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บทน ำ 

 

  ตามมติ ครม. เมื่อวันที่  5 เมษายน 2559 เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อ
เศรษฐกิจและสังคมและ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั ่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ ให้ทุกกระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม 
และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงาน
อิสระ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยจัดท าแผน 3 ปี และปรับทุกปีตาม
ความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู ่ไปกับการของบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจ าทุกปี  

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัด วท.  

 

        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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ก 

บทสรุปผู้บริหำร 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (วท.) ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2560- 2564 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด วท. 
โดยแผนฉบับนี้ประกอบด้วย  

ส่วนที่หนึ่ง บทน า กล่าวถึง บริบททั่วไป ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ/ภารกิจหลัก  
 การแบ่งส่วนราชการและผังโครงสร้างของ วท. 

ส่วนที่สอง  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564  
 ในส่วนของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จโดยรวม 

  ส่วนที่สาม   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ วท. 
  
  วิสัยทัศน์   

 “ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสร้างปัญญา
ในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 

1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุน วทน. เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม 

2) พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และบริการด้าน 
วทน. เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและประยุต์ใช้ วทน. 

3) บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรเพ่ือยกระดับศักยภาพกระบวนการ
ปฏิบัติงานการบริหารจัดการ และการให้บริการขององค์กร 

4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างสรรค์ และ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

 
ยุทธศำสตร์ 
   ยุทศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มี                       

4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาค

เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าการใช้
ประโยชน์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร 



 

  
 

ข | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

  ในแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วยค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย/
ผลสัมฤทธิ ์

(2560-2564) 
หน่วยงำน 

1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
   ด้วย วทน. เพื่อสร้าง  
   ความเข้มแข็งให้กับ 
   ภาคเกษตร  
   อุตสาหกรรม และ  
   บริการ ผ่าน    
   เทคโนโลยดีิจิทัล 

เพิ่มโอกาสและคณุค่าให้กับ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ ด้วย วทน. ผ่าน 
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1.1 จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ดร้ับการ 
     พัฒนา/ส่งเสริมการประยุกต์ใช้  
     เทคโนโลยีดิจิทลั   
1.2 จ านวนระบบ/ผลงานวิจัยด้าน  
     เทคโนโลยีดิจิทลัที่สนับสนุนภาค 
     เกษตรอุตสาหกรรมและบริการ 

200 ราย 
 
 

30 ระบบ/ผลงาน 

วศ., พว. 
 
 

พว., ศลช. 

2. พัฒนาและประยุกต์   
   ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
   เพื่อลดความเหลื่อม 
   ล้ าการใช้ประโยชน ์
   ด้าน วทน. 

1. ประชาชนสามารถ 
   เข้าถึงทรัพยากร และ 
   บริการด้าน วทน.  
   ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
2. เพิ่มโอกาสในการ 
   เรียนรู้และการเข้าถึง 
   ความรู้ด้าน วทน.  
   และบริการที่ทันสมัย  
   ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

2.1 จ านวนผูเ้ข้าถึงความรู/้ระบบบริการ 
     ด้าน วทน. ผ่านระบบออนไลน์ 
2.2 จ านวนระบบบริการด้าน วทน.  
     ที่ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ 
2.3 จ านวนสื่อดจิิทัลเพื่อการบริการความรู ้
     ด้าน วทน. ที่เข้าถึงได้โดยสะดวก 
2.4 จ านวนแหล่งเรียนรู้ชุมชนท่ีไดร้ับการ 
     สนับสนุนด้านเทคโนโลยดีิจิทลั 
2.5 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด วท.  
     มีเว็บไซต์/ระบบบริการที่ทุกคนเข้าถึง 
     ได้ (Web Accessibility)  
     ตามข้อก าหนด ของ W3C 

19,000 ราย 
 

130 ระบบ 
 

100,000 รายการ 
 

20 แห่ง 
 

ร้อยละ 100 

ทุกหน่วยงาน
ในวท. 

ทุกหน่วยงาน
ในวท. 

ทุกหน่วยงาน
ในวท. 
พว. 

 
ทุกหน่วยงาน

ในวท. 

3. บริหารจัดการ 
   การใช้เทคโนโลยี 
   ดิจิทัลในองค์กร 
  

1. บริการขององค์กรที ่
   ตอบสนองประชาชน 
   ได้อย่างสะดวก  
   รวดเร็ว และถูกต้อง 
2. ประชาชนสามารถ 
    เข้าถึงข้อมูล 
    หน่วยงานในสังกัด  
    วท. ได้อย่างสะดวก  
    และเหมาะสม 
3. โครงสร้างพื้นฐาน 
   ดิจิทัลของหน่วยงาน 
   ในสังกัด วท. ที่เอื้อ 
   ต่อการปฏิบัติงานและ 
   การบริหารจดัการ 
   ภายใน รวมถึงการ 
   ให้บริการ วทน. ทาง 
   อิเล็กทรอนิกส์ที ่
   สะดวก รวดเร็ว 

3.1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด วท. ที่ม ี
     ระบบบริการในรูปแบบดิจิทัลเพื่อ 
     บริการประชาชนหรือผู้ใช้บริการผ่าน 
     อุปกรณ์ที่หลากหลาย 
3.2 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด วท.  
     ที่เปิดเผยข้อมูล (Open Data) เพื่อให ้ 
     บริการประชาชน 
3.3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด วท. ที่มี 
     การจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)  
3.4 จ านวนระบบสารสนเทศท่ีมีการบูรณา 
     การและใช้งานร่วมกันระหว่าง 
     หน่วยงาน 
3.5 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด วท. ที่ม ี
     นโยบาย/แนวปฏิบัติทางดา้น 
     เทคโนโลยีดิจิทลัที่จ าเป็นท่ีสอดคล้อง 
     กับข้อก าหนดของกฎหมายและมีการ 
     ปฏิบัติจริง 
     (ณ ปี 2559 มีฐาน 5 หน่วยงาน) 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 80 
 

5 ระบบ 
 
 

ร้อยละ 80 
 

ทุกหน่วยงาน
ในวท. 

 
 

ทุกหน่วยงาน
ในวท. 

 
ทุกหน่วยงาน

ในวท. 
ทุกหน่วยงาน

ในวท. 
 

ทุกหน่วยงาน
ในวท. 

 
 
 
 
 



 

| แผนปฏิบัติการดจิิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
   

ค 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย/
ผลสัมฤทธิ ์

(2560-2564) 
หน่วยงำน 

4.พัฒนาความรู้และ 
   ทักษะด้าน 
   เทคโนโลยดีิจิทัล 
   ของบุคลากร 

1. บุคลากรมีความรู้  
    ความเข้าใจ และม ี
    ความตระหนัก  
    มีทักษะการใช้ 
    เทคโนโลยีดจิิทัลได ้
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
    และมั่นคงปลอดภัย 
2. บุคลากรในวิชาชีพ 
    ด้านเทคโนโลยดีิจทัล  
    มีความรู้ ทักษะใน 
    การพัฒนาบริหาร 
   จัดการและให้บริการ 
   เทคโนโลยดีิจทัล 

4.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรทีผ่่านการ 
     อบรมความรู้ด้านดิจิทัล 
     (วัดจาก pretest – posttest 

4.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบ  
     (Security Awareness)   

4.3 ร้อยละของบุคลากรวิชาชีพด้าน 
     เทคโนโลยีดิจิทลั ที่ได้รับการเพิ่ม 
     ทักษะในการปฏิบัติงานด้าน   
     เทคโนโลยีดิจิทลั                                                                                                              

ร้อยละ 80 
 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 

ทุกหน่วยงาน
ในวท. 

 
ทุกหน่วยงาน

ในวท. 
 

ทุกหน่วยงาน
ในวท. 

 

  โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560- 2564   

โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุภายใต้แผนปฏิบัติการมีจ านวนทั้งสิ้น 90 โครงการ วงเงิน
งบประมาณรวม 2,356.7307 ล้านบาท จ าแนกได้ดังนี้ 

1)   โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการจ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 2 
มีจ านวนโครงการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.44  ล าดับรองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 20   
ทั้งนี้  ในส่วนของการก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีกรอบวงเงินรวมสูงสุดคิดเป็น 
ร้อยละ 45.25 ล าดับรองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร้อยละ 41.62 ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพท่ี 2 -3 

ตารางที่ 1 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศำสตร์ 
โครงกำร/กิจกรรม
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 

งบประมำณ 
 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้างความ  
    เข้มแข็งให้กับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
    ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

16 17.78 1,066.5180 45.25 

2. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดความ   
    เหลื่อมล้ าการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. 

40 44.44 980.7918 41.62 

3. บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 18 20.00 286.4209 12.15 

4. พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ 
   บุคลากร 

16 17.78 23.0000 0.98 

รวม 90 100.00 2,356.7307 100.00 
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ภาพที่ 1 ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท.  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

 

ภาพที่ 2 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท.  
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

2) งบประมาณโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามปีงบประมาณ พบว่าปีงบประมาณ 2560       
มีกรอบวงเงินรวมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ  28.12  ล าดับรองลงมาคือ ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 23.99   
ปีงบประมาณ 2562  ร้อยละ 18.19  ปีงบประมาณ 2564  ร้อยละ 14.88 และ ปีงบประมาณ 2563 มีกรอบ
วงเงินน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.83  โดยในปีงบประมาณ 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที่1 มีกรอบวงเงินสูงสุด 
คือ  326.9280 , 295.5900 และ 195.000 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2563-2564 ยุทธศาสตร์ที่  2                                                                      
มีกรอบวงงินงสูงสุด คือ 163.3900  และ 163.9800  ล้านบาท   

ยุทธศาสตร์ที่ 1
17.78%

ยุทธศาสตร์ที่ 2
44.44%ยุทธศาสตร์ที่ 3

20%

ยุทธศาสตร์ที่ 4
17.78%

ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
45.25%

ยุทธศาสตร์ที่ 4
0.98%

ยุทธศาสตร์ที่ 2
41.62%

ยุทธศาสตร์ที่ 3
12.15%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. 
ปีงบประมำณพ.ศ. 2560 - 2564 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์
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จ 

ทั้งนี้  หากจ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีกรอบวงเงินงบประมาณสูงสุดใน
ปีงบประมาณ 2560 คือ 326.9280 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 2  และ 3 มีกรอบวงเงินงบประมาณสูงสุดใน
ปีงบประมาณ 2561 คือ 294.5327  และ 78.6951 ล้านบาท และยุทธศาสตร์ที่ 4 มีกรอบวงเงินสูงสุดใน
ปีงบประมาณ 2563  คือ 6.0200  ล้านบาท  ดังแสดงในตารางที่ 2 และภาพท่ี 3 - 4 

ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ  
           พ.ศ. 2560 - 2564 จ าแนกตามปีงบประมาณ 

ยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ  
2560 2561 2562 2563 2564 

1 326.9280 295.5900 195.0000 124.5000 124.5000 

2 294.5327 186.1991 172.6900 163.3900 163.9800 

3 37.4475 78.6951 56.8883 55.6450 57.7450 

4 3.7200 4.8200 4.0200 6.0200 4.4200 

รวม 662.6282  565.3042  428.5983  349.5550  350.6450  

ร้อยละ 28.12 23.99 18.19 14.83 14.88 
  

 

ภาพที่ 3 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท.  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 จ าแนกตามปีงบประมาณ 

 

 

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. 
ปีงบประมำณพ.ศ. 2560 - 2564 จ ำแนกตำมปีงบประมำณ

ปี 2560 
28.12%

ปี 2561 
23.99%

ปี 2562
18.19%

ปี 2563
14.83%

ปี 2564
14.88%
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ภาพที่ 4 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผปฏิบัติการดิจิทัล วท.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
จ าแนกตามปีงบประมาณ-ยุทธศาสตร์ 

 
3) งบประมาณโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานในก ากับมี

กรอบวงเงินรวมสูงสุดรวม  คิดเป็นร้อยละ 46.95 ล าดับรองลงมาคือ องค์การมหาชน ร้อยละ  36.71   
ส่วนราชการ ร้อยละ 14.36 และรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.98  โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานใน
ก ากับมีกรอบวงเงินสูงสุดในยุทธศาสตร์ที่ 2  คือ 174.4291 ล้านบาท  27.000 ล้านบาท  และ 650.7027 
ล้านบาท และกลุ่มหน่วยงานองค์การมหาชนมีกรอบวงเงินสูงสุดในยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ 610.7000  ล้านบาท 

ทั้งนี้  หากจ าแนกตามยุทธศาสตร์พบว่า กลุ่มหน่วยงานที่ก าหนดวงกรอบวงเงินสูงสุด 
ในแต่ละยุทธศาสตร์มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 องค์การมหาชน 610.7000 ล้านบาท  ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน่วยงาน
ในก ากับ 650.7027  ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 3  องค์การมหาชน 118.9700 ล้านบาท  และยุทธศาสตร์ที่ 4 
รัฐวิสาหกิจ 9.6000 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพท่ี 5-6 

ตารางที่ 3 สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ.  
               2560 – 2564 จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน 

ยุทศำสตร์ กลุ่มหน่วยงำน  
ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนในก ำกับ องค์กำรมหำชน 

1 - - 455.8180 610.7000 

2 174.4291 27.0000 650.7027 128.6600 

3 157.4509 10.0000 - 118.9700 

4 6.5000 9.6000 - 6.9000 

รวม 338.3800 46.600 1,106.5207 865.2300 

ร้อยละ 14.36 1.98 46.95 36.71 
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งบประมำณ (ล้ำนบำท)

ปีงบประมำณ

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 จ ำแนกตำมปีงบประมำณ-ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 4
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ช 

 

ภาพที่ 5 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564 จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน 

 

 

ภาพที่ 6 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์ 

4) งบประมาณโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มหน่วยงานที่ก าหนดไว้สูงสุดในแต่ละปีงบประมาณ 
มีดังนี้ ปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานในก ากับ 406.1607  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.30 ปีงบประมาณ 
2561 องค์การมหาชน 283.9200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.22 ปีงบประมาณ 2562 องค์การมหาชน  
180.4100  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.09  ปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานในก ากับ 165.2000  ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 47.26 และปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในก ากับ 162.2000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.26 
ดังแสดงในตารางที่ 4 และภาพท่ี 7-8 

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 จ ำแนกตำมกลุ่มหน่วยงำน

หน่วยงานในก ากับ
46.95%

องค์การมหาชน
36.71%

รัฐวิสาหกิจ 1.98%
ส่วนราชการ 14.36%
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งบประมาณ (ล้านบาท)

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 จ ำแนกตำมกลุ่มหน่วยงำน-ยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ.  
             2560-2564  จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน-ปีงบประมาณ 

ปีงบประมำณ กลุ่มหน่วยงำน 

 ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนในก ำกับ องค์กำรมหำชน 

2560 30.3475 33.8000 406.1607 192.3200 

2561 72.6242 6.0000 202.7600 283.9200 

2562 75.9883 2.0000 170.2000 180.4100 

2563 79.3250 2.8000 165.2000 102.2300 

2564 80.0950 2.0000 162.2000 106.3500 
 

 

 

ภาพที่ 7 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน-ปีงบประมาณ 
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1 

บทที่ 1 บทน ำ 

1.1  บริบททั่วไปของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1.1.1 วิสัยทัศน์ของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสร้างปัญญาในสังคม 
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน 

1.1.2  ค่ำนิยม 

MOST : 
M merit & modernization (สร้างสรรค์สิ่งดีงาม และ ทันสมัยอยู่เสมอ) 

O outcome – oriented (มุ่งประโยชน์ของชาติเป็นหลัก) 

S social accountability (มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม) 

T transparency & teamwork (โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการท างานร่วมกัน
ทั้งองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน) 

 

1.1.3 พันธกิจ/ภำรกิจหลัก 

1. เสนอแนะนโยบาย และจัดท ายุทธศาสตร์/แผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและด าเนินการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบ 
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของ
ประเทศ 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอ้ือต่อการสร้างปัญญา และ
การน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้เพ่ิมคุณค่ากับภาค
การผลิต รวมถึงภาคสังคม 

5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ 
รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ                     
ทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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1.1.4 กำรแบ่งส่วนรำชกำรและผังโครงสร้ำงของ วท. 

การแบ่งส่วนงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ประกอบด้วยหน่วยงาน
ในระดับกรมจ านวน 16 หน่วยงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่8 ผังโครงสร้างหน่วยงานในสังกัด วท. 

ส่วนรำชกำร  

• ส านักงานรัฐมนตรี (สร.)  
• ส านักงานปลัดกระทรวง (สป.)  
• กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  
• ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) 

รัฐวิสำหกิจ 

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
• องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) 

หน่วยงำนในก ำกับ 

• ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)  
• สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  
• ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชำต ิ(พว.) 

 

ส ำนักงำนรัฐมนตรี (สร.) 

สถำนบันวิจัยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

  
 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง (สป.) 

กรมวิทยำศำสตรบ์ริกำร (วศ.) 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ปส.) 

องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตรแ์ห่งชำติ 
(อพ.) 

สถำนบันมำตรวิทยำแหง่ชำติ (มว.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม

แห่งชำต ิ(สวทน.) 
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องค์กำรมหำชน 

• ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)  
• สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)  
• สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)  
• สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)  
• สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) 
• ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)  
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) 

1.2  แนวนโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้อง 
1.2.1  แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9 เป้าหมายระยะ 10 ปี 

เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ  

• ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนานวัตกรรม และสร้างสรรค์
ธุรกิจแนวใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 

• อุตสาหกรรมดิจิทัลมีบทบาทและความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมขึ้น
ตลอดจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในประชาคมโลก 

• เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งจากภายใน โดยธุรกิจฐานราก และ SMEs ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างศักยภาพในการท าธุรกิจ และสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดโลก 
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ตัวชี้วัด 
1) ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน  World Competitiveness  

Scoreboard  อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 15 อันดับแรก  
2) อุตสาหกรรมดิจิทัลมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น

ประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยสัดส่วนมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อ GDP เพ่ิมขึ้น 
เป็นร้อยละ 25 

เป้าหมายที่ 2 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัล
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

• ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัล และสื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียม  

• คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น จากการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
สาธารณะ โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวชี้วัด 
1) ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เสมือนเป็น

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานประเภทหนึ่ง 
2) อันดับการพัฒนาด้านไอซีทีของประเทศในดัชนี  ICT Development Index 

(IDI) อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด  40 อันดับแรก 

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม        
มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  

•  ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                        
   มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด   
   ประโยชน์และสร้างสรรค์ (digital literacy) 
• ประเทศไทยมีก าลังคนด้านดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ  
  มาตรฐานสากล  และก าลังคนในประเทศมีความรอบรู้และสามารถใช้เทคโนโลยี  
  ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงาน 

ตัวชี้วัด 
- ประชาชนทุกคนมีตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

    ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 

เป้าหมายที่ 4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

•  กระบวนทัศน์การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการของภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บริการประชาชน ธุรกิจ และทุกภาคส่วน
อย่างมีประสิทธิภาพมีความม่ันคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 
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ตัวชี้วัด 
- อั นดั บการ พัฒนาด้ านรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล  ในการจั ดล า ดั บของ  UN                               

e-Government rankings อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 50 
อันดับแรก 

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย  (Thailand Digital Lanscape) 
   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาว
อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงก าหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล หรือทิศทางการพัฒนาและ
เป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 10 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
ภาพที่ 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  

เป็นการสร้างให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและ   
ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการเข้าถึงบริการจะสามารถท าได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพ ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงที่รองรับความต้องการ และราคาค่าบริการที่ต้องจ่ายจะต้องไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการดิจิทัล    
อีกต่อไป ในอนาคตโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน  
เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

เป็นการเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (digital economy acceleration) โดย
มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล (digital business ecosystem) ควบคู่กับการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ และกระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิด
ความตระหนักถึงความส าคัญ และจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และปรับปรุงแนวทางการท าธุรกิจด้วยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) รวมถึงธุรกิจใหม่ (start 
up) ในด้านเศรษฐกิจชุมชน เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเชื่อมโยงท้องถิ่นกับตลาดโลก สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

เป็นการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ (digital society) มุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ า    ทาง
โอกาสของประชาชนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี
ดิจิทัล หรือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังมีราคาแพงเกินไป และให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาพลเมืองที่ฉลาดรู้เท่าทันข้อมูล และมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์ โดยสุดท้ายเมื่อโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลพร้อม และพลเมืองดิจิทัลพร้อมแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลจะ
เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มผ่านบริการดิจิทัลต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

เป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานและการให้บริการภาครัฐเพ่ือให้
เกิดการปฏิรูปกระบวนการท างานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อ านวย                
ความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและ
ความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอย่างมีมาตรฐาน ให้ความส าคัญกับการรักษา                      
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล รวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ เพ่ือให้ภาคเอกชน
หรือนักพัฒนาสามารถน าข้อมูลและบริการของรัฐไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการ และสร้างรายได้
ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนดิจิทัล ( digital workforce) ขึ้นมารองรับการท างานในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นทั้งกลุ่มคนท างานที่จะเป็นก าลังส าคัญในการสร้างผลิตภาพการผลิต (productivity) 
ในระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมให้ประชาชน
ทั่วไป ก็เป็นอีกเรื่องที่ส าคัญไม่แพ้กัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้กับผู้ประกอบการผู้ท างาน และผู้ใช้บริการซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการอ านวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน โดย
ภารกิจส าคัญยิ่งยวดของยุทธศาสตร์นี้จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (standard) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
และข้อมูลส่วนบุคคล (privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (cyber security) 

 

1.2.2  ร่ำงแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรำยยุทธศำสตร์ (พ.ศ. 2560 - 2564) 
                 แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุม  
                 ทั่วประเทศ 

เป้ำหมำยของกำรขับเคลื่อน : เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงและ
ทันสมัย ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากทุกที่ ทุกเวลาอย่างมีคุณภาพ โดยโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลที่ส าคัญ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม 
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อินเทอร์เน็ต รวมถึงการแพร่ภาพกระจายเสียง จะต้องมีขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ในการรองรับการเชื่อมต่อ การติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใช้งานในรูปแบบต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
และความม่ันคงทางสังคมของประเทศ รวมทั้งเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคในอนาคต 

แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้ำหมำยของกำรขับเคลื่อน : การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ            
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกกระบวนการทางธุรกิจบนพ้ืนฐานของการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
กระบวนการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (ICT enabling whole value chain) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการด าเนินงาน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย 
และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) 
และกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
โอกาสทางการค้าผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับธุรกิจ SME และให้ประชาชนมีโอกาสในการสร้างรายได้ผ่าน
การค้าออนไลน์ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางการค้าให้กับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบ ด้วย
การสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล (digital business ecosystem) ที่เหมาะสม เพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการค้าและการลงทุนระดับภูมิภาค 

แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์ 3 สร้ำงสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงเท่ำเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้ำหมำยของกำรขับเคลื่อน : เพ่ือสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชน ห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น                
ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชน              
ที่รู้เท่าทันข้อมลูข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์ 4 ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 

เป้ำหมำยของกำรขับเคลื่อน : เพ่ือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานและ
การให้บริการภาครัฐ ปฏิรูปกระบวนการท างานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว 
อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชนแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วน
บุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอย่างมีมาตรฐาน ให้ความส าคัญกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล รวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ เพ่ือ ให้
ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถน าข้อมูลและบริการของรัฐไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการ และ
สร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป 

แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์ 5 พัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

เป้ำหมำยของกำรขับเคลื่อน  : ประเทศไทยจะสามารถผลิตก าลังคนทางด้านดิจิทัล             
ที่เพียงพอและเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนผลจากการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล (disruptive technology) และ
ระบบนิเวศของสื่อใหม่ (new media ecology) ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บริบทความต้องการ
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ก าลังคน ลักษณะของการจ้างงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมของการพัฒนาก าลังคนดิจิทัลเปลี่ยนไปจากเดิม 
การพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางก าลังคนทางด้านดิจิทัลของภูมิภาค พัฒนาระบบนิเวศของการท างานรูปแบบใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นแกนกลางส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนเป็นศูนย์รวมธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาก าลังคนดิจิทัลการ
พัฒนาก าลังคนดิจิทัลมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรวัยท างานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใน
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพให้มี
ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนใน 3 กลุ่มหลัก
กล่าวคือ บุคลากรวัยท างานทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารระดับสูง 

แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์ 6 สร้ำงควำมเชื่อม่ันในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้ำหมำยของกำรขับเคลื่อน :  ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรม
ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีระบบรองรับที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ ดูแลและคุ้ มครองข้อมูลส่วน
บุคคลให้มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมภายในขอบเขตที่ได้รับความยินยอม มีมาตรการเยียวยาความ
เสียหายแก่ผู้บริโภคอย่างครบวงจรที่ สะดวก รวดเร็ว เมื่อเกิดกรณีไม่พึงประสงค์ ก าหนดมาตรฐานข้อมูลที่เป็น
สากล สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไป ระบบและข้อมูลมีความพร้อมต่อ                  
การเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท าธุรกรรมระหว่างรัฐ เอกชน และข้ามหน่วยงาน ภาครัฐจัดท าชุด
กฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย ชัดเจน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 

1.2.3 แผนยุทธศำสตร์ระยะ 20 ปี กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 วิสัยทัศน์ 

“นวัตกรรมน าไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วยั่งยืน (Innovation Thailand : Towards a 
Sustainable Developed Economy)”  

 

เป้ำประสงค์ 

1. Startup Nation 
2. Innovation Thailand 
3. Tech-based Agriculture & Services 
4. การลงทุนวิจัยและนวัตกรรม 4 % ของ GDP 
5. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมภาคเอกชนต่อภาครัฐ 70:30 
6. บุคลากรวิจัยและพัฒนา 200 คนต่อประชากร 10,000 คน 
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ภาพที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศำสตรืและแผนงำนภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ระยะ 20 ปี วท. 
 

ยุทธศำสตร์   แผนงำน 

1 บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคต 
(HRD) 

1. การพัฒนาก าลังคนด้าน วทน. สู่อนาคต 

2. การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

3. การสร้างความตระหนักและแนวคิดนวัตกรรม 

2 บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำ
และนวัตกรรมในสำขำเป้ำหมำย  
(RDI management) 

1. การใช้ วทน. รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

2. การพัฒนานโยบายและมาตรการด้านวิจัยและ 
   นวัตกรรม 

3. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

3  Mega Science Projects  
เพื่อควำมสำมำรถระยะยำว 

1. การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อ 
   เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน วทน. 

4 พัฒนำเขตนวัตกรรมในพื้นที่
เป้ำหมำย (Innovation Zones) 

1. การสร้างสรรค์เมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

5 เทคโนโลยีเพื่อสังคมและ
เศรษฐกิจฐำนรำก (Technology 
for Community Economy) 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและ 
   นวัตกรรม 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรด้วย วทน. 

3. การส่งเสริมการใช้ วทน. ระดับชุมชน 
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1.2.4  กรอบยุทธศำสตร์ของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 - 2564)        

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและ
ยุทธศาสตร์ตลอดจนตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อรัฐสภา โดยมี                   
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 26 เป้าประสงค์  ดังนี้ 

 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ที่ 1  : ภาคการผลิตและบริการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือสร้างขดีความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที่ 2  : งานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมหรือต้นแบบเพื่อทดแทนการน าเข้าท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในราชการหรือเชิงพาณิชย์ 

เป้าประสงค์ที่ 3  : การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพและ 
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 4  : การส่งเสริมการลงทุนและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมด้วย วทน.  
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 

เป้าประสงค์ที่ 5  : การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ที่ 6  : การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ที่ 7  : การส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปให้มีศักยภาพและผลิตภาพ
มากขึ้นและช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ที่ 8  : การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพเพ่ือ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ที่ 9  : การพัฒนาระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ที่เอ้ือต่อการประกอบธุกกิจและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 

  
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรขับเคลื่อนสังคม ชุมชน ด้วย วทน. 

เป้าประสงค์ที่ 10 : การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

เป้าประสงค์ที่ 11 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ 

เป้าประสงค์ที่ 12 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำก ำลังคนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และควำมตระหนักด้ำน วทน.  
                                         เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 13 : ก าลังคนที่ได้รับการศึกษา การเสริมสร้างทักษะ ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตสตร์ เพ่ือเป็นฐานก าลัง 
คนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศท่ีมีขีดความ 
สามารถในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย์ในสาขา
ยุทธศาสตร์และ/หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ 

เป้าประสงค์ที่ 14 : ภาคการผลิตและบริการมีบุคลากรอย่างเพียงพอรองรับการผลิต 
ที่ใช้เทคโนโลยี การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และมีความร่วมมือ
ระหว่างรัฐและเอกชนในการผลิต และบ่มเพาะก าลังคน โดยบูรณาการ 
การเรียนรู้กับการท างาน และการส่งเสริมบุคลากรวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาครัฐให้สามารถไปปฏิบัติงาน
ภาคเอกชน 

เป้าประสงค์ที่ 15 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และทัศนคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานได้ 

เป้าประสงค์ที่ 16 : การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาศักยภาพ
คนไทยให้มีคุณภาพและมีพัฒนาการสมวัย 

เป้าประสงค์ที่ 17 : การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการสร้าง                
ความมั่นคงในชีวิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับสูง 

เป้าประสงค์ที่ 18 : การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ 
การศึกษา การท างาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ที่ 19 : พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรบริกำร และระบบสนับสนุนงำนวิจัย  
                                        พัฒนำและนวัตกรรม รวมทั้งกำรพัฒนำนโยบำย กำรก ำกับดูแล และ  
                                        กำรบริหำรจัดกำร ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ที่ 20 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นพ้ืนฐาน  
รองรับงานวิจัย และพัฒนาตลอดจนน าผลงานวิจัย และพัฒนา 
หรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 21 : ภาคเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้รับประโยชน์ 
และความสะดวกจากการบริการโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายการก ากับ
ดูแล และเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและนานา
ประเทศ 
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เป้าประสงค์ที่ 22 : ภาคการผลิตและการบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน 
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

เป้าประสงค์ที่ 23 : การปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการบริการภาคการผลิต สังคม  
และชุมชน 

เป้าประสงค์ที่ 24 : การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

เป้าประสงค์ที่ 25 : การด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการพัฒนาประเทศมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 26 : เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ 

  

1.2.5  แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
2558 - 2562 

1.2.5.1 วิสัยทัศน์ด้ำน ICT  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT)  

ที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย อย่างมีบูรณาการเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานตามพันธกิจ 

1.2.5.2 พันธกิจด้ำน ICT 
1) พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ     

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี 

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ทันสมัย           
มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

3) ส่งเสริมและผลักดันการบูรณาการระบบงานสารสนเทศ และพัฒนาคลังข้อมูลด้าน 
วทน. เพ่ือยกระดับศักยภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการขององค์กร 

4) บริหารจัดการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร อย่าง
มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.2.5.3 เป้ำหมำยในกำรพัฒนำ ICT 
                                 

 

 

 

ภาพที่ 13 เป้าหมายในการพัฒนา ICT 

Smart 
Services

Smart 
Knowledge

Smart 
Officer



 

  
 

14 | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

• Smart Services  ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศและบริการ วทน. ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย  

• Smart Knowledge  องค์กรมีสารสนเทศและองค์ความรู้  ด้าน วทน. อันเกิดจาก                
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอก ถูกต้องและทันสมัยในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่พร้อมใช้ในการบริหารจัดการ และการให้บริการแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป    
ตามแนวทางของ Open Government 

• Smart Officer  บุคลากรขององค์กรใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีวิจารณญาณ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร 

1.2.5.4 ตัวช้ีวัดโดยรวมของแผนแม่บท ICT วท. (2558 - 2562) 
1) ระดับการพัฒนา (Maturity Level) ของการบริการภาครัฐ e-Government 

service ขององค์กรในแต่ละระดับเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
2) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลด้าน วทน. ที่ส าคัญ และใช้ e-Services ผ่าน

การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
3) บุคลากรขององค์กรสามารถใช้ ICT ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ และปลอดภัย 

1.2.5.5 ยุทธศำสตร์แผนแม่บท ICT วท. 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำน ICT ของบุคลำกร 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์: 

1) บุคลากรทุกระดับ มีการเรียนรู้และใช้เครื่องมือด้าน ICT เพ่ือให้สามารถใช้
เครื่องมือด้าน ICT ในการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รู้เท่าทันและมีวิจารณญาณ เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบ ICT และ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

2) บุคลากร ICT มีความรู้  ทักษะในการพัฒนา บริหารจัดการ และ 
การให้บริการ ICT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถรองรับ
ความต้องการใช้งานด้าน ICT ส าหรับการบริหารจัดการและการให้บริการ 
วทน. ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการบริบท                   
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำและลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT ที่ทันสมัย
ม่ันคงปลอดภัยอย่ำงพอเพียงและคุ้มค่ำ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์: 

1) โครงสร้างพื้นฐานและระบบด้าน ICT ของหน่วยงานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
และ การบริหารจัดการภายใน รวมถึงการให้บริการ วทน.ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สะดวก รวดเร็ว ในทุกท่ี ทุกเวลา   
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2) การพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบด้าน ICT ของกระทรวง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดร่วมกันอย่างคุ้มค่า 
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมองภาพสถาปัตยกรรมรวม (EA) และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร (Optimal Infrastructure) 

3) ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ของกระทรวงที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรบูรณำกำรระบบ ICT และฐำนข้อมูลอย่ำงมีเอกภำพ เพื่อ  
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจขององค์กร 

เป้าหมายยุทธศาสตร์: 

1) มีบูรณาการในการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล ท าให้สามารถแลกเปลี่ยน 
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร และใช้ประโยชน์จาก                 
การบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ลดความซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร ในการลงทุนและ
งบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีคุณสมบัติ ลักษณะการใช้งาน
ประเภทเดียวกัน 

3) ความพร้อมในการให้บริการ วทน. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
เพ่ิมสูงขึ้น  

ยุทธศำสตร์ที ่4 : กำรบริหำรจัดกำร กำรใช้งำน และกำรให้บริกำรด้ำน  ICTภำยใน
องค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 

เป้าหมายยุทธศาสตร์:  

1) การบริหารจัดการ การพัฒนาด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โปร่งใส โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงการประเมินวัดผลที่
ชัดเจน 

2) มีแนวทาง/นโยบายในการบริหารจัดการ ICT ที่ส าคัญ เช่น การบริหารความ
เสี่ยง และนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ  

3) มีนโยบาย/แนวทางการใช้งาน ICT ส าหรับบุคลากรในองค์กร เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมสารสนเทศท่ีเหมาะสมร่วมกัน 

 

 

 



 

  
 

16 | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

บทที่ 2 สำระส ำคญัของแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ปีงบประมำณ 

                 พ.ศ. 2560-2564 

2.1  วิสัยทัศน์ 
“ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสร้างปัญญาในสังคม 

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน” 

2.2  พันธกิจ 
1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุน วทน. เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

2) พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และบริการด้าน วทน. เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและประยุต์ใช้ วทน. 

3) บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรเพ่ือยกระดับศักยภาพกระบวนการปฏิบัติงาน                
การบริหารจัดการ และการให้บริการขององค์กร 

4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และ 
รู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

2.3  เป้ำหมำยและตัวชี้วดัควำมส ำเร็จโดยรวม 
2.3.1 ยุทธศำสตร์ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการส่งเสริม พัฒนา รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ วท.   
โดยด าเนินการภายใต้กรอบแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 -2564 โดยมี                       
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้กับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากร 

 

โดยยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ข้างต้น ได้เชื่อมโยงมาจากแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยแสดงการเชื่อมโยงได้ดังภาพที่ 14 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 

พัฒนำก ำลังคนให้พร้อม
เข้ำสูยุ่คเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล 

แผนพัฒนำ 
ดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจ
และสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 

สร้ำงสังคมคุณภำพที่
ทั่วถึงเท่ำเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 

ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำร
เป็นรัฐบำลดิจิทัล 

แผนปฏิบัติ
กำรดิจิทัล 

วท. 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย 
วทน. เพ่ือสร้ำงควำม

เข้มแข็งให้กับภำคเกษตร 
อุตสำหกรรม และบริกำร 

ผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

พัฒนำและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำกำร
ใช้ประโยชน์ด้ำน วทน. 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 

บริหำรจดักำรกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลใน

องค์กร 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 

พัฒนำควำมรู้และทักษะ
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล

ของบุคลำกร 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมถึง ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 

ตารางที่ 5 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564   

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย/
ผลสัมฤทธิ ์

(2560-2564) 
หน่วยงำน 

1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
   ด้วย วทน. เพื่อสร้าง  
   ความเข้มแข็งให้กับ 
   ภาคเกษตร  
   อุตสาหกรรม และ  
   บริการ ผ่าน    
   เทคโนโลยดีิจิทัล 

เพิ่มโอกาสและคณุค่าให้กับ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ ด้วย วทน. ผ่าน 
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1.1 จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ดร้ับการ 
     พัฒนา/ส่งเสริมการประยุกต์ใช้  
     เทคโนโลยีดิจิทลั   
1.2 จ านวนระบบ/ผลงานวิจยัด้าน  
     เทคโนโลยีดิจิทลัที่สนับสนุนภาค 
     เกษตรอุตสาหกรรมและบริการ 

200 ราย 
 
 

30 ระบบ/ผลงาน 

วศ., พว. 
 
 

พว., ศลช. 

2. พัฒนาและประยุกต์   
   ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
   เพื่อลดความเหลื่อม 
   ล้ าการใช้ประโยชน ์
   ด้าน วทน. 

1. ประชาชนสามารถ 
   เข้าถึงทรัพยากร และ 
   บริการด้าน วทน.  
   ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
2. เพิ่มโอกาสในการ 
   เรียนรู้และการเข้าถึง 
   ความรู้ด้าน วทน.  
   และบริการที่ทันสมัย  
   ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

2.1 จ านวนผูเ้ข้าถึงความรู/้ระบบบริการ 
     ด้าน วทน. ผ่านระบบออนไลน์ 
2.2 จ านวนระบบบริการด้าน วทน.  
     ที่ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ 
2.3 จ านวนสื่อดจิิทัลเพื่อการบริการความรู ้
     ด้าน วทน. ที่เข้าถึงได้โดยสะดวก 
2.4 จ านวนแหล่งเรียนรู้ชุมชนท่ีไดร้ับการ 
     สนับสนุนด้านเทคโนโลยดีิจิทลั 
2.5 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด วท.  
     มีเว็บไซต์/ระบบบริการที่ทุกคนเข้าถึง 
     ได้ (Web Accessibility)  
     ตามข้อก าหนด ของ W3C 

19,000 ราย 
 

130 ระบบ 
 

100,000 รายการ 
 

20 แห่ง 
 

ร้อยละ 100 

ทุกหน่วยงาน
ในวท. 

ทุกหน่วยงาน
ในวท. 

ทุกหน่วยงาน
ในวท. 
พว. 

 
ทุกหน่วยงาน

ในวท. 

ภาพที่ 14 การเชื่อมโยงแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสู่แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย/
ผลสัมฤทธิ ์

(2560-2564) 
หน่วยงำน 

3. บริหารจัดการ 
   การใช้เทคโนโลยี 
   ดิจิทัลในองค์กร 
  

1. บริการขององค์กรที ่
   ตอบสนองประชาชน 
   ได้อย่างสะดวก  
   รวดเร็ว และถูกต้อง 
2. ประชาชนสามารถ 
    เข้าถึงข้อมูล 
    หน่วยงานในสังกัด  
    วท. ได้อย่างสะดวก  
    และเหมาะสม 
3. โครงสร้างพื้นฐาน 
   ดิจิทัลของหน่วยงาน 
   ในสังกัด วท. ที่เอื้อ 
   ต่อการปฏิบัติงานและ 
   การบริหารจดัการ 
   ภายใน รวมถึงการ 
   ให้บริการ วทน. ทาง 
   อิเล็กทรอนิกส์ที ่
   สะดวก รวดเร็ว 

3.1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด วท. ที่ม ี
     ระบบบริการในรูปแบบดิจิทัลเพื่อ 
     บริการประชาชนหรือผู้ใช้บริการผ่าน 
     อุปกรณ์ที่หลากหลาย 
3.2 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด วท.  
     ที่เปิดเผยข้อมูล (Open Data) เพื่อให ้ 
     บริการประชาชน 
3.3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด วท. ที่มี 
     การจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)  
3.4 จ านวนระบบสารสนเทศท่ีมีการบูรณา 
     การและใช้งานร่วมกันระหว่าง 
     หน่วยงาน 
3.5 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด วท. ที่ม ี
     นโยบาย/แนวปฏิบัติทางดา้น 
     เทคโนโลยีดิจิทลัที่จ าเป็นท่ีสอดคล้อง 
     กับข้อก าหนดของกฎหมายและมีการ 
     ปฏิบัติจริง 
     (ณ ปี 2559 มีฐาน 5 หน่วยงาน) 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 80 
 

5 ระบบ 
 
 

ร้อยละ 80 
 

ทุกหน่วยงาน
ในวท. 

 
 

ทุกหน่วยงาน
ในวท. 

 
ทุกหน่วยงาน

ในวท. 
ทุกหน่วยงาน

ในวท. 
 

ทุกหน่วยงาน
ในวท. 

 
 
 
 
 

4.พัฒนาความรู้และ 
   ทักษะด้าน 
   เทคโนโลยดีิจิทัล 
   ของบุคลากร 

1. บุคลากรมีความรู้  
    ความเข้าใจ และม ี
    ความตระหนัก  
    มีทักษะการใช้ 
    เทคโนโลยีดจิิทัลได ้
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
    และมั่นคงปลอดภัย 
2. บุคลากรในวิชาชีพ 
    ด้านเทคโนโลยดีิจทัล  
    มีความรู้ ทักษะใน 
    การพัฒนาบริหาร 
   จัดการและให้บริการ 
   เทคโนโลยดีิจทัล 

4.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรทีผ่่านการ 
     อบรมความรู้ด้านดิจิทัล 
     (วัดจาก pretest – posttest 

4.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบ  
     (Security Awareness)   

4.3 ร้อยละของบุคลากรวิชาชีพด้าน 
     เทคโนโลยีดิจิทลั ที่ได้รับการเพิ่ม 
     ทักษะในการปฏิบัติงานด้าน   
     เทคโนโลยีดิจิทลั                                                                                                              

ร้อยละ 80 
 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 

ทุกหน่วยงาน
ในวท. 

 
ทุกหน่วยงาน

ในวท. 
 

ทุกหน่วยงาน
ในวท. 

2.3.2 โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 

         1)   โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการจ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 2 มี
จ านวนโครงการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.44  ล าดับรองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 20   
ทั้งนี้  ในส่วนของการก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีกรอบวงเงินรวมสูงสุดคิดเป็น 
ร้อยละ 45.25 ล าดับรองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร้อยละ 41.62  ดังแสดงในตารางที่ 6 และภาพท่ี 15-16 
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ตารางที่ 6 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร์ 

โครงกำร/กิจกรรม
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 

งบประมำณ 
 

จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวน 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ 

1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้างความ  
    เข้มแข็งให้กับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
    ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

16 17.78 1,066.5180 45.25 

2. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดความ   
    เหลื่อมล้ าการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. 

40 44.44 980.7918 41.62 

3. บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 18 20.00 286.4209 12.15 

4. พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ 
   บุคลากร 

16 17.78 23.0000 0.98 

รวม 90 100.00 2,356.7307 100.00 

 

 

ภาพที่ 15 ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท.  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
17.78%

ยุทธศาสตร์ที่ 2
44.44%

ยุทธศาสตร์ที่ 3
20.00%

ยุทธศาสตร์ที่ 4
17.78%

ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท.
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์
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ภาพที่ 16 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท.  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

2) งบประมาณโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามปีงบประมาณ พบว่าปีงบประมาณ 2560       
มีกรอบวงเงินรวมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ  28.12  ล าดับรองลงมาคือ ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 23.99   
ปีงบประมาณ 2562  ร้อยละ 18.19  ปีงบประมาณ 2564  ร้อยละ 14.88 และ ปีงบประมาณ 2563 มีกรอบ
วงเงินน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.83  โดยในปีงบประมาณ 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที่1 มีกรอบวงเงินสูงสุด 
คือ  326.9280 , 295.5900 และ 195.000 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2563-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2                                                         
มีกรอบวงงินงสูงสุด คือ 163.3900  และ 163.9800  ล้านบาท   

ทั้งนี้  หากจ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีกรอบวงเงินงบประมาณสูงสุดใน
ปีงบประมาณ 2560 คือ 326.9280 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 2  และ 3 มีกรอบวงเงินงบประมาณสูงสุดใน
ปีงบประมาณ 2561 คือ 294.5327  และ 78.6951 ล้านบาท และยุทธศาสตร์ที่ 4 มีกรอบวงเงินสูงสุดใน
ปีงบประมาณ 2563  คือ 6.0200  ล้านบาท  ดังแสดงในตารางที่ 7 และภาพท่ี 17-27 

ตารางที่ 7 สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ.  
             2560 - 2564 จ าแนกตามปีงบประมาณ 

ยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ  
2560 2561 2562 2563 2564 

1 326.9280 295.5900 195.0000 124.5000 124.5000 

2 294.5327 186.1991 172.6900 163.3900 163.9800 

3 37.4475 78.6951 56.8883 55.6450 57.7450 

4 3.7200 4.8200 4.0200 6.0200 4.4200 

รวม 662.6282  565.3042  428.5983  349.5550  350.6450  

ร้อยละ 28.12 23.99 18.19 14.83 14.88 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
45.25%

ยุทธศาสตร์ที่ 4 0.98%

ยุทธศาสตร์ที่ 2
41.62%

ยุทธศาสตร์ที่ 3
12.15%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. 
ปีงบประมำณพ.ศ. 2560 - 2564 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์
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ภาพที่ 17 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิ2บัติการดิจิทัล วท.  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 จ าแนกตามปีงบประมาณ 
 

 
ภาพที่ 18 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผปฏิบัติการดิจิทัล วท. 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 จ าแนกตามปีงบประมาณ 
 

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ปีงบประมำณพ.ศ. 
2560 - 2564 จ ำแนกตำมปีงบประมำณ

ปี 2560 
28.12%

ปี 2561 
23.99%

ปี 2562  18.19%

ปี 2563
14.83%

ปี 2564
14.88%

0.0000

50.0000

100.0000

150.0000

200.0000

250.0000

300.0000

350.0000

2560 2561 2562 2563 2564

งลประมำณ (ล้ำนบำท)

ปีงบประมำณ

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 จ ำแนกตำมปีงบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 4
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ภาพที่ 19 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

ภาพที่ 20 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

ภาพที่ 21 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
44.45%

ยุทธศาสตร์ที่ 3
5.65%

ยุทธศาสตร์ที่ 4
0.56%

ยุทธศาสตร์ที่ 1
49.34%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
52.29%

ยุทธศาสตร์ที่ 3
13.92%

ยุทธศาสตร์ที่ 4
0.85%

ยุทธศาสตร์ที่ 2
32.94%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
45.50%

ยุทธศาสตร์ที่ 4 0.94%

ยุทธศาสตร์ที่ 2
40.29%

ยุทธศาสตร์ที่ 3
13.27%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์
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ภาพที่ 22 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

ภาพที่ 23 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ภาพที่ 24 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ าแนกตามปีงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
35.62%

ยุทธศาสตร์ที่ 4
1.72%

ยุทธศาสตร์ที่ 2
46.74%

ยุทธศาสตร์ที่ 3
15.92%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
35.51%

ยุทธศาสตร์ที่ 4
1.26%

ยุทธศาสตร์ที่ 2
46.77%

ยุทธศาสตร์ที่ 3
16.47%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์

ปี 2560
30.65%

ปี2561
27.72%

ปี 2562
18.28%

ปี 2563
11.67%

ปี 2564
11.67%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมยุทธศำสตร์ที่ 1
จ ำแนกตำมปีงบประมำณ
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ภาพที่ 25 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ าแนกตามปีงบประมาณ 

 

ภาพที่ 26 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ าแนกตามปีงบประมาณ 

 

ภาพที่ 27 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่  4 จ าแนกตามปีงบประมาณ 

ปี 2560
30.03%

ปี2561
18.98%

ปี 2562
17.61%

ปี 2563
16.66%

ปี 2564
16.72%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมยุทธศำสตร์ที่ 2 
จ ำแนกตำมปีงบประมำณ

ปี 2560
13.07%

ปี2561
27.48%

ปี 2562
19.86%

ปี 2563
19.43%

ปี 2564
20.16%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ยุทธศำสตร์ที่ 3
จ ำแนกตำมปีงบประมำณ

ปี 2560
16.17%

ปี2561
20.96%

ปี 2562
17.48%

ปี 2563
26.17%

ปี 2564
19.22%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ยุทธศำสตร์ที่ 4 
จ ำแนกตำมปีงบประมำณ
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3) งบประมาณโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานในก ากับมี
กรอบวงเงินรวมสูงสุดรวม  คิดเป็นร้อยละ 46.95 ล าดับรองลงมาคือ องค์การมหาชน ร้อยละ   36.71   
ส่วนราชการ ร้อยละ 14.36 และรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.98  โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานใน
ก ากับมีกรอบวงเงินสูงสุดในยุทธศาสตร์ที่ 2  คือ 174.4291 ล้านบาท  27.000 ล้านบาท  และ 650.7027 
ล้านบาท และกลุ่มหน่วยงานองค์การมหาชนมีกรอบวงเงินสูงสุดในยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ 610.7000  ล้านบาท 

ทั้งนี้  หากจ าแนกตามยุทธศาสตร์พบว่า กลุ่มหน่วยงานที่ก าหนดวงกรอบวงเงินสูงสุด 
ในแต่ละยุทธศาสตร์มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 องค์การมหาชน 610.7000 ล้านบาท  ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน่วยงาน
ในก ากับ 650.7027  ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 3  องค์การมหาชน 118.9700 ล้านบาท  และยุทธศาสตร์ที่ 4 
รัฐวิสาหกิจ 9.6000 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 8  และภาพท่ี 28 - 37 

ตารางที่ 8 สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ.  
               2560 – 2564 จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน 

ยุทศำสตร์ กลุ่มหน่วยงำน  
ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนในก ำกับ องค์กำรมหำชน 

1 - - 455.8180 610.7000 

2 174.4291 27.0000 650.7027 128.6600 

3 157.4509 10.0000 - 118.9700 

4 6.5000 9.6000 - 6.9000 

รวม 338.3800 46.600 1,106.5207 865.2300 

ร้อยละ 14.36 1.98 46.95 36.71 
 

 

ภาพที่ 28 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564 จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน 

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 จ ำแนกตำมกลุ่มหน่วยงำน

หน่วยงานในก ากับ
46.95%

องค์การมหาชน
36.71%

รัฐวิสาหกิจ 1.98%
ส่วนราชการ 14.36%
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ภาพที่ 29 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน 

 
ภาพที่ 30 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 
ภาพที่ 31 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ของรัฐวิสาหกจิ จ าแนกตามยุทธศาสตร ์
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ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนในก ำกับ องค์กำรมหำชน

งบประมาณ (ล้านบาท)

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 จ ำแนกตำมกลุ่มหน่วยงำน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 2
51.55%

ยุทธศาสตร์ที่ 4
1.92%

ยุทธศาสตร์ที่ 3
46.53%

ร้อยละงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ของส่วนรำชกำร
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
21.46%

ยุทธศาสตร์ที่ 2
57.94%

ยุทธศาสตร์ที่ 4
20.60%

ร้อยละงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ของรัฐวิสำหกิจ 
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์
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ภาพที่ 32 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานในก ากับ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

ภาพที่ 33 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ขององค์การมหาชน จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

ภาพที่ 34 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
41.19%

ยุทธศาสตร์ที่ 2
58.81%

ร้อยละงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ของหน่วยงำนในก ำกับ 
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
14.87%

ยุทธศาสตร์ที่ 4
0.80%

ยุทธศาสตร์ที่ 1
70.58%

ยุทธศาสตร์ที่ 3
13.75%

ร้อยละงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ขององค์กำรมหำชน
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์

หน่วยงานในก ากับ
42.74%

องค์การมหาชน
57.26%

ร้อยละงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ยุทธศำสตร์ที่ 1 
จ ำแนกตำมกลุ่มหน่วยงำน
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ภาพที่ 35 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน 

 

ภาพที่ 36 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน 

 

ภาพที่ 37 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน 

 

ส่วนราชการ
17.78%

รัฐวิสาหกิจ
2.75%

หน่วยงานในก ากับ
66.34%

องค์การมหาชน
13.12%

ร้อยละงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ยุทธศำสตร์ที่ 2 
จ ำแนกตำมกลุ่มหน่วยงำน

ส่วนราชการ
54.97%

รัฐวิสาหกิจ
3.49%

องค์การมหาชน
41.54%

ร้อยละงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ยุทธศำสตร์ที่ 3 
จ ำแนกตำมกลุ่มหน่วยงำน

ส่วนราชการ
28.26%

รัฐวิสาหกิจ
41.74%

องค์การมหาชน
30.00%

ร้อยละงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ยุทธศำสตร์ที่ 4 
จ ำแนกตำมกลุ่มหน่วยงำน
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4) งบประมาณโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มหน่วยงานที่ก าหนดไว้สูงสุดในแต่ละปีงบประมาณ 
มีดังนี้ ปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานในก ากับ 406.1607  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.30 ปีงบประมาณ 
2561 องค์การมหาชน 283.9200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.22 ปีงบประมาณ 2562 องค์การมหาชน  
180.4100  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.09  ปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานในก ากับ 165.2000  ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 47.26 และปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในก ากับ 162.2000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.26 
ดังแสดงในตารางที่ 9 และภาพท่ี 38 - 47 

ตารางที่ 9 สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ.  
             2560-2564  จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน-ปีงบประมาณ 

ปีงบประมำณ กลุ่มหน่วยงำน 

 ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนในก ำกับ องค์กำรมหำชน 

2560 30.3475 33.8000 406.1607 192.3200 

2561 72.6242 6.0000 202.7600 283.9200 

2562 75.9883 2.0000 170.2000 180.4100 

2563 79.3250 2.8000 165.2000 102.2300 

2564 80.0950 2.0000 162.2000 106.3500 
 

 

 

ภาพที่ 38 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน 
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งบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 จ ำแนกตำมกลุ่มหน่วยงำน

สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในก ากบั องค์การมหาชน
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ภาพที่ 39 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน 

ภาพที่ 40 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน
 

 

ภาพที่ 41 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน 

ส่วนราชการ
4.58% รัฐวิสาหกิจ

5.10%

หน่วยงานในก ากับ
61.30%

องค์การมหาชน
29.02%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
จ ำแนกตำมกลุ่มหน่วยงำน

ส่วนราชการ
12.85%

รัฐวิสาหกิจ
1.06%

หน่วยงานในก ากับ
35.87%

องค์การมหาชน
50.22%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
จ ำแนกตำมกลุ่มหน่วยงำน

ส่วนราชการ
17.73%

รัฐวิสาหกิจ
0.47%

หน่วยงานในก ากับ
39.71%

องค์การมหาชน
42.09%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
จ ำแนกตำมกลุ่มหน่วยงำน
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ภาพที่ 42 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน 

ภาพที่ 43 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน 

 

ภาพที่ 44 รอ้ยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการ จ าแนกตามปีงบประมาณ 

ส่วนราชการ
22.69%

รัฐวิสาหกิจ
0.80%

หน่วยงานในก ากับ
47.26%

องค์การมหาชน
29.25%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
จ ำแนกตำมกลุ่มหน่วยงำน

ส่วนราชการ
22.84%

รัฐวิสาหกิจ
0.57%

หน่วยงานในก ากับ
46.26%

องค์การมหาชน
30.33%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จ ำแนกตำมกลุ่มหน่วยงำน

ปีงบประมาณ 2560
8.97%

ปีงบประมาณ 2561
21.46%

ปีงบประมาณ 2562
22.46%

ปีงบประมาณ 2563
23.44%

ปีงบประมาณ 2564
23.67%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมของส่วนรำชกำร 
จ ำแนกตำมปีงบประมำณ
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ภาพที่ 45 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ของรัฐวิสาหกิจ จ าแนกตามปีงบประมาณ 

 

ภาพที่ 46 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานในก ากับ จ าแนกตามปีงบประมาณ 

 

ภาพที่ 47 ร้อยละของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ขององค์การ จ าแนกตามปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2560
72.53%

ปีงบประมาณ 2561
12.88%

ปีงบประมาณ 2562
4.29%

ปีงบประมาณ 2563
6.01%

ปีงบประมาณ 2564
4.29%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ของรัฐวิสำหกิจ
จ ำแนกตำมปีงบประมำณ

ปีงบประมาณ 2560
36.71%

ปีงบประมาณ 2561
18.32%

ปีงบประมาณ 2562
15.38%

ปีงบประมาณ 2563
14.93%

ปีงบประมาณ 2564
14.66%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ของหน่วยงำนในก ำกับ
จ ำแนกตำมปีงบประมำณ

ปีงบประมาณ 2560
22.23%

ปีงบประมาณ 2561
32.81%ปีงบประมาณ 2562

20.85%

ปีงบประมาณ 2563
11.82%

ปีงบประมาณ 2564
12.29%

ร้อยละของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ขององค์กำรมหำชน
จ ำแนกตำมปีงบประมำณ
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5) งบประมาณโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามหน่วยงานในสังกัดและปีงบประมาณ พบว่า  
พว. เป็นหน่วยงานที่ก าหนดกรอบวงเงินสูงสุดในทุกปีงบประมาณ ดังนี้  ปีงบประมาณ 2560 กรอบวงเงินรวม 
392.9907  ล้านบาท  ปีงบประมาณ 2561  กรอบวงเงินรวม 195.0000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 กรอบ
วงเงินรวม 170.0000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 กรอบวงเงินรวม 165.0000 ล้านบาท และปีงบประมาณ 
2564 กรอบวงเงินรวม 162.0000 ล้านบาท ดังรายละเอียดในตารางที่  10 และภาพที่  48-53  และมี
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามภาคผนวก ก 

 
ตารางที่ 10 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 –  
               2564 จ าแนกตามหน่วยงานในสังกัด วท. และปีงบประมาณ  

ล ำดับ หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 

รวม 
2560 2561 2562 2563 2564 

ส่วนรำชกำร 30.3475 72.6242 75.9883 79.3250 80.0950 338.3800 

1 สป. 25.2940 30.1000 34.3000 38.5000 38.7000 166.8940 

2 วศ. 5.0535 42.0242 41.1883 40.3250 40.8950 169.4860 

3 ปส. - 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 2.0000 

รัฐวิสำหกิจ 33.8000 6.0000 2.0000 2.8000 2.0000 46.6000 

4 วว. 13.8000 6.0000 2.0000 2.8000 2.0000 26.6000 

5 อพ. 20.0000 - - - - 20.0000 

หน่วยงำนในก ำกับ 406.1607 202.7600 170.2000 165.2000 162.2000 1,106.5207 

6 พว. 392.9907 195.0000 170.0000 165.0000 162.0000 1,084.9907 

7 สวทน. 13.1700 7.5600 - - - 20.7300 

8 มว. - 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.8000 

องค์กำรมหำชน 232.3200 243.9200 180.4100 102.2300 106.3500 865.2300 

9 สทอภ. 58.0000 32.2500 - - - 90.2500 

10 สทน. 0.3200 6.1700 15.0200 8.6400 9.9700 40.1200 

11 สซ. - 0.2000 0.2000 0.2000 7.4000 8.0000 

12 สดร. 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 1.0000 

13 สสนก. 126.0000 90.0000 60.0000 - - 276.0000 

14 สนช. 2.1000 2.3000 2.3900 2.5900 2.6800 12.0600 

15 ศลช. 45.7000 112.8000 102.6000 90.6000 86.1000 437.8000 

รวม 702.6282 525.3042 428.5983 349.5550 350.6450 2,356.7307 

ร้อยละ 29.81 22.29 19.19 14.83 14.88 100.00 
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ภาพที่ 48 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2564 
จ าแนกตามหน่วยงานในสังกัด 

 

ภาพที่ 49 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จ าแนกตามหน่วยงานในสังกัด 
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งบประมำณ (ล้ำนบำท)

หน่วยงำน

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัด
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งบประมำณ (ล้ำนบำท)

หน่วยงำน

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัด
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ภาพที่ 50 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ าแนกตามหน่วยงานในสังกัด 

ภาพที่ 51 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ าแนกตามหน่วยงานในสังกัด 
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งบประมำณ (ล้ำนบำท)

หน่วยงำน

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัด
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งบประมำณ (ล้ำนบำท)

หน่วยงำน

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัด
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ภาพที่ 52 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ าแนกตามหน่วยงานในสังกัด 

ภาพที่ 53 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ าแนกตามหน่วยงานในสังกัด 

 
6)  งบประมาณโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามหน่วยงานในสังกัดและยุทธศาสตร์  พบว่า 

หน่วยงานในสังกัดที่มีกรอบวงเงินรวมสูงสุด คือ พว. คิดเป็นร้อยละ 46.04  ล าดับรองลงมา คือ ศลช. ร้อยละ 
18.58  โดยในยุทธศาสตร์ที่  1  และ 2  พว. มีกรอบวงเงินสูงสุด คือ 440.45 และ 644.54 ล้านบาท  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สป.  92.39 ล้านบาท  และยุทธศาสตร์ที่ 4 วว.  9.6 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 11 และ
ภาพที่ 54-57  และมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามภาคผนวก ข 
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งบประมำณ (ล้ำนบำท)

หน่วยงำน

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัด
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งบประมำณ (ล้ำนบำท)

หน่วยงำน

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัด
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ตารางที ่11 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 –  
               2564 จ าแนกตามหน่วยงานในสังกัด วท. และยุทธศาสตร์ 

ล ำดับ หน่วยงำน ยุทศำสตร์ รวม ร้อยละ 
1 2 3 4 

 ส่วนรำชกำร   -  174.4291  157.4509     6.5000  338.3800  14.36  

1 สป.  -  68.0000  92.3940   6.5000  166.8940  7.08  

2 วศ.  -  105.6291    63.8569   -  169.4860  7.19  

3 ปส.  -  0.8000      1.2000   -   2.0000  0.08  

รัฐวิสำหกิจ   -   27.0000   10.0000  9.6000  46.6000  1.98  

4 วว.  -  7.0000    10.0000     9.6000  26.6000  1.13  

5 อพ.  -  20.0000   -   -  20.0000  0.85  

 หน่วยงำนในก ำกับ  455.8180  650.7027   -   -  1,106.5207  46.95  

6 พว. 440.4480  644.5427   -   -  1,084.9907  46.04  

7 มว.  -  0.8000   -   -   0.8000  0.03  

8 สวทน. 15.3700  5.3600   -   -  20.7300  0.88  

 องค์กำรมหำชน  610.7000  128.6600  118.9700     6.9000  865.2300  36.71  

9 สทอภ. 40.0000    18.0000   32.2500   -  90.2500  3.83  

10 สทน.  -  10.0000   29.5200     0.6000  40.1200  1.70  

11 สซ.  -  5.0000     2.2000     0.8000  8.0000  0.34  

12 สดร.  -  0.5000   -     0.5000    1.0000  0.04  

13 สสนก. 210.0000    66.0000   -   -  276.0000  11.71  

14 สนช.  -      9.0600   -     3.0000    12.0600  0.51  

15 ศลช. 360.7000  20.1000  55.0000     2.0000  437.8000  18.58  

 รวม 1,066.5180  980.9718 286.4209   23.0000  2,356.7307  100.00  
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ภาพที่ 54 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ าแนกตามหน่วยงาน 

 

ภาพที่ 55 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ าแนกตามหน่วยงาน 
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งบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 จ ำแนกตำมหน่วยงำน
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งบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้ตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 จ ำแนกตำมหน่วยงำน

หน่วยงำน 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

หน่วยงำน 
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ภาพที่ 56 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ าแนกตามหน่วยงาน 
 

 

ภาพที่ 57 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ าแนกตามหน่วยงาน 
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งบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้ตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 จ ำแนกตำมหน่วยงำน
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งบประมำณโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้ตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 จ ำแนกตำมหน่วยงำน
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บทที่ 3 กำรติดตำมและประเมินผล  
 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564   
ถือเป็นความจ าเป็นในการด าเนินงาน เพ่ือผลักดันให้ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนฉบับนี้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้  
พร้อมทั้งการก าหนดชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ส าคัญภายใต้แผนจะเป็นแนวทางให้การบริหารจัดการ การติดตาม 
และการประเมินผลสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ วท. ได้ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท. ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ประกอบด้วยปลัดกระทรวง เป็นประธานคณะกรรมการ รองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กระทรวง เป็นรองประธาน และมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ของหน่วยงานในสังกัด วท. เป็นกรรมการ ซึ่ งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ในการก าหนดนโยบาย                                                                                                                                    
การบริหารงานด้าน ICT  โดยมีกรอบแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ                                               
การสื่อสารของ วท. และมีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลงานตามแผนแม่บท รวมถึงการพิจารณาเชิง                  
บูรณาการและให้ความเห็นชอบแผนแม่บท ICT และงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัด วท. ทั้งนี้ การด าเนินงานของคณะกรรมการจะผ่านกลไกการประสานผ่าน CIO ของ
หน่วยงานในสังกัด ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ วท.  ดังแสดงในภาพที่ 44 และ ภาพที่ 45 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 58 แผนภาพแสดงความสมัพันธ์ของการบริหารจดัการแผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. 

 

 

 

 

 

โดยก าหนดให้มีการติดตามเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. 
คณะกรรมกำรบริหำรและจัดหำ

ระบบคอมพิวเตอร์ วท. 

ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับสูง ประจ ำหน่วยงำน 

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของ
หน่วยงำนในสังกัด วท. 
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1. การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมรายปี 

  เพ่ือมุ่งเน้นให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง
เป็นการประเมินผลงานที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะน าไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหา
อุปสรรคเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานในระยะครึ่งแผน 

เพ่ือทราบถึงผลส าเร็จของการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะครึ่ง
แผน ซึ่งน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเพ่ิมโอกาสความส าเร็จตามเป้าหมายภายในกรอบ
เวลาที่ก าหนด    

3. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน 

  ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการของหน่วยงานในสังกัด วท. จัดท ารายงานสรุปผลโครงการ
หลังสิ้นสุดโครงการ เพ่ือน าไปปรับปรุงและยกระดับการด าเนินงาน และการจัดท าแผนปฏิบัติ
การในระยะต่อไป 

 

  

ภาพที่ 59 ระยะเวลาการติดตามผลและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

 

 

 

 

รำ
ยป

ี

มุ่งเน้นกำรติดตำมเพื่อ
ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำ 
ปัญหำอุปสรรค และ
ประเมินผลเทียบกับ
เป้ำหมำย 

ครึ่
งแ

ผน

มุ่งเน้นกำรรำยงำน
ผลส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน รวมถึง
ปัญหำและอุปสรรค

สิ้น
สุด

แผ
น

จัดท ำสรุปผลภำพรวม
ภำยหลังสิ้นสุดแผน 
เพื่อประกอบกำร
ปรับปรุง และยกระดับ
กำรด ำเนินงำน รวมถึง
กำรจัดท ำแผนในระยะ
ต่อไป
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 | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ภำคผนวก ก  โครงกำร/กิจกรรม ของหน่วยงำนในสังกัด วท. จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม ยุทธศำสตร์ที่ 1 326.9280 295.5900 195.0000 124.5000 124.5000 
 

1 โครงการส่งเสรมิและสนับสนุน
ธุรกิจให้ผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
ด้วยซอฟต์แวรบ์ริหารจดัการ 

พว. 1.5000 - - - - ผู้ประกอบการ 
100 ราย 

- - - - 

2 โครงการ การขับเคลื่อน Smart 
Thailand ผ่านวิธีการร่วมมือกับ
ผู้น าอุตสาหกรรมระดับโลก 
ไดร้ับงบปี 59 จ านวน 147.259 
ลบ. (งบ ICT) 

พว. - - - - -  SME ได้รับการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและ
รับงาน 
outsourcing 
ไม่ต่ ากว่า 100 
บริษัท 

- - - - 

3 โครงการบรูณาการข้อมลูเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ดา้นการเกษตร ระยะที ่
3 

พว. 69.2600 70.0000 50.0000 50.0000 50.0000 ขยายผล 20 
จังหวัด 

ขยายผล 10
จังหวัด 

ขยายผล 9 
จังหวัด 

ขยายการแสดงผล
ผ่าน Mobile 
Application 

ขยายการสรา้ง
เครือข่าย 
Social 
network ผ่าน 
Mobile 
Application 
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| แผนปฏิบัติการดิจิทลั 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
4 โครงการพัฒนาข้อมลูทะเบียน

เกษตรกรอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อ
สนับสนุนเกษตรกรไทย ระยะที ่3 
 

พว. 25.5000 - - - - ระบบทะเบียน
กลางเกษตรกร 
1 ระบบ 

- - - - 

5 โครงการพัฒนาระบบบญัชี
นวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์
ไทย 

พว. 124.1880 - - - - ต้นแบบ
สนับสนุนระบบ
บัญชีนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
ไทย 3 ระบบ 

- - - - 

6 โครงการศกึษาสถานภาพการ
พัฒนาผู้ประกอบการธุรกจิ
นวัตกรรมรายใหม ่(Startup) 
   - การจดัท ากรอบการจัดเก็บ
ข้อมูล และรายงานสถานภาพการ
พัฒนาผู้ประกอบการ Startup 

สวทน. 2.8600 3.5000 - - - 1 ระบบ 1 ระบบ - - - 

7 โครงการจัดตั้งและบรหิารจัด
การเมืองนวัตกรรมอาหาร   
   - จัดท าระบบเช่ือมโยง
ฐานข้อมลูที่เป็นประโยชนต์่อ
การวิจยัและพัฒนา 
 
 

สวทน. 5.0000 - - - - 1 ระบบ - - - - 
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 | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
 

8 โครงการส่งเสรมิและสนับสนุน 
Talent Mobility (ส่งเสริมการ
หมุนเวยีนบุคลากรระหวา่ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในภาคผลติและ
บริการ) 
  - การด าเนินงานและพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู Talent 
Mobility  
 

สวทน. 2.4200 1.5900 - - - 1 ระบบ 1 ระบบ - - - 

9 โครงการการปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาระบบบริการภมูิ
สารสนเทศเพื่อการเกษตร 
(GISagro) 

สทอภ. - 40.0000 - - - - 1. มีแปลงปลูกใน
รูปแบบ shape 
file จ านวน 4 ล้าน
แปลงในพื้นที่ 77 
จังหวัดที่เช่ือม
ข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรเรยีบร้อย 
2. ปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาระบบ 

- - - 
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| แผนปฏิบัติการดิจิทลั 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
GISAgro ได้สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
 

10 โครงการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศน้ าระดับต าบล 

สสนก. 60.0000 90.0000 60.0000 - - มีแผนที่น้ าระดับ
ต าบล1,900 
ต าบล  
http://province
s.haii.or.th/igis   

มีแผนที่น้ าระดับ
ต าบล 2,500 
ต าบล  
http://province
s.haii.or.th/igis   

มีแผนที่น้ าระดับ
ต าบล 3,400 ต าบล  
http://provinces.ha
ii.or.th/igis   

- - 

11 จัดท าฐานข้อมูลยา สมุนไพร สาร
สกัดจากธรรมชาติ และชีววัตภ ุ
โดยรวบรวมข้อมลูเพื่อจดัท าเป็น 
library ที่มีข้อมูลครบถ้วน ได้แก่ 
ผลงานวิจัย ตัวอย่างสถานภาพทาง 
IP และการศึกษาทาง pre-clinic 
และ clinic  

ศลช. 30.0000 10.0000 5.0000 5.0000 5.0000 จ านวน
ฐานข้อมลู
สนับสนุนภาค
เกษตร/
อุตสาหกรรม 1 
เรื่อง 

จ านวน
ฐานข้อมลู
สนับสนุนภาค
เกษตร/
อุตสาหกรรม 1 
เรื่อง 

จ านวนฐานข้อมูล
สนับสนุนภาค
เกษตร/
อุตสาหกรรม 1 
เรื่อง 

จ านวนฐานข้อมูล
สนับสนุนภาค
เกษตร/
อุตสาหกรรม 1 
เรื่อง 

จ านวน
ฐานข้อมลู
สนับสนุนภาค
เกษตร/
อุตสาหกรรม 1 
เรื่อง 
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 | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
12 โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา

การแพทยด์้านทันตกรรมส าหรบั
ผู้สูงอาย ุพร้อมทมี telemedicine  
กิจกรรมภายใต้โครงการ 1) พัฒนา 
Application 2) จัดท า Model 
ศูนย์สารสนเทศชุมชน 3) 
Cleaning  DATA 4) ผลิตสื่อ สร้าง 
Content และประชาสัมพันธ์ 5) 
จัดท าระบบติดตาม  Realtime 
และสร้าง Contant 6) จัดทีมที่
ปรึกษาโครงการ 7) ประเมิน
ติดตาม 

ศลช. - 60.0000 60.0000 50.0000 50.0000 รายงานผล
การศึกษาระบบ
ที่ปรึกษาดา้น
ทันตกรรม
ส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

สร้าง Content 
โรคในช่องปาก 
7 โรคส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

ไดร้ะบบที่ปรึกษา
ด้านทันตกรรม
ส าหรับผูสู้งอาย ุ

จัดท าระบบ 
Telemedicine  

Model ศูนย์
สารสนเทศ
ชุมชน 

13 โครงการพัฒนาหุ่นยนต์แพทย์
เคลื่อนที่อัจฉรยิะเพื่อการ
วินิจฉัยและรักษาผ่านระบบโทร
เวชสู่เชิงพาณิชย ์
(Commercializing 
Development of an 
Intelligent Robotic Doctor for 
Diagnosis and Therapeutics 
via Tele-Medicine) 
 

ศลช. 4.2000 4.5000 3.5000 3.5000 3.0000 ศึกษาวิจัยและ
พัฒนา 

พัฒนาต้นแบบ ทดสอบมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง 

น าร่องการใช้งาน
และปรับปรุง
ผลติภณัฑ ์

หุ่นยนต์แพทย์
เคลื่อนที่
อัจฉริยะเพื่อ
การวินิจฉยัและ
รักษาผา่น
ระบบโทรเวช 
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| แผนปฏิบัติการดิจิทลั 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
14 โครงการพัฒนาระบบนดัหมาย/

แจ้งเตือน คนไขผ้่าน Moblie 
APPLICATION 

ศลช. - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - แอพพลิเคช่ัน
ระบบนัดหมาย/
แจ้งเตือน คนไข ้

พัฒนาปรับปรุง
แอพพลิเคช่ัน
ระบบนัดหมาย/
แจ้งเตือน คนไข ้
 

พัฒนาปรับปรุง
แอพพลิเคช่ัน
ระบบนัดหมาย/
แจ้งเตือน คนไข ้

พัฒนาปรับปรุง
แอพพลิเคช่ัน
ระบบนัดหมาย/
แจ้งเตือน คนไข ้

15 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลบน 
website เพื่อให้ความรู้เกีย่วกับ
การวิเคราะหแ์นวโนม้นวัตกรรม
ด้านชีววิทยาศาตร ์เพื่อการ
พัฒนาต่อยอดธุรกจิ รวมทั้ง
ฐานข้อมลูหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

ศลช. 0.5000 - 0.5000 - 0.5000 ฐานข้อมลู
นวัตกรรมทาง
การแพทยย์ุค
ใหม่ เช่น 
Digital health 
และ Robotics 

ฐานข้อมลูความ
ต้องการทางการ
ตลาดในด้าน
การดแูล
สุขภาพในยุคดิ
จิตัล 

ฐานข้อมลู
มาตรฐาน และ
การบริการ
ทดสอบมาตรฐาน
หุ่นยนต์ทาง
การแพทย ์
 

ฐานข้อมลู
แอพพลิเคช่ันทาง
การแพทยย์ุคใหม ่
เพื่อต่อยอดการ
บริการทาง
การแพทย์ที่
เข้าถึงชุมชน 

ฐานข้อมลู
แนวโน้มตลาด
ด้านชีววิทยา
ศาสตร์ในยุคดิ
จิตัล 
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 | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
16 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล

ส่งเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย ์ 
  1) รวบรวมข้อมลูศึกษาและ  
      วิเคราะห ์
  2) พัฒนาระบบให้มีฟังก์ชัน 
      การใช้งานที่เหมาะสมและ 
      ท าการทดสอบ   
  3) จัดกิจกรรมการอบรมให้กับ 
      ผู้ผลิตแครื่องมือแพทย ์ 
  4) ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่   
     Content  
  5) จัดกิจกรรม ROAD SHOW 
      ส่งเสริมการใช้ระบบเพื่อ 
     พัฒนาภาคธรุกิจ 

ศลช. 1.5000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 รายงานผล
การศึกษาความ
ต้องการ
อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์
ด้าน Demand 
และ Subply  

ระบบข้อมลู
ด้านมาตรฐาน
เครื่องมือแพทย ์
- Active        
- Non Active  

ระบบข้อมลู  
ผู้ผลิตเครื่องมือ
แพทย์ไทย และ
ผลติภณัฑเ์ครื่อง
มืแพทย์ไทย 

ระบบข้อมลู
หน่วยงานทดสอบ
ผลติภณัฑ์
เครื่องมือแพทย์
ในและ
ต่างประเทศ 

ระบบให้บริการ
ค าปรึกษา
ส าหรับ
อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 
ด้านแหล่งทุน 
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| แผนปฏิบัติการดิจิทลั 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใช้ประโยชน์ด้ำน วทน. 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม ยุทธศำสตร์ที่ 2 294.5327 186.1991 172.6900 163.3900 163.9800   
1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์ความรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- จัดท าสื่อสาระความรู้ดา้น วทน.  
  ในรูปดิจิทลั เพื่อเผยแพรแ่ก ่
  สาธารณะ 
- บริหารจดัการระบบบริการสื่อ 
  สาระความรู้ด้าน วทน. 

สป. 10.0000 12.0000 14.0000 16.0000 16.0000 โมบายแอพ  
e-learning   
10 เรื่อง 
วิดิทัศน์  
25 เรื่อง 
Infographic 
160 เรื่อง 

โมบายแอพ  
e-learning   
12 เรื่อง 
วิดิทัศน์ 26 เรื่อง 
Infographic 180 
เรื่อง 

โมบายแอพ 
e-learning   
12 เรื่อง 
วิดิทัศน์ 28 เรื่อง 
Infographic 200 
เรื่อง 

โมบายแอพ  
e-learning   
14 เรื่อง 
วิดิทัศน์ 28 เรื่อง 
Infographic 220 
เรื่อง 

โมบายแอพ  
e-learning   
14 เรื่อง 
วิดิทศัน์ 28 เรื่อง 
Infographic 240 
เรื่อง 

2 พัฒนาการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ยูบิค
วิตัส (STI Ubiquitous Learning)   

วศ. - 3.6291 3.0000 3.0000 3.0000 - จ านวนคนที่
เข้าถึงบริการ
เรียนรู้ 3500 คน 

จ านวนคนที่
เข้าถึงบริการ
เรียนรู้ 4000 คน 

จ านวนคนที่
เข้าถึงบริการ
เรียนรู้ 4500 คน 

จ านวนคนที่
เข้าถึงบริการ
เรียนรู้ 5000 คน 

3 พัฒนาห้องสมุดดจิิทัลด้าน วทน. 
ของประเทศ 

วศ. - 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 - 5 ฐานข้อมูล /  
น าไปใช้ประโยชน์ 
100,000 เรื่อง 

7 ฐานข้อมูล / 
(รวมฐานต่อเนื่อง 
จ านวน 5 ฐาน)  
น าไปใช้ประโยชน์ 
101,000 เรื่อง 

9 ฐานข้อมูล /  
(รวมฐานต่อเนื่อง 
จ านวน 7 ฐาน) 
น าไปใช้ประโยชน์ 
102,000 เรื่อง 

10 ฐานข้อมูล /  
น าไปใช้ประโยชน ์
(รวมฐานต่อเนื่อง 
จ านวน 9 ฐาน) 
103,000 เรื่อง 

4 ยกระดับระบบบริการประชาชน
แบบ online และศูนยบ์ริการ 
One Stop Service ของ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ               

วศ. - 5.0000 4.0000 2.0000 2.0000 - 1 ระบบ 
(ครอบคลมุบริการ
ทั้งหมดของ วศ. 
ร้อยละ 40) 

1 ระบบ 
(ครอบคลมุบริการ
ทั้งหมดของ วศ. 
ร้อยละ 60) 

1 ระบบ 
(ครอบคลมุบริการ
ทั้งหมดของ วศ. 
ร้อยละ 100) 

1 ระบบ (พัฒนา
ต่อเนื่อง) 
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 | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
5  โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการสารสนเทศขององค์กร 
เพื่อสนับสนุนการก ากบัดูแล
ความปลอดภยัจากพลังงาน
ปรมาณ ู                                                           
-กิจกรรมพัฒนาสื่อออนไลน์และ
สื่อมัตมิีเดยี 

ปส. - 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 - จ านวนสื่อ
ออนไลน์และสื่อ
มัติมเีดียทีไ่ดร้ับ
การพัฒนา (10) 

จ านวนสื่อ
ออนไลน์และสื่อ
มัติมเีดียทีไ่ดร้ับ
การพัฒนา (10) 

จ านวนสื่อ
ออนไลน์และสื่อ
มัติมเีดียทีไ่ดร้ับ
การพัฒนา (10) 

จ านวนสื่อ
ออนไลน์และสื่อ
มัติมเีดียทีไ่ดร้ับ
การพัฒนา (10) 

6 พัฒนาบริการอัจฉริยะเพื่อ
รองรับการบริการภาครฐัแก่
ประชาชน 

วว. - 2.0000 - - - - ระบบบริการ
อัจฉริยะด้านงาน
บริการ วทน.  

- - - 

7 พัฒนาสื่อและแหล่งเรยีนรูด้ิจิทัล
ด้าน วทน. เพื่อเพิ่มโอกาสและ
ช่องทางในการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน 

วว. 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 สื่อเรยีนรูด้้าน 
วทน. จ านวน 3 
เรื่อง  

สื่อเรยีนรูด้้าน 
วทน. จ านวน 3 
เรื่อง 

สื่อเรยีนรูด้้าน 
วทน. จ านวน 3 
เรื่อง 

สื่อเรยีนรูด้้าน 
วทน. จ านวน 3 
เรื่อง 

สื่อเรยีนรูด้้าน 
วทน. จ านวน 3 
เรื่อง 

8 พัฒนาระบบบริการข้อมลู
ข้อสนเทศที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยเพื่อเปดิเผยข้อมูล องค์
ความรู้ และ บริการ วทน. และ
สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

วว. 1.0000 2.0000 - - - คลังข้อมลู
ลูกค้ากลางของ 
วว. ที่รองรับ
การบรูณาการ
เช่ือมโยงข้อมูล
ประชาชน นติิ
บุคคล ข้อมูล
การเงิน/ภาษ ี

ระบบบริการ
ข้อมูลข้อสนเทศที่
ประชาชนสามารถ
มีส่วนร่วมและ
เข้าถึงตามสิทธิ
ของแต่ละบุคคล 

- - - 
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| แผนปฏิบัติการดิจิทลั 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
9 โครงการสรา้งนิทรรศการถาวร

เรื่อง Digital City 
อพ. 20.00 - - - - นิทรรศการ 1 

ชุด พื้นที่ 700 
ตร.ม. 

จ านวนผูเ้ข้าชม
นิทรรศการ 
600,000 คน  

- - - 

10 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์
เพื่อการเรยีนรู้ทางไกล เฉลมิพระ
เกียรต ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวโรกาสฉลองพระ
ชนมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 

พว. 25.0000 25.0000 20.0000 15.0000 12.0000 คลังทรัพยากร
การศึกษาแบบ
เปิด 

คลังทรัพยากร
การศึกษาแบบ
เปิด 

คลังทรัพยากร
การศึกษาแบบ
เปิด 

คลังทรัพยากร
การศึกษาแบบ
เปิด 

คลังทรัพยากร
การศึกษาแบบ
เปิด 

11 โครงการระบบเฝ้าระวังและดูแล
สุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย 

พว. 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 Mobile 
Application 
for Health 

Mobile 
Application 
ด้านอาหาร และ
สุขภาพ 

 - ระบบ Thai 
School Lunch  
 - ระบบบริการ
ด้าน E-health 

ระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลดา้น
สุขภาพ 

Health Infomatic 
Exchange 
Platform ส าหรับ
การแจ้งเตือน
สุขภาพฉุกเฉินและ
ส่วนบุคคล 

12 โครงการส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการติดตาม เฝ้าระวัง สุขภาพ
เด็ก 

พว. 15.8692 - - - -  เครื่องมือติดตาม 
เฝ้าระวัง และ
แนะน าการจดัการ
ด้านสุขภาพและ
พัฒนาเด็ก 1 ระบบ 

- - - - 
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 | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
13 โครงการการพัฒนา Smart City 

จังหวัดภเูก็ต  ไดร้ับงบปี 59 
จ านวน 67.7564 ลบ. (งบ ICT) 

พว. - - - - -  - ระบบรายงาน
สภาพจราจรแบบ 
real time  
 - ระบบบอกเวลา
รถเข้าปา้ย 

- - - - 

14 โครงการการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร 

พว. 
 

- - - - ชุดความรู้ สื่อใน
รูปแบบต่างๆ  
10 เรื่อง 

- - - - 

15 โครงการไอซีทเีพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับชุมชนชายขอบ 
ไดร้ับงบปี 59 จ านวน 72.842 
ลบ. (งบ ICT) 

พว. - - - - - ระบบเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสาร
แบบบูรณาการ  
20 แห่ง 

- - - - 

16 โครงการพัฒนาการอ่านและ
เขียนของนักเรียนพิการด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

พว. 31.6735 - - - -  - โปรแกรมช่วย
เขียนส าหรับ
นักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรยีนรู ้
 - หนังสือ/เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

- - - - 

17 โครงการพัฒนาระบบบริการดา้น
สุขภาพอัจฉรยิะ 

พว. 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 Bodi iRay 2.0  - Mini CT 
 - Printed TB 
(วัณโรค) 

 - Mobile Scan 
 - Printed 
ส าหรับตรวจวดั
น้ าตาลในเลือด 

ชุดซอฟต์แวร์ช่วย
เฝ้าระวัง ติดตาม 
และแจ้งเตือนการ
ระบาดของโรค 

 - เครื่องตรวจวัดและ
ประเมินผลสุขภาพ
ของตนเอง 
 - เครื่องตรวจวัดเช้ือ
ก่อโรคเขตร้อนช้ืน 
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| แผนปฏิบัติการดิจิทลั 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
18 โครงการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ 

ให้มีองค์ความรู้ครบถ้วน เพื่อให้
ประชาชนหรือภาคธรุกิจ 
สามารถน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์
ไดสู้งสดุ 

มว. - - - - - - - 1 ระบบ - - 

19 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อน าองค์กรสู่สังคมดิจิทัล 
 - กิจกรรมสร้างจุดให้บริการเพื่อ 
   อ านวยความสะดวกทางธรุกิจ 
   แบบครบวงจร (One Stop  
   Service) 

มว. - 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 - 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

20 โครงการจัดท าตัวช้ีวัด 
ฐานข้อมลู ดัชนี ตามนโยบาย
แผนวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาต ิ
   - จัดท าระบบฐานข้อมลูดา้น 
     วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
     นวัตกรรม  

สวทน. 2.8900 2.4700 - - - 1 ระบบ 1 ระบบ - - - 
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 | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
21 โครงการพัฒนาระบบและบรกิาร

ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 
(NGIS Portal) 

สทอภ. 18.0000 - - - - 1. ระบบสบืค้น
และบริการภูมิ
สารสนเทศกลาง
ของประเทศที่มี
เสถยีรภาพ และ
มีประสิทธภิาพ
สามารถให้บริการ
ช้ันข้อมูลใน
รูปแบบ WMS 
และ WFSที่
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดของ
มาตรฐาน FGDS 
และตาม
มาตรฐาน
หน่วยงาน
ครอบคลมุพื้นที ่
15 จังหวัด 
พร้อมทั้งสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น และ
สร้าง 
Application ฝาก
วางไว้บนระบบได ้

1. บุคลากรภาครัฐ 
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้งาน
ระบบฯ ทั้งใน
ส่วนกลางและ
ท้องถิ่น 
2. ระบบฯ มีการ
ให้บริการช้ันข้อมลู
ในรูปแบบ WMS 
และ WFSที่ถูกต้อง
ตามข้อก าหนดของ
มาตรฐาน FGDS 
และตามมาตรฐาน
หน่วยงาน เพิ่มขึ้น 
40 จังหวัด 
3. มี Application 
และ Solution ที่
สามารถรองรบั
นโยบายรฐับาลหรือ
สนับสนุนงานตาม
ภารกจิของ
หน่วยงานต่าง  ๆ

1. ระบบสามารถ
ประยุกต์ใช้งาน  
Application และ 
Solution เพื่อ
สนับสนุนงานตาม
ภารกจิของ
หน่วยงานต่าง  ๆ
และต่อยอดการ
ใช้ประโยชน์จาก
ระบบฯ 
2. ระบบฯ มีการ
ให้บริการช้ัน
ข้อมูลในรปูแบบ 
(WMS และWFS) 
ที่ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดของ
มาตรฐาน FGDS 
ครอบคลมุทั้ง
ประเทศ 

- - 
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| แผนปฏิบัติการดิจิทลั 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
22 สื่อเรยีนรูด้้านนิวเคลียร์ส าหรับ

ประชาชน 
สทน. - 1.5000 0.5000 0.5000 0.5000 - จ านวนบทเรียน

หรือองค์ความรู้
ไม่น้อยกว่า 20 
เรื่อง 

จ านวนบทเรียน
หรือองค์ความรู้
ไม่น้อยกว่า 10 
เรื่อง 

จ านวนบทเรียน
หรือองค์ความรู้
ไม่น้อยกว่า 10 
เรื่อง 

จ านวนบทเรียน
หรือองค์ความรู้
ไม่น้อยกว่า 10 
เรื่อง 

23 ปรับปรุงเว็บไซตห์ลกัของสถาบัน สทน. 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 เว็บไซตต์าม
ข้อก าหนดของ 
W3C และ
สามารถรองรบั 
Mobile Device 

เว็บไซตต์าม
ข้อก าหนดของ 
W3C และ
สามารถรองรบั 
Mobile Device 

เว็บไซตต์าม
ข้อก าหนดของ 
W3C และ
สามารถรองรบั 
Mobile Device 

เว็บไซตต์าม
ข้อก าหนดของ 
W3C และ
สามารถรองรบั 
Mobile Device 

เว็บไซตต์าม
ข้อก าหนดของ 
W3C และ
สามารถรองรบั 
Mobile Device 

24 ระบบการให้บรกิารด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลยีร ์

สทน. - 3.0000 3.0000 - - - มีบริการแบบ 
smart service 
อย่างน้อย 4 
บริการ 

มีบริการแบบ 
smart service 
เพิ่มขึ้นอีกอย่าง
น้อย 4 บริการ 

- - 

25 Voice Over ip และ CRM สซ. - - - - 5.0000 - - - - มีระบบ Voice 
Over Ip และ 
CRM 
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 | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
26 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร 
สซ. - - - - - พัฒนาระบบย่อย 

(ระบบฐานข้อมลู
บุคลากร Online 
และ ระบบรบั
ข้อมูลส าหรับงาน
พัสดุ) แล้วเสรจ็  

พัฒนาระบบย่อย 
(ระบบรับข้อมลู
ส าหรับการใช้
จ่ายเงินตามแผนการ
ด าเนินงาน, ระบบรับ
ข้อมูลส าหรับงาน
บัญชีและการเงิน
และ ระบบรบัข้อมลู
ส าหรับงานบคุคล) 

ปรับปรุง ระบบ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม,  
ระบบจัดท าค าขอ
งบประมาณ, 
ระบบงานรบับริการ, 
ระบบสารสนเทศ
ส าหรับผูบ้ริหาร  
เพื่อสามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลที่เกีย่วข้อง  

- - 

27 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สดร. 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 - Website/ระบบ
บริการ (Web 
Accessibility) 
ตามข้อก าหนด

ของ W3C 

Website/ระบบ
บริการ (Web 
Accessibility) 
ตามข้อก าหนด

ของ W3C 

Website/ระบบ
บริการ (Web 
Accessibility) 
ตามข้อก าหนด

ของ W3C 

Website/ระบบ
บริการ (Web 
Accessibility) 
ตามข้อก าหนด

ของ W3C 
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| แผนปฏิบัติการดิจิทลั 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
28 คลังข้อมลูน้ าและภูมิอากาศ

แห่งชาต ิ
- www. haii.or.th 
- เว็บไซต์ www.thaiwater.net 
- ThaiWater mobile 
application (iOS & Android) 

สสนก. 66.0000 - - - -   - Application 
ส าหรับตดิตาม
สถานการณ์น้ า 
1 App  
 - เว็บไซต์
ส าหรับตดิตาม
สถานการณ์น้ า 
1 เว็บ  

  - Application 
ส าหรับตดิตาม
สถานการณ์น้ า 1 
App  
 - เว็บไซตส์ าหรับ
ติดตาม
สถานการณ์น้ า 1 
เว็บ  
- เว็บไซตส์ าหรับ
บริการข้อมลู 1 
เว็บไซต ์ 

- - - 

29 เว็บไซต์ที่ สสนก. จดัท าเพื่อ
เผยแพร่งานและข้อมลู 

สสนก. - - - - - www.haii.or.th 
www.hydrola
w.thaiwater.n
et 

- - - - 

30 - คลังข้อมลูน้ าและภูมิอากาศ
แห่งชาต ิ
- โครงการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศน้ าระดับต าบล 

สสนก. - - - - - สื่อสิ่งพิมพ์ 
เทคโนโลยีและ
งานวิจัย
ออนไลน ์ 2 
หัวข้อ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
เทคโนโลยีและ
งานวิจัยออนไลน ์ 
2 หัวข้อ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
เทคโนโลยีและ
งานวิจัยออนไลน์ 
2 หัวข้อ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
เทคโนโลยีและ
งานวิจัยออนไลน ์ 
2 หัวข้อ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
เทคโนโลยีและ
งานวิจัยออนไลน ์ 
2 หัวข้อ 
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 | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
31 โครงการพัฒนาระบบ 

ภูมิสารสนเทศน้ าระดับต าบล 
สสนก. - - - - -  - เว็บไซต ์

บริการข้อมลู
ข้อมูลภมูิ
สารสนเทศ
http://provinc
es.haii.or.th/igi
s   

 - เว็บไซต ์บริการ
ข้อมูลข้อมลูภมูิ
สารสนเทศ
http://provinces.h
aii.or.th/igis   

 - เว็บไซต ์บริการ
ข้อมูลข้อมลูภมูิ
สารสนเทศ
http://provinces
.haii.or.th/igis   

- - 

32 โครงการพัฒนาระบบศนูย์
คลังข้อมลูน้ าและภูมิอากาศ
แห่งชาต ิ

สสนก. - - - - - - เว็บไซต ์บริการ
ข้อมูลดา้นการ
บริหารจดัการน้ า 
http://thaiwater.n
et/ 
- Application 
บริการข้อมลูด้าน
การบริหาร
จัดการน้ า 

 - เว็บไซต ์บริการ
ข้อมูลดา้นการ
บริหารจดัการน้ า 
http://thaiwater.net/ 
- Application 
บริการข้อมลูด้าน
การบริหารจดัการน้ า  

- - - 

33 จ านวนผูเ้ข้าถึงความรู/้ระบบ
บริการออนไลน ์

สนช. 0.4000 0.4000 0.4400 0.4400 0.4800 400 คน 400 คน 400 คน 400 คน 400 คน 

34 พัฒนาและปรบัปรุงระบบบรกิาร
ออนไลน ์

สนช. 1.0000 0.2000 1.2000 0.4000 1.4000 1 ระบบ - 1 ระบบ - 1 ระบบ 

35 สื่อ วีดีทัศน์ สิ่งพมิพ์
อิเล็กทรอนิกส์ และ Infographic 
ส าหรับเผยแพร ่

สนช. 0.5000 0.5000 0.5500 0.5500 0.6000 3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 
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| แผนปฏิบัติการดิจิทลั 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
36 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลและ

แอพพลิเคช่ัน ส าหรับผู้สูงอายุใน
การลดความเสี่ยงจากโรคสมอง
เสื่อมอัลไซเมอร ์

ศลช. 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 แอพพลิเคช่ัน
ส าหรับ
ผู้งสูงอาย ุเพื่อ
ลดความเสีย่งใน
การเกิดโรคอลั
ไซเมอร์ และ
การรวบรวม
ข้อมูลองค์
ความรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

แอพพลิเคช่ัน
ส าหรับผู้งสูงอาย ุ
เพื่อลดความเสี่ยง
ในการเกิดโรคอัล
ไซเมอร์ และการ
รวบรวมข้อมลู
องค์ความรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

แอพพลิเคช่ัน
ส าหรับผู้งสูงอาย ุ
เพื่อลดความเสี่ยง
ในการเกิดโรคอัล
ไซเมอร์ และการ
รวบรวมข้อมลู
องค์ความรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

แอพพลิเคช่ัน
ส าหรับผู้งสูงอาย ุ
เพื่อลดความเสี่ยง
ในการเกิดโรคอัล
ไซเมอร์ และการ
รวบรวมข้อมลู
องค์ความรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

แอพพลิเคช่ัน
ส าหรับผู้งสูงอาย ุ
เพื่อลดความเสี่ยง
ในการเกิดโรคอัล
ไซเมอร์ และการ
รวบรวมข้อมลู
องค์ความรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

37 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและ
ปรับปรุง website ส่งเสริมการ
ให้บริการด้านการวิจัยพัฒนา
และธรุกิจการลงทุน 

ศลช. 0.5000 0.5000 0.6000 0.1000 0.6000  - Website/ระบบ
บริการ (Web 
Accessibility) 
ตามข้อก าหนด
ของ W3C 

ปรับปรุงพัฒนา
Website/ระบบ
บริการ (Web 
Accessibility) 
ตามข้อก าหนด
ของ W3C 

ปรับปรุงพัฒนา
Website/ระบบ
บริการ (Web 
Accessibility) 
ตามข้อก าหนด
ของ W3C 

ปรับปรุงพัฒนา
Website/ระบบ
บริการ (Web 
Accessibility) 
ตามข้อก าหนด
ของ W3C 

38 โครงการปรับปรุง Website ศูนย์
เทคโนโลยีทางทันตกรรมขัน้สูง 
(www.adtec.or.th) ตาม
หลักการ ออกแบบมาตฐาน W3C 
ระดบั A 

ศลช. - 0.5000 0.1000 0.1000 0.1000 - Website  ศูนย์
เทคโนโลยีทางทัน
ตกรรมขั้นสูง 
(www.adtec.or.t
h) ที่ได้มาตฐาน 
W3C ระดับ A 

Website  ศูนย์
เทคโนโลยีทางทัน
ตกรรมขั้นสูง 
(www.adtec.or.t
h) ที่ได้มาตฐาน 
W3C ระดับ A 

Website  ศูนย์
เทคโนโลยีทางทัน
ตกรรมขั้นสูง 
(www.adtec.or.t
h) ที่ได้มาตฐาน 
W3C ระดับ A 

Website  ศูนย์
เทคโนโลยีทางทัน
ตกรรมขั้นสูง 
(www.adtec.or.t
h) ที่ได้มาตฐาน 
W3C ระดับ A 



ก-19 

 

 
  

 | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
39 โครงการพัฒนาระบบประชุม

ทางไกลของหน่วยงาน 
ศลช. - 1.4000 0.2000 0.2000 0.2000 - จัดหา/พัฒนา

ระบบประชุม
ทางไกล 

พัฒนาระบบ
ประชุมทางไกล/
บ ารุงรักษา 

พัฒนาระบบ
ประชุมทางไกล/
บ ารุงรักษา 

พัฒนาระบบ
ประชุมทางไกล/
บ ารุงรักษา 

40 โครงการพัฒนาระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) เพื่อลด
ขั้นตอนกระบวนการท างานและ
มีความรวดเร็วถูกต้องแม่นย า 
โปร่งใสตรวจสอบได ้และมีการ
เช่ือมการท างานขอแตล่ะระบบ
เข้าด้วยกัน 

ศลช. - 4.0000 3.0000 3.0000 - แนวทางการ
พัฒนาระบบ
ส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส ์

พัฒนาระบบตาม
แผนรอ้ยละ50 

พัฒนาระบบตาม
แผนรอ้ยละ75 

หน่วยงานมรีะบบ 
E-Office เตม็
รูปแบบเช่ือมโยง
ทุกระบบเข้า
ด้วยกัน 

- 
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| แผนปฏิบัติการดิจิทลั 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม ยุทธศำสตร์ที่ 3 37.4475 78.6951 56.8883 55.6450 57.7450   
1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหารจดัการและบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ 
- การพัฒนาโปรแกรม Front 
Office และ Back Office 
- การบริหารจดัการโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสารสนเทศ 
- การจดัท าแผนดิจิทลัของ
หน่วยงาน 
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านไอซีท ี

สป. 14.3940 17.0000 19.0000 21.0000 21.0000 - จ านวนครั้งการจัด
กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของ วท. 15 ครั้ง 
- จ านวนระบบทีม่ี
การพัฒนาหรือ
ปรับปรุง 4 ระบบ 
- จ านวนแผนปฏิบัติ
ดิจิทัลระดับ
กระทรวง/
หน่วยงาน 3 แผน 

- จ านวนครั้งการจัด
กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของ วท. 17 ครั้ง 
- จ านวนระบบทีม่ี
การพัฒนาหรือ
ปรับปรุง 5 ระบบ 
- จ านวนแผนปฏิบัติ
ดิจิทัลของ
หน่วยงาน 1 แผน 

- จ านวนครั้งการ
จัดกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ วท. 
17 ครั้ง 
- จ านวนระบบที่
มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง 6 ระบบ 
- จ านวน
แผนปฏิบัตดิิจิทัล
ระดบักระทรวง/
หน่วยงาน 3 แผน 

- จ านวนครั้งการ
จัดกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ วท. 
18 ครั้ง 
- จ านวนระบบที่
มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง 7 ระบบ 
- จ านวน
แผนปฏิบัตดิิจิทัล
ของหน่วยงาน 1 
แผน 

- จ านวนครั้งการจัด
กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของ วท. 18 ครั้ง 
- จ านวนระบบทีม่ี
การพัฒนาหรือ
ปรับปรุง 7 ระบบ 
- จ านวนแผนปฏิบัติ
ดิจิทัลของ
หน่วยงาน 1 แผน 

2 พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 
และการบริการด้วยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วศ. 5.0535 13.3951 14.1883 15.3250 15.8950 ได้กรอบ
สถาปตัยกรรม
องค์กรของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ 

ไดร้ะบบสารสนเทศ
และการสื่อสารที่
บูรณาการกับงานใน
ทุกภารกจิของ
หนว่ยงาน 

บูรณาการการใช้
งานทรัพยากร
ดิจิทัลของ
หน่วยงานไดไ้ม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
20 

บูรณาการการใช้
งานทรัพยากร
ดิจิทัลของ
หน่วยงานไดไ้ม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
40 

บูรณาการการใช้
งานทรัพยากร
ดิจิทัลของ
หน่วยงานไดไ้ม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60 
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 | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
3 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการสารสนเทศขององค์กร 
เพื่อสนับสนุนการก ากบัดูแล
ความปลอดภยัจากพลังงาน
ปรมาณ ู       
- การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
เทคโนโลยสีารสนเทศ กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ปส. - 0.3000 0.3000 0.3000  0.3000 - ร้อยละความส าเร็จ
ในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์(80) 

ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์(80) 

ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์(80) 

ร้อยละความส าเร็จ
ในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์(80) 

4 จัดท าแบบสถาปัตยกรรมองคก์ร 
(EA) เพื่อรองรับการบรูณาการ
ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันของ
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 

วว. 3.0000 - - - - แบบสถาปัตยกรรม
องค์กร (EA) ของ 
วว. 

- - - - 

5 บูรณาการเช่ือมโยงข้อมลู และ
ระบบงานระหวา่งหน่วยงานตาม
สิทธ ิ 

วว. 1.0000 - - - - ระบบการเช่ือมโยง
ข้อมูลระหวา่ง
หน่วยงานทีร่องรับ
การเช่ือมโยงข้อมูล
กับ วช. วท. กษ. 
ทส. พน. มท. กต. 
พณ. อก. ธนาคาร 
(งานวิจัย งาน
บริการทดสอบ งาน
ถ่ายทอด) 

- - - - 
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| แผนปฏิบัติการดิจิทลั 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
6 จัดท าแนวนโยบายและแนว

ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของ 
วว. 

วว. 3.0000 - - - - นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ 

- - - - 

7 จัดท าแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการคุม้ครองข้อมลู
ส่วนบุคคลของ วว. 

วว. 3.0000 - - - - นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

- - - - 

8 โครงการพื้นฐานข้อมลูภมูิ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

สทอภ. - 32.2500 - - - - 1. กิจกรรมส่งเสรมิ
หน่วยงานของรัฐใน
การใช้งานช้ันข้อมลู
ขั้นพื้นฐานภูมิ
สารสนเทศของ
ประเทศ 
2. ระบบให้บริการ
ข้อมูลเชิงต าแหน่ง
(รายละเอียดสูง) แก่
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อใช้ในการ
พัฒนานวัตกรรมที่
เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและเศรษฐกจิ
ของประเทศ 
3. การสรา้งโอกาส
ทางธุรกิจในการใช้

- - - 
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 | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
ประโยชน์ข้อมลูเชิง
ต าแหน่งรายละเอียด
สูง (GNSS data) 

9 ระบบสนบัสนุนการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีนิวเคลยีร ์

สทน. - - 10.0000 7.0000 9.0000     มี Back office 
platform ใน
รูปแบบ digital 
by default 
รองรับทุกสินค้า
และบริการ 

มี Back office 
platform ใน
รูปแบบ digital 
by default 
รองรับทุกสินค้า
และบริการ 

มี Back office 
platform ใน
รูปแบบ digital by 
default รองรับทุก
สินค้าและบริการ 

10 จัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (EA)  สทน. - 1.2000 - - - - ไดร้ับสถาปัตยกรรม
องค์กร (EA) 

- - - 

11 จัดท าระบบ ISO27001 ส าหรับ
ห้อง ศูนย์ข้อมลูกลาง (Data 
center)  

สทน. - 0.1500 1.2000 0.8200 0.1500 - เรียนรู้มาตรฐาน
และข้อก าหนดของ 
ISO27001 

ไดร้ับคู่มือระบบ ไดม้าตรฐานการ
รับรอง 27001 

คงสภาพการได้รบั
มาตรฐาน 27001 

12 ปรับปรุงระบบ Video 
Conference 

สซ. - - - - 2.0000 - พัฒนาระบบย่อย 
Video 
Conference เพิ่อ
รองรับการประชุม
ได้ 25 ช่องทาง
พร้อมกัน 
 

- - - 
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| แผนปฏิบัติการดิจิทลั 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
13 จัดท า Enterprise Architecture สซ. - - - - 0.2000 แผนการด าเนิน

โครงการจัดท า 
Enterprise 
Architecture 

ด าเนินการตามแผน 
ไดร้้อยละ 25 

ด าเนินการตาม
แผน ไดร้้อยละ 
50 

ด าเนินการตาม
แผน ไดร้้อยละ 
75 

ด าเนินการจัดท า  
Enterprise 
Architecture ได้
ร้อยละ 100 

14 ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ 

สสนก. - - - - - ผ่านแล้ว - - ทบทวนระเบยีบฯ - 

15 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจติอลเพื่อการบรหิาร
จัดการขององค์กร 

ศลช. 4.0000 10.4000 7.7000 7.2000 4.7000 ระบบสารสนเทศที่
ไดร้ับการพัฒนา
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ
องค์กร 5 รายการ 

ระบบสารสนเทศที่
ไดร้ับการพัฒนา
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ
องค์กร 9 รายการ 

ระบบสารสนเทศ
ที่ได้รบัการพัฒนา
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการ
องค์กร 8 รายการ 

ระบบสารสนเทศ
ที่ได้รบัการพัฒนา
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการ
องค์กร 9 รายการ 

ระบบสารสนเทศที่
ไดร้ับการพัฒนา
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ
องค์กร 6 รายการ 

16 โครงการบ ารุงรกัษาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ศลช. 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 ผลความประเมิน
ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 
80 

ผลความประเมิน
ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 
80 

ผลความประเมิน
ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ ร้อย
ละ 80 

ผลความประเมิน
ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ ร้อย
ละ 80 

ผลความประเมิน
ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 
80 

17 โครงการจัดท า Enterprise 
Architecture 

ศลช. - - - - 0.5000 แผนการด าเนิน
โครงการ 
Enterprise 
Architecture 

ด าเนินการตามแผน
ร้อยละ 25 

ด าเนินการตาม
แผนรอ้ยละ 50 

ด าเนินการตาม
แผนรอ้ยละ 75 

หน่วยงานม ี 
Enterprise 
Architecture 
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 | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสมัฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
18 โครงการจัดท าระบบ ระบบ

มาตรฐาน ISO 9001:2015 
ส าหรับปรับปรุงกระบวนการ
ท างานของหน่วยงาน 

ศลช. - - 0.5000 - - แผนการด าเนิน
โครงการพัฒนา
ระบบ ISO 

ด าเนินการตามแผน
ร้อยละ 25 

ด าเนินการตาม
แผนรอ้ยละ 50 

ด าเนินการตาม
แผนรอ้ยละ 75 

หน่วยงานไดร้ับการ
รับรองตาม
มาตรฐาน ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก-26 

 

     
  

| แผนปฏิบัติการดิจิทลั 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลำกร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม ยุทธศำสตร์ที่ 4 3.7200 4.8200 4.0200 6.0200 4.4200 
 

1 พัฒนา/เสริมสร้างความรู ้
ความตระหนักด้าน ICT 

สป. 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
อบรม (Pretest-
Postes) 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์
การอบรม 
(Pretest-
Postes) 

ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
อบรม (Pretest-
Postes) 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์
การอบรม 
(Pretest-
Postes) 

ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
อบรม (Pretest-
Postes) 

2 พัฒนา/เสริมสร้างความรู้ 
ความตระหนักด้าน ICT 

สป. 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 ร้อยละ 80  ของ
บุคลากรวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้รับการ
พัฒนา/เพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80  ของ
บุคลากรวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้รับการ
พัฒนา/เพิ่ม
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80  ของ
บุคลากรวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้รับการ
พัฒนา/เพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80  ของ
บุคลากรวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้รับการ
พัฒนา/เพิ่ม
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80  ของ
บุคลากรวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้รับการ
พัฒนา/เพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 
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3 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมใช้
ดิจิทัลอย่างมีคณุภาพ และ
ประสิทธิภาพ 

วว. 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 1) บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมทักษะ
การใช้ดิจิทัลของ 
วว.  200 คน 
2) บุคลากรที่ผ่าน
การประเมินผล
ทักษะการใช้ดิจิทัล
ของ วว. คิดเป็น
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

1) บุคลากรที่เข้า
รับการอบรม
ทักษะการใช้
ดิจิทัลของ วว.  
200 คน 
2) บุคลากรที่ผ่าน
การประเมินผล
ทักษะการใช้
ดิจิทัลของ วว. 
คิดเป็นร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

1) บุคลากรที่เข้า
รับการอบรม
ทักษะการใช้
ดิจิทัลของ วว.  
200 คน 
2) บุคลากรที่ผ่าน
การประเมินผล
ทักษะการใช้
ดิจิทัลของ วว. คิด
เป็นร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

1) บุคลากรที่เข้า
รับการอบรม
ทักษะการใช้
ดิจิทัลของ วว.  
200 คน 
2) บุคลากรที่ผ่าน
การประเมินผล
ทักษะการใช้
ดิจิทัลของ วว. คิด
เป็นร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

1) บุคลากรที่เข้า
รับการอบรม
ทักษะการใช้
ดิจิทัลของ วว.  
200 คน 
2) บุคลากรที่ผ่าน
การประเมินผล
ทักษะการใช้
ดิจิทัลของ วว. คิด
เป็นร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

4 สร้างความตระหนักถึงความ
มั่นคงปลอดภยัด้านเทคโนโลยี
ดิจทัล 

วว. 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 1) บุคลากรที่เข้า
รับการสร้างความ
ตระหนัก 200 คน 
2) บุคลากรที่ผ่าน
การประเมินผล
ความตระหนักคิด
เป็นร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการสร้างความ
ตระหนัก 

1) บุคลากรที่เข้า
รับการสร้าง
ความตระหนัก 
200 คน 
2) บุคลากรที่
ผ่านการ
ประเมินผลความ
ตระหนักคดิเป็น
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้ารับ

1) บุคลากรที่เข้า
รับการสร้างความ
ตระหนัก 200 คน 
2) บุคลากรที่ผ่าน
การประเมินผล
ความตระหนักคิด
เป็นร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการสร้างความ
ตระหนัก 

1) บุคลากรที่
เข้ารับการสร้าง
ความตระหนัก 
200 คน 
2) บุคลากรที่
ผ่านการ
ประเมินผล
ความตระหนัก
คิดเป็นร้อยละ 
80 ของจ านวนผู้

1) บุคลากรที่เข้า
รับการสร้างความ
ตระหนัก 200 คน 
2) บุคลากรที่ผ่าน
การประเมินผล
ความตระหนักคิด
เป็นร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการสร้างความ
ตระหนัก 
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การสร้างความ
ตระหนัก 

เข้ารับการสร้าง
ความตระหนัก 

5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมใช้
ดิจิทัลอย่างมีคณุภาพ และ
ประสิทธิภาพ 

วว. 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 1) ผู้บรหิาร
ระดับสูงไดเ้ข้ารับ
การอบรม
หลักสตูรภายนอก
จ านวน 1 
หลักสตูร 1 คน 
2) บุคลากรที่ผ่าน
การประเมินผล
ความตระหนักคิด
เป็นร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการสร้างความ
ตระหนัก 

1) ผู้บรหิาร
ระดับสูงไดเ้ข้า
รับการอบรม
หลักสตูร
ภายนอกจ านวน 
1 หลักสูตร 1 
คน 
2) บุคลากรที่
ผ่านการ
ประเมินผลความ
ตระหนักคดิเป็น
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้ารับ
การสร้างความ
ตระหนัก 

1) ผู้บรหิาร
ระดับสูงไดเ้ข้ารับ
การอบรม
หลักสตูรภายนอก
จ านวน 1 
หลักสตูร 1 คน 
2) บุคลากรที่ผ่าน
การประเมินผล
ความตระหนักคิด
เป็นร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการสร้างความ
ตระหนัก 

1) ผู้บรหิาร
ระดับสูงไดเ้ข้า
รับการอบรม
หลักสตูร
ภายนอกจ านวน 
1 หลักสูตร 1 
คน 
2) บุคลากรที่
ผ่านการ
ประเมินผล
ความตระหนัก
คิดเป็นร้อยละ 
80 ของจ านวนผู้
เข้ารับการสร้าง
ความตระหนัก 

1) ผู้บรหิาร
ระดับสูงไดเ้ข้ารับ
การอบรม
หลักสตูรภายนอก
จ านวน 1 
หลักสตูร 1 คน 
2) บุคลากรที่ผ่าน
การประเมินผล
ความตระหนักคิด
เป็นร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการสร้างความ
ตระหนัก 
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6 พัฒนาก าลังคนด้าน ICT ให้มี
ทักษะด้านการพัฒนาระบบ
ดิจิทัลขององค์กรด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม ่

วว. 1.6000 0.8000 0.8000 1.6000 0.8000 1) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
SAP:ABAP จ านวน 
4 คน 
2) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
SAP:BASIS จ านวน 
4 คน 
3) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
SAP: BI จ านวน 4 
คน 
4) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
SAP: Functional 
จ านวน 4 คน 
5) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
.NET จ านวน 4 คน 

1) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
MS SQL จ านวน 
4 คน 
2) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
VMware จ านวน 
4 คน 
3) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
Network Admin 
จ านวน 4 คน 
4) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
Security Admin 
จ านวน 4 คน 
5) ระบบ DR 
Clone ของ วว. 
ที่ใช้ VMware 
ได้รับติดตั้งส าเร็จ 

1) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
Cloud Service 
Technology 
จ านวน 4 คน 
2) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
Open Source 
Solution จ านวน 
4 คน 
3) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
PHP/HTML5 
จ านวน 4 คน 

1) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT 
วว. เข้ารับการ
อบรม 
SAP:ABAP 
จ านวน 4 คน 
2) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT 
วว. เข้ารับการ
อบรม 
SAP:BASIS 
จ านวน 4 คน 
3) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT 
วว. เข้ารับการ
อบรม SAP: BI 
จ านวน 4 คน 
4) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT 
วว. เข้ารับการ
อบรม SAP: 
Functional 
จ านวน 4 คน 

1) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
MS SQL จ านวน 
4 คน 
2) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
VMware จ านวน 
4 คน 
3) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
Network Admin 
จ านวน 4 คน 
4) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
Security Admin 
จ านวน 4 คน 
5) ระบบ DR 
Clone ของ วว. ท่ี
ใช้ VMware 
ได้รับติดตั้งส าเร็จ 



ก-30 

 

     
  

| แผนปฏิบัติการดิจิทลั 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  6) พนักงานและ

ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
Java/JavaScript 
จ านวน 4 คน 
7) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม
การเขียน Mobile 
App. จ านวน 4 คน 
8) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม
การเขียน AR App. 
จ านวน 4 คน 
9) ระบบ ERP ของ 
วว. ได้รับการ
ปรับปรุง 1 งาน 
10) ระบบ Mobile 
App. เพื่อให้บริการ 
Knowledge 
Portal ด้าน วทน. 
ของ วว. 1 ระบบ  

6) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT 
วว. ที่ผ่านการ
ประเมินผล
ทักษะที่เข้ารับ
การอบรมคดิ
เป็นร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

4) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
เข้ารับการอบรม 
Web Service 
จ านวน 4 คน 
5) ระบบ DR 
Clone ของ วว. ท่ี
ใช้ VMware 
ได้รับติดตั้งส าเร็จ 
6) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
ที่ผ่านการ
ประเมินผลทักษะ
ที่เข้ารับการอบรม
คิดเป็นร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

5) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT 
วว. เข้ารับการ
อบรม .NET 
จ านวน 4 คน 
6) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT 
วว. เข้ารับการ
อบรม 
Java/JavaScri
pt จ านวน 4 
คน 
7) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT 
วว. เข้ารับการ
อบรมการเขียน 
Mobile App. 
จ านวน 4 คน 
8) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT 
วว. เข้ารับการ
อบรมการเขียน 
AR App. 
จ านวน 4 คน 

6) พนักงานและ
ลูกจ้างด้าน IT วว. 
ที่ผ่านการ
ประเมินผลทักษะ
ที่เข้ารับการอบรม
คิดเป็นร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
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7 อบรมความรู้เรื่องความ
ตระหนักด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สทน. 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก มี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มั่นคงปลอดภยั 

บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และมี
ความตระหนัก มี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และมั่นคง
ปลอดภัย 

บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก มี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มั่นคงปลอดภยั 

บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และมี
ความตระหนัก 
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และมั่นคง
ปลอดภัย 

บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก มี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มั่นคงปลอดภยั 

8 ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะ
ศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

สซ. - 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 จัดอบรม สัมมนา
และ/หรือทัศนะ
ศึกษาดูงานให้กับ
บุคลากร ปลีะ 2 
ครั้ง 

จัดอบรม 
สัมมนาและ/
หรือทัศนะศึกษา
ดูงานให้กับ
บุคลากร ปลีะ 2 
ครั้ง 

จัดอบรม สัมมนา
และ/หรือทัศนะ
ศึกษาดูงานให้กับ
บุคลากร ปลีะ 2 
ครั้ง 

จัดอบรม 
สัมมนาและ/
หรือทัศนะศึกษา
ดูงานให้กับ
บุคลากร ปลีะ 2 
ครั้ง 

จัดอบรม สัมมนา
และ/หรือทัศนะ
ศึกษาดูงานให้กับ
บุคลากร ปลีะ 2 
ครั้ง 

9 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

สดร. 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 - บุคลากรร้อยละ 
50 ผ่านการ
อบรมความรู้
ด้านดิจิทัล 

บุคลากรร้อยละ 
60 ผ่านการอบรม
ความรู้ด้านดิจิทัล 

บุคลากรร้อยละ 
70 ผ่านการ
อบรมความรู้
ด้านดิจิทัล 

บุคลากรร้อยละ 
80 ผ่านการอบรม
ความรู้ด้านดิจิทัล 

10 การอบรมความรูด้้านดิจิทลั 
(ร้อยละ) 

สสนก. - - - - - 70 80 90 90 90 
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| แผนปฏิบัติการดิจิทลั 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

11 การอบรมและทดสอบ 
Security Awareness  (ร้อย
ละ) 

สสนก. - - - - - อบรม 60 
ทดสอบผ่าน 50 

อบรม 70 
ทดสอบผ่าน 60 

อบรม 80 
ทดสอบผ่าน 70 

อบรม 80 
ทดสอบผ่าน 70 

อบรม 80 
ทดสอบผ่าน 70 

12 การเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากรวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล (ร้อยละ) 

สสนก. - - - - - 80 90 100 100 100 

13 ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านการ
อบรมความรู้ด้านดิจิทัล 

สนช. - 0.5000 0.0000 0.5000 - - ร้อยละ 10 - ร้อยละ 10 - 

14 ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านการ
ทดสอบ Security 
Awareness 

สนช. - 0.5000 - 0.5000 - - ร้อยละ 10 - ร้อยละ 10 - 

15 ร้อยละของบุคลากรวิชาชีพ
ด้าน IT ที่ได้รับการเพิ่มทักษะ 

สนช. 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 

16 ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะ
ศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ศลช. - 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 จัดอบรม สัมมนา
และ/หรือทัศนะ
ศึกษาดูงานให้กับ
บุคลากร ปลีะ 2 
ครั้ง 

จัดอบรม 
สัมมนาและ/
หรือทัศนะศึกษา
ดูงานให้กับ
บุคลากร ปลีะ 2 
ครั้ง 

จัดอบรม สัมมนา
และ/หรือทัศนะ
ศึกษาดูงานให้กับ
บุคลากร ปลีะ 2 
ครั้ง 

จัดอบรม 
สัมมนาและ/
หรือทัศนะศึกษา
ดูงานให้กับ
บุคลากร ปลีะ 2 
ครั้ง 

จัดอบรม สัมมนา
และ/หรือทัศนะ
ศึกษาดูงานให้กับ
บุคลากร ปลีะ 2 
ครั้ง 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ภำคผนวก ข โครงกำร/กิจกรรม ของหน่วยงำนในสงักัด วท. แยกตำมหน่วยงำน 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน แยกตำมหน่วยงำน 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม (สป.วท) 25.2940 30.1000 34.3000 38.5000 38.7000  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์ความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- จัดท าสื่อสาระความรู้ด้าน วทน. 
ในรูปดิจิทัล เพื่อเผยแพร่แก่
สาธารณะ 
- บริหารจัดการระบบบริการสื่อ
สาระความรูด้้าน วทน. 

10.0000 
 

 

 

 

12.0000 
 

 

14.0000 
 

 

 

16.0000 
 

 

 

 

16.0000 
 

 

 

 

 

โมบายแอพ  
e-learning   
10 เรื่อง 
วิดิทัศน์  
25 เรื่อง 
Infographic 
160 เรื่อง 

โมบายแอพ  
e-learning  
12 เรื่อง 
วิดิทัศน์  
26 เรื่อง 
Infographic 
180 เรื่อง 

 

โมบายแอพ  
e-learning   
12 เรื่อง 
วิดิทัศน์  
28 เรื่อง 
Infographic 
200 เรื่อง 

โมบายแอพ  
e-learning  
14 เรื่อง 
วิดิทัศน์  
28 เรื่อง 
Infographic 
220 เรื่อง 

โมบายแอพ  
e-learning   
14 เรื่อง 
วิดิทัศน์  
28 เรื่อง 
Infographic 
240 เรื่อง 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

 

   
 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจดัการและบริการข้อมลู
สารสนเทศ 
- การพัฒนาโปรแกรม Front Office 
และ Back Office 
- การบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสารสนเทศ 
- การจัดท าแผนดิจิทัลของหน่วยงาน 
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้น
ไอซีที 

14.3940 17.0000 19.0000 21.0000 21.0000 - จ านวนครั้ง
การจัด
กิจกรรมการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรของ 
วท. 15 ครั้ง 
- จ านวนระบบ
ที่มีการพัฒนา
หรือปรับปรุง 
4 ระบบ 
- จ านวน
แผนปฏิบัติ
ดิจิทัลระดับ
กระทรวง/
หน่วยงาน 3 
แผน 

- จ านวนครั้ง
การจัด
กิจกรรมการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรของ 
วท. 17 ครั้ง 
- จ านวน
ระบบท่ีมีการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง 5 
ระบบ 
- จ านวน
แผนปฏิบัติ
ดิจิทัลของ
หน่วยงาน 1 
แผน 

- จ านวนครั้งการจัด
กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของ วท. 17 ครั้ง 
- จ านวนระบบท่ีมี
การพัฒนาหรือ
ปรับปรุง 6 ระบบ 
- จ านวนแผนปฏิบัติ
ดิจิทัลระดับ
กระทรวง/หน่วยงาน 
3 แผน 

- จ านวนครั้ง
การจัด
กิจกรรมการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรของ 
วท. 18 ครั้ง 
- จ านวน
ระบบท่ีมีการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง 7 
ระบบ 
- จ านวน
แผนปฏิบัติ
ดิจิทัลของ
หน่วยงาน 1 
แผน 

- จ านวนครั้ง
การจัด
กิจกรรมการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรของ 
วท. 18 ครั้ง 
- จ านวน
ระบบท่ีมีการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง 7 
ระบบ 
- จ านวน
แผนปฏิบัติ
ดิจิทัลของ
หน่วยงาน 1 
แผน 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลำกร 

3 พัฒนา/เสริมสร้างความรู ้ความ
ตระหนักด้าน ICT 

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 ร้อยละ 80  
ของบุคลากร
วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้รับ
การพัฒนา/
เพิ่มทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80  
ของบุคลากร
วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้รับ
การพัฒนา/
เพิ่มทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80  ของ
บุคลากรวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
ได้รับการพัฒนา/
เพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80  
ของบุคลากร
วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้รับ
การพัฒนา/
เพิ่มทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80  
ของบุคลากร
วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้รับ
การพัฒนา/
เพิ่มทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

4 พัฒนา/เสริมสร้างความรู ้ความ
ตระหนักด้าน ICT 

0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมผ่าน
เกณฑ์การ
อบรม 
(Pretest-
Postes) 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมผ่าน
เกณฑ์การ
อบรม 
(Pretest-
Postes) 

ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
อบรม (Pretest-
Postes) 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมผ่าน
เกณฑ์การ
อบรม 
(Pretest-
Postes) 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมผ่าน
เกณฑ์การ
อบรม 
(Pretest-
Postes) 
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กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม (วศ.) 5.0535 42.0242 41.1883 40.3250 40.8950  

ยุทธศำสตร์ที ่2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

1 พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ยูบิควิตัส 
(STI Ubiquitous Learning)   

- 3.6291 3.0000 3.0000 3.0000 - จ านวนคนท่ี
เข้าถึงบริการ
เรียนรู ้3500 
คน 

จ านวนคนท่ีเข้าถึง
บริการเรียนรู ้4000 
คน 

จ านวนคนท่ี
เข้าถึงบริการ
เรียนรู ้4500 
คน 

จ านวนคนท่ี
เข้าถึงบริการ
เรียนรู ้5000 
คน 

2 พัฒนาห้องสมุดดิจิทลัด้าน วทน. 
ของประเทศ 

- 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 - 5 ฐานข้อมูล /  
น าไปใช้
ประโยชน์ 
100,000 เรื่อง 

7 ฐานข้อมูล / 
(รวมฐานต่อเนื่อง 
จ านวน 5 ฐาน)  
น าไปใช้ประโยชน์ 
101,000 เรื่อง 

9 ฐานข้อมูล /  
(รวมฐาน
ต่อเนื่อง 
จ านวน 7 
ฐาน) น าไปใช้
ประโยชน์ 
102,000 เรื่อง 

10 ฐานข้อมูล 
/  
น าไปใช้
ประโยชน ์
(รวมฐาน
ต่อเนื่อง 
จ านวน 9 
ฐาน) 
103,000 
เรื่อง 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

3 ยกระดับระบบบริการประชาชนแบบ 
online และศูนย์บริการ One Stop 
Service ของ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ               

- 5.0000 4.0000 2.0000 2.0000 - 1 ระบบ 
(ครอบคลุม
บริการทั้งหมด
ของ วศ. ร้อย
ละ 40) 

1 ระบบ (ครอบคลมุ
บริการทั้งหมดของ 
วศ. ร้อยละ 60) 

1 ระบบ 
(ครอบคลุม
บริการทั้งหมด
ของ วศ. ร้อย
ละ 100) 

1 ระบบ 
(พัฒนา
ต่อเนื่อง) 

ยุทธศำสตร์ที ่3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

4 พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และ
การบริการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.0535 13.3951 14.1883 15.3250 15.8950 ได้กรอบ
สถาปัตยกรรม
องค์กรของ
กรม
วิทยาศาสตร์
บริการ 

ได้ระบบ
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารที่
บูรณาการกับ
งานในทุก
ภารกิจของ
หนว่ยงาน 

บูรณาการการใช้
งานทรัพยากรดิจิทลั
ของหน่วยงานได้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 20 

บูรณาการการ
ใช้งาน
ทรัพยากร
ดิจิทัลของ
หน่วยงานได้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 

บูรณาการการ
ใช้งาน
ทรัพยากร
ดิจิทัลของ
หน่วยงานได้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
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ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ปส.) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม (ปส.) - 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

1 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศขององค์กร เพื่อ
สนับสนุนการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ู                       
   - กิจกรรมพัฒนาสื่อออนไลน์และ
สื่อมัติมเีดีย 

- 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 - จ านวนสื่อ
ออนไลน์และ
สื่อมัติมเีดียที่
ได้รับการ
พัฒนา (10) 

จ านวนสื่อ
ออนไลน์และสื่อ
มัติมีเดียที่ได้รับ
การพัฒนา (10) 

จ านวนสื่อ
ออนไลน์และสื่อ
มัติมีเดียที่ได้รับ
การพัฒนา (10) 

จ านวนสื่อ
ออนไลน์และ
สื่อมัติมเีดียที่
ได้รับการ
พัฒนา (10) 

ยุทธศำสตร์ที ่3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

2 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศขององค์กร เพื่อ
สนับสนุนการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ู       
   - การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

- 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 - ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การทบทวน
แผน
ยุทธศาสตร ์
(80) 

ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์(80) 

ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์(80) 

ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การทบทวน
แผน
ยุทธศาสตร ์
(80) 
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สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม (วว.) 13.8000 6.0000 2.0000 2.8000 2.0000  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

1 พัฒนาสื่อและแหล่งเรยีนรู้ดจิิทัลดา้น 
วทน. เพื่อเพ่ิมโอกาสและช่องทางใน
การประกอบอาชีพของเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน 

0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 สื่อเรียนรู้ด้าน 
วทน. จ านวน 
3 เรื่อง  

สื่อเรียนรู้ด้าน 
วทน. จ านวน 
3 เรื่อง 

สื่อเรียนรู้ด้าน 
วทน. จ านวน 3 
เรื่อง 

สื่อเรียนรู้ด้าน 
วทน. จ านวน 3 
เรื่อง 

สื่อเรียนรู้ด้าน 
วทน. จ านวน 
3 เรื่อง 

2 พัฒนาระบบบริการข้อมูลข้อสนเทศ
ที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อเปิดเผย
ข้อมูล องค์ความรู้ และ บริการ 
วทน. และสร้างการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

1.0000 2.0000 - - - คลังข้อมูล
ลูกค้ากลาง
ของ วว. ที่
รองรับการบูร
ณาการ
เชื่อมโยง
ข้อมูล
ประชาชน นิติ
บุคคล ข้อมูล
การเงิน/ภาษ ี

ระบบบริการ
ข้อมูล
ข้อสนเทศท่ี
ประชาชน
สามารถมีส่วน
ร่วมและเข้าถึง
ตามสิทธิของ
แต่ละบคุคล 

- - - 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

3 พัฒนาบริการอัจฉรยิะเพื่อรองรับการ
บริการภาครัฐแก่ประชาชน 

- 2.0000 

 

- - - - ระบบบริการ
อัจฉริยะดา้น
งานบริการ 
วทน.  

- - - 

ยุทธศำสตร์ที ่ 3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

4 บูรณาการเช่ือมโยงข้อมูล และ
ระบบงานระหว่างหน่วยงานตามสทิธิ  

1.0000 

 

- - - - ระบบการ
เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานท่ี
รองรับการ
เชื่อมโยง
ข้อมูลกับ วช. 
วท. กษ. ทส. 
พน. มท. กต. 
พณ. อก. 
ธนาคาร 
(งานวิจัย งาน
บริการ
ทดสอบ งาน
ถ่ายทอด) 

- - - - 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

5 จัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัตใิน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของ วว. 

3.0000 
    

นโยบายและ
แนวปฏิบัติใน
การรักษา
ความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 

        

6 จัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัตใิน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 
วว. 

3.0000 - - - - นโยบายและ
แนวปฏิบัติใน
การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วน
บุคคล 

- - - - 

7 จัดท าแบบสถาปตัยกรรมองค์กร 
(EA) เพื่อรองรับการบูรณาการข้อมูล
และทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก 

3.0000 - - - - แบบ
สถาปัตยกรรม
องค์กร (EA) 
ของ วว. 

- - - - 
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องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพ.)  

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม (อพ.) 20.0000 - - - -  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

1 โครงการสร้างนิทรรศการถาวรเรื่อง 
Digital City 

20.0000 - - - - นิทรรศการ 1 
ชุด พื้นที่ 700 
ตร.ม. 

จ านวนผู้เข้า
ชมนิทรรศการ 
600,000 คน  

- - - 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม (พว.) 392.9907 195.0000 170.0000 165.0000 162.0000  

ยุทธศำสตร์ที ่1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

1 โครงการบรูณาการข้อมลูเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตร ระยะที ่3 

69.2600 70.0000 50.0000 50.0000 50.0000 ขยายผล 20 
จังหวัด 

ขยายผล 10
จังหวัด 

ขยายผล 9 
จังหวัด 

ขยายการ
แสดงผลผ่าน 
Mobile 
Application 

ขยายการสรา้ง
เครือข่าย Social 
network ผ่าน 
Mobile 
Application 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการพัฒนาข้อมลูทะเบียน
เกษตรกรอเิล็กทรอนิกส์เพื่อ
สนับสนุนเกษตรกรไทย ระยะที ่3 

25.5000 - - - - ระบบ
ทะเบียนกลาง
เกษตรกร 1 
ระบบ 

- - - - 

3 โครงการพัฒนาระบบบัญชีนวัตกรรม
ไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย 

124.1880 - - - - ต้นแบบ
สนับสนุน
ระบบบัญชี
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
ไทย 3 ระบบ 

- - - - 

4 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนธุรกิจ
ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทยด้วยซอฟต์แวร์
บริหารจดัการ 

1.5000 - - - - ผู้ประกอบกา
ร 100 ราย 

- - - - 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการ การขับเคลื่อน Smart 
Thailand ผ่านวิธีการร่วมมือกับผูน้ า
อุตสาหกรรมระดับโลก 
ได้รับงบปี 59 จ านวน 147.259 ลบ. 
(งบ ICT) 

- - - - - SME ได้รับ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยี
และรับงาน 
outsourcing 
ไม่ต่ ากว่า 100 
บริษัท 

- - - - 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

6 โครงการพัฒนาระบบบริการดา้น
สุขภาพอัจฉรยิะ 

50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 Bodi iRay 
2.0 

 - Mini CT 
 - Printed TB 
(วัณโรค) 

Mobile Scan 
 - Printed 
ส าหรับ
ตรวจวัด
น้ าตาลใน
เลือด 

ชุดซอฟต์แวร์
ช่วยเฝ้าระวัง 
ติดตาม และแจ้ง
เตือนการระบาด
ของโรค 

 - เครื่อง
ตรวจวัดและ
ประเมินผล
สุขภาพของ
ตนเอง 
 - เครื่อง
ตรวจวัดเชื้อก่อ
โรคเขตร้อนช้ืน 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

7 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อ
การเรยีนรู้ทางไกล เฉลมิพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระ
ชนมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

25.0000 25.0000 20.0000 15.0000 12.0000 คลังทรัพยากร
การศึกษา
แบบเปิด 

คลังทรัพยากร
การศึกษา
แบบเปิด 

คลังทรัพยากร
การศึกษา
แบบเปิด 

คลังทรัพยากร
การศึกษาแบบ
เปิด 

คลังทรัพยากร
การศึกษาแบบ
เปิด 

8 โครงการระบบเฝ้าระวังและดูแล
สุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย 

50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 Mobile 
Application 
for Health 

Mobile 
Application 
ด้านอาหาร 
และสุขภาพ 

 - ระบบ Thai 
School 
Lunch  
 - ระบบ
บริการดา้น E-
health 

ระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลด้าน
สุขภาพ 

Health 
Infomatic 
Exchange 
Platform 
ส าหรับการแจ้ง
เตือนสุขภาพ
ฉุกเฉินและส่วน
บุคคล 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

9 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการติดตาม เฝ้าระวัง สุขภาพเด็ก 

15.8692 - - - -  - เครื่องมือ
ติดตาม เฝ้า
ระวัง และ
แนะน าการ
จัดการดา้น
สุขภาพและ
พัฒนาเด็ก 1 
ระบบ 

- - - - 

10 โครงการการพัฒนา Smart City 
จังหวัดภูเก็ต 
ได้รับงบปี 59 จ านวน 67.7564 ลบ. 
(งบ ICT) 

- - - - -  - ระบบ
รายงานสภาพ
จราจรแบบ 
real time  
 - ระบบบอก
เวลารถเข้า
ป้าย 

- - - - 

11 โครงการการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร 

 
- - - - ชุดความรู้ สื่อ

ในรูปแบบ
ต่างๆ 10 
เรื่อง 

- - - - 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

12 
 

 โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรูต้ลอด
ชีวิตส าหรับชุมชนชายขอบ 
ได้รับงบปี 59 จ านวน 72.842 ลบ. 
(งบ ICT) 

- - - - - ระบบ
เทคโนโลยี
ด้านการ
สื่อสารแบบ
บูรณาการ 20 
แห่ง 

- - - - 

13 โครงการพัฒนาการอ่านและเขียน
ของนักเรียนพิการด้วยการใช้
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 

31.6735 - - - -  - โปรแกรม
ช่วยเขียน
ส าหรับ
นักเรียนท่ี
บกพร่อง
ทางการเรียนรู ้
 - หนังสือ/
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

- - - - 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

 

   
 

สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ (มว.) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม (มว.) - 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
น าองค์กรสู่สังคมดิจิทัล 
    - กิจกรรมสร้างจุดให้บริการเพือ่
อ านวยความสะดวกทางธุรกิจแบบ
ครบวงจร (One Stop Service) 

- 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 - 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

2 โครงการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ ให้มี
องค์ความรู้ครบถ้วน เพื่อให้ประชาชน
หรือภาคธุรกจิ สามารถน าข้อมลูไปใช้
ประโยชนไ์ดสู้งสุด 

- - - - - - - 1 ระบบ - - 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม (สวทน.) 13.1700 7.5600 - - -  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

1 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน 
Talent Mobility (ส่งเสรมิการ
หมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐ
และเอกชน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในภาคผลิตและ
บริการ) 
  - การด าเนินงานและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล Talent Mobility  

2.4200 1.5900 - - - 1 ระบบ 1 ระบบ - - - 

2 โครงการศึกษาสถานภาพการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมราย
ใหม ่(Startup) 
   - การจัดท ากรอบการจัดเก็บ
ข้อมูล และรายงานสถานภาพการ
พัฒนาผู้ประกอบการ Startup 

2.8600 3.5000 - - - 1 ระบบ 1 ระบบ - - - 



ข-18 
| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

 

   
 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการจดัตั้งและบริหารจดั
การเมืองนวัตกรรมอาหาร   
   - จัดท าระบบเชื่อมโยงฐานข้อมลู
ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและ
พัฒนา 

5.0000 - - - - 1 ระบบ - - - - 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

4 โครงการจดัท าตัวช้ีวัด ฐานข้อมูล 
ดัชนี ตามนโยบายแผนวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต ิ
   - จัดท าระบบฐานข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

2.8900 2.4700 - - - 1 ระบบ 1 ระบบ - - - 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) (สทอภ.) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม (สทอภ.) 58.0000 32.2500 - - -  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

1 โครงการการปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาระบบบริการภูมิ
สารสนเทศเพื่อการเกษตร 
(GISagro) 

- 40.0000 - - - 1. มีแปลง
ปลูกใน
รูปแบบ 
shape file 
จ านวน 4 ล้าน
แปลงในพ้ืนท่ี 
77 จังหวัดที่
เชื่อมข้อมูล
ทะเบียน
เกษตรกร
เรียบร้อย 
2. ปรับปรุง
และ
บ ารุงรักษา
ระบบ 
GISAgro ได้
สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

- - - - 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

 

   
 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

2 โครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิ
สารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS 
Portal) 

18.0000 - - - - 1. ระบบ
สืบค้นและ
บริการภมูิ
สารสนเทศ
กลางของ
ประเทศท่ีมี
เสถียรภาพ 
และมี
ประสิทธิภาพ
สามารถ
ให้บริการชั้น
ข้อมูลใน
รูปแบบ WMS 
และ WFSที่
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดของ
มาตรฐาน 
FGDS และ
ตามมาตรฐาน
หน่วยงาน 

1. บุคลากร
ภาครัฐ มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ใช้งานระบบฯ 
ทั้งใน
ส่วนกลางและ
ท้องถิ่น 
2. ระบบฯ มี
การให้บริการ
ช้ันข้อมูลใน
รูปแบบ WMS 
และ WFSที่
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดของ
มาตรฐาน 
FGDS และ
ตามมาตรฐาน
หน่วยงาน 
เพิ่มขึ้น 40 
จังหวัด 

1. ระบบ
สามารถ
ประยุกต์ใช้งาน  
Application 
และ Solution 
เพื่อสนับสนุน
งานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
ต่างๆ และต่อ
ยอดการใช้
ประโยชน์จาก
ระบบฯ 
2. ระบบฯ มี
การให้บริการช้ัน
ข้อมูลในรูปแบบ 
(WMSและWFS  
ที่ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดของ 
มาตรฐาน 
FGDS 
ครอบคลมุทั้ง
ประเทศ 

- - 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

       ครอบคลมุ
พื้นที่ 15 
จังหวัด พร้อม
ทั้งสามารถ
วิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น 
และสร้าง 
Application 
ฝากวางไว้บน
ระบบได ้

3. มี 
Application 
และ Solution 
ที่สามารถ
รองรับนโยบาย
รัฐบาลหรือ
สนับสนุนงาน
ตามภารกิจของ
หน่วยงานต่างๆ 

   

ยุทธศำสตร์ที ่3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

3 โครงการพื้นฐานข้อมลูภูมิ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

- 32.2500 - - - - 1. กิจกรรม
ส่งเสริม
หน่วยงานของ
รัฐในการใช้
งานช้ันข้อมูล
ขั้นพื้นฐานภูมิ
สารสนเทศ
ของประเทศ 
2. ระบบ
ให้บริการ
ข้อมูลเชิง

- - - 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ต าแหน่ง
(รายละเอียด
สูง) แก่
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชนเพื่อใช้
ในการพัฒนา
นวัตกรรมที่
เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและ
เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

        3. การสร้าง
โอกาสทาง
ธุรกิจในการใช้
ประโยชน์
ข้อมูลเชิง
ต าแหน่ง
รายละเอียดสูง 
(GNSS data) 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทน.) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม (สทน.) 0.3200 6.1700 15.0200 8.6400 9.9700  

ยุทธศำสตร์ที ่2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

1 ระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร ์

- 3.0000 3.0000 - - - มีบริการแบบ 
smart 
service อย่าง
น้อย 4 บริการ 

มีบริการแบบ 
smart service 
เพิ่มขึ้นอีกอย่าง
น้อย 4 บริการ 

- - 

2 สื่อเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์ส าหรับ
ประชาชน 

- 1.5000 0.5000 0.5000 0.5000 - จ านวน
บทเรียนหรือ
องค์ความรู้ไม่
น้อยกว่า 20 
เรื่อง 

จ านวนบทเรียน
หรือองค์ความรู้
ไม่น้อยกว่า 10 
เรื่อง 

จ านวนบทเรียน
หรือองค์ความรู้
ไม่น้อยกว่า 10 
เรื่อง 

จ านวน
บทเรียนหรือ
องค์ความรู้ไม่
น้อยกว่า 10 
เรื่อง 

3 ปรับปรุงเว็บไซต์หลักของสถาน 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 เว็บไซตต์าม
ข้อก าหนด
ของ W3C 
และ
สามารถ
รองรับ 
Mobile 
Device 

เว็บไซตต์าม
ข้อก าหนดของ 
W3C และ
สามารถ
รองรับ 
Mobile 
Device 

เว็บไซตต์าม
ข้อก าหนดของ 
W3C และ
สามารถรองรับ 
Mobile Device 

เว็บไซตต์าม
ข้อก าหนดของ 
W3C และ
สามารถรองรับ 
Mobile Device 

เว็บไซตต์าม
ข้อก าหนดของ 
W3C และ
สามารถ
รองรับ 
Mobile 
Device 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่ 3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

4 จัดท าระบบ ISO27001 ส าหรับหอ้ง 
ศูนย์ข้อมูลกลาง (Data center)  

- 0.1500 1.2000 0.8200 0.1500 - เรียนรู้
มาตรฐานและ
ข้อก าหนดของ 
ISO27001 

ได้รับคู่มือระบบ ได้มาตรฐานการ
รับรอง 27001 

คงสภาพการ
ได้รับ
มาตรฐาน 
27001 

5 จัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (EA)  - 1.2000 - - - - ได้รับ
สถาปัตยกรรม
องค์กร (EA) 

- - - 

6 ระบบสนบัสนุนการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร ์

- - 10.0000 7.0000 9.0000 
 

  มี Back office 
platform ใน
รูปแบบ digital 
by default 
รองรับทุกสินค้า
และบริการ 

มี Back office 
platform ใน
รูปแบบ digital 
by default 
รองรับทุกสินค้า
และบริการ 

มี Back 
office 
platform ใน
รูปแบบ 
digital by 
default 
รองรับทุก
สินค้าและ
บริการ 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่4  พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลำกร 

7 อบรมความรู้เรื่องความตระหนัก
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 บุคลากรมี
ความรู้ 
ความเข้าใจ 
และมีความ
ตระหนัก มี
ทักษะการ
ใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้
อย่างมี
ประสิทธิภา
พและมั่นคง
ปลอดภัย 

บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และมี
ความตระหนัก 
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ
และมั่นคง
ปลอดภัย 

บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และมี
ความตระหนัก มี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และมั่นคง
ปลอดภัย 

บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และมี
ความตระหนัก 
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และมั่นคง
ปลอดภัย 

บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และมี
ความตระหนัก 
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ
และมั่นคง
ปลอดภัย 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

 

   
 

สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) (สซ.) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม (สซ.) - 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

1 Voice Over ip และ CRM - - - - 5.0000 - - - - มีระบบ 
Voice Over 
Ip และ CRM 

2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

- - - - - พัฒนาระบบ
ย่อย(ระบบ
ฐานข้อมูล
บุคลากร 
Online และ 
ระบบรับ
ข้อมูลส าหรับ
งานพัสดุ )แล้ว
เสร็จ 

พัฒนาระบบ
ย่อย (ระบบ
รับข้อมูล
ส าหรับการใช้
จ่ายเงินตาม
แผนการ
ด าเนินงาน, 
ระบบรับ
ข้อมูลส าหรับ
งานบัญชีและ
การเงินและ 
ระบบรับ
ข้อมูลส าหรับ
งานบุคคล) 

ปรับปรุง ระบบ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม
,ระบบจดัท าค าขอ
งบประมาณ,
ระบบงานรับ
บริการ,ระบบ
สารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร  เพื่อ
สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

- - 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่ 3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

3 จัดท า Enterprise Architecture - - - - 0.2000 แผนการ
ด าเนิน
โครงการ
จัดท า 
Enterprise 
Architecture 

ด าเนินการ
ตามแผน ได้
ร้อยละ 25 

ด าเนินการตาม
แผน ไดร้้อยละ 50 

ด าเนินการตาม
แผน ไดร้้อยละ 
75 

ด าเนินการ
จัดท า  
Enterprise 
Architecture 
ได้ร้อยละ 100 

4 ปรับปรุงระบบ Video Conference - - - - 2.0000 - พัฒนาระบบ
ย่อย Video 
Conference 
เพิ่อรองรับ
การประชุมได้ 
25 ช่องทาง
พร้อมกัน 

- - - 

ยุทธศำสตร์ที ่4  พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลำกร 

5 ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดู
งาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 จัดอบรม 
สัมมนาและ/
หรือทัศนะ
ศึกษาดูงาน
ให้กับ
บุคลากร ปี
ละ 2 ครั้ง 

จัดอบรม 
สัมมนาและ/
หรือทัศนะ
ศึกษาดูงาน
ให้กับบุคลากร 
ปีละ 2 ครั้ง 

จัดอบรม สัมมนา
และ/หรือทัศนะ
ศึกษาดูงานให้กับ
บุคลากร ปลีะ 2 
ครั้ง 

จัดอบรม 
สัมมนาและ/
หรือทัศนะ
ศึกษาดูงาน
ให้กับบุคลากร 
ปีละ 2 ครั้ง 

จัดอบรม สัมมนา
และ/หรือทัศนะ
ศึกษาดูงานให้กับ
บุคลากร ปลีะ 2 
ครั้ง 
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สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สดร.) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 - Website/
ระบบบริการ 

(Web 
Accessibility

) ตาม
ข้อก าหนดของ 

W3C 

Website/ระบบ
บริการ (Web 
Accessibility) 
ตามข้อก าหนด

ของ W3C 

Website/
ระบบบริการ 

(Web 
Accessibility

) ตาม
ข้อก าหนดของ 

W3C 

Website/ระบบ
บริการ (Web 
Accessibility) 
ตามข้อก าหนด

ของ W3C 

ยุทธศำสตร์ที ่4  พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลำกร 

2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 - บุคลากรร้อย
ละ 50 ผ่าน
การอบรม
ความรู้ด้าน

ดิจิทัล 

บุคลากรร้อยละ 
60 ผ่านการอบรม
ความรู้ด้านดิจิทัล 

บุคลากรร้อย
ละ 70 ผ่าน
การอบรม
ความรู้ด้าน

ดิจิทัล 

บุคลากรร้อยละ 
80 ผ่านการอบรม
ความรู้ด้านดิจิทัล 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

สถำนบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) (สสนก.) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม (สสนก.) 126.0000 90.0000 60.0000 - -  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

1 โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศ
น้ าระดับต าบล 

60.0000 90.0000 60.0000 - - มีแผนที่น้ า
ระดบัต าบล
1,900 ต าบล  
http://provi
nces.haii.or.t
h/igis   

มีแผนที่น้ า
ระดบัต าบล 
2,500 ต าบล  
http://provinc
es.haii.or.th/igi
s   

มีแผนที่น้ าระดับ
ต าบล 3,400 
ต าบล  
http://provinces
.haii.or.th/igis   

- - 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใชป้ระโยชน์ด้ำน วทน. 

2 คลังข้อมูลน้ าและภมูิอากาศ
แห่งชาติ 
  - www. haii.or.th 
  - เว็บไซต์ www.thaiwater.net 
  - ThaiWater mobile 
application (iOS & Android) 

66.0000 - - - - -Application 
ส าหรับ
ติดตาม
สถานการณ์
น้ า 1 App  
-เว็บไซต ์
ส าหรับ
ติดตาม 
สถานการณ์
น้ า 1 เว็บ  

- Application 
ส าหรับตดิตาม
สถานการณ์น้ า 1 
App  
 -เว็บไซต์ ส าหรับ
ติดตาม 
สถานการณ์น้ า 1 
เว็บ  
- เว็บไซตส์ าหรับ
บริการข้อมลู 1 
เว็บไซต ์ 

- - - 



ข-30 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

3 เว็บไซต์ที่ สสนก. จดัท าเพื่อเผยแพร่
งานและข้อมูล 

- - - - - www.haii.o
r.th 
www.hydr
olaw.thaiw
ater.net 

- - - - 

4 โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศ
น้ าระดับต าบล 

- - - - -  - เว็บไซต ์
บริการข้อมลู
ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ
http://prov
inces.haii.o
r.th/igis   

 - เว็บไซต ์
บริการข้อมลู

ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ

http://provi
nces.haii.or.t

h/igis   

 - เว็บไซต ์
บริการข้อมลู

ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ

http://provinc
es.haii.or.th/igi

s   

- - 

5 - คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ 
- โครงการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศน้ าระดับต าบล 

- - - - - สื่อสิ่งพิมพ์ 
เทคโนโลยี
และงานวิจัย
ออนไลน ์ 2 
หัวข้อ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
เทคโนโลยี

และงานวิจัย
ออนไลน ์ 2 

หัวข้อ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
เทคโนโลยีและ

งานวิจัย
ออนไลน์ 2 

หัวข้อ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
เทคโนโลยีและ

งานวิจัยออนไลน ์ 
2 หัวข้อ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
เทคโนโลยีและ

งานวิจัย
ออนไลน ์ 2 

หัวข้อ 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

6 โครงการพัฒนาระบบศูนย์
คลังข้อมูลน้ าและภมูิอากาศ
แห่งชาติ 

- - - - -  - เว็บไซต ์
บริการข้อมลู
ด้านการ
บริหาร
จัดการน้ า 
http://thai
water.net/ 
Applicatio
n บริการ
ข้อมูลด้าน
การบริหาร
จัดการน้ า  

 - เว็บไซต ์
บริการข้อมลู
ด้านการ
บริหารจดัการ
น้ า 
http://thaiw
ater.net/ 
-Application 
บริการข้อมลู
ด้านการ
บริหารจดัการ
น้ า  

- - - 

ยุทธศำสตร์ที ่3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

7 ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 

- - - - - ผ่านแล้ว - - ทบทวนระเบียบฯ - 

ยุทธศำสตร์ที ่4 พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลำกร 

8 การอบรมความรูด้้านดิจิทลั  
(ร้อยละ) 

- - - - - 70 80 90 90 90 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

9 การอบรมและทดสอบ Security 
Awareness  (ร้อยละ) 

- - - - - อบรม 60 
ทดสอบผ่าน 
50 

อบรม 70 
ทดสอบผ่าน 
60 

อบรม 80 
ทดสอบผ่าน 70 

อบรม 80 
ทดสอบผ่าน 70 

อบรม 80 
ทดสอบผ่าน 70 

10 การเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานดา้น
เทคโนโลยีดิจิทลัของบุคลากรวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล (ร้อยละ) 

- - - - - 80 90 100 100 100 

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม (สนช.) 2.1000 2.3000 2.3900 2.5900 2.6800  

ยุทธศำสตร์ที ่2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

1 จ านวนผู้เข้าถึงความรู้/ระบบบริการ
ออนไลน ์

0.4000 0.4000 0.4400 0.4400 0.4800 400 คน 400 คน 400 คน 400 คน 400 คน 

2 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ
ออนไลน ์

1.0000 0.2000 1.2000 0.4000 1.4000 1 ระบบ - 1 ระบบ - 1 ระบบ 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

3 สื่อ วีดีทัศน์ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และ Infographic ส าหรับเผยแพร่ 

0.5000 0.5000 0.5500 0.5500 0.6000 3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 

ยุทธศำสตร์ที ่4  พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลำกร 

4 ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านการอบรม
ความรู้ด้านดิจิทัล 

- 0.5000 - 0.5000 - - ร้อยละ 10 - ร้อยละ 10 - 

5 ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านการ
ทดสอบ Security Awareness 

- 0.5000 - 0.5000 - - ร้อยละ 10 - ร้อยละ 10 - 

6 ร้อยละของบุคลากรวิชาชีพด้าน IT  
ที่ได้รับการเพิ่มทักษะ 

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 
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ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) (ศลช.) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมำณรวม (ศลช.) 45.7000 112.8000 102.6000 90.6000 86.1000  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

1 จัดท าฐานข้อมูลยา สมุนไพร สาร
สกัดจากธรรมชาติ และชีววัตภ ุโดย
รวบรวมข้อมลูเพื่อจัดท าเป็น library 
ที่มีข้อมูลครบถ้วน ได้แก่ ผลงานวจิัย 
ตัวอย่างสถานภาพทาง IP และ
การศึกษาทาง pre-clinic และ 
clinic  

30.0000 10.0000 5.0000 5.0000 5.0000 จ านวน
ฐานข้อมูล
สนับสนุน
ภาคเกษตร/
อุตสาหกรร
ม 1 เรื่อง 

จ านวน
ฐานข้อมูล
สนับสนุนภาค
เกษตร/
อุตสาหกรรม 1 
เรื่อง 

จ านวน
ฐานข้อมูล
สนับสนุนภาค
เกษตร/
อุตสาหกรรม 1 
เรื่อง 

จ านวน
ฐานข้อมูล
สนับสนุนภาค
เกษตร/
อุตสาหกรรม 
1 เรื่อง 

จ านวนฐานข้อมูล
สนับสนุนภาค
เกษตร/
อุตสาหกรรม 1 
เรื่อง 

2 โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา
การแพทย์ด้านทันตกรรมส าหรับ
ผู้สูงอาย ุพร้อมทีม telemedicine  
กิจกรรมภายใตโ้ครงการ 1) พัฒนา 
Application 2) จัดท า Model 
ศูนย์สารสนเทศชุมชน 3) Cleaning  
DATA 4) ผลติสื่อ สร้าง Content 
และประชาสัมพันธ์ 5) จัดท าระบบ
ติดตาม  Realtime และสร้าง 
Contant 6) จัดทีมที่ปรึกษา
โครงการ 7) ประเมินตดิตาม 

- 60.0000 60.0000 50.0000 50.0000 รายงานผล
การศึกษา
ระบบท่ี
ปรึกษาด้าน
ทันตกรรม
ส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

สร้าง Content 
โรคในช่องปาก 
7 โรคส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

ได้ระบบที่
ปรึกษาด้านทัน
ตกรรมส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

จัดท าระบบ 
Telemedici
ne  

Model ศูนย์
สารสนเทศชุมชน 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการพัฒนาหุ่นยนต์แพทยเ์คลื่อนที่
อัจฉริยะเพื่อการวินิจฉยัและรักษาผ่าน
ระบบโทรเวชสู่เชิงพาณิชย ์
(Commercializing Development of 
an Intelligent Robotic Doctor for 
Diagnosis and Therapeutics via 
Tele-Medicine) 

4.2000 4.5000 3.5000 3.5000 3.0000 ศึกษาวิจัยและ
พัฒนา 

พัฒนาต้นแบบ ทดสอบมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง 

น าร่องการใช้
งานและ
ปรับปรุง
ผลติภณัฑ ์

หุ่นยนต์แพทย์
เคลื่อนที่อัจฉรยิะ
เพื่อการวินจิฉัยและ
รักษาผา่นระบบโทร
เวช 

4 โครงการพัฒนาระบบนดัหมาย/แจ้ง
เตือน คนไขผ้่าน Moblie 
APPLICATION 

- 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000   แอปพลิเคช่ัน
ระบบนัดหมาย/
แจ้งเตือน คนไข ้

พัฒนาปรับปรุง
แอปพลิเคช่ัน
ระบบนัดหมาย/
แจ้งเตือน คนไข ้

พัฒนาปรับปรุง
แอปพลิเคช่ัน
ระบบนัดหมาย/
แจ้งเตือน คนไข ้

พัฒนาปรับปรุง
แอปพลิเคช่ันระบบ
นัดหมาย/แจ้งเตือน 
คนไข ้

5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลส่งเสรมิการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์ 
  1) รวบรวมข้อมลูศึกษาและวิเคราะห ์
  2) พัฒนาระบบให้มีฟังก์ชันการใช้งาน
ที่เหมาะสมและท าการทดสอบ   
  3) จัดกิจกรรมการอบรมให้กับผูผ้ลติ
แครื่องมือแพทย ์ 
  4) ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ Content  
  5)จัดกิจกรรม ROAD SHOWส่งเสรมิ
การใช้ระบบเพื่อพัฒนาภาคธรุกิจ 

1.5000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 รายงานผล
การศึกษาความ
ต้องการ
อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์
ด้าน Demand 
และ Subply  

ระบบข้อมลู
ด้านมาตรฐาน
เครื่องมือแพทย์ 
- Active        - 
Non Active  

ระบบข้อมลู  
ผู้ผลิตเครื่องมือ
แพทย์ไทย และ
ผลติภณัฑเ์ครื่องมื
แพทย์ไทย 

ระบบข้อมลู
หน่วยงาน
ทดสอบ
ผลติภณัฑ์
เครื่องมือแพทย์
ในและ
ต่างประเทศ 

ระบบให้บริการ
ค าปรึกษาส าหรับ
อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 
ด้านแหล่งทุน 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

6 โครงการพัฒนาฐานข้อมลูบน 
website เพื่อให้ความรู้เกีย่วกับการ
วิเคราะห์แนวโน้มนวัตกรรมด้าน
ชีววิทยาศาตร ์เพื่อการพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจ รวมทั้งฐานข้อมลู
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

0.5000 - 0.5000 - 0.50 ฐานข้อมูล
นวัตกรรมทาง
การแพทย์ยุค
ใหม่ เช่น 
Digital 
health และ 
Robotics 

ฐานข้อมูล
ความต้องการ
ทางการตลาด
ในด้านการ
ดูแลสุขภาพใน
ยุคดิจิตลั 

ฐานข้อมูล
มาตรฐาน และ
การบริการ
ทดสอบ
มาตรฐาน
หุ่นยนต์ทาง
การแพทย์ 

ฐานข้อมูล
แอพพลิเคชั่น
ทางการแพทย์
ยุคใหม ่เพื่อ
ต่อยอดการ
บริการทาง
การแพทย์ที่
เข้าถึงชุมชน 

ฐานข้อมูล
แนวโน้มตลาด
ด้านชีววิทยา
ศาสตร์ในยุคดิ
จิตัล 

7 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลและ
แอพพลิเคช่ัน ส าหรับผู้สูงอายุในการ
ลดความเสีย่งจากโรคสมองเสื่อมอัล
ไซเมอร ์

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.00 แอพพลิเคช่ัน
ส าหรับ
ผู้งสูงอาย ุเพื่อ
ลดความเสีย่ง
ในการเกิด
โรคอัลไซเมอร์ 
และการ
รวบรวมข้อมลู
องค์ความรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

แอพพลิเคช่ัน
ส าหรับ
ผู้งสูงอาย ุเพื่อ
ลดความเสีย่ง
ในการเกิด
โรคอัลไซเมอร์ 
และการ
รวบรวมข้อมลู
องค์ความรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

แอพพลิเคช่ัน
ส าหรับผู้งสูงอาย ุ
เพื่อลดความ
เสี่ยงในการเกดิ
โรคอัลไซเมอร์ 
และการรวบรวม
ข้อมูลองค์
ความรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

แอพพลิเคช่ัน
ส าหรับ
ผู้งสูงอาย ุเพื่อ
ลดความเสีย่ง
ในการเกิด
โรคอัลไซเมอร์ 
และการ
รวบรวมข้อมลู
องค์ความรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

แอพพลิเคช่ัน
ส าหรับผู้งสูงอาย ุ
เพื่อลดความเสีย่ง
ในการเกิดโรคอัล
ไซเมอร์ และการ
รวบรวมข้อมลู
องค์ความรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

8 โครงการพัฒนาฐานข้อมลูและ
ปรับปรุง website ส่งเสรมิการ
ให้บริการด้านการวิจัยพัฒนาและ
ธุรกิจการลงทุน 

0.5000 0.5000 0.6000 0.1000 0.6000   Website/
ระบบบริการ 
(Web 
Accessibility
) ตาม
ข้อก าหนดของ 
W3C 

ปรับปรุงพัฒนา
Website/ระบบ
บริการ (Web 
Accessibility) 
ตามข้อก าหนด
ของ W3C 

ปรับปรุง
พัฒนา
Website/
ระบบบริการ 
(Web 
Accessibility
) ตาม
ข้อก าหนดของ 
W3C 

ปรับปรุงพัฒนา
Website/ระบบ
บริการ (Web 
Accessibility) 
ตามข้อก าหนด
ของ W3C 

9 โครงการปรับปรุง Website ศูนย์
เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง 
(www.adtec.or.th) ตามหลักการ 
ออกแบบมาตฐาน W3C ระดับ A 

- 0.5000 0.1000 0.1000 0.1000 - Website  
ศูนย์
เทคโนโลยีทาง
ทันตกรรมขั้น
สูง 
(www.adtec.
or.th) ที่
ได้มาตฐาน 
W3C ระดับ A 

Website  ศูนย์
เทคโนโลยีทาง
ทันตกรรมขั้นสูง 
(www.adtec.or
.th) ที่ไดม้าต
ฐาน W3C 
ระดับ A 

Website  
ศูนย์
เทคโนโลยีทาง
ทันตกรรมขั้น
สูง 
(www.adtec.
or.th) ที่
ได้มาตฐาน 
W3C ระดับ A 

Website  ศูนย์
เทคโนโลยีทางทัน
ตกรรมขั้นสูง 
(www.adtec.or.t
h) ที่ได้มาตฐาน 
W3C ระดับ A 

10 โครงการพัฒนาระบบประชุม
ทางไกลของหน่วยงาน 

- 1.4000 0.2000 0.2000 0.2000 - จัดหา/พัฒนา
ระบบประชุม
ทางไกล 

พัฒนาระบบ
ประชุมทางไกล/
บ ารุงรักษา 

พัฒนาระบบ
ประชุม
ทางไกล/
บ ารุงรักษา 

พัฒนาระบบ
ประชุมทางไกล/
บ ารุงรักษา 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

11 โครงการพัฒนาระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) เพื่อลด
ขั้นตอนกระบวนการท างานและมี
ความรวดเร็วถูกต้องแม่นย า โปร่งใส
ตรวจสอบได ้และมีการเช่ือมการ
ท างานขอแต่ละระบบเข้าด้วยกัน 

- 4.0000 3.0000 3.0000 - แนวทางการ
พัฒนาระบบ
ส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส ์

พัฒนาระบบ
ตามแผนร้อย
ละ50 

พัฒนาระบบ
ตามแผนร้อยละ
75 

หน่วยงานมี
ระบบ E-
Office เต็ม
รูปแบบ
เชื่อมโยงทุก
ระบบเข้า
ด้วยกัน 

- 

12 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลและ
แอพพลิเคชั่น ส าหรับผู้สูงอายุในการ
ลดความเสีย่งจากโรคสมองเสื่อมอัล
ไซเมอร ์

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 แอพพลิเคช่ัน
ส าหรับ
ผู้งสูงอาย ุเพื่อ
ลดความเสีย่งใน
การเกิดโรคอลั
ไซเมอร์ และ
การรวบรวม
ข้อมูลองค์
ความรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

แอพพลิเคช่ัน
ส าหรับ
ผู้งสูงอาย ุเพื่อ
ลดความเสีย่งใน
การเกิดโรคอลั
ไซเมอร์ และ
การรวบรวม
ข้อมูลองค์
ความรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

แอพพลิเคช่ัน
ส าหรับผู้งสูงอาย ุ
เพื่อลดความเสี่ยง
ในการเกิดโรคอัล
ไซเมอร์ และการ
รวบรวมข้อมลู
องค์ความรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

แอพพลิเคช่ัน
ส าหรับ
ผู้งสูงอาย ุเพื่อ
ลดความเสีย่งใน
การเกิดโรคอลั
ไซเมอร์ และ
การรวบรวม
ข้อมูลองค์
ความรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

แอพพลิเคช่ัน
ส าหรับผู้งสูงอาย ุ
เพื่อลดความเสี่ยงใน
การเกิดโรคอลัไซ
เมอร์ และการ
รวบรวมข้อมลูองค์
ความรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 
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| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

13 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิตอลเพื่อการบริหารจดัการของ
องค์กร 

4.0000 10.4000 7.7000 7.2000 4.7000 ระบบ
สารสนเทศที่
ไดร้ับการ
พัฒนาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร
จัดการองค์กร 5 
รายการ 

ระบบ
สารสนเทศที่
ไดร้ับการ
พัฒนาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร
จัดการองค์กร 
9 รายการ 

ระบบสารสนเทศ
ที่ได้รบัการพัฒนา
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการ
องค์กร 8 รายการ 

ระบบ
สารสนเทศที่
ไดร้ับการ
พัฒนาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร
จัดการองค์กร 
9 รายการ 

ระบบสารสนเทศที่
ไดร้ับการพัฒนา
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ
องค์กร 6 รายการ 

14 โครงการจัดท าระบบ ระบบมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 ส าหรับปรับปรุง
กระบวนการท างานของหนว่ยงาน 

- - 0.5000 
  

แผนการด าเนิน
โครงการพัฒนา
ระบบ ISO 

ด าเนินการตาม
แผนรอ้ยละ 25 

ด าเนินการตาม
แผนรอ้ยละ 50 

ด าเนินการตาม
แผนรอ้ยละ 75 

หน่วยงานไดร้ับการ
รับรองตาม
มาตรฐาน ISO 

15 โครงการบ ารุงรักษาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 ผลความ
ประเมินความ
พึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ 
ร้อยละ 80 

ผลความ
ประเมินความ
พึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ 
ร้อยละ 80 

ผลความประเมิน
ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ ร้อย
ละ 80 

ผลความ
ประเมินความ
พึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ 
ร้อยละ 80 

ผลความประเมิน
ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ ร้อย
ละ 80 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

16 โครงการจดัท า Enterprise 
Architecture 

- - - - 0.5000 แผนการ
ด าเนิน
โครงการ 
Enterprise 
Architecture 

ด าเนินการ
ตามแผนร้อย
ละ 25 

ด าเนินการตาม
แผนร้อยละ 50 

ด าเนินการ
ตามแผนร้อย
ละ 75 

หน่วยงานมี  
Enterprise 
Architecture 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลำกร 

17 ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดู
งาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 จัดอบรม 
สัมมนาและ/
หรือทัศนะ
ศึกษาดูงาน
ให้กับบุคลากร 
ปีละ 2 ครั้ง 

จัดอบรม 
สัมมนาและ/
หรือทัศนะ
ศึกษาดูงาน
ให้กับบุคลากร 
ปีละ 2 ครั้ง 

จัดอบรม 
สัมมนาและ/
หรือทัศนะศึกษา
ดูงานให้กับ
บุคลากร ปลีะ 2 
ครั้ง 

จัดอบรม 
สัมมนาและ/
หรือทัศนะ
ศึกษาดูงาน
ให้กับบุคลากร 
ปีละ 2 ครั้ง 

จัดอบรม สัมมนา
และ/หรือทัศนะ
ศึกษาดูงานให้กับ
บุคลากร ปลีะ 2 
ครั้ง 

 

 

 


