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ค ำชี้แจง 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

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

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

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

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

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

   

โปรดระบุข้อมูลรำยละเอียดของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

ชื่อ – นำมสกุล นำยดุษกร   อรรจน์อังกูร    ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศอำวุโส 

อีเมล Dusakorn_a@tcels.or.th โทรศัพท์ 0899253145 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบส ำรวจ 

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

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

หน่วยงำน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) 

ที ่ โครงกำร 

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

ผลกำรด ำเนินงำน  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

1 จัดท ำฐำนข้อมูลยำ สมุนไพร สำรสกัดจำกธรรมชำติ และ
ชีววัตถ ุโดยรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ำเป็น library  
ที่มีข้อมูลครบถ้วน ได้แก่ ผลงำนวจิัย ตัวอย่ำงสถำนภำพ
ทำง IP และกำรศึกษำทำง pre-clinic และ clinic  

จ ำนวนฐำนข้อมูลสนบัสนุนภำคเกษตร/
อุตสำหกรรม 1 เรื่อง 

30.0000 ยกเลิกโครงกำร ปี 2560 ไม่ไดร้ับกำรสนับสนุนเรื่อง
งบประมำณ  

 

2 โครงกำรพัฒนำระบบที่ปรึกษำกำรแพทย์ด้ำนทันตกรรม
ส ำหรับผู้สูงอำย ุพร้อมทีม telemedicine กิจกรรม
ภำยใต้โครงกำร  
1) พัฒนำ Application  
2) จัดท ำ Model ศูนย์สำรสนเทศชุมชน 
3) Cleaning  DATA  
4) ผลติสื่อ สร้ำง Content และประชำสัมพันธ์  
5) จัดท ำระบบตดิตำม  Realtime และสร้ำง Contant 
6) จัดทีมที่ปรึกษำโครงกำร  
7) ประเมินตดิตำม 

รำยงำนผลกำรศึกษำระบบท่ีปรึกษำด้ำน
ทันตกรรมส ำหรับผูสู้งอำย ุ

- ยกเลิกโครงกำร ปี 2560 ไม่ไดร้ับกำรสนับสนุนเรื่อง
งบประมำณ 

 

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

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

ผลกำรด ำเนินงำน  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

3 โครงกำรพัฒนำหุ่นยนต์แพทยเ์คลื่อนที่อัจฉริยะเพื่อกำร
วินิจฉัยและรักษำผ่ำนระบบโทรเวชสูเ่ชิงพำณิชย ์
(Commercializing Development of an Intelligent 
Robotic Doctor for Diagnosis and Therapeutics via 
Tele-Medicine) 

ศึกษำวิจัยและพัฒนำ 4.2000 ยกเลิกโครงกำร ปี 2560 ไม่ไดร้ับกำรสนับสนุนเรื่อง
งบประมำณ 

 

4 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลส่งเสรมิกำรพัฒนำอตุสำหกรรม
เครื่องมือแพทย ์ 
  1) รวบรวมข้อมลูศึกษำและวิเครำะห ์
  2) พัฒนำระบบให้มีฟังก์ชันกำรใช้งำนที่เหมำะสมและท ำ
กำรทดสอบ   
  3) จัดกิจกรรมกำรอบรมให้กับผูผ้ลติแครื่องมือแพทย ์ 
  4) ประชำสัมพันธเ์ผยแพร่ Content  
  5) จัดกิจกรรม ROAD SHOWส่งเสริมกำรใช้ระบบเพื่อ
พัฒนำภำคธุรกิจ 

รำยงำนผลกำรศึกษำควำมต้องกำร
อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทยด์้ำน Demand 
และ Subply 

1.5000 ยกเลิกโครงกำร ปี 2560 ไม่ไดร้ับกำรสนับสนุนเรื่อง
งบประมำณ 

 

5 โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมลูบน website เพื่อให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์แนวโน้มนวตักรรมด้ำนชีววิทยำ
ศำตร ์เพื่อกำรพัฒนำต่อยอดธุรกจิ รวมทั้งฐำนข้อมูล
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ฐำนข้อมูลนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ยุคใหม่ 
เช่น Digital health และ Robotics 

0.5000 ยกเลิกโครงกำร ปี 2560 ไม่ไดร้ับกำรสนับสนุนเรื่อง
งบประมำณ 

 

6 โครงกำรพัฒนำสื่อดิจิทัลและแอพพลิเคช่ัน ส ำหรับ
ผู้สูงอำยุในกำรลดควำมเสี่ยงจำกโรคสมองเสื่อม 
อัลไซเมอร ์

แอพพลิเคช่ันส ำหรับผู้งสูงอำย ุเพื่อลด
ควำมเสีย่งในกำรเกิดโรคอลัไซเมอร์ และ
กำรรวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

1.0000 ยกเลิกโครงกำร ปี 2560 ไม่ไดร้ับกำรสนับสนุนเรื่อง
งบประมำณ 

 

7 โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมลูและปรบัปรุง website 
ส่งเสริมกำรให้บริกำรด้ำนกำรวจิัยพัฒนำและธุรกิจกำร
ลงทุน 

- 0.5000 ยกเลิกโครงกำร ปี 2560 ไม่ไดร้ับกำรสนับสนุนเรื่อง
งบประมำณ แต่มีกำรของบประมำณใหม่ในปี 2561 
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ที ่ โครงกำร 

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

ผลกำรด ำเนินงำน  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

8 โครงกำรพัฒนำระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Office) เพื่อลดขั้นตอนกระบวนกำรท ำงำนและมี
ควำมรวดเร็วถูกต้องแม่นย ำ โปร่งใสตรวจสอบได้ และมี
กำรเช่ือมกำรท ำงำนขอแตล่ะระบบเข้ำด้วยกัน 

แนวทำงกำรพัฒนำระบบส ำนักงำน
อิเล็กทรอนิกส ์

- ได้แนวทำงในกำรพัฒนำระบบ E-Office โดยจะด ำเนิน
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้ชัดเจนเป็นมำตรฐำน
ก่อนจำกน้ันจึงน ำไปพัฒนำตัวโปรแกรมต่อไป ส่วนเรื่อง
กำรเช่ือมโยงระบบสำรบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ได้
ด ำเนินกำรเข้ำร่วมโครงกำร E-CMS และด ำเนินกำร
เชื่อมโยงระบบเข้ำด้วยกันส ำเร็จแล้ว 

 

9 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดจิติอลเพื่อกำรบรหิำร
จัดกำรขององค์กร 

ระบบสำรสนเทศที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบรหิำรจัดกำรองค์กร 5 
รำยกำร 

4.0000 ยกเลิกโครงกำร ปี 2560 ไม่ไดร้ับกำรสนับสนุนเรื่อง
งบประมำณ 

 

10 โครงกำรจดัท ำระบบ ระบบมำตรฐำน ISO 9001:2015 
ส ำหรับปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำน 

แผนกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบ ISO - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร คำดว่ำจะขอรับกำรรับรอง 
ISO9001:2015 ภำยในเดือนมีนำคม ปี 2563 

 

11 โครงกำรบ ำรุงรักษำและเพิ่มประสทิธิภำพกำรให้บริกำร
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ผลควำมประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำร 
ร้อยละ 80 

4.0000 ยกเลิกโครงกำร ปี 2560 ไม่ไดร้ับกำรสนับสนุนเรื่อง
งบประมำณ 

 

12 โครงกำรจดัท ำ Enterprise Architecture แผนกำรด ำเนินโครงกำร Enterprise 
Architecture 

- ยกเลิกโครงกำร ปี 2560 ไม่ไดร้ับกำรสนับสนุนเรื่อง
งบประมำณ 

 

13 ฝึกอบรมสัมมนำและทัศนะศึกษำดูงำน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

จัดอบรม สัมมนำและ/หรือทัศนะศึกษำดู
งำนให้กับบุคลำกร ปีละ 2 ครั้ง 

- ยกเลิกโครงกำร ปี 2560 ไม่ไดร้ับกำรสนับสนุนเรื่อง
งบประมำณ 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

1 โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมลูบน website เพื่อให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์แนวโน้มนวัตกรรม
ด้ำนชีววิทยำศำตร ์เพื่อกำรพัฒนำต่อยอดธุรกิจ 
รวมทั้งฐำนข้อมูลหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

1 1 1 1 ฐำนข้อมูลควำม
ต้องกำรทำงกำรตลำด
ในด้ำนกำรดูแล
สุขภำพในยุคดจิิตัล 

ฐำนข้อมูลมำตรฐำน 
และกำรบริกำร
ทดสอบมำตรฐำน
หุ่นยนต์ทำงกำรแพทย ์

ฐำนข้อมูล
แอพพลิเคชั่นทำง
กำรแพทย์ยุคใหม ่เพื่อ
ต่อยอดกำรบริกำรทำง
กำรแพทย์ที่เข้ำถึง
ชุมชน 

ฐำนข้อมูลแนวโน้ม
ตลำดด้ำนชีววิทยำ
ศำสตร์ใน 
ยุคดิจิตลั 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล  ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

2 โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมลูและปรบัปรุง 
website หน่วยงำน เพื่อส่งเสริมกำรให้บริกำร
ด้ำนกำรวิจัยพัฒนำและธรุกิจกำรลงทุน 

0.6500 0.1000 0.1000 0.6000 Website/ระบบ
บริกำร  
(Web Accessibility) 
ตำมข้อก ำหนดของ 
W3C 

ปรับปรุงพัฒนำ
Website/ระบบ
บริกำร  
(Web Accessibility) 
ตำมข้อก ำหนดของ 
W3C 

ปรับปรุงพัฒนำ
Website/ระบบ
บริกำร  
(Web Accessibility) 
ตำมข้อก ำหนดของ 
W3C 

ปรับปรุงพัฒนำ
Website/ระบบ
บริกำร  
(Web Accessibility) 
ตำมข้อก ำหนดของ 
W3C 

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

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

3 โครงกำรพัฒนำระบบประชุมทำงไกลของ
หน่วยงำน 

0.2000 0.0500 0.0500 0.0500 จัดหำ/พัฒนำระบบ
ประชุมทำงไกล 

พัฒนำระบบประชุม
ทำงไกล/บ ำรุงรักษำ 

พัฒนำระบบประชุม
ทำงไกล/บ ำรุงรักษำ 

พัฒนำระบบประชุม
ทำงไกล/บ ำรุงรักษำ 

4 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจดักำรองค์กร (Government ERP) 
เพื่อให้ทุกระบบเช่ือมโยงเข้ำหำกนัตำมนโยบำย 
Thailand 4.0 

- 2.0000 2.0000 4.5000 มีกำรท ำข้อตกลง
ควำมร่วมมือ MOU 
ร่วมกับทำง TOT เพื่อ
มีแนวทำงในกำร
พัฒนำระบบ ERP 
ร่วมกัน 

ด ำเนินกำรร่วมกัน
พัฒนำระบบ ERP 
และทดสอบใช้งำนจริง
(เช่ำใช้บริกำร) 

ด ำเนินกำรร่วมกัน
พัฒนำระบบ ERP 
และทดสอบใช้งำนจริง
(เช่ำใช้บริกำร) 

ด ำเนินกำรร่วมกัน
พัฒนำระบบ ERP 
และทดสอบใช้งำนจริง
(ซื้อขำด) 

5 โครงกำรพัฒนำสื่อดิจิทัลและแอพพลิเคช่ัน 
ส ำหรับผู้สูงอำยุในกำรลดควำมเสีย่งจำกโรค
สมองเสื่อมอัลไซเมอร ์

- 1.0000 1.0000 1.0000 - แอพพลิเคช่ันส ำหรับ
ผู้งสูงอำย ุเพื่อลดควำม
เสี่ยงในกำรเกิดโรคอัลไซ
เมอร์ และกำรรวบรวม
ข้อมูลองค์ควำมรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

แอพพลิเคช่ันส ำหรับ
ผู้งสูงอำย ุเพื่อลดควำม
เสี่ยงในกำรเกิดโรคอัลไซ
เมอร์ และกำรรวบรวม
ข้อมูลองค์ควำมรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

แอพพลิเคช่ันส ำหรับ
ผู้งสูงอำย ุเพื่อลดควำม
เสี่ยงในกำรเกิดโรคอัลไซ
เมอร์ และกำรรวบรวม
ข้อมูลองค์ควำมรู้ 1 
แอพพลิเคช่ัน 

ยุทธศำสตร์ที ่3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

6 โครงกำรจัดท ำระบบ ระบบมำตรฐำน ISO 
9001:2015 ส ำหรบัปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน
ของหน่วยงำน 

0.5400 - - - มีกำรตั้งคณะท ำงำนและ
ด ำเนินกำรปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนให้
ไดม้ำตรฐำน 

ด ำเนินกำรตำมแผน 
ร้อยละ 50 

หน่วยงำนไดร้ับกำร
รับรองตำมมำตรฐำน 
ISO9001:2015 

หน่วยงำนมกีำรตรวจ
ประเมินเพื่อรักษำ
มำตรฐำน 

7 โครงกำรบ ำรุงรักษำและเพิ่มประสทิธิภำพกำร
ให้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 ผลควำมประเมินควำม
พึงพอใจผู้ใช้บริกำร 
ร้อยละ 80 

ผลควำมประเมินควำม
พึงพอใจผู้ใช้บริกำร 
ร้อยละ 80 

ผลควำมประเมินควำม
พึงพอใจผู้ใช้บริกำร 
ร้อยละ 80 

ผลควำมประเมินควำม
พึงพอใจผู้ใช้บริกำร 
ร้อยละ 80 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

8 โครงกำรจดัท ำ Enterprise Architecture - - - 0.5000 ด ำเนินกำรตำมแผน
ร้อยละ 25 

ด ำเนินกำรตำมแผน
ร้อยละ 50 

ด ำเนินกำรตำมแผน
ร้อยละ 75 

หน่วยงำนมี  
Enterprise 
Architecture 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลำกร 

9 ฝึกอบรมสัมมนำและทัศนะศึกษำดูงำน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรด้ำน
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 จัดอบรม สัมมนำ
และ/หรือทัศนะศึกษำ
ดูงำนให้กับบุคลำกร ปี
ละ 2 ครั้ง 

จัดอบรม สัมมนำ
และ/หรือทัศนะศึกษำ
ดูงำนให้กับบุคลำกร ปี
ละ 2 ครั้ง 

จัดอบรม สัมมนำ
และ/หรือทัศนะศึกษำ
ดูงำนให้กับบุคลำกร ปี
ละ 2 ครั้ง 

จัดอบรม สัมมนำ
และ/หรือทัศนะศึกษำ
ดูงำนให้กับบุคลำกร ปี
ละ 2 ครั้ง 
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  ค ำอธิบำย โปรดระบุโครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัล ที่หน่วยงำนวำงแผนด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564  ที่ยังไม่ปรำกฏในแบบส ำรวจในส่วนที่ 3 

ล ำ
ดับ 

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

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 ยุทธศำสตร์ 
1 

ยุทธศำสตร์ 
2 

ยุทธศำสตร์ 
3 

ยุทธศำสตร์ 
4 

1. โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์พีซี โน๊ตบุ๊ค
และอุปกรณ์ประกอบเพ่ือ
เพียงพอต่อกำรใช้งำนและ
ทดแทนของเดิมที่ช ำรุด 

0.900 1.000 1.000 1.000 
มีอุปกรณ์ที่

เพียงพอต่อกำรใช้
งำนทดแทน

ของเดิมที่ช ำรุด 

มีอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อกำรใช้

งำนทดแทน
ของเดิมที่ช ำรุด 

มีอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อกำร
ใช้งำนทดแทน
ของเดิมที่ช ำรุด 

มีอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อกำร
ใช้งำนทดแทน
ของเดิมที่ช ำรุด 

  3  

              

              

              

              

              

              

 

หมำยเหตุ :  

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรใช้ประโยชน์ด้ำน วทน. 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลำกร 

ส่วนที่ 4 โครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัลที่ด ำเนินกำรเพิ่มเติม (หำกมี) 
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** สำมำรถดำวน์โหลด แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564  และแบบส ำรวจผลกำรด ำเนินงำนฯ ** 
ได้ที่ URL : http://cio.most.go.th 


