) ส่งเสริมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีการเปิดเผย
และแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการรูปแบบใหม่ 
เชิงนวัตกรรม  รวมทั้งการให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจในการด าเนินงานต่างๆ  
เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบที่น าไปสู่ความโปร่งใส และลดปัญหาการทุจริต  
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 ๔) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพ่ือรองรับ 
การบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพ้ืนฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ  เป็นการส่งเสริมให้บูรณาการข้อมูล 
และบริการระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการติดต่อหรือท าธุรกรรม และสนับสนุนให้ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 
 ๒.๑.๖ (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

วิสัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  คือ “รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง 
และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน (Open and Connected Government with Digital 
Services to Co-Create Public Value)” โดยให้ความส าคัญกับ ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑. Digitalization 
- หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัลให้สอดคล้องกัน 
- หน่วยงานของรัฐจัดให้มีระบบการช าระเงินทางดิจิทัล และระบบการพิสูจน์ และยืนยัน

ตัวตนทางดิจิทัล 
- มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่บริการดิจิทัลของภาครัฐ 

๒. Integration 
- หน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และลดการท าข้อมูลซ้ าซ้อน 

โดยใช้ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐอ่ืนจัดท า มาเป็นฐานข้อมูลก่อนจัดท าข้อมูลใหม่ 
- มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล 
- สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงบริการดิจิทัล เพ่ือให้บริการประชาชน 

ในรูปแบบ One-Stop Service 

๓. Openness 
- หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (Open Government Data) 
- มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และร่วมตรวจสอบการท างาน

ภาครัฐ รวมถึงน าข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดได้ 
เป้าหมายระยะ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ มี ๓ เป้าหมาย คือ 
๑. ยกระดับหน่วยงานภาครัฐท างานแบบชาญฉลาดขึ้น ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
๒. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือบริการที่ดีขึ้นส าหรับประชาชน 
๓. สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และการใช้ข้อมูล เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน 

กรอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
• ภาครัฐปฏิรูปการท างานและการให้บริการให้เป็นรูปแบบดิจิทัล  

ภาครัฐยกระดับการท างานและการบริการในรูปแบบเดิม ที่ใช้ข้อมูลจากเอกสารและส าเนา
กระดาษ เข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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• ภาครัฐมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ภาครัฐมีข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือลดจ านวนข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ลดต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูล และเพ่ิมการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลชุดเดียวกัน อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

• ภาครัฐพัฒนาการให้บริการที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ภาครัฐปรับปรุงและยกระดับการบริการภาครัฐให้ เป็นรูปแบบดิจิทัลที่ ตอบโจทย์ 

ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชน สามารถติดต่อและท าธุรกรรม
กับหน่วยงานภาครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา 

• ภาครัฐมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการ และให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
ภาครัฐมีการท างานในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถติดต่อ สื่อสารท างานข้ามหน่วยงานได้อย่าง

ไม่มีข้อจ ากัด และให้บริการที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
• ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล  

ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะอย่างไม่มีเงื่อนไข และง่ายต่อ 
การน าไปใช้งาน หรืออยู่ในรูปแบบที่เครื่องมือดิจิทัลอ่านได้ (Machine Readable) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง 
ได้อย่างสะดวก และส่งเสริมการน าข้อมูลดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ต่อยอดนวัตกรรม รวมถึงสร้างความโปร่งใส  
ในการท างานภาครัฐ 

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้มีการบริหารและ 
การให้บริการผ่านระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงที 
โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน” 
ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ๘ กลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก ่
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน  

  - ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐานการจัดท าข้อมูลดิจิทัล 
 - สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐานการจัดท าข้อมูลดิจิทัล 
  - ส่งเสริมและติดตามการปรับเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน  
 - ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐานการพัฒนาบริการดิจิทัล 
 - สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐานการพัฒนาบริการดิจิทัล
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 - ส่งเสริมและติดตามให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการของบริการที่ส าคัญ 
 - ส่งเสริมการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือเพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล 
 - ยกระดับทักษะและทัศนคติด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ 
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 - สร้างกลไกการบริหารและการก ากับการท างานด้านดิจิทัล ทั้งในหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 
 - สนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลที่จ าเป็นในการเพิ่มความสามารถในการท างาน 
 - สนับสนุนมาตรการหรือกลไกท่ีจ าเป็นในการลดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก ่
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือให้ประชาชน สามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

 - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐที่ได้มาตรฐาน 
 - ส่งเสริมการใช้งานบริการภาครัฐ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐ 
 - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศ 

 - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 - สนับสนุนมาตรการที่จ าเป็นในการลดอุปสรรค 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 - ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อ 
การเชื่อมต่อการท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และการใช้ข้อมูล ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์
ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ผลักดันการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ พร้อมยกระดับศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ 
 - ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง มาตรฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ 
 - พัฒนาปรับปรุงและยกระดับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
 - สนับสนุนมาตรการที่จ าเป็นในการลดอุปสรรค 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพ่ือความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วม 
และส่งเสริมนวัตกรรม 
 - ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 
 - สร้างมาตรการกระตุ้น 
 - สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 โดยมีการก าหนดกรอบการด าเนินงานในหัวข้อต่าง ๆ  ดังนี้  

๑. การปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐให้ เป็นองค์กรดิจิทัล  (Digital Transformation) 
ประกอบด้วย การสร้างข้อมูลดิจิทัล การปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นดิจิทัล และการพัฒนาบริการดิจิทัล 

๒. บุคลากรภาครัฐพันธุ์ดิจิทัล (Digital Government Capacity Building) ประกอบด้วย  
การสร้างโปรแกรมการพัฒนาทักษะบุคลากร และการสร้างบุคลากรดิจิทัลภาครัฐ 

๓. ศูนย์บ่มเพาะการพัฒนาบริการดิจิทัล (Digital Services Hub) ประกอบด้วย การพัฒนา
ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาบริการดิจิทัล และการสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล 

๔. ดิจิทัลแพลตฟอร์มภาครัฐ (Digital Government Platforms) ประกอบด้วย การพัฒนา 
Citizen Platform, Business Platform, Foreigner Platform, Thailand National Digital, Trade 
Platform (NDTP), Learning Portal, Law Portal, Government Data Exchange, Digital ID, e-Payment 
และโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล  
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๕ .  กา ร เ ชื่ อม โ ย งและวิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล ภ าครั ฐ  (Data Integration and Analytics) 
ประกอบด้วย การพัฒนา Government MIS และการสร้างการเชื่อมโยง และวิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐเพ่ือ 
ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

๖. การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) ประกอบด้วย สร้างศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ การส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล และการพัฒนา e-Participation Portal 

 

 ๒.๑.๗ ระบบรำชกำร ๔.๐ 
 เพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, 
Happier Citizens) ซึ่งหมายถึง ราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เ พ่ือพลิกโฉม 
(Transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ และเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and 
Trusted Government) ดังนี้ 

๑) การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ต้องมีความเปิดเผย
โปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ หรือมีการแบ่งปัน
ข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ 
เช่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น และถ่ายโอนภารกิจที่ภาครัฐไม่ควร
ด าเนินการเองออกไปให้แก่ส่วนอ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์  
ในเชิงโครงสร้าง ให้สอดรับกับการท างานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับ
บัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ต้องเชื่อมโยงการท างานในภาครัฐด้วยกันเองให้มีความเอกภาพและสอดรับ
ประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

๒) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) เป็นการท างานเชิงรุก 
ที่มองไปข้างหน้าโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง เมื่อท าแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรมุ่งแก้ไข
ปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยที ่ไม ่ต ้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต ่อ  
ขอร ับบร ิการหร ือ ขอความช่วยเหลือ (Proactive Public Services) รวมทั ้งสามารถใช ้ประโยชน์ 
จากข้อมูลภาครัฐ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดย
มีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการ เพ่ือให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการ
ของทางราชการได้ตลอดเวลา ตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน 
ทั้งการมาติดต่อด้วยตนเอง เว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชัน เป็นต้น 

๓) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) การท างาน 
ต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การสร้างนวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้  
องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ร่วมกันเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเฉียบพลัน เพ่ือสร้าง
คุณค่า มีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้ข้าราชการมีความ
รักความผูกพันต่อองค์กร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของตน 

 
 



๑๑ 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ต้องอาศัยปัจจัยที่ส าคัญ  
๓ ประการ ดังนี้ 

๑) การประสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม (Collaboration)  
เป็นการยกระดับการท างานให้พัฒนาขึ้นมากกว่าการท างานประสานงานกัน หรือการท างานด้วยกัน แต่เป็น
การท างานโดยอาศัยความร่วมมือกันอย่างแท้จริง (collaboration) โดยจัดระบบให้มีการวางแผน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องท าร่วมกัน มีการระดมเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ ามาแบ่งปันและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกันเพ่ือพัฒนาประเทศ  
หรือแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยเป็นการบริหารกิจการบ้านเมือง
ในรูปแบบ “ประชารัฐ” 

๒) การสร้างนวัตกรรม ( Innovation) เป็นการคิดค้นหรือแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการท างาน 
เพ่ือน ามาปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ให้สามารถตอบโจทย์ ความท้าทายของ
ประเทศ หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ อันแปรผลไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในปัจจุบันโดยอาศัยรูปแบบห้องปฏิบัติการ (Gov Lab/Public Sector Innovation Lab) และใช้
กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ 
สร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด (Empathize) ก่อนจะสร้างจินตนาการ (Ideate) พัฒนาต้นแบบ 
(Prototype) ท าการทดสอบปฏิบัติจริง และขยายผลต่อไป 

๓) การปรับเข้าสู ่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสานกันของ 
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน 
และเครื ่องมือเพี่อการใช้งานร่วมกัน (CT) ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างทันทีทันใดไม่ว่าจะอยู ่ที ่ใด  
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่างๆ ได้ และช่วยให้บริการของทางราชการสามารถตอบสนอง
ความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการให้ด าเนินการได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และช่องทางต่างๆ 
ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด 

ในส่วนของราชการและเจ้าหน้าที ่ของรัฐต้องปรับเปลี ่ยนกระบวนการท างานความคิด  
ให้ตนเอง มีความเป็นมืออาชีพในการท างาน เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที ่จ าเป็นและเปลี ่ยนแปลง
พฤติกรรมของตน อันจะช่วยให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่า
และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
 
๒.๒ แผนที่เกี่ยวข้องด้ำนสำรสนเทศของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๒.๑ แผนยุทธศำสตร์กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙) 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น
รากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑  อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ส าคัญ คือ ป้องกันดูแลรักษา พ้ืนที่ป่าให้คงสภาพไม่ให้มี
การบุกรุกท าลาย รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกันการเกิดไฟป่า  การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้จากพ้ืนที่เสื่อมโทรม สร้างป่า
เศรษฐกิจ เพ่ิมความสมบูรณ์ของแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเลและระบบนิเวศทางทะเล แก้ไขปัญหาราษฎร 



๑๒ 
 

ในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม และลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศลงอย่างมีนัยส าคัญ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินแบบมีส่วนร่วม  
เป็นธรรมและเพียงพอเป้าหมายที่ส าคัญ คือ จัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างพอเพียง 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ส าคัญ คือ 
สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 
การพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายที่ส าคัญ คือ  แนวทาง 
การผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน (SDGs) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕  ลดก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ เป้าหมายที่ส าคัญ คือ เพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนากลไก ขีดความสามารถ 
ในการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด  
จากสาธารณภัยลดลง 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ พัฒนากลไก ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายที่ส าคัญ 
คือ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองค์กร และพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (มีศูนย์ข้อมูลแห่งชาติและระดับพ้ืนที่ ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและครอบคลุมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทุกด้าน/พัฒนาทักษะและทัศนะคติความเป็นมืออาชีพของเจ้ าหน้าที่ร้อยละ ๙๐  
ของเจ้าหน้าที่ ทส. และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายภาคประชาชน และเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/พัฒนากฎหมาย นวัตกรรม และเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพ่ือ
การจัดการสิ่งแวดล้อม/พัฒนา Application เป็นช่องทางในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน)  

 
๒.๓ แผนที่เกี่ยวข้องด้ำนสำรสนเทศของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๑ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 แผนกลยุทธ์ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒) จัดท าขึ้นเพ่ือปรับปรุงการก าหนดทิศทางของการด าเนินงาน
ด้านนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาและยึดถือนโยบายและแผนของชาติใน
ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องและตอบสนองกับแนวโน้ม ทิศทางและสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) และแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนกลยุทธ์นี้ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
 



๑๓ 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๒ เสริมสร้างหุ้นส่วนการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงรุกให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ค่านิยม) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  
 ๒.๓.๒ แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล สผ. พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ พิจารณาจาก
ยุทธศาสตร์และแผนระดับต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ .ศ . ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ นโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ นโยบายระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิบัติ
การด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างความพร้อม
เชิงกลยุทธ์ เพ่ือน าไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนกลยุทธ์ สผ. พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) แผนปฏิบัติราชการ  สผ . ระยะ ๓ ปี (พ .ศ . ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล  สผ .  
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารจัดการ
ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการยกระดับการให้บริการของภาครัฐ ให้สามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบที่เครื่องมือดิจิทัลอ่านได้ และการเปิดเผยข้อมูลของรัฐในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งการบูรณาการ
ด้านการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือลดจ านวนข้อมูลที่ซ้ าซ้อน และต้นทุนในการ
จัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากร  เพ่ือเตรียมความพร้อมของ สผ.  
ในการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัลต่อไป และได้ก าหนดแผนงานหลักทั้งสิ้น ๔ แผนงาน ดังนี้ 
 ๑. การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและความม่ันคงปลอดภัยด้านดิจิทัล 
 ๒. การเพ่ิมประสิทธิการบูรณาการและการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ 
 ๓. การยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยี 
 ๔. การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากร 
 

๒.๓.๓ กำรปฏิรูปองค์กำร ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ก าหนดแนวทางการประเมินในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเรื่องของการด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติราชการ โดยกองบริหารกองทุนสิ ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดท าบทวิเคราะห์บทบาท 
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้จัดท าข้อเสนอการปรับเปลี่ยนในระยะ ๓ ปี ของการบริหารจัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมในส่วนของสารสนเทศ ปี ๒๕๖๒ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการจัดท า



๑๔ 
 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานแอปพลิเคชั่น (Smart E-fund) 
เพื ่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการกับผู ้รับบริการในกลุ ่มเป้าหมายต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร/พัฒนา กองทุนสิ่งแวดล้อม  และในปี ๒๕๖๓ กอง
บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการเปิดใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
งานแอปพลิเคชั่นของกองทุนสิ่งแวดล้อม (Smart E-fund) เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างครบวงจร โดยประกอบด้วย ๑) ระบบการตรวจสอบข้อเสนอโครงการด้วยตนเอง ๒) ระบบการ
ตรวจสอบสถานะโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ๓) ระบบรายงานการติดตาม
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ๔) Web Application และ Mobile Application  

 
 ๒.๓.๔ แผนปฏิบัติกำรระยะยำวกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔) 

  แผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นแผนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 
ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการกองทุนฯ ขององค์กรระดับบริหาร และระดับปฏิบัติ
ของกองทุน ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และน าไปสู่ 
การจัดท าและพัฒนากลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้สอดคล้อง
และตอบสนองต่อกรอบนโยบายการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม สามารถสนองตอบ  
ต่อเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ได้แก่  

  กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ การเตรียมความพร้อมปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นอิสระ และคล่องตัว 
  โดยกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องคือ กลยุทธ์ที่ ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี 
ธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้าง กฎระเบียบ คู่มือปฏิบัติงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ให้มีความเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ซึ่งจะช่วยในการบริหารกองทุนให้มีความคล่องตัว  
และลดระยะเวลา ขั้นตอนและกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็น ผลักดันกองทุนสิ่งแวดล้อมให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล โดยพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ ยวข้องได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ และมีการตรวจสอบการท างานให้เกิดความโปร่งใส เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือกับองค์กร กระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาองค์กร สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดียกระดับนวัตกรรมและการริเริ่ม
เชิงสร้างสรรค์  
 ทั้งนี้ สามารถสรุปความเชื่อมโยงของนโยบายและแผนด้านดิจิทัลและสารสนเทศของประเทศ 
เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบาย 
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ร่าง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ



๑๕ 
 

สิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนกลยุทธ์ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ที่มีความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ
ระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ ๑ แผนผังควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  

       ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กับนโยบำยและแผนด้ำนดิจิทัลและสำรสนเทศของประเทศ 



๑๖ 
 

บทที่ ๓ 
กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 
เนื่องจากระบบสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยระบบ  Hardware Software 

เครือข่าย และการบ ารุงรักษาของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 
ด ังนั ้น  ควรจะต ้องม ีการว ิเคราะห ์สถานภาพด ้านสารสนเทศของส าน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลเชื่อมโยงในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุน
สิ่งแวดล้อมให้รองรับกับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
 
๓.๑ กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนสำรสนเทศของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม (สผ.)  
 ๓.๑.๑. สถำนภำพด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดิจิทัล 

 - สถำนภำพด้ำนระบบเครือข่ำยของ สผ. 
 สผ. มีการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง  เป็นประจ าทุกปี 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สผ. มีการเชื่อมต่อด้วยระบบวงจรสื่อสารแบบเส้นใยแก้วน าแสง (Fiber 
Optic) เพ่ือออกสู่อินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันมีความเร็วในการเชื่อมต่อ ๑๘๐/๑๓๐ Mbps (ภายในประเทศ ๑๘๐ 
Mbps และต่างประเทศ  ๑๓๐ Mbps) ซึ่ งการใช้งาน  Bandwidth ในการติดต่อไปยังระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีความเร็วในการดาวน์โหลด (Download) ข้อมูลในระบบเครือข่ายไม่เกิน ๑๒๐ Mbps และ 
มีความเร็วในการอัพโหลด (Upload) ข้อมูลสูงสุดไม่เกิน ๓๐ Mbps แสดงให้เห็นว่าปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ต
ของ สผ. อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน  

  

ภำพที่ ๒ แผนผังกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยด้วยระบบวงจรสื่อสำรแบบเส้นใยแก้วน ำแสง 
 



๑๗ 
 

นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งวงจรสื่อสารโดยใช้โครงข่ายแบบ  FTTX (Fiber To The X) โดยมี
ความเร็วในการดาวน์โหลด ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ Mbps และความเร็วในการอัพโหลด ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ Mbps 
จ านวน ๑๐ วงจร ติดตั้งกระจายอยู่ตามชั้นต่าง ๆ ของ สผ. เพ่ือเป็นวงจรสื่อสารส ารอง กรณีที่วงจรหลัก
ขัดข้อง 

ระบบเครือข่ายภายใน  สผ . เป็นแบบ Fast Ethernet LAN มีความเร็วสูงสุดในการใช้งาน 
อยู่ที่ ๑ ,๐๐๐  Mbps และมีการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในเข้ากับเครือข่ายสารสนเทศกลางภาครัฐ 
(Government Information Network: GIN) ที่ความเร็ว ๒ Mbps เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ระบบข้ามหน่วยงาน (Interoperability) ด้วย นอกจากนี้ สผ. ยังมีการให้บริการระบบเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยง
รับ-ส่งข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายด้วยระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) ที่ความเร็ว ๓๐๐ 
Mbps โดยระบบเครือข่ายของ สผ. จะกระจายการเชื่อมโยงไปยังเครื่องลูกข่ายผ่านอุปกรณ์ Access Switch 
ที่ติดตั้งอยู่บริเวณชั้นต่าง ๆ ใน สผ. และเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยอุปกรณ์ Core Switch ที่ความเร็ว ๑๐ Gigabit 

 

 
ภำพที่ ๓ แผนผังแสดงโครงสร้ำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของ สผ. 

 
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) ของ สผ. อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานระบบ

ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน สผ. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย (Server) จ านวน ๕๐ เครื่อง ส าหรับให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine: 
VM) จ านวน ๔๐ VM ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอยู่ สามารถใช้งานได้ จ านวน ๓๙ เครื่อง อีก ๑๑ เครื่อง 
เป็นเครื่องที่มีอายุการใช้งานมานาน และอยู่ในสภาพเก่า ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอยู่เพียงพอต่อ 



๑๘ 
 

การใช้งานในปัจจุบัน แต่เนื่องจากบางกอง/กลุ่มอิสระ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
โดยไม่ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับจัดเก็บข้อมูลระบบที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งไม่ได้แจ้ง รายละเอียด
ในการพัฒนาระบบให้กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทราบล่วงหน้า จึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สผ. ในอนาคตได้ 

นอกจากจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับจัดเก็บข้อมูลระบบงานต่าง ๆ แล้ว สผ. ยังมีการ
เช่าใช้ระบบ Cloud Server ของบริษัทเอกชน ซึ่งให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual 
Machine: VM) เพ่ือจัดเก็บระบบงานที่มีความส าคัญ ได้แก่ เว็บไซต์หลักของ สผ. ระบบฐานข้อมูลโครงการ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ ได้รับความเห็นชอบ และระบบคลังข้อมูลนิติบุคคล  
ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และมีแผนจะขอใช้ระบบ 
คลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service) (GDCC Cloud Service) ของส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
การใช้งานของระบบงานต่าง ๆ ของ สผ. ด้วย 

 
- สถำนภำพด้ำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 จากการส ารวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของ สผ. พบว่า สผ. มีจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแบบพกพา มากกว่าจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สผ.  (ข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้าง) โดยคิดเป็นอัตราส่วนของคนต่อเครื่อง คือ ๑ : ๑.๓ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์
ของ สผ. เพียงพอต่อการรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบาย
รัฐบาลที่ก าหนดให้อัตราส่วนของคนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ที่ ๑ : ๑ โดย สผ. ได้ก าหนดให้มีการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๗ ปี และครุภัณฑ์ที่ช ารุด
และเสื่อมสภาพ และมีการจ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
เป็นประจ าทุกปี  
 
ตำรำงที่ ๑ อัตรำส่วนเจ้ำหน้ำที่ต่อคอมพิวเตอร์ 

รายการ จ านวน หน่วย 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๑๔๙ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๕๐๘ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ+ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๖๕๗ เครื่อง 
ข้าราชการ + พนักงานราชการ ๕๐๑ คน 
ข้าราชการ + พนักงานราชการ + พนักงานจ้างเหมา ๕๙๒ คน 
อัตราส่วน (พนักงานราชการ + พนักงานจ้างเหมา) ต่อ คอมพิวเตอร์  ๑ ต่อ ๑.๓ 
อัตราส่วน (ข้าราชการ + พนักงานราชการ + พนักงานจ้างเหมา) ต่อคอมพิวเตอร์ ๑ ต่อ ๑.๑ 

 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

๓.๑.๒ สถำนภำพด้ำนระบบสำรสนเทศ  
 สถำนภำพด้ำนระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูล 

 สผ. มีการจัดท าระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล รวมทั้งสิ้น ๒๗ ระบบ โดยแบ่งออกเป็นระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายในองค์กร และสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการ สรุปได้ดังนี้ 

๑. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายในองค์กร เช่น ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์แบบ
บูรณาการ (E-Office) และศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center: DOC) สผ. เป็นต้น  

๒. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการ เช่น ฐานข้อมูลรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน ระบบคลังข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและ 
การบริโภคที่ยั่ งยืนของประเทศไทย ระบบฐานข้อมูลการจัดการน้ าเสียและการก าจัดขยะมูลฝอย  
และฐานข้อมูลเพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เป็นต้น  

ตำรำงท่ี ๒ ระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ล ำดับที่ ชื่อระบบ (Url) กอง/กลุ่มอิสระที่รับผิดชอบ 
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร 

๑ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม สผ.  
(http://doc.onep.go.th)  

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม  

๒ 
 

ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ 
(http://eoffice.onep.go.th) 

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม  

๓ ระบบ Intranet สผ. 
(http://intranet.onep.go.th/) 

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

ระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 
๓ 
 

ระบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผน
บูรณาการขยะและสิ่งแวดล้อม (http://waste.onep.go.th)  

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม  

๔ 
 

ฐานข้อมูลเพ่ือการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย (http://www.onep.go.th/env_data)  

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม  

๕ 
 

ระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (http://plan_monitor.onep.go.th)  

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม  

๖ 
 

ระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่สีเขียว 
(http://thaigreenurban.onep.go.th)  

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่
เฉพาะ  

๗ 
 

ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สีเขียวและภูมิภาค 
(http://www.onep.go.th/eurban/plant)  

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่
เฉพาะ  

๘ 
 

การจัดระบบศูนย์ราชการในเมืองหลัก 
(http://govcenter.onep.go.th)  

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่
เฉพาะ  

๙ 
 

ฐานข้อมูลต้นยางนา และต้นขี้เหล็กในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน  

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่
เฉพาะ  

http://intranet.onep.go.th/


๒๐ 
 

ล ำดับที่ ชื่อระบบ (Url) กอง/กลุ่มอิสระที่รับผิดชอบ 
(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XTmSFXJm_eX
m2Ly_v6z9snIwk_8&ll=18.69977149941084%2C99.02507199999
991&z=12)  

๑๐ 
 

ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศและวิถีชีวิต 
เพ่ือลดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยองและพ้ืนที่ใกล้เคียงภายใต้
โครงการชุมชน อยู่คู่อุตสาหกรรม 
(http://www.onep.go.th/plant)  

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่
เฉพาะ  

๑๑ 
 

ระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติการ  
ตามตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมือง 
(http://www.onep.go.th/escthailand/web/)  

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่
เฉพาะ  

๑๒ 
 

ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ และเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมชุมชนประเทศไทย  
(http://community.onep.go.th)  

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่
เฉพาะ  

๑๓ ฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
(Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: 
TGEIS) (http://tgeis.onep.go.th)  

กองประสานการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 

๑๔ ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(http://thailand-unfccc.onep.go.th)  

กองประสานการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 

๑๕ แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม (http://culturalenvi.onep.go.th)  

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม  

๑๖ ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
(http://naturalsite.onep.go.th)  

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม  

๑๗ ระบบฐานข้อมูลย่านชุมชนเก่า  
(http://ocd.onep.go.th)  

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม  

๑๘ ระบบฐานข้อมูลกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
(http:://oldtown.onep.go.th)  

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม  

๑๙ ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(http://eia.onep.go.th)  

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

๒๐ ฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (http://consult.onep.go.th)  

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๒๑ 
 

ระบบฐานข้อมูลการจัดการน้ าเสียและการก าจัดขยะมูลฝอย 
(http://mews.onep.go.th) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 

๒๒ ระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ี
ยั่งยืนของประเทศไทย  
(http://sdg12.onep.go.th)  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

๒๓ ฐานข้อมูลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (http://envilaw.onep.go.th)  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

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


๒๑ 
 

ล ำดับที่ ชื่อระบบ (Url) กอง/กลุ่มอิสระที่รับผิดชอบ 
๒๔ ระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน (Land and Soil) 

(https://land.onep.go.th)  
กองบริหารจัดการที่ดิน 

๒๕ ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
(http://thbif.onep.go.th)  

กองจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

๒๖ ระบบการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนที่ชุ่มน้า ข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูล
การติดตามสถานการณ์พ้ืนที่ชุ่มน้า 
(http://wetland.onep.go.th)  

กองจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

๒๗ ระบบติดตามประเมินผลและรายงานสถานะโครงการ 
(https://envfund.onep.go.th) 

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 
นอกจากนี้  สผ. มีการพัฒนา Mobile Application เ พ่ือให้ ข้ อมูลและให้บริ การในภารกิ จ 

ที่ส าคัญ ๗ Application ได้แก่ ๑) SmartEIA ใช้ส าหรับการค้นหาโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจาก สผ. ๒) Smart E-Fund ใช้ส าหรับการยื่นข้อเสนอโครงการ 
การตรวจสอบสถานะของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมและรายงานการติดตาม
โครงการ ๓) Clean City ใช้ส าหรับการค้นหาข้อมูลโครงการจัดการขยะและการจัดการน้ าเสีย ภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ๔) Bio4Thai ใช้ส าหรับการค้นหาข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพในประเทศไทย ๕) IAS THAI ส าหรับการค้นหาข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในประเทศไทย ๖) Land4Thai 
ส าหรับค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดิน และ ๗) Wetlands4Thai ใช้ส าหรับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

 

ตำงรำงที่ ๓ Mobile Application ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

ล ำดับที่ ชื่อ Mobile Application กอง/กลุ่มอิสระที่รับผิดชอบ 
๑  Smart EIA   

ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๒  Smart-E fund 
ข้อมูลกองทุนสิ่งแวดล้อม  

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๓  Clean City 
ระบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนบูรณาการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

กองติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม 

๔  Bio4Thai 
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

กองจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

๕  IAS THAI 
คู่มือทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน  

กองจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

๖  Land4Thai 
ระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน (Land and Soil) 

กองบริหารจัดการที่ดิน 

๗  Wetlands4Thai 
ระบบการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนที่ชุ่มน้ า ข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลการติดตาม
สถานการณ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

กองจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

 



๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ ๔ ระบบสำรสนเทศภำยในของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แยกตำมหน่วยงำน 



๒๓ 
 

๓.๑.๓ สถำนภำพด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 
 สถำนภำพด้ำนกำรให้บริกำรเว็บไซต์   

สผ. มีการจัดท าเว็บไซต์ สผ. (http://www.onep.go.th) และเว็บไซต์ของกองต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 
๑๓ เว็บไซต์ เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และผลการด าเนินงานของ สผ.  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และประชาชนที่สนใจได้รับทราบ เพ่ือให้ผู้รับบริการของ สผ. สามารถ
เข้าถึงการให้บริการ/ข้อมูลทางวิชาการ/ผลการด าเนินงานของ สผ. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา  

 
ตำรำงท่ี ๔ เว็บไซต์ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ล ำดับที่ ชื่อเว็บไซต์ กอง/กลุ่มอิสระที่รับผิดชอบ 
๑  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(http://www.onep.go.th) 
กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

๒  กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(https://climate.onep.go.th) 

กองประสานการจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(http://www.onep.go.th/spd) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

๔  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(http://neb.onep.go.th) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

๕  กองทุนสิ่งแวดล้อม 
(https://envfund.onep.go.th) 

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๖  กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
(http://www.onep.go.th/nced) 

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม 

๗  THAILAND Clearing – House MECHANISM  
(http://chm-thai.onep.go.th) 

กองจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

๘  ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย 
(ภายใต้พิธีสารคาร์ตาเฮน่า ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ) 
(http://bch-thai.onep.go.th) 

กองจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

๙  กองบริหารจัดการที่ดิน  
(http://www.onep.go.th/land) 

กองบริหารจัดการที่ดิน 

๑๐  กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกระบวนการจัดท า และ
การพิจารณารายงาน EIA 
(www.onep.go.th/eiathailand) 

กองวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

๑๑  กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(http://www.onep.go.th/eia) 

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๑๒  กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ 
(http://www.onep.go.th/eurban) 

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่
เฉพาะ 

๑๓  ห้องสมุดส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
(http://library.onep.go.th) 

ส านักงานเลขานุการกรม 

http://bch-thai.onep.go.th/


๒๔ 
 

๓.๒ กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนสำรสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
๓.๒.๑ สถำนภำพด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดิจิทัล  

๑) ด้านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จากการส ารวจบัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่าในปี  

พ.ศ.๒๕๖๓ มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รวม ๔๔ เครื่อง เป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๓๔ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ๑๐ เครื่อง ซึ่งรวมแล้วเครื่องที่มีอายุ 
การใช้งานน้อยกว่า ๗  ปี มีประมาณร้อยละ ๑๐๐   

๒) ด้านเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 
จากการส ารวจพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเครื่องพิมพ์ จ านวน ๒๒ เครื่อง เครื่องส ารองไฟ UPS 

จ านวน ๓๔ เครื่อง ซึ่งรวมแล้วมีอายุการใช้งานน้อยกว่า ๗ ปี  
๓) ด้านระบบเครือข่าย 

จากการส ารวจพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีระบบเครือข่าย (LAN/Wireless) ที่ใช้ในการเชื่อมโยง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมครอบคลุมครบทุกเครื่อง  

๓.๒.๒ สถำนภำพด้ำนระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 
ปัจจุบันระบบสารสนเทศกองบริหารกองทนุสิ่งแวดล้อม มีระบบฐานข้อมูลใน ๓ รูปแบบ คือ 
๑) ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร (DOC) เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานะเงิน 

กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม   
๒) ระบบฐานข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่ายภายในและภายนอก คือ โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชันของกองทุนสิ่งแวดล้อม (Smart e-fund) จ านวน ๓ ระบบ ได้แก ่
๒.๑ ระบบการตรวจสอบข้อเสนอโครงการด้วยตนเอง เป็นระบบส าหรับผู้ที่ประสงค์จะขอยื่น

ข้อเสนอ เพ่ือขอรับงบประมาณในการจัดท าโครงการ หรือกิจกรรมการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เสนอโครงการสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  

๒.๒ ระบบการตรวจสอบสถานะโครงการที่ยื่นของบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นระบบ 
ที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้เสนอโครงการให้สามารถตรวจสอบว่าโครงการของตนเองอยู่ในขั้นตอนใด 

๒.๓ ระบบรายงานการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม เป็นระบบที่ให้ผู้ได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สามารถรายงานผลความก้าวหน้า 
ในการด าเนินโครงการเป็นรายไตรมาส ผ่านทาง Website และ Mobile Application 

๓) ฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นฐานข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์กองทุน
สิ่งแวดล้อม เฉพาะเจ้าหน้าที่ของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ที่จะเข้าถึงและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ประกอบด้วย ๖ ฐาน คือ 
 - ฐานข้อมูลช าระหนี้เงินกู้ 
 - ฐานข้อมูลวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 - ฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 - ฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ 
 - ฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 - ฐานข้อมูลองค์ความรู้ (KM) 
 - IDP 
 
 



๒๕ 
 

๓.๒.๓ สถำนภำพด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 
กอ ง ทุ น สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม ได้ จั ด ท า เ ว็ บ ไ ซ ด์  ( www.envfund.onep.go.th) แ ล ะ  Facebook  

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และผลการด าเนินงาน 
ของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้รับบริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ให้สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 
 
๓.๓ สรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม 

จากการวิ เคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศ ในส่วนของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้งานเครือข่ายโดยมีการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร
ข้อมูลความเร็วสูง ด้วยระบบวงจรสื่อสารแบบเส้นใยแก้วน าแสงเพ่ือออกสู่อินเตอร์เน็ตโดยมีความเร็วในการ
เชื่อมต่อถึง ๑๘๐/๑๓๐ Mbps แสดงให้เห็นว่า ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตของส านักงานนโยบายฯ อยู่ในเกณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ ด้านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักงานนโยบายฯ มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด  
๖๕๗ เครื่อง และเจ้าหน้าที่จ านวน ๕๙๒ คน หรืออัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อคอมพิวเตอร์ ๑ : ๑ ซ่ึงเพียงพอต่อการ
ใช้งานของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ส านักงานนโยบายฯ ยังมีการจัดท าระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล รวมทั้ง
เว็บไซต์เพ่ือการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ใช้บริการจากภายนอกองค์กร 
มาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ ดังนี้  ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  จ านวน ๓๐ ฐานข้อมูล  
๗ แอปพลิเคชัน และ ๑๓ เว็บไซต์ กองทุนสิ่งแวดล้อมมีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับส านักงานนโยบาย
ฯ โดยผ่านระบบ (LAN/Wireless) ให้กับเจ้าหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม สามารถใช้งานเครือข่ายได้อย่าง
ครอบคลุม เครื่องคอมพิวเตอร์ของกองทุนสิ่งแวดล้อมมีจ านวน ๔๔ เครื่อง ซึ่งเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 
๔๔ คน ในอัตราส่วน ๑:๑ และกองทุนสิ่งแวดล้อมมีการใช้ระบบสารสนเทศที่รองรับและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓ ส่วน คือ ๑. ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร (DOC) ๒. ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่ายภายในและภายนอก ระบบ Smart E-Fund ๓. ระบบฐานข้อมูล
อ่ืนๆที่อยู่บนเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้ กองทุนสิ่งแวดล้อมยังมีช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
ผู้รับบริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวก และรวดเร็วคือ Facebook 
กองทุนสิ่งแวดล้อม  

จากการวิเคราะห์ พบว่า มีประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ดังนี้  

ปัจจัยภายนอก  
- ระบบการตัดสินใจของผู้บริหารยังมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร  
- มีความเสี่ยงจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลสารสนเทศ 

ปัจจัยภายใน  
- ไม่มีคอมพิวเตอร์ส ารอง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับเครื่องที่ใช้งานประจ า 
- การซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนและระยะเวลานาน 

ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองทุนสิ่งแวดล้อม จะมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับการใช้งานของผู้บริหาร อัพเดทซอฟแวร์ให้เป็นเวอร์ชันที่หมาะสม และมีการ 
น าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่หมดอายุการใช้งาน แต่ยังสามารถใช้งานได้  น ามาเป็นเครื่องส ารองส่วนกลางเพ่ือใช้ 
ในยามฉุกเฉินระหว่างซ่อมแซม 

 



๒๖ 
 

 
๓.๔ ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ ครบถ้วนทุกกิจกรรม และบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานในปี ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้  

แผนงำนที่ ๑ กำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ เพื่อกำรยกระดับบริกำร  
๑. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร : ด าเนินการลงข้อมูลและ

Update ข้อมูลในระบบครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
๒. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน : จัดท า

รูปแบบและหัวข้อ พร้อมทั้งลงข้อมูลในระบบแล้วเสร็จ 
แผนงำนที่ ๒ กำรยืนยันตัวตนและบริหำรจัดกำรสิทธิของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ 

จัดท าการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในกลุ่มผู้ใช้บริการภายในและภายนอก และผู้ดูแลระบบ : 
ด าเนินงานอยู่ในระดับความส าเร็จร้อยละ ๑๐๐ ของการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานแล้วเสร็จ 

แผนงำนที่ ๓ กำรยกระดับกำรให้ข้อมูลงำนบริกำร 
 ๑. ปรับปรุงระบบสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม (Smart E-Fund) : กองทุนเปิดใช้ระบบ 

Smart E-Fund ในเดือนมิถุนายน และจะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบในเดือนสิงหาคม  
 ๒. พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซด์กองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้การบริการทั้งภายในและภายนอก  : 

กองทุนได้ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ใหม่ให้มีความทันสมัยและใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยจะด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในเดือนสิงหาคม  

แผนงำนที่ ๔ กำรยกระดับกำรรับฟังควำมคิดเห็นประชำชน 
การสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในระบบออนไลน์ :

มีจ านวนช่องทางในการสื่อสารข้อมูลในระบบออนไลน์ ๒ ช่องทาง คือ Website และFacebook  
แผนงำนที่ ๕ กำรยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัล 

 ๑. จัดหา ทดแทนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน  : จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนของเดิมที่เสียและหมดอายุการใช้งานแล้วเสร็จ 

 ๒. พัฒนา/ปรับปรุง Software : ด าเนินการปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นปัจจุบันครบถ้วน 
 ๓. พัฒนา/ปรับปรุงระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูล : ด าเนินการส ารองข้อมูล ๒ เดือน/ครั้ง 

แผนงำนที่ ๖ กำรยกระดับศักยภำพบุคลำกรด้ำนดิจิทัล 
 ๑. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : เนื่องจากสถานการณ์ 

Covid-19 ท าให้สถาบันฝึกอบรมด้านสารสนเทศต่างๆหยุดให้บริการชั่วคราว กบก.จึงไม่สามารถส่งบุคลากร
เข้าร่วมอบรมได้ 

๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนสิ่งแวดล้อม : เจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อมได้เข้ารับการอบรมแล้ว ๓ หลักสูตร จ านวน ๕ คน 

 



๒๗ 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงำนที่ ๑ การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ เพ่ือยกระดับการบริการ 
เป้ำหมำย กองทุนสิ่งแวดล้อม มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการ 
 

 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล ำดับ
ควำมส ำคัญ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรจัดให้มีระบบ
สำรสนเทศ/หรือระบบ
ดิจิทัลที่สนับสนนุกอง
บริหำรกองทุน
สิ่งแวดล้อม 
๑. ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
(EIS/MIS) 
 

 
 
 
 
 
ฐานข้อมูล เพื่อ
การตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้รับการ
ปรับปรุงข้อมูล
แล้วเสร็จ ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
ระดับความส าเร็จ
ของการปรับปรุง
ฐานข้อมูล เพื่อการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

 

 

 

ต.ค. ๖๒ –  
ก.ย. ๖๓ 

 

 

 

- 

 

 

 

กลก. 

 

 

 

มาก 

 
 
 
 
 
- ระบบฐานข้อมูล เพื่อการตัดสินใจของ
ผู้ บ ริ ห า ร  (EIS/MIS) ข อ ง ก อ ง ทุ น
สิ่งแวดล้อมล้อมใช้ระบบร่วมกับ สผ. ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๓ 

๒. ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศกองทุน
สิ่งแวดล้อมใหเ้ป็น
ปัจจุบัน 

มีระบบที่มี
ประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้ใช้งานท้ังภายใน
และภายนอก 
 

ระดับความส าเร็จใน
การปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

ต.ค. ๖๒ –  
ก.ย. ๖๓ 

- กลก. น้อย จัดท ารูปแบบและหัวข้อ พร้อมทั้งลง
ข้อมูลในระบบแล้วเสร็จ 

 



๒๘ 
 

แผนงำนที่ ๒ การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้ำหมำย มีการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาความปลอดภัย ในการเข้าถึงข้อมูล 
 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล ำดับ
ควำมส ำคัญ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพและ/หรือ 
ลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 
๑. จัดท าการก าหนด
สิทธ์ิผู้ใช้ในกลุ่ม
ผู้ใช้บริการภายใน
ภายนอก และผู้ดูแล
ระบบ 
 

 
 
 
 
การก าหนดสิทธ์ิ
ผู้ใช้งานแล้วเสร็จ   
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
ระดับความส าเร็จ
ของการก าหนดสิทธ์ิ
ผู้ใช้งาน 

 
 
 
 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. 
๖๓ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

กลก. 

 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

 
 
 
 
- การด าเนินงานอยู่ในระดับความส าเร็จ
ร้อยละ  ๑๐๐ ของการก าหนดสิทธิ์
ผู้ใช้งานแล้วเสร็จ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

แผนงำนที่ ๓ การยกระดับการให้ข้อมูลงานบริการ 
เป้ำหมำย : มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่สื่อสารข้อมูล เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชน 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล ำดับ
ควำมส ำคัญ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรส ำหรับ
ประชำชน/ผู้ใช้บริกำร
ได้รับควำมสะดวกและ
ได้รับกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำร 
๑. ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศกองทุน
สิ่งแวดล้อม  (Smart e-
fund) ประกอบด้วย 
- ระบบประเมินข้อเสนอ
โครงการ ด้วยตนเอง 
- ระบบตรวจสอบ
สถานะการยื่นข้อเสนอ
โครงการ 
- ระบบการรายงานการ
ติดตามโครงการที่ได้รับ
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
ผู้ใช้บริการร้อยละ 
๗๐ มคีวามพึง
พอใจในการใช้งาน
ระบบ 

 
 
 
 
 
ระดับความส าเร็จ.
ในการปรับปรุง
สารสนเทศกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
ม.ค. ๖๓- ก.ย. ๖๓  
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
กลก./กวท./
กวล./กตป./
กนผ./กบท. 

 

 
 
 
 
 

มาก 

 

 

 
 
กองทุ น เปิ ด ใ ช้ ร ะบบ  Smart E Fund  
ในเดือนมิถุนายน ๖๓ และคาดว่าจะ
ด า เ นิ น ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
ผู้ใช้บริการ ภายในเดือนสิงหาคม ๖๓  
 

๒. พัฒนา/ปรับปรุง
เว็บไซต์กองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อใหก้าร
บริการทั้งภายในและ
ภายนอก 

ผู้ใช้บริการร้อยละ 
๗๐ มคีวามพึง
พอใจ 

ระดบัความส าเร็จใน
การปรับปรุงเว็บไซต ์

ต.ค. ๖๒- ก.ย. ๖๓  
 

- กลก. น้อย กองทุนได้ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ใหม่
ให้มีความทันสมัยและใช้งานได้ง่ายขึ้น 
โดยจะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการภายในเดือนสิงหาคม 

 



๓๐ 
 

แผนงำนที่ ๔ การยกระดับการรับฟังความคิดเห็นประชาชน 
เป้ำหมำย มีการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในระบบออนไลน์ 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล ำดับ
ควำมส ำคัญ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพและ/หรือ
ลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 
๑. การสื่อสารข้อมูลและ
รับฟังความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชนในระบบ
ออนไลน์  

 
 
 
 
มีการสื่อสารข้อมลู
ในระบบออนไลน ์

 
 
 
 
จ านวนช่องทางใน
การสื่อสารข้อมลูใน
ระบบออนไลน ์

 
 
 
 
ต.ค. ๖๒- ก.ย. ๖๓  
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

กลก. 

 
 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
- มีจ านวนช่องทางในการสื่อสารขอ้มูลใน
ระบบออนไลน์ ๒ ช่องทาง ดังนี้  
๑) เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม 
๒)  เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม  

 
แผนงำนที่ ๕ การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
เป้ำหมำย มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งด้าน Hardware และ Software ที่สามารถรองรับการด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล ำดับ
ควำมส ำคัญ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพและ/หรือ
ลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๓๑ 
 

๑. จัดหาและทดแทน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สนบัสนุนต่อ
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ในสัดส่วน  
๑:๑ 

สัดส่วนของจ านวน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณส์ าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

ต.ค. ๖๒- ก.ค. ๖๓  
 

กลก. ปานกลาง - ด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนของเดิมที่เสีย
และหมดอายุการใช้งานแล้วเสร็จ ครบ
ส าหรับการใช้ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

๒. พัฒนา/ปรับปรุง 
software 

มีโปรแกรม
ซอฟแวร์ 
คอมพิวเตอร์
เวอช่ันท่ีเหมาะสม
ต่อการปฏิบตัิงาน 

จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มี
โปรแกรมเวอร์ชั่นที่
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค. ๖๒ – ก.ค. 
๖๓ 

- กลก. น้อย - ด าเนินการลงโปรแกรม ESET Endpoint 
Antivirus แ ล ะ  Microsoft office ไ ด้
ครบถ้วนทุกเครื่อง  

๓. พัฒนา/ปรับปรุง 
ระบบป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล 

มีการส ารองข้อมูล
ทุกเดือน 

จ านวนครั้งในการ
ส ารองข้อมูล 

ต.ค. ๖๒- ก.ย. ๖๓  
 

- กลก. น้อย - ด าเนินการส ารองข้อมูล ๒ เดือน/ 
ครั้ง รวม ๖ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

แผนงำนที่ ๖ การยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล 
เป้ำหมำย บุคลากรกองทุนสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ล ำดับ
ควำมส ำคัญ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพและ/หรือ
ลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 
๑.การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ดแูลดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
บุคลากรที่ดแูล
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพไม่น้อย
กว่า ๑ ครั้ง/ป/ี๑ 
คน 

 
 
 
 
จ านวนครั้งที่
บุคลากรที่ดแูลด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพ 
 

 
 
 
 
 

ก.ค. ๖๓ 
 

 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

กลก. 

 
 
 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือ Covid-19 ท าให้สถาบันฝึกอบรม
ด้านสารสนเทศต่างๆ หยุดให้บริการ
ช่ัวคราว กบก.จึงไม่สามารถส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรมได้ แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรที่
ดูแลด้านสารสนเทศได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบ E-learning ทาง website 

๒. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

- บุคลากรของกอง
บริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อมไดร้ับ
การฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ๑ครั้ง/ป ี

จ านวนครั้งที่
บุคลากรกองบริหาร
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ไดร้ับการฝึกอบรม 
 

ก.ค. ๖๓ 
 

- ก.ลก. 
ร่วมกับ 

กตป./สผ. 

ปานกลาง - เจ้าหน้าท่ีกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
เข้ารับการอบรม ๓ หลักสตูร ได้แก่  
๑) หลักสตูรพลิกวิกฤติทรัพยากรด้วย
เศรษฐกิจหมุนเวียน   
๒) หลักสตูรการสร้างสรรค์ Infographics 
เพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม  
๓) หลักสตูรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 



๓๓ 
 

๓.๕ เกณฑ์กำรประเมินทุนหมุนเวียนประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในตัวช้ีวัดด้ำนระบบสำรสนเทศและดิจิทัล 
 เกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียน ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ก าหนด
ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ และดิจิทัลก าหนดเกณฑ์
ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีส าคัญ ๒ ด้าน คือ 
 ๑) แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปี (ร้อยละ๑๐) 
  การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส าคัญ  
โดยสามารถตอบสนองความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน และการจัดให้มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน ทั้งนี้หากทุนหมุนเวียนไม่มี
โครงสร้างทุนหมุนเวียน (หน่วยงาน/ฝ่าย) ที่รับผิดชอบด้าน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือใช้
หน่วยงาน/ฝ่ายของต้นสังกัดทุนหมุนเวียนสามารถใช้แผนฯ ของต้นสังกัดได้ อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนต้อง
สรุปแผนฯ ที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของทุน
หมุนเวียน ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส าคัญและต้องสรุปแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สามารถแสดงให้
เห็นถึงการมีองค์ประกอบหลักท่ีดีครบถ้วน 
 ๒) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (ร้อยละ ๙๐) 
  ๒.๑ การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
(EIS/MIS) (ร้อยละ ๓๕)  
  ๒.๒ ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕) 
  ๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อ
นโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่ส าคัญของภาครัฐ (ร้อยละ ๓๐)  
 
๑. แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ประเด็นย่อยที่ใช้พจิารณา 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑ มีการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มี
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาวทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 

ไม่มีการ
จัดท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติ
การดิจิทัล 
(ระยะยาว) 

มีการจัดท า/
ทบทวนแผนฯ 
แต่ไม่
สอดคล้องตาม
แผนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมของ
ประเทศไทย
และไม่
ตอบสนองและ
สนับสนุนต่อ
แผนปฏิบัติ
การระยะยาว
ทั้งวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ รวมทั้ง
กลยุทธ์ของทุน
หมุนเวียน 

มีการจัดท า/
ทบทวนแผนฯ
ที่สอดคล้อง
ตามแผน
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมของ
ประเทศไทย
และตอบสนอง
และสนับสนุน
แผนปฏิบัติ
การระยะยาว
ทั้งวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ รวมทั้ง
กลยุทธ์ของทุน
หมุนเวียน 

มีการจัดท า/
ทบทวนแผนฯ
ที่สอดคล้อง
ตามแผน
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมของ
ประเทศไทย
และตอบสนอง
และสนับสนุน
ต่อแผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ รวมทั้งกล
ยุทธ์ของทุน
หมุนเวียน 
และมีการระบุ
โครงการที่
เกี่ยวขอ้ง(๑) 
๒ ประเด็น  

มีการจัดท า/
ทบทวนแผนฯ
ที่สอดคล้อง
ตามแผน
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมของ
ประเทศไทย
และตอบสนอง
และสนับสนุน
ต่อแผนปฏิบัติ
การระยะยาว
ทั้งวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ รวมทั้ง
กลยุทธ์ของทุน
หมุนเวียน 
และมีการระบุ
โครงการที่
เกี่ยวขอ้ง(๑) 
๔ ประเด็น 



๓๔ 
 

ประเด็นย่อยที่ใช้พจิารณา 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๒ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๔ มีองค์ประกอบหลักทีดี
ครบถ้วน 

ไม่มีการจัดท า
แผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่
มีองค์ประกอบ
หลัก(๒)ที่ดีแต่
ไม่ครบถ้วน
ตามที่ก าหนด 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่
มีองค์ประกอบ
หลัก(๒)ที่ดีแต่
ครบถ้วนตามที่
ก าหนด 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่
มีองค์ประกอบ
หลัก(๒)ที่ดี
ครบถ้วนตามที่
ก าหนด และมี
องค์ประกอบ
เพิ่มเติม(๓) ๑ 
ประเด็น 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่
มีองค์ประกอบ
หลัก(๒)ที่ดี
ครบถ้วนตามที่
ก าหนด และมี
องค์ประกอบ
เพิ่มเติม(๓) ๒ 
ประเด็น 

หมำยเหต ุ
(๑) โครงกำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่๑.โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ และ/หรือ ลดขั้นตอนกำรปฏบิัตงิำน ๒.โครงกำรส ำหรับประชำชน/ผู้ใชบ้ริกำร
ได้รับควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร ๓.โครงกำรจดัใหม้รีะบบสำรสนเทศและ/หรือระบบดิจิทลั ที่สนับสนุนกำรบรหิำร
จัดกำรทุนหมุนเวยีน ๔.โครงกำรจดัใหม้ีระบบสำรสนเทศและ/หรือระบบดิจทิัล เพื่อช่วยกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกที่เหมำะสมกบัทุน
หมุนเวียน 
(๒) องค์ประกอบหลัก ได้แก ่๑.แผนงำน/โครงกำร ๒.เป้ำหมำย ๓.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ๔.ระยะเวลำ ๕.งบประมำณ และ ๖.ผู้รับผิดชอบ 
(๓) องค์ประกอบเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ๑. กำรจัดกลุ่มและล ำดับควำมส ำคญัของแผนงำน/โครงกำร และ ๒.ตัวชี้วัดที่แสดงควำมส ำเร็จและผลลัพธ์ที่
คำดหวังครบทุกแผนงำน/โครงกำรทีด่ ำเนินกำร 

 
๒. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
 ๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)  
 

ประเด็นย่อยที่ใช้พจิารณา 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) (๑) 

มีระบบที่มีการ
รายงานผล
การด าเนินงาน
แต่ข้อมูลไม่มี
ความทันกาล 
และไม่มีการ
เทียบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่มีการ
รายงานผล
การด าเนินงาน 
ซ่ึงข้อมูลมี
ความทันกาล 
แต่ไม่มีการ
เทียบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่มีการ
รายงานผล
การด าเนินงาน 
ซ่ึงข้อมูลมี
ความทันกาล 
และมีการ
เทียบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่มีการ
รายงานผล
การด าเนินงาน 
ซ่ึงข้อมูลมี
ความทันกาล 
และมีการ
เทียบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน 
และระดับอื่น
ถ่ายทอดจาก
เป้าหมายของ
ทุนหมุนเวียน 
(ฝ่าย/บุคคล) 

ระดับดังกล่าว
มีการ
ประเมินผล
ลัพธ์ และ
ผลลัพธ์แสดง
ว่าผู้บริหารมี
การใช้งานผ่าน
ระบบอยา่ง
เต็มศักยภาพ
(๒) 

หมายเหต ุ
(๑) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ที่มีการน าเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information 
มิใช่ Data) ที่ง่ายต่อการตัดสินใจ โดยมกีารน าเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟกิ (Infographic) เช่น รูปภาพ กราฟ ฯลฯ ทัง้ที่อยู่บนระบบ IT และ/หรือ
เอกสาร 
(๒) ตัวอย่างตัวชีว้ัดที่ใช้ประเมินผลลัพธท์ี่แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ เช่น จ านวนครั้งเฉลี่ยการเข้าใช้ระบบของ
ผู้บริหารเทียบกับเปา้หมาย ร้อยละ/ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้งานระบบ เป็นต้น 

 
 
 



๓๕ 
 

๒.๒ ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน  

ประเด็นย่อยที่ใช้พจิารณา 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน มีระบบที่

สนับสนุนการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการแต่
ระบบดังกล่าว
ไม่มีการใช้งาน 

มีระบบที่
สนับสนุนการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการแต่
ไม่ใช่การ
สนับสนุน
ภารกิจหลัก
ของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่
สนับสนุนการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ
และเป็นการ
สนับสนุน
ภารกิจหลัก
ของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่
สนับสนุนการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการและ
เป็นการ
สนับสนุน
ภารกิจหลัก
ของทุน
หมุนเวียนมี
การประเมินผล
ลัพธ์ และ
ผลลัพธ์แสดง
ว่ามีผลการ
ด าเนินงานที่
ดีกว่าเป้าหมาย 

มีระบบที่
สนับสนุนการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการและ
เป็นการ
สนับสนุน
ภารกิจหลัก
ของทุน
หมุนเวียนมี
การประเมินผล
ลัพธ์ และ
ผลลัพธ์แสดง
ว่ามีผลการ
ด าเนินงานที่ใน
ระดับดีอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้าน

ดิจิทัล รวมทัง้นโยบายต่างๆที่ส าคัญของภาครัฐ 

ประเด็นย่อยที่ใช้พจิารณา 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน มีระบบที่

สนับสนุนการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการแต่
ระบบดังกล่าว
ไม่มีการใช้งาน 

มีระบบที่
สนับสนุนการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการแต่
ไม่ใช่การ
สนับสนุน
ภารกิจหลัก
ของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่
สนับสนุนการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ
และเป็นการ
สนับสนุน
ภารกิจหลัก
ของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่
สนับสนุนการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ
และเป็นการ
สนับสนุน
ภารกิจหลัก
ของทุน
หมุนเวียนมี
การ
ประเมินผล
ลัพธ์ และ
ผลลัพธ์แสดง
ว่ามีผลการ
ด าเนินงานที่
ดีกว่า
เป้าหมาย 

มีระบบที่
สนับสนุนการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ
และเป็นการ
สนับสนุน
ภารกิจหลัก
ของทุน
หมุนเวียนมี
การ
ประเมินผล
ลัพธ์ และ
ผลลัพธ์แสดง
ว่ามีผลการ
ด าเนินงานที่
ในระดับดี
อย่างต่อเนื่อง 

 
 



๓๖ 
 

บทที่ ๔ 
สรุปกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

 จากการทบทวนนโยบาย Thailand 4.0 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สถานภาพ ด้านสารสนเทศของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสถานภาพด้านสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน 
ทุนหมุนเวียน ประจ าปี ๒๕๖๓ ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลแล้ว โดยมีผลการทบทวนแผน ดังนี้ 
 ๑. เพ่ิมเติมการทบทวนนโยบายแผนด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ร่าง)แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) แผนกลยุทธ์ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการ
ระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
 ๒. ปรับเปลี่ยนชื่อแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
 ๓. ปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด ดังนี้ 
  - ปรับแผนงานที่ ๕ เป็นการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านดิจิทัล โดยเป็นการ
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรของกองทุนสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ทั้ง Hardware และ 
Software เพ่ือรองรับการด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม  
 ทั้งนี้ สามารถสรุปความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ และความสัมพันธ์และมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๕ ไดด้ังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
ภำพที่ ๕ แผนผังควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  

กับแผนปฏิบัติกำรระยะยำวกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 



๓๘ 
 

บทที่ ๕ 

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชน และพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน  
เพ่ือการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง 
กับ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ดังนี้  

 
 แผนงำนที่ ๑ กำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐเพื่อยกระดับบริกำร เป็นการจัดท าข้อมูลผลส าเร็จ
ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม การจัดท าข้อมูลที่ส าคัญของกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 
 แผนงำนที่ ๒ กำรยืนยันตัวตนและบริหำรจัดกำรสิทธิของผู้ใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มีการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษา  
ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในและภายนอก 
 
 แผนงำนที ่ ๓ กำรยกระดับกำรให้ข้อมูลงำนบริกำร เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่ออ านวยความสะดวกการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชน ครบวงจรในการขอรับการสนับสนุน
โครงการ ประกอบด้วย ๑) การตรวจสอบข้อเสนอโครงการเบื้องต้นด้วยตนเอง ๒) การตรวจสอบสถานะ 
การยื ่นข้อเสนอโครงการ ๓) การรายงานติดตามการด าเนินโครงการที ่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม และ ๔) การรับและเบิกจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 แผนงำนที่ ๔ กำรยกระดับกำรรับฟังควำมคิดเห็นประชำชน เป็นการสื่อสารข้อมูลและรับฟัง
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในระบบออนไลน์ เช่น Facebook Website Application เป็นต้น 
 
 แผนงำนที่ ๕ กำรยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนและบุคลำกรด้ำนดิจิทัล เป็นการเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรของกองทุนสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ทั้ง Hardware และ Software 
เพ่ือรองรับการด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 

แผนงำนที่ ๑ กำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ เพื่อยกระดับกำรบริกำร 
เป้ำหมำย : กองทุนสิ่งแวดล้อม มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือยกระดับการให้บริการ 
ตัวชี้วัด :  ความพร้อมใช้งานของระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือยกระดับการให้บริการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ/งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ลักษณะโครงกำรที่สอดคล้องกับ 

เกณฑ์ทุนหมุนเวียน ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑.ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล เพ่ือการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (EIS/MIS) 

   กองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการประเภทที่ ๓ : เป็นโครงการ
จัดให้มีระบบสารสนเทศ/หรือระบบ
ดิจิทัลที ่สนับสนุนการบริหารจัดการ 
ทุนหมุนเวียน  

 

๒. การจัดท าฐานข้อมูลผลส าเร็จของโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

   

๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการภายในกองทุนสิ่งแวดล้อม 

   

๔. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

   

 

แผนงำนที่ ๒ กำรยืนยันตัวตนและบริหำรจัดกำรสิทธิของผู้ใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เป้ำหมำย : มีการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรักษาความปลอดภัย ในการเข้าถึงข้อมูล 
ตัวชี้วัด :   การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน  
 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ/งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ลักษณะโครงกำรที่สอดคล้องกับเกณฑ์

ทุนหมุนเวียน ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๕ 
จัดท าการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในกลุ่มผู้ใช้บริการ
ภายใน ภายนอกและผู้ดูแลระบบ 

   กองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการประเภทที่ ๑ : เป็นโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 



๔๐ 
 

แผนงำนที่ ๓ กำรยกระดับกำรให้ข้อมูลงำนบริกำร 
เป้ำหมำย : มีระบบสำรสนเทศในกำรเผยแพร่สื่อสำรข้อมูล เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับกลุ่มเป้ำหมำยและประชำชน 
ตัวชี้วัด :   ควำมพร้อมใช้งำนของระบบสำรสนเทศในกำรเผยแพร่สื่อสำรข้อมูล เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับกลุ่มเป้ำหมำยและประชำชน 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ/งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ลักษณะโครงกำรที่สอดคล้องกับ

เกณฑ์ทุนหมุนเวียน ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
กองทุนสิ่งแวดล้อม (Smart E-fund)  
ประกอบด้วย 
- ระบบประเมินข้อเสนอโครงการด้วยตนเอง 
- ระบบตรวจสอบสถานะการยื่นข้อเสนอ
โครงการ 
- ระบบการรายงานการติดตามโครงการที่
ได้รับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

   กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการประเภทที่ ๒ : โครงการ
ส าหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ 
โครงการประเภทที่ ๔ : โครงการจัด
ให้มีระบบสารสนเทศ และ/หรือ
ระบบดิจิทัล เพ่ือช่วยในการสื่อสาร
ภายในและภายนอกท่ีเหมาะสมกับ
ทุนหมุนเวียน 

๒.  การปรับปรุ งการรับจ่ าย เงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

   กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับฝ่ายคลัง สผ. 

โครงการประเภทที่ ๒ : โครงการ
ส าหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ 

๓. พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้บริการส าหรับผู้ใช้บริการทั้งภายในและ
ภายนอก 

   กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการประเภทที่ ๒ : โครงการ
ส าหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ 

 
 
 
 



๔๑ 
 

แผนงำนที่ ๔ กำรยกระดับกำรรับฟังควำมคิดเห็นประชำชน 
เป้ำหมำย : มีกำรสื่อสำรข้อมูลและรับฟังควำมคิดเห็นของกลุ่มเป้ำหมำยและประชำชนในระบบออนไลน์ 
ตัวชี้วัด :   ช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลและรับฟังควำมคิดเห็นของกลุ่มเป้ำหมำยและประชำชนในระบบออนไลน์ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ/งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ลักษณะโครงกำรที่สอดคล้องกับ

เกณฑ์ทุนหมุนเวียน ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
การสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในระบบออนไลน์ 
เช่น Website Facebook  เป็นต้น 

   กองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการประเภทที่ ๔ : โครงการจัดให้มี
ระบบสารสนเทศ และ/หรือระบบดิจิทัล 
เพ่ือช่วยในการสื่อสารภายในและ
ภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมนุเวียน 

 
แผนงำนที่ ๕ กำรยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบุคลำกรด้ำนดิจิทัล 
เป้ำหมำย : มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งด้าน Hardware Software และบุคลากรด้านดิจิทัลที่รองรับการด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้  
ตัวชี้วัด :  เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ทั้ง Hardware และ Software เพ่ือรองรับการด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ/งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ลักษณะโครงกำรที่สอดคล้องกับ

เกณฑ์ทุนหมุนเวียน ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑. จัดหาและทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
สนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน 

   กองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการประเภทที่ ๑ : โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
 

๒. พัฒนา/ปรับปรุง Software    
๓. พัฒนา/ปรับปรุง ระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูล    
๔.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนสิ่งแวดล้อม
ด้านดิจิทัล 

๐.๐๑ ๐.๐๑ ๐.๐๑ 

 



๔๒ 
 

บทที่ ๖  
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยเนื้อหาสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการฯ มีองค์ประกอบ
หลักและองค์ประกอบเพ่ิมเติมที่ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดเรื่อง การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ดังนี้ 
 ๑. องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

๑) แผนงาน/โครงการ  
๒) เป้าหมาย  
๓) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
๔) ระยะเวลา  
๕) งบประมาณ  
๖) ผู้รับผิดชอบ  

๒. องค์ประกอบเพิ่มเติม ดังนี้  
๑) การจัดกลุ่มและล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยมี

หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
- เป็นแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองการตัดสินใจระดับนโยบายและผู้ใช้บริการที่มีความ

ต้องการเร่งด่วน ล ำดับควำมส ำคัญ (มำก) 
- เป็นแผนงาน/โครงการสนับสนุนเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้านดิจิทัล  ล ำดับ

ควำมส ำคัญ (ปำนกลำง) 
- เป็นแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ล ำดับควำมส ำคัญ (น้อย) 

๒) ตัวชี้วัดแสดงความส าเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดกลุ่มและล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
การประเมินทุนหมุนเวียนด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล โดยมีรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนงำนที่ ๑ กำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ เพื่อยกระดับกำรบริกำร 

 

แผนงำน/โครงกำร 

 

เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 

ระยะเวลำ 

 

งบประมำณ 

(บำท) 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ล ำดับ
ควำมส ำคัญ
ของโครงกำร 

๑. ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
(EIS/MIS) 

การปรับปรุง
ฐานข้อมูลของ
กองทุนฯ มีความ
เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

๑. ปรับปรุงรูปแบบ
รายงานผล 

๒. ปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ให้เป็นปัจจุบัน 

ต.ค. ๖๓ -  
ก.ย. ๖๔ 

- ฐานข้อมูลเพ่ือ 
การตัดสินใจ 
ของผู้บริหารได้รับ
การปรับปรุงข้อมูล
แล้วเสร็จ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

มีฐานข้อมูล 
เพ่ือการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
ที่ถูกต้อง  
และทันกาล 

กลก. (มำก) 

*โครงการจัด 
ให้มีระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนุนการ
บริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 

๒. ปรับปรุงระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
กองทุนสิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นปัจจุบัน 

ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
ของกองทุน
สิ่งแวดล้อมได้รับ 
การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

๑. Update ข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 

๒. ส ารวจความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบ 

 

ต.ค. ๖๓ -  
ก.ย. ๖๔ 

- ความส าเร็จ 
ในการปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

มีระบบที่มี
ประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้ใช้งานทั้งภายใน
และภายนอก 

กลก. (มำก) 

*โครงการจัด 
ให้มีระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนุนการ
บริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 



๔๕ 
 

 

แผนงำน/โครงกำร 

 

เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 

ระยะเวลำ 

 

งบประมำณ 

(บำท) 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ล ำดับ
ควำมส ำคัญ
ของโครงกำร 

๓. จัดท าแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลประจ าปี
บัญชี 

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๕ 

๑.สรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๒. ร่างกรอบและจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ 

๓. เสนอผ่านความเห็นชอบ
คณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

เม.ย. ๖๔ -  
ส.ค. ๖๔ 

- มีแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของกองทุน
สิ่งแวดล้อมท่ี  
เพ่ือใช้เป็นกรอบ 
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน  
จ านวน ๑ เล่ม 

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของกองทุน
สิ่งแวดล้อม
สามารถตอบสนอง
และสนับสนุน
วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
กลยุทธ์ และ
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 

กลก. (มำก) 

*โครงการจัด 
ให้มีระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนุนการ
บริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 

๔. ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ประจ า 
ปีบัญชี ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ 

มีระบบฐานข้อมูล
ทีน่ าไปใช้ประกอบ 
การประเมิน
ความคุ้มค่าของ
การจัดตัง้กองทุน
สิ่งแวดล้อม 

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน 

๒. อบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพใน
การจัดการระบบ
สารสนเทศของกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

เม.ย. ๖๓ – 
ก.ย. ๖๕ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ระบบฐานข้อมูล
สามารถน าไปใช้เพื่อ
การประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบของ
การจัดตั้งกองทุนได้ 

เจ้าหน้าที่กองทุน 
สิ่งแวดล้อม มีความ 
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบฐานข้อมูล 
โดยสามารถ 
บูรณาการข้อมูล 
และน าไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
สูงสุด 

กตป. (มำก) 

*โครงการจัด 
ให้มีระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนุนการ
บริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 

 

 



๔๖ 
 

แผนงำนที่ ๒ กำรบริหำรจัดกำรสิทธิของผู้ใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

แผนงำน/โครงกำร 

 

เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 

ระยะเวลำ 

 

งบประมำณ 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ล ำดับ
ควำมส ำคัญ
ของโครงกำร 

ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ใน
กลุ่มผู้ใช้บริการ
ภายใน ภายนอก 
และผู้ดูแลระบบ 

บริหารจัดการ
สิทธิ์ของผู้ใช้งาน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือ
รักษาความ
ปลอดภัยในการ
เข้าถึงข้อมูล 

วิเคราะห์สิทธิ์ของผู้ใช้งาน
แต่ละระดับ 

 

ต.ค. ๖๓ -  
ก.ย. ๖๔ 

- ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
แล้วเสร็จ ร้อยละ 
๑๐๐ 

ผู้ใช้บริการมีความ
ปลอดภัยในการ
เข้าถึงข้อมูลและใช้
บริการระบบ
สารสนเทศของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

กลก. (ปำนกลำง) 

*โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 

แผนงำนที่ ๓ กำรยกระดับกำรให้ข้อมูลงำนบริกำร 

 

แผนงำน/โครงกำร 

 

เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 

ระยะเวลำ 

 

งบประมำณ 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ล ำดับ
ควำมส ำคัญ
ของโครงกำร 

ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศกองทุน
สิ่งแวดล้อม (Smart 
E-Fund)  

มีช่องทางของ
ระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศ
ด้านการน าเข้า
ข้อมูล และการ
ติดตามข้อมูลผล
การด าเนินงานให้
สามารถรองรับ

๑.มีการเปิดใช้งานระบบ
สารสนเทศกองทุน
สิ่งแวดล้อม (Smart E-
Fund) 

๒. ปรับปรุงข้อมูลของ
กองทุนฯในระบบ Smart 

ต.ค. ๖๓ -  
ก.ย. ๖๔ 

- ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

มีระบบสารสนเทศ
และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพพร้อม
ใช้งานสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ

กลก. (มำก) 

*โครงการส าหรับ
ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกและ
ได้รับการ
ตอบสนองความ
ต้องการ 



๔๗ 
 

กับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและ
ผู้ใช้บริการ 

E-fund อย่างน้อยเดือน
ละ ๑ ครั้ง 

๓. ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างต่อเนื่อง 

 

แผนงำนที่ ๔ กำรยกระดับกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 

 

แผนงำน/โครงกำร 

 

เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 

ระยะเวลำ 

 

งบประมำณ 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ล ำดับ
ควำมส ำคัญ
ของโครงกำร 

สื่อสารข้อมูลและรับ
ฟังความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชนในระบบ
ออนไลน์ 

มีการสื่อสาร
ข้อมูลในระบบ
ออนไลน์ 

๑.จัดท าช่องทางการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ใน 
Facebook 

๒. เก็บรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นในระบบ
ออนไลน์ทุก ๖ เดือน 

ต.ค. ๖๓ -  
ก.ย. ๖๔ 

- - มีช่องทางในการ
สื่อสารข้อมูลในระบบ
ออนไลน์ 

- ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

กลุ่มเป้าหมายทั้ง
ภายในและ
ภายนอกสามารถ
เข้าถึงการ
ให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร 
สารสนเทศของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ 

กลก. (ปำนกลำง) 

*โครงการจัดให้มี
ระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยการสื่อสาร
ทั้งภายในและ
ภายนอกที่
เหมาะสมกับทุน
หมุนเวียน 

 

 

 



๔๘ 
 

แผนงำนที่ ๕ ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบุคลำกรด้ำนดิจิทัล  

 

แผนงำน/โครงกำร 

 

เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 

ระยะเวลำ 

 

งบประมำณ 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ล ำดับ
ควำมส ำคัญ
ของโครงกำร 

๑.จัดหาและทดแทน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สนับสนุนต่อ
การปฏิบัติงาน 

ความส าเร็จใน
การจัดซื้อหรือ
จัดหา
คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน
ในกองทุนฯ 

๑.ส ารวจคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เพ่ือการซ่อมบ ารุง 

๒.ส ารวจคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เพ่ือวางแผนความ
ต้องการใช้งานในปี 
๒๕๖๕ 

๓.จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงเพ่ือทดแทน
ของเดิมที่เสีย 

ต.ค. ๖๓ -  
ก.ค. ๖๔ 

๕๐๐,๐๐๐  

 

สัดส่วนของจ านวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่
มีเพียงพอต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่ของ
กองทุนฯ มี
คอมพิวเตอร์ใช้
อย่างเพียงพอ และ
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลก. (น้อย) 

*โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

๒. พัฒนา/ปรับปรุง
Software 

Software ที่ใช้
กับคอมพิวเตอร์มี
โปรแกรมเวอร์ชั่น
ที่เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน 

๑. ส ารวจ
ระบบปฏิบัติการโปรแกรม
ประยุกต์ต่างๆ 

๒. จัดหาและติดตั้ง
โปรแกรมประยุกต์หรือ
ระบบปฏิบัติการใหม่ๆเพ่ือ
การใช้งานที่เหมาะสม 

เม.ย. ๖๓ - 
ก.ค. ๖๔ 

- จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มี

โปรแกรมประยุกต์/
ระบบปฏิบัติการที่

เหมาะสมต่อ 
การใช้งาน 

เจ้าหน้าที่ของ
กองทุนฯ สามารถ
ใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์และ

ระบบปฏิบัติการที่
มีคุณภาพและเป็น
เวอร์ชั่นที่เหมาะสม

กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

กลก (น้อย) 

*โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 



๔๙ 
 

 

แผนงำน/โครงกำร 

 

เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 

ระยะเวลำ 

 

งบประมำณ 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ล ำดับ
ควำมส ำคัญ
ของโครงกำร 

๓. ปรับปรุงระบบ
ป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูล 

มีการส ารองข้อมูล
ทุกเดือน 

ด าเนินการส ารองข้อมูลใน
ทุกเดือน 

ต.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๔ 

- จ านวนครั้งในการ
ส ารองข้อมูล 

ข้อมูลภายในระบบ
สารสนเทศของ

กองทุนสิ่งแวดล้อม
มีความปลอดภัย 

ไม่สูญหาย 

กลก. (ปำนกลำง) 

*โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

๔. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ดูแลด้าน
ดิจิทัล 

บุคลากรที่ดูแล
ด้านดิจิทัลได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพจากการ
เข้าร่วมอบรม/
ศึกษาดูงาน 

ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/
ศึกษาดูงาน ด้านดิจิทัล 

ต.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๔ 

๑๐,๐๐๐ จ านวนครั้งที่บุคลากร
ที่ดูแลด้านดิจิทัล
ได้รับการฝึกอบรม/
ศึกษาดูงานด้าน
ดิจิทัลไม่น้อยกว่า ๑ 
ครั้ง/ปี/คน 

ศักยภาพของ
บุคลากรผู้ดูแลด้าน

ดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

กลก. (น้อย) 

*โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

๕. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

บุคลากรกองทุน
สิ่งแวดล้อมได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพจากการ
เข้าร่วมอบรม/
ศึกษาดูงาน 

ส่งบุคลากรกองทุน
สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมอบรม/
ศึกษาดูงาน ด้านดิจิทัล 

ต.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๔ 

- จ านวนครั้งที่บุคลากร
ของกองทุน
สิ่งแวดล้อมได้รับการ
ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ด้านดิจิทัลไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง/ปี/คน 

ศักยภาพบุคลากร
ของกองทุน

สิ่งแวดล้อมในด้าน
ดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

กลก. 
ร่วมกับ 

กตป./สผ. 

(น้อย) 

*โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

และแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

และแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๔

ฉบับทบทวนปี 

พ.ศ. ๒๕๖๔

ฉบับทบทวนปี 

พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

และแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

และแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๔

เว็บไซต์
กองทุนสิง่แวดลอ้ม

เฟซบุก๊
กองทุนสิง่แวดลอ้ม

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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