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ค าชี้แจง 
 แบบส ารวจนี้จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) ติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ วท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
2) ทบทวนโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (ซึ่งหน่วยงานได้ให้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของ วท.  

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

ส่วนที่  1  ข้อมูลผู้ตอบแบบส ารวจ  
ส่วนที่  2  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านดิจิทัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส่วนที่  3  ทบทวนโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
ส่วนที่  4  โครงการด้านดิจิทัลที่ด าเนินการเพ่ิมเติม (หากม)ี 

  
หากมีข้อสงสัยในการตอบแบบส ารวจฯ สามารถสอบถามได้ที่ นางสาวปิยเนตร  พรรณดวงเนตร โทรศัพท์ 02 333 3818     E-Mail : piyanate@most.go.th 

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

แบบส ารวจผลการด าเนินงานและการทบทวนโครงการ/กิจกรรมด้านดิจิทัล ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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โปรดระบุข้อมูลรายละเอียดของผู้ตอบแบบส ารวจ 

ชื่อ – นามสกุล นายกฤษฎา  ถิ่นทับปุด ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อีเมล kritsada.t@oap.go.th โทรศัพท์ 02-596-7600 ต่อ 2214 

 

ค าอธิบาย  การรายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอให้หน่วยงานพิจารณา 
  - ทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของโครงการ/กิจกรรม รวมถึงงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ  

- ระบุผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  รวมถึงสถานะของโครงการ/กิจกรรม (ด าเนินการเรียบร้อย, อยู่ระหว่างการด าเนินการ, ยกเลิกโครงการ)  
  

หน่วยงาน : ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ปส.) 

ที ่ โครงการ 

ข้อมูลตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  

ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

 ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล วท.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- - - - 

 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)   
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบส ารวจ 
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ส่วนที่ 3 ทบทวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561-2564)   
 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ ์

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดความเหลื่อมล  าการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. 

1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศขององค์กร เพื่อสนับสนุนการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ู                       
   - กิจกรรมพัฒนาสื่อออนไลน์และสื่อมัติมีเดีย 

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 จ านวนสื่อออนไลน์
และสื่อมัติมีเดียที่
ได้รับการพัฒนา (10) 

จ านวนสื่อออนไลน์
และสื่อมัติมีเดียที่
ได้รับการพัฒนา (10) 

จ านวนสื่อออนไลน์
และสื่อมัติมีเดียที่
ได้รับการพัฒนา (10) 

จ านวนสื่อออนไลน์และ
สื่อมัติมีเดียที่ได้รับการ
พัฒนา (10) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศขององค์กร เพื่อสนับสนุนการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ู       
   - การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 ร้อยละความส าเร็จใน
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์(80) 

ร้อยละความส าเร็จใน
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์(80) 

ร้อยละความส าเร็จใน
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์(80) 

ร้อยละความส าเร็จใน
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์(80) 
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  ค าอธิบาย โปรดระบุโครงการ/กิจกรรมด้านดิจิทัล ที่หน่วยงานวางแผนด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  ที่ยังไม่ปรากฏในแบบส ารวจในส่วนที่ 3 

ล า
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ล้านบาท) ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ ์ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
ภายใตแ้ผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. 2560-2564 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 ยุทธศาสตร์ 
1 

ยุทธศาสตร์
2 

ยุทธศาสตร์
3 

ยุทธศาสตร ์
4 

1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล 
ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และ
รังส ี

  

5.0 5.0 

  

ร้อยละความส าเร็จ
ในการจัดท า
ฐานข้อมูล องค์
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ (ร้อยละ 
80) 

ร้อยละความส าเร็จ
ในการจัดท า
ฐานข้อมูล องค์
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ (ร้อยละ 
80) 

 √   

2 โครงการ พัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้ง
ข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ 
และการเช่ือมโยงข้อมูล
ทะเบียน กับระบบ 
National Single Window 
(NSW) 

 

3.0 

  

 ร้อยละความส าเร็จ
ในการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศท่ีพร้อม

ใช้งาน (ร้อยละ 
80) 

   √   

3 โครงการระบบติดตามรถ
ขนส่งวัสดุกัมมันตรังส ี    

3.0    ร้อยละความส าเร็จ
ในการใช้ดิจิดัลใน
การปฏิบัติงาน 

 √   

4 โครงการพัฒนาระบบการ
ใหบ้ริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Services) 
 

  

7.0 5.0   ร้อยละความส าเร็จ
ในการใช้ดิจิดัลใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละความส าเร็จ
ในการใช้ดิจิดัลใน
การปฏิบัติงาน 

 √   

5 โครงการพัฒนาและปรับปรุง   10.0 10.0   ร้อยละ ร้อยละ   √  

ส่วนที่ 4 โครงการ/กิจกรรมด้านดิจิทัลที่ด าเนินการเพิ่มเติม (หากมี) 
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ล า
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ล้านบาท) ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ ์ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
ภายใตแ้ผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. 2560-2564 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 ยุทธศาสตร์ 
1 

ยุทธศาสตร์
2 

ยุทธศาสตร์
3 

ยุทธศาสตร ์
4 

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการก ากับดูแลฯ  

ความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย (ร้อยละ 
80) 

ความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย (ร้อยละ 
80) 

6 โ ครงการ จัดท าระบบ
ส านักงานอัตโนมัติ ( Smart 
Back Office) 

  

5.0 5.0   ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การปรับปรุง
ระบบการรักษา
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย
ของข้อมูลและ
ระบบเครือข่าย มี
ระบบ Backoffice 
และส ารองข้อมูล 
(Cloud) ที่มี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย (ร้อยละ 
80) 

ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การปรับปรุง
ระบบการรักษา
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย
ของข้อมูลและ
ระบบเครือข่าย มี
ระบบ Backoffice 
และส ารองข้อมูล 
(Cloud) ที่มี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย (ร้อยละ 
80) 

  √  

7 โครงการ พัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของบุคลากร  

0.5 0.5 0.5   บุคลากรภายใน 
ปส. มีความรู้
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น  

บุคลากรภายใน 
ปส. มีความรู้
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น  

   √ 
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หมายเหตุ :  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร 

 
 

** สามารถดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  และแบบส ารวจผลการด าเนินงานฯ ** 
ได้ที่ URL : http://cio.most.go.th 


