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

นำยสมนึก จูมี

ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร

อีเมล

jsomnuek@dss.go.th

โทรศัพท์ 02-2017516
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 : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ข้อมูลตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564
ที่

โครงกำร
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

ผลกำร
เบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรดำเนินงำน

(ล้ำนบำท)

1

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการ
บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้กรอบสถาปัตยกรรมองค์กรของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ

5.0535

MOST OneStop
Web
.NET
Framework

DSS Web

Java
Framework

HTML5

DSS iOS App

JAVASCRIPT

4.991358

DSS Android App

SWIFT

CMS

PHP

HTTP REST/JSON

API Gateway
Authentication

Customer

Back Office

HTTP REST/JSON

Customer

Finance

Budget

Inventory

Notification

Front Office

Service
Submission&Delivery

Tracking

HTTP REST/JSON

HR

Native Protocol

JPA

JDBC

SQL

Native Protocol

.Net/ODBC

NAS/SAN File System
MySQL

MSSQL

ORACLE

ภาพแสดงกรอบสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

2

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

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดควำมเหลื่อมลำกำรใช้ประโยชน์ดำ้ น วทน.
1

พัฒนาห้องสมุดดิจิทลั ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

12.5921

-

-

-

1) จานวนฐานข้อมูลด้าน
วทน. ที่ได้รับการพัฒนา
จานวน 1 ฐาน (ด้านอาหารฯ)
ต่อปี
2) จานวนสารสนเทศด้าน
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่มีการบูรณาการ
ความร่วมมือร่วมใช้ระหว่าง
หน่วยงานภายใต้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและเครือข่ายแหล่ง
บริการสารสนเทศจานวนไม่
น้อยกว่า 50 เรื่อง/ปี
3) บริการจัดทาเอกสารฉบับ
เต็มตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ (Fact
Document Delivery
Service) จานวน 300 เรื่อง/
ปี

3

2562

2563

2564

ลำดับ

งบประมำณ (ล้ำนบำท)

โครงกำร/กิจกรรม

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

2561

2562

2563

2564

4.5000

14.5000

4.5500

4.6600

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร
3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการ 13.3951 14.1883
บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

15.3250

15.8950

2561
4) จานวน e-book และ
สารสนเทศด้าน วศท.ใน
รูปแบบดิจิทลั จานวน 1,000
เล่ม/ปี
5) จานวนดัรรชนีและ
สาระสังเขปด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในรูปดิจิทลั
จานวน 100 เรื่อง
1) จานวนบริการแบบ
Online ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการเพิม่ ขึ้น 1 บริการ
2) จานวนศูนย์บริการฯ
เพิ่มขึ้น 1 ภูมิภาค

พัฒนาห้องสมุดดิจิทลั ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ต่อ)

2

โครงการพัฒนาและยกระดับการ
ให้บริการ วทน. ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล

ได้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารที่บูรณาการกับงานใน
ทุกภารกิจของหน่วยงาน

4

2562

2563

2564

1) จานวนบริการแบบ
Online ของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ
เพิ่มขึ้น 3 บริการ
3) ความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1) จานวนบริการแบบ
Online ของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ
เพิ่มขึ้น 1 บริการ
2) ความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

1) จานวนบริการแบบ
Online ของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ
เพิ่มขึ้น 1 บริการ
2) ความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

บูรณาการการใช้งาน
ทรัพยากรดิจิทลั ของ
หน่วยงานได้ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 20

บูรณาการการใช้งาน
ทรัพยากรดิจิทลั ของ
หน่วยงานได้ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 40

บูรณาการการใช้งาน
ทรัพยากรดิจิทลั ของ
หน่วยงานได้ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ส่วนที่ 4 โครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัลที่ดำเนินกำรเพิ่มเติม (หำกมี)
คำอธิบำย
ลาดับ

โปรดระบุโครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัล ที่หน่วยงำนวำงแผนดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 ที่ยังไม่ปรำกฎในแบบสำรวจในส่วนที่ 3
โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
2561

2562

2563

2564

1

โครงการบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ สอบเทียบ ที่
ได้รับการรับรองระบบงาน
ISO/IEC 17025

-

6.5000 2.3800 2.4300

2

โครงการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน
และสร้างเครือข่าย เพื่อ
ต่อต้านการทุจริตเชิงรุก
ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

7.0000

-

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ภำยใต้แผนปฏิบตั ิกำรดิจิทัล วท. 2560-2564

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

-

2561

2562

2563

2564

1) ชุดข้อมูลเปิดการขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการของ
บริษัท/หน่วยงานรัฐของ
ประเทศ ที่ได้รับการรับรอง
ระบบงาน ISO/IEC 17025
จานวน 1 ชุดข้อมูล
2) จานวนระเบียนข้อมูล
ความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบ
เทียบที่ได้รับการรับรองฯ
จากทั้ง 3 หน่วย รวมกันไม่
น้อยกว่า 100,000 ระเบียน
1) ร้อยละเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต มี
จิตสานึกสาธารณะ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1) จานวน
ระเบียนข้อมูล
ความสามารถ
ของ
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ สอบ
เทียบที่ได้รับการ
รับรองฯ จากทั้ง
3 หน่วย รวมกัน
ไม่น้อยกว่า
150,000
ระเบียน

1) จานวน
ระเบียนข้อมูล
ความสามารถ
ของ
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ สอบ
เทียบที่ได้รับการ
รับรองฯ จากทั้ง
3 หน่วย รวมกัน
ไม่น้อยกว่า
200,000
ระเบียน

5

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
1
2
3
4





ลาดับ

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
2561

3

ยกระดับการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั (ขอตั้ง
งปม. ปี 2562)

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ภำยใต้แผนปฏิบตั ิกำรดิจิทัล วท. 2560-2564

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

2562

2563

2564

7.7656

4.1

4.1

2561

2562

2563

2564

1) พัฒนาระบบริหารการ
เรียนการสอน Virtual
learning space ที่รองรับ
การเรียนผ่านโซเซียลมิเดีย
และ สามารถเชื่อมต่อระบบ
ฐานข้อมูลอื่น ๆ ได้โดยตรง
และสามารถเข้าถึงระบบ
ผ่าน Mobile application
2) พัฒนาหลักสูตรใน
รูปแบบสื่อการเรียนรู้ดจิ ิทัล
ด้านการประกอบาร การ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรม
จานวน 10 หลักสูตร
3) พัฒนาบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า
2,000 คน

1) พัฒนา
หลักสูตรใน
รูปแบบสื่อสาร
เรียนรูด้ ิจิทัลด้าน
การประกอบการ
การผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม
จานวน 5
หลักสูตร
2) พัฒนา
บุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการไม่
น้อยกว่า 2,000
คน

1) พัฒนา
หลักสูตรใน
รูปแบบสื่อการ
เรียนรูด้ ิจิทัลด้าน
การประกอบการ
การผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม
จานวน 5
หลักสูตร
2) พัฒนา
บุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการไม่
น้อยหว่า 2,000
คน

6

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
1
2
3
4



ลาดับ

4

โครงกำร/กิจกรรม

โครงการพัฒนาองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสรู่ ะดับฐานราก
เพื่อรองรับ Smart OTOP
& SMEs

งบประมำณ (ล้ำนบำท)

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ภำยใต้แผนปฏิบตั ิกำรดิจิทัล วท. 2560-2564

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

2561

2562

2563

2564

2561

2562

-

10.1100

-

-

-

1) ฐานข้อมูลความรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นที่ให้บริการสาหรับ
ผู้วิจัย นิสติ นักศึกษา
ผู้ประกอบการ SMEs
วิสาหกิจชุมชน OTOP และ
ประชาชนจานวน 1 ฐาน
2) ข้อมูลความรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น ที่เป็นรูปแบบพร้อม
ใช้งานและมีความทันสมัย
น่าสนใจ (Smart) ใน
รูปแบบดิจิทลั สาหรับผู้วิจยั
นิสิต นักศึกษา
ผู้ประกอบการ SMEs/
วิสาหกิจชุมชน/OTOP และ
ประชาชนจานวน 100 เรื่อง
3) องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นในรูปแบบวิดีทัศน์ที่
สามารถเผยแพร่ให้แก่
ประชาชนผ่าน Social
media/Online จานวน 50
เรื่อง

7

2563

2564

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
1
2
3
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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