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ค ำชี้แจง 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) ติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของ วท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   
2) ทบทวนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 (ซ่ึงหน่วยงำนได้ให้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลของ วท.  

ปี พ.ศ. 2560 - 2564)  
แบบส ำรวจนี้  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  คือ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลผู้ตอบแบบส ำรวจ  
ส่วนที่  2  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัลประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
ส่วนที่  3  ทบทวนโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 
ส่วนที่  4  โครงกำรด้ำนดิจิทัลที่ด ำเนินกำรเพ่ิมเติม (หำกมี) 

  
หำกมีข้อสงสัยในกำรตอบแบบส ำรวจฯ สำมำรถสอบถำมได้ที่ นำงสำวปิยเนตร  พรรณดวงเนตร โทรศัพท์ 02 333 3818     E-Mail : piyanate@most.go.th 

 นำยณัฎฐพงศ ์ เจนจตุรำนนท ์ โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 7003  E-Mail :  natthapong@most.go.th  
 

   

โปรดระบุข้อมูลรำยละเอียดของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

ชื่อ – นำมสกุล นันทรัตน์ มหำสวัสดิ์ ต ำแหน่ง นักพัฒนำนโยบำย 

อีเมล nantarat@sti.or.th โทรศัพท์ 021605432 ต่อ 410 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบส ำรวจ 

แบบส ำรวจผลกำรด ำเนินงำนและกำรทบทวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัล ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 
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ค ำอธิบำย  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ขอให้หน่วยงำนพิจำรณำ 
  - ทบทวนควำมถูกต้องครบถ้วนของโครงกำร/กิจกรรม รวมถึงงบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

- ระบผุลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม  รวมถึงสถำนะของโครงกำร/กิจกรรม (ด ำเนินกำรเรียบร้อย, อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร, ยกเลิกโครงกำร)  
  

หน่วยงำน : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) 

ที ่ โครงกำร 

ข้อมูลตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564  

ผลกำรด ำเนินงำน  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
เบิกจ่ำย

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

1 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน Talent Mobility (ส่งเสริมการ
หมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในภาคผลิตและบริการ) 
  - การด าเนินงานและพัฒนาระบบฐานข้อมูล Talent Mobility 

1 ระบบ 2.4200 1 ระบบฐานข้อมูลบุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่พร้อมจะไปปฎิบตัิงานในสถานประกอบการ  

2.4200 

2 โครงการศึกษาสถานภาพการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม ่(Startup) 
   - การจัดท ากรอบการจัดเก็บข้อมูล และรายงานสถานภาพการ
พัฒนาผู้ประกอบการ Startup 

1 ระบบ 2.8600 1 ระบบ จัดท ากรอบการจัดเก็บข้อมูล และรายงานสถานภาพ
การพัฒนาผู้ประกอบการ Startup โดยได้มีการเปดิตัวชุดข้อมูล
รายงานสถานภาพการพัฒนาผู้ประกอบการ Startup ฉบับท่ี 1 

ในงาน Startup Thailand 2017 เมื่อวันท่ี 6-9 กรกฎาคม 
2560 และน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2560  

2.8600 

3 โครงการจดัตั้งและบริหารจดัการเมืองนวัตกรรมอาหาร   
   - จัดท าระบบเชื่อมโยงฐานข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย
และพัฒนา 

1 ระบบ 5.0000 1 ระบบฐานข้อมูลก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน  
http://www.foodinnopolis.or.th/fidatabank/index.php 

5.0000 

4 โครงการจดัท าตัวช้ีวัด ฐานข้อมูล ดัชนี ตามนโยบายแผน
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาต ิ

1 ระบบ 2.8900 1 ระบบฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม  
http://stiic.sti.or.th/ 

2.8900 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564  (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)   
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ที ่ โครงกำร 

ข้อมูลตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564  

ผลกำรด ำเนินงำน  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
เบิกจ่ำย

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

   - จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

1 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน Talent Mobility (ส่งเสริมการ
หมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในภาคผลิตและบริการ) 
  - การด าเนินงานและพัฒนาระบบฐานข้อมูล Talent Mobility  

1.0012 2.8500 - - 1 ระบบ 1 ระบบ - - 

2 โครงการศึกษาสถานภาพการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวตักรรม
รายใหม ่(Startup) 
   - การจัดท ากรอบการจัดเก็บข้อมูล และรายงานสถานภาพการ
พัฒนาผู้ประกอบการ Startup 
ยกเลิกโครงการ 

- - - - - - - - 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล  ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

ส่วนที่ 3 ทบทวนโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564  (ปีงบประมำณ พ.ศ.  2561 – 2564)   
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการจดัท าตัวช้ีวัด ฐานข้อมูล ดัชนี ตามนโยบายแผน
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาต ิ
   - จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

1.3340 0.5713 - - 1 ระบบ 1 ระบบ - - 

 

 

  ค ำอธิบำย โปรดระบุโครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัล ที่หน่วยงำนวำงแผนด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564  ที่ยังไม่ปรำกฏในแบบส ำรวจในส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 4 โครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัลที่ด ำเนินกำรเพิ่มเติม (หำกมี) 
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ล า
ดับ 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (ล้ำนบำท) ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์ ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร ์
ภำยใต้แผนปฏิบตัิกำรดิจิทัล วท. 2560-2564 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 ยุทธศาสตร์ 
1 

ยุทธศาสตร์ 
2 

ยุทธศาสตร์ 
3 

ยุทธศาสตร์ 
4 

1 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
ทุกคนเข้าถึงได้ (Web 
Accessibility)  
ตามข้อก าหนด ของ 
W3C และ 
เป็นไปตามมาตรฐาน
เว็บไซตภ์าครัฐก  ปแปก 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 ได้มาตฐาน 
W3C  

ระดับ A 

ได้มาตฐาน W3C  

ระดับ A 

ไดม้าตฐาน W3C  
ระดบั A 

ไดม้าตฐาน W3C  
ระดบั A 

    

2 จัดท าแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของ  
สวทน. 

0.1000 - 0.1000 - มีนโยบาย

และแนว

ปฏิบตัิ 

- ทบทวนนโยบาย

และแนวปฏิบตั ิ

-     

3 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทลัเพื่อการ
บริหารจดัการขององค์กร 
(ระบบสารสนเทศที่ได้รับ
การพัฒนาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการบรหิาร
จัดการองค์กร) 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4 รายการ 4 รายการ 4 รายการ 4 รายการ     

4                       การบ ารุงรักษาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

8.0000 12.0000 8.0000 8.0000 ผลความ
ประเมินความ

พึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ 
ร้อยละ 80 

ผลความประเมิน
ความพึงพอใจ

ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 
80 

ผลความประเมิน
ความพึงพอใจ

ผู้ใช้บริการ ร้อย
ละ 80 

ผลความประเมิน
ความพึงพอใจ

ผู้ใช้บริการ ร้อย
ละ 80 
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5 พัฒนา/เสริมสร้างความรู้ 
ความตระหนักด้าน ICT 

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ

การอบรมผ่าน
เกณฑ์การ

อบรม 
(Pretest-
Postes) 

ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การ

อบรม (Pretest-
Postes) 

ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การ

อบรม (Pretest-
Postes) 

ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การ

อบรม (Pretest-
Postes) 

    

6 ร้อยละของบุคลำกร
วิชำชีพด้ำน IT ที่ได้รับ
กำรเพิ่มทักษะ 

0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50     

 

หมำยเหตุ :  

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร 

 
 

** สำมำรถดำวน์โหลด แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564  และแบบส ำรวจผลกำรด ำเนินงำนฯ ** 
ได้ที่ URL : http://cio.most.go.th 


