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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 นำยสมชำยพงษ์เกษม ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบส ำรวจ 

แบบส ำรวจผลกำรด ำเนินงำนและกำรทบทวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัล ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 
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อีเมล somchaip@tint.or.th โทรศัพท์ 0844380516 

 

ค ำอธิบำย  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ขอให้หน่วยงำนพิจำรณำ 
  - ทบทวนควำมถูกต้องครบถ้วนของโครงกำร/กิจกรรม รวมถึงงบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

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

หน่วยงำน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) 

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 ปรับปรุงเว็บไซต์หลักของสถาน เว็บไซตต์ามข้อก าหนดของ W3C และ
สามารถรองรับ Mobile Device 

0.2000 ไม่ได้รับงบประมาณในปี 2560   
แต่ไดโ้อนเปลีย่นแปลงงบประมาณด าเนินงานในปี 2561 
แทน และอยู่ระหว่างด าเนินการในปี 2561 

1.8000 

2 อบรมความรู้เรื่องความตระหนักดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง

ปลอดภัย 

0.1200 ด าเนินการเรียบร้อย  0.0963 

3 ระบบบรหิารจดัการทรัพยากรองค์กร (Enterprise 
Resource Planning)  

มี ระบบ ERP รองรับการท างานภายในมี
โมดลูรองรับการท างานอย่างน้อย 7 
โมดลู 

9.0000 ด าเนินการเรียบร้อย   9.0000 

 

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

mailto:somchaip@tint.or.th
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ส่วนที่ 3 ทบทวนโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564  (ปีงบประมำณ พ.ศ.  2561-2564)   
 

 

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

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล  ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

1 ระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร ์ 3.9000 3.0000 - - มีบริการแบบ smart 
service อย่างน้อย 11
บริการ 

มีบริการแบบ smart 
service เพิ่มขึ้นอีก
อย่างน้อย 8 บริการ 

- - 

2 สื่อเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์ส าหรับประชาชน - 0.5000 0.5000 0.5000 - จ านวนบทเรียนหรือ
องค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง 

จ านวนบทเรียนหรือ
องค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง 

จ านวนบทเรียนหรือ
องค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง 

3 ปรับปรุงเว็บไซต์หลักของสถาน 1.8000 - - - เว็บไซตต์ามข้อก าหนด
ของ W3C และ
สามารถรองรับ 
Mobile Device 

- - - 

ยุทธศำสตร์ที ่3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร  

4 จัดท าระบบ ISO27001 ส าหรับหอ้ง  
ศูนย์ข้อมูลกลาง (Data center)  

0.1500 1.2000 0.8200 0.1500 - เรียนรูม้าตรฐานและ
ข้อก าหนดของ 
ISO27001 

ได้รับคู่มือระบบ ได้มาตรฐานการ
รับรอง 27001 

5 จัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (EA)   1.2000 - - - ได้รับสถาปัตยกรรม
องค์กร (EA) 

- - 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (ล้ำนบำท) ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์
6 ระบบบรหิารจดัการทรัพยากรองค์กร 

(Enterprise Resource Planning) 
 
หมายเหตุ ปรับแก้หัวข้อจากโครงการเดมิ: ”
ระบบสนบัสนุนการให้บริการด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร”์ 

9.0000 10.0000   มี ระบบ ERP รองรับ
การท างานภายในมี
โมดลูรองรับการ
ท างานอย่างน้อย 7 
โมดลู 

-ระบบ ERP รองรับ
การขายสินคา้และ
บริการ (Customer 
Order) 
-รองรับจ านวนผู้
เพิ่มเตมิไม่น้อยกว่า 
70 ผู้ใช้งาน 

- - 

ยุทธศำสตร์ที ่4 พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลำกร 

7 อบรมความรู้เรื่องความตระหนักดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 - 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก มี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมั่นคงปลอดภยั 

บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก มี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมั่นคงปลอดภยั 

บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก มี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมั่นคงปลอดภยั 
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  ค ำอธิบำย โปรดระบุโครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัล ที่หน่วยงำนวำงแผนด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564  ที่ยังไม่ปรำกฏในแบบส ำรวจในส่วนที่ 3 

ล า
ดับ 

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

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 ยุทธศาสตร์ 
1 

ยุทธศาสตร์ 
2 

ยุทธศาสตร์ 
3 

ยุทธศาสตร์ 
4 

1 โครงกำรพัฒนำวงจร
เครือข่ำยสื่อสำรส ำรองแบบ
ไรส้ำย 

5.000 - - - มีระบบสื่อสำร
ส ำรองระหว่ำง
สำขำเพื่อลดควำม
เสี่ยงจำกปัจจัย
ภำยนอกท่ีจะท ำให้
ระบบเครือข่ำย
สื่อสำรข้อมูลหลัก
ไม่สำมำรถใช้งำน
ได ้

   

 
 

   

2 โครงกำรจดัตั้งศูนยส์ ำรอง
ข้อมูลฉุกเฉิน(Disaster 
Recovery Site) 

5.775 

- - - มีศูนย์ส ำรองข้อมูล
ฉุกเฉินเพื่อลดควำม
เสียหำยของข้อมูล
อันเนื่องมำจำกภัย
พิบัติและภำวะ
ฉุกเฉินต่ำงๆ และ
สำมำรถด ำเนินงำน
ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

       

ส่วนที่ 4 โครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัลที่ด ำเนินกำรเพิ่มเติม (หำกมี) 
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3 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนระบบเครือข่ำยไร้
สำย (Wireless Network 
Intra-structure) ระยะที่ 2  5.744   

มีระบบเครือข่ำยไร้
สำยภำยในท่ี
สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงครอบคลุมทุก
พื้นทีปฏิบัติงำน
และมีควำม
ปลอดภัย 

       

              

 

หมำยเหตุ :  

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

 
 

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


