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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  ปรำรถนำ  สว่ำงโรจน์ ต ำแหน่ง  พนักงำนบริหำร 6 

อีเมล pratthana@nsm.or.th โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1913 

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 : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) 

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 โครงการสร้างนิทรรศการถาวรเรื่อง Digital City นิทรรศการ 1 ชุด พื้นที่ 700 ตร.ม. 20.0000 
อยู่ในระหว่างตรวจรับงานงวดสดุท้าย (ทดลองเปิด
ให้บริการ) 

3.5000 

 
หมำยเหตุ : เป็นกำรกันเงินเหลื่อมปีในปีงบประมำณ 2561 จ ำนวนเงิน 14.0000 ลบ.  และเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ 61 จ ำนวน 10.5000 ลบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564  (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)   
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ ์

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดควำมเหลื่อมล  ำกำรใช้ประโยชน์ดำ้น วทน. 

1 โครงการสร้างนิทรรศการถาวรเรื่อง 
Digital City 

- - - - จ านวนผู้เข้าชม
นิทรรศการ 600,000 คน  

- - - 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ทบทวนโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564  (ปีงบประมำณ พ.ศ.  2561-2564)   
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  ค ำอธิบำย โปรดระบุโครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัล ที่หน่วยงำนวำงแผนด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564  ที่ยังไมป่รำกฏในแบบส 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 

              

              

              

              

              

              

              

 

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 

ส่วนที่ 4 โครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัลที่ด ำเนินกำรเพิ่มเติม (หำกมี) 


