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

นำยสมชำยพงษ์เกษม

ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1

อีเมล

somchaip@tint.or.th

โทรศัพท์ 0844380516

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 : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)

ที่

โครงกำร

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

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
1

ปรับปรุงเว็บไซต์หลักของสถาน

เว็บไซต์ตามข้อกาหนดของ W3C และ
สามารถรองรับ Mobile Device

0.2000

2

อบรมความรู้เรื่องความตระหนักด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
ปลอดภัย

3

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise
Resource Planning)

มี ระบบ ERP รองรับการทางานภายในมี
โมดูลรองรับการทางานอย่างน้อย 7
โมดูล

2

ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

1.8000

0.1200

ไม่ได้รับงบประมาณในปี 2560
แต่ได้โอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณดาเนินงานในปี 2561
แทน และอยู่ระหว่างดาเนินการในปี 2561
ดาเนินการเรียบร้อย

9.0000

ดาเนินการเรียบร้อย

9.0000

0.0963

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

-

-

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดควำมเหลื่อมลำกำรใช้ประโยชน์ดำ้ น วทน.
1

ระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

2

สื่อเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์สาหรับประชาชน

3

ปรับปรุงเว็บไซต์หลักของสถาน

3.9000

3.0000

-

-

มีบริการแบบ smart มีบริการแบบ smart
service อย่างน้อย 11 service เพิ่มขึ้นอีก
บริการ
อย่างน้อย 8 บริการ

-

0.5000

0.5000

0.5000

-

1.8000

-

-

-

เว็บไซต์ตามข้อกาหนด
ของ W3C และ
สามารถรองรับ
Mobile Device

-

1.2000

0.8200

0.1500

-

เรียนรูม้ าตรฐานและ
ข้อกาหนดของ
ISO27001

1.2000

-

-

-

ได้รับสถาปัตยกรรม
องค์กร (EA)

จานวนบทเรียนหรือ จานวนบทเรียนหรือ จานวนบทเรียนหรือ
องค์ความรู้ไม่น้อยกว่า องค์ความรู้ไม่น้อยกว่า องค์ความรู้ไม่น้อยกว่า
10 เรื่อง
10 เรือ่ ง
10 เรือ่ ง
-

-

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร
4

จัดทาระบบ ISO27001 สาหรับห้อง
ศูนย์ข้อมูลกลาง (Data center)

5

จัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)

0.1500

3

ได้รับคู่มือระบบ

-

ได้มาตรฐานการ
รับรอง 27001
-

ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
6 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร
(Enterprise Resource Planning)

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
9.0000 10.0000

มี ระบบ ERP รองรับ
การทางานภายในมี
โมดูลรองรับการ
ทางานอย่างน้อย 7
โมดูล

หมายเหตุ ปรับแก้หัวข้อจากโครงการเดิม: ”
ระบบสนับสนุนการให้บริการด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร์”

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
-ระบบ ERP รองรับ
การขายสินค้าและ
บริการ (Customer
Order)
-รองรับจานวนผู้
เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า
70 ผู้ใช้งาน

-

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลำกร
7

อบรมความรู้เรื่องความตระหนักด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

0.1200

0.1200

0.1200

0.1200

บุคลากรมีความรู้
(ไม่ได้รับงบประมาณ) ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก มี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมั่นคงปลอดภัย

4

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก มี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมั่นคงปลอดภัย

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก มี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมั่นคงปลอดภัย

ส่วนที่ 4 โครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัลที่ดำเนินกำรเพิ่มเติม (หำกมี)
คำอธิบำย
ลา
ดับ

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

โครงกำร/กิจกรรม

1

โครงกำรพัฒนำวงจร
เครือข่ำยสื่อสำรสำรองแบบ
ไร้สำย

2

โครงกำรจัดตั้งศูนย์สำรอง
ข้อมูลฉุกเฉิน(Disaster
Recovery Site)

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
2561
5.000

5.775

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ภำยใต้แผนปฏิบตั ิกำรดิจิทัล วท. 2560-2564

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

2562
-

2563
-

2564
-

-

-

-

2561
มีระบบสื่อสำร
สำรองระหว่ำง
สำขำเพื่อลดควำม
เสี่ยงจำกปัจจัย
ภำยนอกที่จะทำให้
ระบบเครือข่ำย
สื่อสำรข้อมูลหลัก
ไม่สำมำรถใช้งำน
ได้
มีศูนย์สำรองข้อมูล
ฉุกเฉินเพื่อลดควำม
เสียหำยของข้อมูล
อันเนื่องมำจำกภัย
พิบัติและภำวะ
ฉุกเฉินต่ำงๆ และ
สำมำรถดำเนินงำน
ได้อย่ำงต่อเนื่อง

2562

2563

2564

ยุทธศาสตร์
1

ยุทธศาสตร์
2

ยุทธศาสตร์
3





5

ยุทธศาสตร์
4

3

โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนระบบเครือข่ำยไร้
สำย (Wireless Network
Intra-structure) ระยะที่ 2

5.744



มีระบบเครือข่ำยไร้
สำยภำยในที่
สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงครอบคลุมทุก
พื้นทีปฏิบัติงำน
และมีควำม
ปลอดภัย

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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