แบบสำรวจผลกำรดำเนินงำนและกำรทบทวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัล ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564
คำชี้แจง
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ติดตำมผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของ วท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2) ทบทวนโครงกำร/กิจกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 (ซึง่ หน่วยงำนได้ให้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลของ วท.
ปี พ.ศ. 2560 - 2564)
แบบสำรวจนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัลประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 3 ทบทวนโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564
ส่วนที่ 4 โครงกำรด้ำนดิจิทัลที่ดำเนินกำรเพิ่มเติม (หำกมี)
หำกมีข้อสงสัยในกำรตอบแบบสำรวจฯ สำมำรถสอบถำมได้ที่ นำงสำวปิยเนตร พรรณดวงเนตร โทรศัพท์ 02 333 3818
E-Mail : piyanate@most.go.th
นำยณัฎฐพงศ์ เจนจตุรำนนท์ โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 7003 E-Mail : natthapong@most.go.th
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
โปรดระบุข้อมูลรำยละเอียดของผู้ตอบแบบสำรวจ
ชื่อ – นำมสกุล

นำงสำวเกศรี ลีลำศรีบรรจง

ตำแหน่ง

อีเมล

cen@nstda.or.th

โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71780
1

นักวิเครำะห์

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)
คำอธิบำย กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ขอให้หน่วยงำนพิจำรณำ
- ทบทวนควำมถูกต้องครบถ้วนของโครงกำร/กิจกรรม รวมถึงงบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
- ระบุผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม รวมถึงสถำนะของโครงกำร/กิจกรรม (ดำเนินกำรเรียบร้อย, อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร, ยกเลิกโครงกำร)
หน่วยงำน : สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.)
ข้อมูลตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท.
ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564
ที่
โครงกำร
งบประมำณ
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
ผลกำรดำเนินงำน
(ล้ำนบำท)
1

โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตร ระยะที่ 3

ขยายผล 20 จังหวัด

69.2600

2

โครงการพัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย
ระยะที่ 3

ระบบทะเบียนกลางเกษตรกร 1
ระบบ

25.5000

- พัฒ นาระบบบู รณาการข้อ มู ลพื้ น ฐานเชิ งพื้ น ที่ด้ า นการเกษตรร่ว มกับ หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลความเหมาะสมของดิน ข้อมูล แหล่งน้้า และข้อมูลโรงงานและ
แหล่งรับซื้ อ รวมถึง พัฒนาการจัดท้ าแผนที่เ กษตรเพื่อ การบริหารเชิ งรุก (Agri-Map
Online) ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้มีการขยายผลการใช้งานทั่วประเทศ
- พั ฒนาคลังทรัพ ยากรสารสนเทศด้า นการเกษตร ในองค์ค วามรู้พื ชเศรษฐกิ จ โดย
ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ข้า วโพดเลี้ยงสัต ว์ อ้อย ถั่วเหลื อง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ (โคกหนองนาดาราโมเดล)
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร FAARMLink ให้สามารถตรวจสอบ
จ้านวนการเข้าถึงข้อมูล น.ส.4 ของแต่ละหน่วยงาน
- พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนเกษตรไทย (FAARMis) ใน
ฟังก์ชันการวาดแปลงกิจกรรมให้สามารถตัดพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่กิจกรรม การ
แบ่ งส่ วนส้ าหรับการท้ าพื้ นที่ กิจกรรมการเกษตร และการตรวจสอบข้อมู ลบุ คคลและ
ครัวเรือน รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานแอปพลิเคชัน FAARMis ให้กับเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตรจัด ครบ 9 เขตพื้นที่ รวม 1,895 คน
- พั ฒ นาระบบฟาร์ ม รู้ (FAARMRu) ให้ ส ามารถประมวลผลเชิ ง ภาพในรู ป แบบการ
แสดงผลข้อมูลเชิงซ้อน และแสดงผลข้อมูลของกรมประมง
- พัฒนาระบบฟาร์มคลาวด์ (FAARMCloud) ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบเครื่องแม่ข่าย
เสมือน (VM) ในทุกเครื่องและติดตามสัญญาณการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกรมส่งเสริม
กรเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ส้านักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมที่ดิน
โดยประสานกั บส้านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เพื่อปรับแก้หากพบเหตุการณ์
ผิดปกติ และให้ค้าปรึกษาทางด้านระบบเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

2

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

69.2600

25.5000

ที่

โครงกำร

ข้อมูลตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

3

โครงการพัฒนาระบบบัญชีนวัตกรรมไทย
และสิ่งประดิษฐ์ไทย

- ผลิตภัณฑ์และบริการทีไ่ ด้รบั
การรับรองและขึ้นทะเบียนใน
บัญชีนวัตกรรมไทย จ้านวน 67
รายการ
- ต้นแบบสนับสนุนระบบบัญชี
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย 3
ระบบ

4

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทยด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
โครงการ การขับเคลื่อน Smart Thailand
ผ่านวิธีการร่วมมือกับผู้น้าอุตสาหกรรม
ระดับโลก
ได้รับงบปี 59 จ้านวน 147.259 ลบ.
(งบ ICT)

ผู้ประกอบการ 100 ราย

5

- บริษัทชั้นน้าของโลกใน
อุตสาหกรรมดิจิทัลลงนามความ
ร่วมมือไม่ต่้ากว่า 1 ราย
- ศูนย์นวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
ดิจิทัลระดับสากลไม่ต่้ากว่า ๑
ศูนย์

ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
124.1880

1.5000
147.2590

ผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

- ส้านักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว จ้านวน 47 รายการ
- พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การจั ด ท้ า มาตรฐานข้ อ มู ล ระบบสนั บ สนุ น การจั บ คู่ แ ละ
วิเคราะห์ข้อมูล และระบบสนับสนุนการพยากรณ์แนวโน้มความต้องการนวัตกรรม
- พัฒนาเว็บไซต์ฉบับสมบูรณ์ (Version 1.0) ของฐานข้อมูลมาตรฐานและห้องปฏิบัติการทดสอบ
- พัฒนาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการหน่วยงานภาครัฐ จ้านวน 28 รายการ
เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ (โรงพยาบาล) ระบบเก็บ
ข้อมูลส้าหรับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (กรมควบคุมโรค) และ S–Rice
เครื่องมือตรวจคุณภาพเมล็ดข้าว (ส้านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว)
- จั ด กิ จ กรรมสั ม มนาและเวิ ร์ ค ช็ อ ปเติ ม เต็ ม ธุ ร กิ จ ด้ ว ย Software ไทย และมี
ผู้ประกอบการน้าซอฟต์แวร์ไปใช้จริง จ้านวน 129 ราย

123.8849

- พัฒนาความร่วมมือระดับสากลเพื่อส่งเสริมและรองรับการผลิตของยุคดิจิทัล และ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง Digital Manufacturing ของ โดยร่วมมือกับผู้น้า
อุตสาหกรรมระดับโลก ได้แก่ บริษัท ABB, Dassault Systemes, Autodesk และ GE
Digital และการจัดตั้งโรงงานเพื่อการเรียนรู้ (Learning Factory) ในประเทศไทย
- ลงนามความร่วมมือ MOU กับ Autodesk Asia Pte Ltd. เรื่อง Collaboration with
Global Players to Drive Thailand’s Digital and Smart City Initiatives
- จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม หรือศูนย์การออกแบบในอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับสากล เพื่อให้บริการ
เยี่ยมชม สัมมนา บริการเครื่องจักร และบริการให้ค้าปรึกษางานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
- ดึงดูดผู้ประกอบ Startup หรือ SMEs ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ทางด้านการออกแบบและผลิต เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น การสัมมนา ITC
3D EXPERIENCE TECHNOLOGY DAY เพื่อตอบโจทย์ Industry Transformation ด้วย
นวัตกรรม และการฝึกอบรมกับบริษทั Autodesk, GE digital, ABB และ Dassault Systemes
- จัดสัมมนาและให้ความรู้แก่ภาคเอกชน/นักศึกษา โดยร่วมกับบริษัทผู้น้าอุตสาหกรรม
ระดั บ โลก จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ ง computer-aided design and manufacturing,
additive manufacturing และ robotics เพื่อน้าไปสู่การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการ
ผลิต ไปสู่ digital manufacturing

81.7497

3

1.5000

ที่

โครงกำร

ข้อมูลตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

6

โครงการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ
อัจฉริยะ

Bodi iRay 2.0

50.0000

7

โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการ
เรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมมายุ 5
รอบ
2 เมษายน 2558

คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

25.0000

8

โครงการระบบเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพ
ประชาชนทุกช่วงวัย

Mobile Application for
Health

50.0000

ผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

- เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลบอดีเรย์ (BodiiRay) ส้าหรับคัดกรองและวินิจฉัยอวัยวะภายใน
แบบสองมิติ (เน้นบริเวณปอด) ซึ่งผ่านการตรวจสอบทางปริมาณรังสีจากกองรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัย
ทางระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(PTEC) รวมทั้ ง ผ่ า นการทดสอบทางคลิ นิ ก ในมนุ ษ ย์ แ ล้ ว และได้ ใ ห้ บ ริ ก ารคนไข้ ที่
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แล้วมากกว่า 2,000 ราย
พัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้สื่อสาระส้าหรรับครูในการน้าไปใช้
สร้างสื่อการสอน และเป็นระบบ eLearning เพื่อการเรียนรู้ทางไกลส้าหรับนักเรียน ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยโครงการได้ด้าเนินการพัฒนาระบบ 2 ระบบหลัก ได้แก่
- คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เป็นคลังเก็บภาพ คลิปวิดีโอ แผนภาพ ผังมโนทัศน์
แบบทดสอบ เกมการศึกษา สื่อแอนิเมชั่นเพื่อใช้ในการศึกษา ที่ครูทุกคนสามารถเข้าถึง
น้ามาปรับปรุง และเอาไปใช้งานโดยไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ปัจจุบันมีสื่อมากกว่า
75,000 รายการ ครอบคลุมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น และสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ผ่านความร่วมมือจากหน่วยงาน และ
บุคคลมากกว่า 200 หน่วยงาน/บุคคล ซึ่งสามารถเข้าสืบค้นและดาวน์โหลดได้ที่
https://oer.learn.in.th
- คลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน ที่พัฒนาตามแนวคิด MOOC – Massive
Open Online course เป็นคลังเก็บบทเรียนที่พร้อมใช้โดยนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ และบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดระบบให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการสอน และเพื่อการด้าเนินชีวิต ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิน 55 หลักสูตร สามารถเข้า
เรียนได้ฟรีได้ทางเว็บไซต์ http://mooc.learn.in.th/main
พัฒนา ULIFE ข้อมูลสุขภาพตลอดช่วงชีวิต หรือ Platform ข้อมูลสุขภาพที่เชื่อมโยง
ข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยการ Login เพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้งานได้ทุก Application
ในเครือข่าย ได้แก่
- Application Z-BABY ติดตามการตรวจสุขภาพเด็ก และบันทึกว่าเด็กมีพัฒนาการ
อย่างไรบ้าง

4

N.A.

25.0000

N.A.

ที่

โครงกำร

ข้อมูลตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

9

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
ติดตาม เฝ้าระวัง สุขภาพเด็ก

เครื่องมือติดตาม เฝ้าระวัง และ
แนะน้าการจัดการด้านสุขภาพ
และพัฒนาเด็ก 1 ระบบ

15.8692

10

โครงการการพัฒนา Smart City จังหวัด
ภูเก็ต
ได้รับงบปี 59 จ้านวน 67.7564 ลบ.
(งบ ICT)

- ระบบรายงานสภาพจราจร
แบบ real time
- ระบบบอกเวลารถเข้าป้าย

67.7564

ผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

- Application KidDiary ติดตามการให้วัคซีนและพัฒนาการเติบโตของเด็กตั้งแต่แรก
เกิดจนถึงอายุ 18 ปี
- Application MOOM MAE บันทึกการให้นมบุตรด้วยตัวเอง
- Application Ya&You สืบค้นและบริการข้อมูลความรูด้ ้านยาและสุขภาพ เพื่อส่งเสริม
การใช้ยาและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย
- ระบบแนะน้าส้ารับอาหารกลางวันส้าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School
Lunch) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดอาหารกลางวันในสถานพัฒนาเด็กและโรงเรียน
ให้คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และได้ร่วมมือกับสถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากัด (มหาชน) จัดฝึกอบรมการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
และปฎิบตั ิการใช้ระบบออนไลน์ ให้กับผู้ปฏิบตั ิงานของซีพีเอฟ อาจารย์หรือบุคลากร
ของโรงเรียนในโครงการซีพีเอฟ อิม่ สุข ปลูกอนาคต
- โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย KidDiary
เป็นเครื่องมือส้าหรับพ่อแม่ในการเฝ้าระวังสุขภาพของลูก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี ใน
ด้านต่างๆ เช่น การเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ พัฒนาการสมวัย วัคซีน สุขภาพช่อง
ปากและฟัน สังคมและอารมณ์ การแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เด็กได้มี
โอกาสพบแพทย์และรับการประเมินพร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย
- ระบบรายงานสภาพจราจรแบบ real-time และระบบบอกเวลารถเข้าป้าย ได้มีการน้า
ผลข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการรายงาน ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ “Transit.traffy.in.th”
อยู่ระหว่างพัฒนา Mobile Application ระบุต้าแหน่งปัจจุบันและระบุเวลาการเดินทางของ
รถโพถ้อง 4 สาย ซึ่งเป็นการพัฒนาใหม่ให้กับพื้นที่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน รวมถึง
พั ฒ นาระบบตรวจนั บ ตรวจนั บ จ้ า นวนยานพาหนะด้ ว ย image processing พร้ อ ม
ค้านวณความเร็วยานพาหนะอัตโนมัติจากภาพ CCTV ที่มีอยู่เดิม
- ระบบบูรณาการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศ น์วงจรปิด และการประมวลผลภาพฯ โดย
ออกแบบระบบบูรณาการกล้อง CCTV เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับในส่วน
การน้าเสนอข้อมูลภาพจากกล้องเข้าสู่ระบบน้าเสนอ และการติดตั้งระบบรู้จ้าใบหน้าบุคคล

5

N.A.

52.9330

ที่

โครงกำร

ข้อมูลตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

11

โครงการการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร

ชุดความรู้ สื่อในรูปแบบต่างๆ
10 เรื่อง

125.0000

12

โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ส้าหรับชุมชนชายขอบได้รับงบปี 59
จ้านวน 72.842 ลบ.
(งบ ICT)

ระบบเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
แบบบูรณาการ 20 โรงเรียน

72.8420

13

โครงการพัฒนาการอ่านและเขียนของ
นักเรียนพิการด้วยการใช้เทคโนโลยีสิ่ง
อ้านวยความสะดวก

- โปรแกรมช่วยเขียนส้าหรับ
นักเรียนที่บกพร่องทางการ
เรียนรู้
- หนังสือ/เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

31.6735

ผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

- จัดท้าชุดความรู้ สื่อในรูปแบบต่างๆ จ้านวน 15 เรื่อง ได้แก่ งา ถัว่ เขียว เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด กุ้ง ชันโรง ข้าว ไรน้้านางฟ้า มันส้าปะหลัง โคขุน โรงเรือนพลาสติกคัดเลือก
แสง ปุ๋ยไส้เดือนดิน เชื้อราบิววาเรีย ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง และไรแดง
- พัฒนาองค์ความรู้และชุดเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ จ้านวน 5 ชุดเทคโนโลยี ได้แก่ โรงเรือน
พลาสติกคัดเลือกแสง ปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน เชื้อราบิววาเรีย ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
และไรแดงสยาม
- พัฒนาความสามารถของผู้น้าชุมชน เกษตรกรแกนน้า จ้านวน 547 คน
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จ้านวน 100 ชุมชน
- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนส้าหรับชุมชนชายขอบ ในพื้นที่น้าร่องสังกัด
ตชด. และ กศน. จ้านวน 20 โรงเรียน
- อบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับครูตา้ รวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดตาก และ
พื้นที่น้าร่อง “การพัฒนาเทคนิคการสอนอ่านเขียนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดค้า”
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อการจัดการศึกษาในหมู่บ้าน
คีรีล้อมอย่างยั่งยืน โดยชุมชนและภาคีเครือข่าย
- จัดท้าหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการดาวน์โหลด
จ้านวน 15,073 ครั้ง แบ่งเป็นหนังสือเรียนและเอกสารความรู้ จ้านวน 13,729 ครั้ง
หนังสือเรียนและเอกสารความรู้ทตี่ ิดบาร์โค้ดสองมิตสิ ้าหรับการเชื่อมต่อวิดิโอภาษามือ
ส้าหรับนักเรียนหูหนวก จ้านวน 1,344 ครั้ง
- อบรมการใช้โปรแกรมช่วยการเขียนส้าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้แก่ครู
และนักเรียนใน 11 จังหวัด
- ครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมช่วยการเขียนส้าหรับนักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ จ้านวน 966 คน
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125.0000

45.8043

31.6735

ส่วนที่ 3 ทบทวนโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564)
งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
2561
2562
2563
2564
2561
2562
2563
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
1 โครงการการพัฒนาแบบจ้าลองการใช้ประโยชน์ 39.0000 41.0000
ระบบ Agri-map
- องค์ความรู้ส้าหรับปลูก
ที่ดินด้านการเกษตร
สามารถแสดงผลผ่าน
พืชเศรษฐกิจ พืชทางเลือก
Mobile Application
10 เรื่อง
- application แนะน้า
การท้าการเกษตรจาก
ข้อมูลที่เชื่อมกับระบบ
Agri-Map
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดควำมเหลื่อมลำกำรใช้ประโยชน์ดำ้ น วทน.
2 โครงกำรพัฒนำเครื่องมือและระบบบริกำรด้ำน
45.39
50.00
1.ระบบฟื้นฟูฯที่พร้อม
1. MobiiScan 1
สุขภำพอัจฉริยะ (เครื่องมืออุปกรณ์กำรแพทย์
ให้บริกำรสำหรับผู้สูงอำยุ 2. Mobile CBCT
อัจฉริยะอำนวยควำมสะดวกแก่คนทั่วไป คน
หรือผู้ป่วย
3. Printed Parkinson
พิกำร และผู้สูงอำยุ)
2. DentiiScan 2.0
4. Printed anti-cancer
Backup Project:
3. Mobile Scan
drugs scaffold
4. Printed สำหรับ
ตรวจวัดน้ำตำลในเลือด
3 โครงกำรระบบสื่อสำระออนไลน์เพื่อกำรเรียนรู้
25.26
3.70
ระบบกำรสื่อสำร
ระบบกำรสื่อสำรออนไลน์
ทำงไกล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
ออนไลน์แบบเปิด
แบบเปิด
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในวโรกำส
- คลังทรัพยำกรกำรศึกษำ - คลังทรัพยำกรกำรศึกษำ
ฉลองพระชนมมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558
แบบเปิด (OER)
แบบเปิด (OER V2.0)
(โครงกำรใหญ่สวทช.)
- ระบบกำรเรียนออนไลน์
แบบเปิด (MOOC V2.0
หรือ THAI MOOC)
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

7

2564
-

ลำดับ
4

โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรระบบเฝ้ำระวังและดูแลสุขภำพ
ประชำชนทุกช่วงวัย

2561
66.27

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
2562
2563
16.70

2564

8

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
2561
2562
2563
1. Mobile Application 1. ระบบส่งต่อผู้ป่วยทำง
ด้ำนอำหำรสุขภำพและ อิเลคทรอนิกส์ (e-Referral
Patient Folder Collector Health Care System)
(PFC)
2. แพลต์ฟอร์มเพิ่ม
2. โปรแกรมสร้ำงหนังสือ ศักยภำพด้ำนกำรอ่ำน
อิเล็กทรอนิกส์ภำษำไทย ด้วยบำร์โค้ดสองมิติ
พัฒนำตำมมำตรฐำน
3. ระบบติดตำมสุขภำพ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
เด็กออนไลน์
(EPUB 3)
4. หนังสือเรียน/เอกสำร
3. โปรแกรมช่วยกำร
ควำมรู้อิเล็กทรอนิกส์ตำม
เขียนสำหรับนักเรียนที่มี มำตรฐำนสิ่งพิมพ์
ควำมบกพร่องทำงกำร อิเล็กทรอนิกส์ (EPUB 3)
เรียนรูด้ ้ำนกำรเขียน
4. มำตรฐำนของโครงสร้ำง
ข้อมูล (Data Structure)
และฐำนข้อมูล (Database)
ของสถำปัตยกรรมระบบ
สำรสนเทศโรงพยำบำล

2564

ส่วนที่ 4 โครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัลที่ดำเนินกำรเพิ่มเติม (หำกมี)
คำอธิบำย

โปรดระบุโครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัล ที่หน่วยงำนวำงแผนดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 ที่ยังไม่ปรำกฏในแบบสำรวจในส่วนที่ 3
งบประมำณ (ล้ำนบำท)

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

ล้าดับ

โครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตร
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนเกษตรไทย

2

โครงการเทคโนโลยีดิจิทลั และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์

52.9207

-

-

-

3

โครงการแพลตฟอร์ม CCTV เพื่อ
60.0000
การแก้ปัญหาจราจรและความมั่นคง
ใน เมืองอัจฉริยะ

-

-

-

2561 2562 2563 2564
26.2700 -

2561
ระบบขึ้นทะเบียน
เกษตรกร
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สนับสนุนเกษตรไทย
1 แอปพลิเคชัน
ต้นแบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ระดับ
ภาคสนาม 8 ต้นแบบ
- เมืองต้นแบบ Smart
CCTV Platform 1
เมือง
- ฐานข้อมูลป้าย
ทะเบียนตามพิกัดและ
เวลา 1 ฐานข้อมูล

2562
-

2563
-

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ภำยใต้แผนปฏิบตั ิกำรดิจิทัล วท. 2560-2564

2564
-

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4

หมำยเหตุ :
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์ที่ 4

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้้าการใช้ประโยชน์ด้าน วทน.
บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร
พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
9







