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

นำงสำวอธิกำร ทองวัฒน์

ตำแหน่ง หัวหน้ำส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสำร

อีเมล

athikarn@slri.or.th

โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1315
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 : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)

ที่

โครงกำร

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

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
1

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

2

จัดทา Enterprise Architecture

3

ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

พัฒนาระบบย่อย (ระบบรับข้อมูล
สาหรับการใช้จ่ายเงินตามแผนการ
ดาเนินงาน, ระบบรับข้อมูลสาหรับงาน
บัญชีและการเงิน
แผนการดาเนินโครงการจัดทา
Enterprise Architecture

จัดอบรม สัมมนาและ/หรือทัศนะศึกษา
ดูงานให้กับบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง

2

0.2
-

-

ผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

- ศึกษาระบบงานที่มีอยู่ในปัจจุบนั และออกแบบระบบ
คิดเป็นร้อย 30 ของการดาเนินงาน โดยคาดว่าจะ
ดาเนินการพัฒนาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561
- มีการจัดทาแผนการดาเนินการในการจัดทา Enterprise
Architecture รับผิดชอบโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสาร ดังนี้
1. ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
Enterprise Architecture ดาเนินการในปีงบประมาณ
2561 – 2562
2. ดาเนินการจัดทา Enterprise Architecture ใน
ปีงบประมาณ 2563 – 2564
1. หลักสูตร "การพัฒนา Application สาหรับมือถือ ด้วย
React Native" ในช่วงระหว่างวันที่ 20-21 และวันที่ 2728 เมษายน และวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา
09.00-16.30 น.

0.19

-

0.05

ที่

ข้อมูลตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564

โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรดำเนินงำน

(ล้ำนบำท)

2. การอบรมเรื่อง “คุณกาลังทาผิด พรบ. คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2560 โดยไม่รตู้ ัวหรือไม่” 21 กันยายน 2560

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

ลำดับ

งบประมำณ (ล้ำนบำท)

โครงกำร/กิจกรรม
2561

2562

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

2563

2564

2561

2562

2563

2564

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดควำมเหลื่อมลำกำรใช้ประโยชน์ดำ้ น วทน.
1

Voice Over ip และ CRM

-

-

-

5.0000

-

-

-

2

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

-

-

-

-

พัฒนาระบบย่อย
(ระบบรับข้อมูล
สาหรับการใช้
จ่ายเงินตามแผนการ
ดาเนินงาน, ระบบรับ

ปรับปรุง ระบบรายงาน
ผลการดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม,ระบบ
จัดทาคาของบประมาณ,
ระบบงานรับบริการ,

-

3

มีระบบ Voice
Over Ip และ
CRM
-

ลำดับ

งบประมำณ (ล้ำนบำท)

โครงกำร/กิจกรรม
2561

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร
3 จัดทา Enterprise Architecture
-

2562

-

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

2563

2564

-

0.2000

2561
ข้อมูลสาหรับงาน
บัญชีและการเงิน
และ ระบบรับข้อมูล
สาหรับงานบุคคล
(ระบบงานทะเบียน
ประวัติ (Central
Database (
Employee
Information)) ร้อย
ละ 50,ระบบการ
ตรวจสอบเวลา
(Time
Attendance)) ร้อย
ละ 50

2562
ระบบรับข้อมูลสาหรับ
งานบุคคล (ระบบงาน
ทะเบียนประวัติ (Central
Database(Employee
Information)),ระบบการ
ตรวจสอบเวลา (Time
Attendance)) ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
, ระบบสวัสดิการ, ระบบ
การสรรหาบุคลากร,
ระบบฝึกอบรม, ระบบ
การต่อสัญญา

2563

2564

ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
การจัดทา
Enterprise
Architecture

ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทา Enterprise
Architecture ดาเนินการ
ตามแผน ได้ร้อยละ 50

ดาเนินการจัดทา
Enterprise
Architecture
ดาเนินการตาม
แผน ได้ร้อยละ 75

ดาเนินการจัดทา
Enterprise
Architecture
ดาเนินการจัดทา
Enterprise
Architecture ได้
ร้อยละ 100

ดาเนินการตามแผน
ได้ร้อยละ 25

4

ลำดับ

งบประมำณ (ล้ำนบำท)

โครงกำร/กิจกรรม
2561

4

ปรับปรุงระบบ Video Conference

-

2562
-

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

2563

2561

-

2564
2.0000

0.2000

0.2000

จัดอบรม สัมมนา
และ/หรือทัศนะ
ศึกษาดูงานให้กับ
บุคลากร ปีละ 2 ครั้ง

2562

2563

-

-

2564
พัฒนาระบบย่อย
Video
Conference เพื่อ
รองรับการประชุม
ได้ 25 ช่องทาง
พร้อมกัน

จัดอบรม สัมมนาและ/
หรือทัศนะศึกษาดูงาน
ให้กับบุคลากร ปีละ 2
ครั้ง

จัดอบรม สัมมนา
และ/หรือทัศนะ
ศึกษาดูงานให้กับ
บุคลากร ปีละ 2
ครั้ง

จัดอบรม สัมมนา
และ/หรือทัศนะ
ศึกษาดูงานให้กับ
บุคลากร ปีละ 2
ครั้ง

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลำกร
5

ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร

0.2000

0.2000

5

ส่วนที่ 4 โครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัลที่ดำเนินกำรเพิ่มเติม (หำกมี)
คำอธิบำย
ลา
ดับ

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

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
2561

1

2

พัฒนำระบบประชุม
ออนไลน์

-

พัฒนำระบบสร้ำง User &
Password สำหรับใช้งำน
อินเตอร์เน็ตอัตโนมัติด้วย
บัตรประชำชน

-

2562
-

-

2563
-

-

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ภำยใต้แผนปฏิบตั ิกำรดิจิทัล วท. 2560-2564

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
2564
-

-

2561
2562
ดำเนินกำรพัฒนำระบบ
ดำเนินกำรพัฒนำ
ประชุมออนไลน์ต้นแบบ ระบบประชุมออนไลน์
แล้วเสร็จ ร้อยละ 75
ต้นแบบแล้วเสร็จ
พัฒนำระบบสร้ำง User
พัฒนำระบบสร้ำง
& Password สำหรับใช้ User & Password
งำนอินเตอร์เน็ตอัตโนมัติ
สำหรับใช้งำน
ด้วยบัตรประชำชน
อินเตอร์เน็ตอัตโนมัติ
ต้นแบบแล้วเสร็จร้อยละ ด้วยบัตรประชำชน
75
ต้นแบบแล้วเสร็จ

2563

2564

ยุทธศาสตร์
1

ยุทธศาสตร์
2

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
6

ยุทธศาสตร์
3

3

3

ยุทธศาสตร์
4

