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

นำงพรนภำ เจมส์

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

อีเมล

pornnapa@tistr.or.th

โทรศัพท์ 025779355-56
1

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 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ที่

โครงกำร

ข้อมูลตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564
งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
1

พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ดจิ ิทัลด้าน วทน. เพื่อเพิ่ม
โอกาสและช่องทางในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

สื่อเรียนรู้ด้าน วทน. จานวน 3 เรือ่ ง

0.4000

2

ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

แหล่งเรียนรู้ คือ เพื่อนวิทย์ Think Tank ที่ URL :
www.tistr.or.th/tistrblog
มี 2560 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ไปแล้ว ดังนี้
1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการขยะชุมชน
2) การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
3) เห็ดฟางมีประโยชน์อย่างไร
4) เห็ดจากพื้นที่ป่าธรรมชาติ
5) จุลินทรีย์ผสู้ ร้างและผู้ทาลายพลาสติก
6) ภัยมืด...ปัญหาสารกาจัดศัตรูพืชตกค้างในสิ่งแวดล้อม
7) เครื่องบีบน้ามันมะพร้าวคุณภาพสูง
8) ความปลอดภัยบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกบรรจุอาหาร
9) มารู้จัก Functional Foods กันเถอะ
มี 2561 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ไปแล้ว ดังนี้
1) สูตรการผสมปุ๋ยอินทรียเ์ คมีละลายช้าสาหรับการผลิต
ข้าวแบบใช้ปุ๋ยครั้งเดียว
2) เครื่องดื่มจากเห็ดพื้นเมืองอีสาน
3) การยืดอายุการเก็บรักษาจุลินทรีย์โพรไบโอติกในน้า

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

ที่

โครงกำร

ข้อมูลตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564

ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ผลไม้ด้วยการกดดันด้วยกรด
4) ไบโอฟลาโวนอยด์

2

พัฒนาระบบบริการข้อมูลข้อสนเทศที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยเพื่อเปิดเผยข้อมูล องค์ความรู้ และ บริการ
วทน. และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

คลังข้อมูลลูกค้ากลางของ วว. ที่รองรับ
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชน นิติ
บุคคล ข้อมูลการเงิน/ภาษี

1.0000

 จัดทาระบบฐานข้อมูลลูกค้า วว. โดยรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลจากกลุม่ บริการและกลุม่ วิจยั (ในรูปแบบเว็บไซต์
ภายใน)

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

3

บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และระบบงานระหว่าง
หน่วยงานตามสิทธิ

1.0000

จัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ วว.

 การเชื่อมโยงข้อมูลครุภัณฑ์ของหน่วยงานบริการกับ
สป.วท.ระบบ one stop service (MSTQ)
 TNRR (105 รายการ จากทั้งหมด 150 รายการ คิด
เป็นร้อยละ 70.00)
 ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ วว.

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

4

ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับ วช. วท. กษ.
ทส. พน. มท. กต. พณ. อก. ธนาคาร
(งานวิจัย งานบริการทดสอบ งานถ่ายทอด)
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

5

จัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของ วว.

นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

3.0000

 ดาเนินการศึกษาร่างประกาศและนาส่งกองกฏหมาย
เพื่อพิจารณา (ประกาศใช้จริง ธ.ค. 60)

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

6

จัดทาแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) เพื่อรองรับ
การบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันของ
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

แบบสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ของ วว.

3.0000

 ดาเนินการศึกษาความเป็นไปได้ และออกแบบ EA ใน
ส่วนของงานบริการ วว.

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

3

3.0000

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

ส่วนที่ 3 ทบทวนโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564)

ลำดับ

งบประมำณ (ล้ำนบำท)

โครงกำร/กิจกรรม
2561

2562

2563

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
2564

2561

2562

2563

2564

 ระบบการสารอง
ข้อมูลอัตโนมัติ
 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน รองรับ
การให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์
 ค่าบารุงรักษา
อุปกรณ์

 ติดตั้งบริการ Wifi
 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน รองรับการ
ให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์
 ค่าบารุงรักษา
อุปกรณ์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภำพโครงสร้ำงพื้นฐำน และ กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนดิจิทัลเพื่อรองรับกำรก้ำวสู่องค์กรที่มีกำรดำเนินงำนแบบอัจฉริยะ
1

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานด้านดิจิทลั

17.1400

15.000

15.000

15.000

 การยื่นขอการ
รับรองมาตรฐาน
ISO 27001:2013
 กฎระเบียบด้าน
ดิจิทัล
 จัดทาแบบ
สถาปัตยกรรม
องค์กร (EA)
 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน รองรับ
การให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์

4

 การจัดรูปแบบ
ข้อมูลขององค์กร
 การเข้าใช้งานจาก
ระยะไกลแบบ
เครือข่ายเสมือน
 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน รองรับ
การให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์คา่
บารุงรักษา
อุปกรณ์

ลำดับ

งบประมำณ (ล้ำนบำท)

โครงกำร/กิจกรรม
2561

2562

2563

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
2564

2561

2562

2563

2564

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลำกรให้มีควำมตระหนักรู้ เข้ำใจ และพร้อมในกำรผลิต ใช้ และ นำสื่อดิจิทลั มำประยุกต์ใช้กบั ภำรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ
1

ส่งเสริมบุคลากรให้มีทักษะความรู้ ความ
เข้าใจเทคโนโลยีดจิ ิทัล

0.8000

0.8000

0.8000

0.8000

 ผู้บริหารระดับสูง
ได้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร
ภายนอกจานวน
๑ หลักสูตร
 บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมทักษะ
การใช้ดิจิทัลของ
วว.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20
 บุคลากรที่เข้ารับ
การสร้างความ
ตระหนัก ISO
27001:2013 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
20

5

 พัฒนาบุคลากรให้  พัฒนำบุคลำกรให้  พัฒนำบุคลำกรให้
มีความรู้
สำมำรถ
สำมำรถปฏิบัติงำน
ความสามารถ
ปฏิบัติงำนโดยใช้
โดยใช้เทคโนโลยี
รองรับเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเป็น
เป็นเครื่องมือในกำร
สมัยใหม่
เครื่องมือในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพ
 จัดทาหลักสูตร
เพิ่มประสิทธิภำพ
ฝึกอบรมออนไลน์

ลำดับ

งบประมำณ (ล้ำนบำท)

โครงกำร/กิจกรรม

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

2561
2562
2563
2564
2561
2562
2563
2564
ยุทธศำสตร์ที่ 3: บูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแบบครบวงจร ณ จุดเดียว และอำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชน
1 ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
0.3000 37.000 10.0000 10.0000  การเชื่อมโยง
 การเชื่อมโยงกับ  ลดความซ้าซ้อน  การเพิ่มช่องทาง
หน่วยงานที่รองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายอก
ของข้อมูลระหว่าง
ดิจิทัลให้กับ
หน่วยงานอย่าง
หน่วยงานภายใน
ประชาชนในการ
 การให้บริการ ณ
น้อย 1 ระบบ
เข้าถึงบริการ
จุดเดียว

ลำดับ

งบประมำณ (ล้ำนบำท)

โครงกำร/กิจกรรม
2561

2562

2563

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
2564

2561

2562

2563

2564

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร ดำเนินงำน และกำรบริกำร แบบอัจฉริยะ ที่สะดวก ปลอดภัย เพื่อยกระดับงำนบริกำรโดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง
1

4.1 ระบบดิจิทัลเพื่อกระบวนการวิจัย

0.7000

0.3000

0.3000

0.3000

 ระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัย
พัฒนา วทน.

2

4.2 ระบบดิจิทัลเพื่อกระบวนการบริหาร
การเงิน การคลัง

3.9000

3.9000

3.9000

3.9000

 การปรับปรุง
 ปรับปรุงระบบ/
ระบบฐานข้อมูล
กระบวนการ
สัญญาและการ
ติดตามเอกสาร
แจ้งเตือน
 บารุงรักษาระบบ
 การปรับปรุง
ระบบงบประมาณ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ

6

 บารุงรักษาระบบ

 บารุงรักษาระบบ



บารุงรักษาระบบ

 บารุงรักษาระบบ



บารุงรักษาระบบ




จัดการโครงการ
วทน. (ค่าใช้จ่าย
เงินประมาณการ)
SAP (ระบบ
เบิกจ่าย Good
Issue)
ปรับปรุงกระบวน
เดินบัญชีหัก กยศ
จัดทา Mobile
 บารุงรักษาระบบ
Application เพื่อ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้าน วทน.
ของศูนย์
เชี่ยวชาญ
จัดทา Mobile
 CRM / Call
Application เพื่อ
Center
ติดตามงาน
 บารุงรักษาระบบ
บริการ

3

4.3 ระบบดิจิทัลเพื่อการถ่ายทอดองค์
ความรู้ วทน.

0.1000

0.0500

10.0000

1.0500



4

4.4 ระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพงาน
บริการอุตสาหกรรมของ วว.

0.1000

3.0100

7.1000

1.3000
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4.5 ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร (HRIS)

-

-

1.0000

1.0000

 ปรับปรุงระบบ
HRIS ที่สาคัญ
และมีผลกระทบ
ต่อผู้ใช้งานอย่าง
น้อย 2 โมดูล
(พัฒนาโดย วว.)
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 บารุงรักษาระบบ

 Peoplecentered
 บารุงรักษาระบบ

 บารุงรักษาระบบ

 Executive
Information
System (EIS)
 Decision
Support
System (DSS)
 บารุงรักษาระบบ
 Smart Office
 บารุงรักษาระบบ

 บารุงรักษาระบบ

 Smart Office
 บารุงรักษาระบบ

ส่วนที่ 4 โครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัลที่ดำเนินกำรเพิ่มเติม (หำกมี)
คำอธิบำย
ลา
ดับ

โปรดระบุโครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัล ที่หน่วยงำนวำงแผนดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 ที่ยังไม่ปรำกฏในแบบสำรวจในส่วนที่ 3

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
2561

2562

2563

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ภำยใต้แผนปฏิบตั ิกำรดิจิทัล วท. 2560-2564

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
2564

2561

2562
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2563

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 เพื่อลดความเหลื่อมล้าการใช้ประโยชน์ด้าน วทน.
บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร
พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร

** สำมำรถดำวน์โหลด แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 และแบบสำรวจผลกำรดำเนินงำนฯ **
ได้ที่ URL : http://cio.most.go.th
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