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(ร่าง) 
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ระยะปี พ.ศ. 2560-2564 
 

พันธกิจสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้กําหนดพันธกิจที่องค์การต้องปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์ที่
กําหนด โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1. เสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมท้ังจัดทํา
ท่าทีและร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดทํารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

3. ติดตามและประเมินผลโครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. จัดทําและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
“เป็นองค์กร ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ” 

พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรเพ่ือการวิเคราะห์ วิจัย วางแผน และกําหนดนโยบาย 
2. ปรับเปลี่ยนประยุกต์การใช้งานและการบูรณาการพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
3. บริหารจัดการทรัพยากรดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการด้วยความต่อเน่ืองได้มาตรฐาน และ

มีความปลอดภัย 
4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด 

วัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Culture) 
 “OAE” มีความหมายดังน้ี 
 O = Opportunity โอกาส เปิดกว้างเสมอ 
 A = Adventure การทํางานที่ท้าทาย 
 E = Effectiveness ยึดถือการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
1. การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในการจัดทําแผน มาตรการ 
2. การจัดทําฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การให้บริการ e-Service และ API และ Open Data 
3. จํานวนหน่วยงานที่บูรณาการข้อมูล และการทํางานร่วมกัน 
4. กระบวนการทํางานและการบริการที่ปรับเปลี่ยนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
5. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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แผนปฏบิัติการท่ี 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตรด้วยระบบสารสนเทศดิจทัิล 

เป้าหมาย 
 ภายในปี พ.ศ. 2564 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต้องเป็นที่ยอมรับในการเป็นองค์การที่ให้
ข้อเสนอแนะ วางแผน และการพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร จนนําไปสู่การพัฒนาเป็นองค์การแห่งความเป็น
เลิศทางเศรษฐกิจการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือจัดทําข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย วางแผน มาตรการ 
เสนอแนะนโยบายทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้อง และเช่ือมโยงกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองทั้งในและต่างประเทศ 

แนวทาง 
1. เสริมสร้างขีดความสามารถของระบบการจัดทําข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ โดยใช้เทคโนโลยีในการ

วิเคราะห์ข้อมูล อาทิ การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Analytics) การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) จัดหาเคร่ืองมือเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 
จัดทําฐานข้อมูลขนาดใหญ่และ พัฒนาระบบการติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร รายได้รายจ่ายของ
เกษตรกร ภาวะหน้ีสินของเกษตรกร และภาวะเศรษฐกิจในสาขาอื่นเพ่ือการวางแผนการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ 

2. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษา วิเคราะห์ จัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้า
เกษตร การคาดการณ์ความต้องการสินค้าเกษตรก่อนการผลิต จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ          
ภัยธรรมชาติ และความผันผวนของราคา พร้อมทั้งสร้างระบบเตือนภัยทางการเกษตรล่วงหน้า เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ตัวชี้วัด 
1. สัดส่วนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจเพ่ิมขึ้น 
2. ความรวดเร็วที่ผู้บริหารได้รับข่าวสาร เตือนภัยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ 

แผนงาน 
1. ขยายขีดความสามารถในการจัดทําฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ Agricultural Economics Big 

Data 
2. พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร การคาดการณ์ความต้องการสินค้าเกษตร

ก่อนการผลิต จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และความผันผวนของราคา 
โดยสร้างหลักประกันความ เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งสร้างระบบเตือนภัยทางการเกษตรล่วงหน้า 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

3. แผนงาน ด้านการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการประเมินความ
เปราะบาง จัดทําแผนที่ พ้ืนที่ที่มีความเปราะบาง พัฒนาทางเลือกในการปรับตัวที่เหมาะสมใน
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สาขาหรือพ้ืนที่ที่มีความสําคัญหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ความสําคัญกับแผนการปรับตัวภาค
การเกษตรและเมือง 

 โครงการ 
1. พัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร (Big Data) 
2. พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง 
3. ขยายขีดความสามารถในการจัดทําฐานข้อมลูและการวิเคราะห์ Agricultural Economics Big 

Data 
4. พัฒนาระบบเตือนภัยเกษตรล่วงหน้า 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
6. พัฒนาระบบการติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร รายได้รายจ่ายของเกษตรกร ภาวะหน้ีสินของ

เกษตรกร และภาวะเศรษฐกิจในสาขาอื่นเพ่ือการวางแผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
7. จัดทําแผนที่ความเสี่ยง 

แผนปฏบิัติการท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน ด้วย
เทคโนโลยีดจิิทัล 

เป้าหมาย 

 เพ่ือให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือให้
สามารถใช้บริการจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน รวมถึงให้มีระบบเช่ือมโยงและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อ่ืนทั้งจากหน่วยงานราชการ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สําหรับสนับสนุนในกระบวนการวิเคราะห์ 
วางแผน กําหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร และการบริหารจัดการการวางแผนการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการใช้ข้อมูลรวมถึงการแบ่งปันระบบ
สารสนเทศร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงในการลงทุนของเกษตกร และเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนการ
ผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร  

แนวทาง 
1. จัดทํา รวบรวม บูรณาการข้อมูลสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ให้ครบถ้วน

ครอบคลุมกับการบริหารจัดการสินค้าเกษตร  
2. จัดทําฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการเกษตรในทุกสาขา 
3. จัดทําฐานข้อมูลกิจกรรมด้านการเกษตรในทุกสาขา 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนชุดข้อมูลด้านการเกษตกร 
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2. จํานวนหน่วยงานที่บูรณาการข้อมูลร่วมกับสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3. ฐานข้อมูลด้านอุปสงค์ อุปทาน ปัจจัย ดัชนี 
4. ประสิทธิภาพของระบบช่วยเลือกตัดสินใจในการผลิตสินคา้เกษตร 

แผนงาน 
1. จัดทําฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลและย่ังยืน (จัดให้มีการข้ีนทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตร 
บูรณาการจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง และจัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับการประกอบกิจการใน
ด้านการเกษตร โดยจัดประเภท ชนิด หรือกลฎ่ม ของแต่ละสาขา)  

2. การจัดทําแผนทางเลือกในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การทําเกษตร
ทางเลือกอ่ืน (พัฒนาทางเลือกในการปรับตัวที่เหมาะสมในสาขาหรือพ้ืนที่ที่มีความสําคัญหรือเป็น
กลุ่มเสี่ยง ให้ความสําคัญกับแผนการปรับตัวภาคการเกษตรและเมือง) 

3. พัฒนาการจัดทําข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

โครงการ 
1. บูรณาการการสํารวจ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมลูด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
2. พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์อุปทานทางการเกษตร 
3. จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์ด้านการเกษตร 
5. จัดทําระบบภูมิสารสนเทศในการวางแผนการผลิตตลอดห่วงโซ่ 
6. การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) เพ่ือให้การผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสม

ของพ้ืนที่ให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
7. พัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ Water footprint 
8. จัดทําฐานข้อมลูและระบบตัวช้ีวัดที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ฐานข้อมูล อุตสาหกรรมโลจสิติกส์ด้าน

การเกษตร 

แผนปฏบิัติการท่ี 3 เพิ่มความสามารถในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าหมาย 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศด้านสถิติการเกษตร ข้อมูลเกษตรกร มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินการที่ต่อเน่ืองและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานให้ประชาชนถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสม 
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน อํานวยความสะดวกในการเช่ือมโยงข้อมูลผ่าน API 
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ตามมาตรฐาน Open Data สามารถเรียกข้อมูลมาใช้หรือนําไปวิเคราะห์ ต่อยอดได้
อย่างสะดวกง่ายดาย และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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แนวทาง 
1. พัฒนาระบบการให้บริการต่อประชาชนที่ครอบคลุมทั้งแบบระบบอัตโนมัติและระบบแบบด้ังเดิม

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. พัฒนาช่องทางการให้บริการให้ได้มาตรฐานของภาครัฐและมาตรฐานสากล 
3. ปรับปรุงระบบโครงสร้างดิจิทัลพ้ืนฐาน ให้มคีวามทันสมัย ทั่วถึง มีความมั่นคงปลอดภัยได้

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนหน่วยงานที่บูรณาการข้อมูลร่วมกับสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2. จํานวนร้อยละกระบวนการทํางานที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. ลดความเหลื่อมล้ําทางโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล 
4. การให้บริการเผยแพร่ข้อมลูตามมาตรฐาน W3C, Open Data และตามข้อกําหนดของภาครัฐ 

แผนงาน 
1. พัฒนาระบบการให้บริการต่อประชาชนที่ครอบคลุมทั้งแบบระบบอัตโนมัติและระบบแบบด้ังเดิม

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้มาตรฐาน 
2. ปรับปรุงระบบโครงสร้างดิจิทัลพ้ืนฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความทันสมัย ทั่วถึง 

มีความมั่นคงปลอดภัยได้มาตรฐาน 
3. จัดทํามาตรฐานการเช่ือมโยงและให้บริการข้อมูลภายในหน่วยงานและมีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน

ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
4. บูรณาการการเช่ือมโยง และให้บริการข้อมลูด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

โครงการ 
1. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงเว็บไซต์ ตามมาตรฐาน W3C และตามข้อกําหนดของภาครัฐ 
3. ปรับปรุงการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล 
4. ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูลการค้าการเกษตรต่างประเทศของประเทศไทย 
6. พัฒนาเอพพลิเคช่ัน ตามมาตรฐานสากล 
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แผนปฏบิัติการท่ี 4 พัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อนําไปสู่การเปน็องค์กรดิจิทัล 

เป้าหมาย 
 เพ่ือให้บุคลากรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และศึกษาองค์ความรู้ผ่านสื่อดิจิทัล พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะใหม่ ๆ 
และการประยุกต์ใช้งานและสร้างนวัตกรรมด้าน ICT มาใช้ในการปฏิบัติราชการ ยกระดับการให้บริการ       
e-Government จนนําไปสู่การพัฒนาเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึงการให้องค์ความรู้
ด้านเศรษฐกิจการเกษตร แก่ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) และเกษตรกร 

แนวทาง 
1. พัฒนาระบบการจัดการความรู้สําหรับบุคลากรและเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. พัฒนาระบบการติดตามงาน การรายงานผลการดําเนินงาน ที่สามารถเช่ือมโยงเข้ากับตัวช้ีวัด

รายบุคคล 
3. ปรับปรุงกระบวนงาน ปรับปรุงการไหลของงานและการจัดการงานอย่างอัตโนมัติโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัด 
1. กระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบดิจิทัล 
2. จํานวนองค์ความรู้ในสาขาเศรษฐกิจการเกษตร การปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้รับการ

แปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
3. จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการฝกึอบรมและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
4. จํานวนมาตรฐานที่ได้รับในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงาน 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ และจัดทําองค์ความรู้ สําหรับกลุ่มเกษตกรและบุคลากรของ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในรูปแบบดิจิทัลและเผยแพร่ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ 
3. พัฒนาระบบ Back Office ของ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เช่น ระบบบริหารงานบุคคล 

ระบบประมวลผล ระบบบริหารงานพัสดุ 
4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
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โครงการ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ และจัดทําองค์ความรู้ สําหรับกลุ่มเกษตกรและบุคลากรของ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในรูปแบบดิจิทัลและเผยแพร่ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. พัฒนาระบบสํานักงานอัจฉริยะ 
3. สร้างความความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 
4. ปรับปรุงการดําเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน
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รายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบตัิการ 

 
ตาราง สรุปการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

แผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
พ.ศ. 

๒๕๖๓ 
พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
รวม 

๑. ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ภาคเกษตรด้วย
สารสนเทศดิจิทัล 

๑๖.๐๘๖๔ ๘.๖๔๖๓ - ๑๘.๑๔๘ ๑๕.๐๐๐ ๕๗.๘๘๐๗

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสินค้า
เกษตรตลอดโซ่
อุปทานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๑๒.๖๕๐๐ ๐.๖๓๒๐ - - ๓.๐๐๐๐ ๑๖.๒๘๒๐

๓. เพ่ิมความสามารถใน
การให้บริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๑๑.๖๔๘๐ ๗.๐๐๓๐ ๓๗.๓๐๐๐ ๓๘.๐๕๙๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๑๑๔.๐๑๐๐

๔. พัฒนาบุคลากรใน
องค์กรเพ่ือนําไปสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล 

๙.๔๖๒๖ ๔.๗๐๐๐ - ๓.๖๓๖๐ ๐.๔๐๐๐ ๑๘.๑๙๘๖

รวม ๔๙.๘๔๗๐ ๒๐.๙๘๑๓ ๓๗.๓๐๐๐ ๕๙.๘๔๓๐ ๓๘.๔๐๐๐ ๒๖๐.๗๖๑๓
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แผนปฏบิัติการที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตรด้วยสารสนเทศดิจิทัล 
แผนงาน ขยายขีดความสามารถในการจัดทําฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ Agricultural Economics Big Data 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
พัฒนาฐานข้อมูล
เกษตกรกลาง ระยะที่ 1 

1. เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง
และจัดทําระบการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนและนําเข้า
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลซึ่ง
ครอบคลุมข้อมูลจากภายใน 
สศก. 
2. เพื่อจัดหาและจัดทํา
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
จากฐานข้อมูลเกษตรกร
กลางเพื่อให้บริการภายใน 
สศก. และหน่วยงานภายใน 
กษ.  
3. เพื่อพัฒนาระบบการ
รายงานผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบหลายช่องทาง

เพื่อดําเนินการ
แก้ปัญหาเรื่อง
ฐานข้อมูล โดย
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
เกษตรกรกลางและ
จัดทําระบบการ
เชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนและ
นําเข้าข้อมูล ซึ่ง
ครอบคลุมข้อมูล
จากภายใน สศก. 
และหน่วยงานใน
สังกัด กษ. รวมทั้ง
หน่วยงานภายนอก 
กษ. 

1. ฐานข้อมูล
เกษตรกรกลาง 1 
ระบบ 

2. การเปิดเผย
ข้อมูล 3 ชุด
ข้อมูล 

16.0864  16.0864 ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
และพัฒนาระบบการ
รายงานตามความต้องการ
ของผู้ใช้ 
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
องค์ความรู้ในการนําข้อมูล
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

พัฒนาฐานข้อมูล
เกษตกรกลาง ระยะที่ 2 

1. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
เกษตรกรกลางให้มีความ
ครบถ้วน ขยายการ
เชื่อมโยงใช้ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ให้สอดคล้องกับ
แหล่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้น 
3. เพื่อปรับปรุงการ
นําเสนอสารสนเทศของ
ข้อมูลเกษตรกรกรลาง ทั้ง

1. ฐานข้อมูลของ 
กษ. ได้รับการ
ปรับปรุง โดยเพิ่ม
ข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร
จากกรมการข้าว 
กรมหม่อนไหม 
การยางแห่ง
ประเทศไทย ข้อมูล
เกษตรกรที่เป็น
สมาชิกสหกรณ์ 
กลุ่มสหกรณ์ 
ข้อมูลสถิติ

1.ฐานข้อมูล
เกษตรกรกลาง 1 
ระบบ 

2. การเปิดเผย
ข้อมูล 3 ชุด
ข้อมูล 

8.6463 8.6463 ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
ในแบบ Dash Board และ
การแสดงผลเชิงภูมิ
สารสนเทศ ให้สอดคล้อง
แหล่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้น 
4. เพื่อให้บริการสนับสนุน
กิจกรรมการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมถึง
ภาคเอกชนให้เกิดความ
สะดวกและสามารถ
นําไปใช้ต่อยอดให้เกิด
มูลค่าทางธุรกิจ 

การเกษตร รวมถึง
ข้อมูลที่ได้จากการ
สํารวจ และการ
รายงานของ
เศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา 
2. ภาครัฐสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล 
และรายงานผลโดย
ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ 
3. มีระบบการ
รายงานผลที่
สามารถรรายงาน
นําเสนอบนแผนที่  
4. ฐานข้อมูล
เกษตรกรกลาง ถูก
นําไปใช้ใน
กระบวนการรับขึ้น
ทะเบียนของ กษ. 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
และพัฒนาให้
เปิดเผยข้อมูลที่ไม่
เป็นความลับ ไม่ขัด
ต่อกฎหมาย ให้
เป็น Open Data 
และ API บริการ
ต่อภาครัฐและ
เอกชน 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ข้อมูลเกษตรกรกลาง 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายทะเบียนเกษตรกร
กลาง 

1. ระบบ
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายทะเบียน
เกษตรกรกลาง
มีประสิทธิภาพ
รองรับจํานวน
ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น 

1. เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายทะเบียน
เกษตรกรกลาง
ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
หน่วยความจํา
ภายนอก และ
หน่วยความจํา
หลัก 

 0.6500 0.6500  

พัฒนาฐานข้อมูล 1. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล 1. การเชื่อมโยงกับ 1.การใช้ข้อมูลมา  5.0000 5.0000 ศูนย์  
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
เกษตกรกลาง เกษตรกรกลางให้มี

ความครบถ้วน ขยาย
การเชื่อมโยงใช้ข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

2. เพื่อปรับปรุงการ
จัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ให้
สอดคล้องกับ
แหล่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้น 

หน่วยงาน
ภายนอกให้
สามารถ
แลกเปลี่ยนและ
วิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกัน 

สนับสนุนการ
จัดทํานโยบาย/
มาตรการอย่าง
น้อย 2 นโยบาย/
มาตรการ 

2. สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
ภายในกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ 

สารสนเทศ
การเกษตร 

โครงการพัฒนาการ
จัดเก็บประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ 
ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดทําฐานข้อมูลให้
สามารถใช้งานร่วมกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ และการแก้ไข
ปัญหา จัดทํานโยบาย
มาตรการในบริบทที่
แตกต่างกัน 

1. มีระบบการ
จัดเก็บและ
ประมวลผล
ข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลขนาด
ใหญ่ 

2. เจ้าหน้าที่
สํานักงาน

1. ระบบต้นแบบ
สําหรับการ
จัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ 1 
ระบบ 

2. การใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูล

 15.269 10.0000 25.2690 ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การออกรายงานตาม
ความต้องการของผู้ใช้
เพิ่มเติม โดยการใช้ 
)Business 
Intelligence: BI) GIS 
รวมทั้งปัญญาประดิษฐ์ 
)Artificial Intelligence: 
AI) 

3. เพื่อประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดตามสถานการณ์
ภาคการเกษตร 

4. เพื่อประยุกต์การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่  ) Big Data 
Analytics) ในการ
คาดการณ์ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรและจําลองผล

เศรษฐกิจ
การเกษตรมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการข้อมูล
และวิเคราะห์
ข้อมูลขนาด
ใหญ่ 

ขนาดใหญ่
สนับสนุนการ
เสนอแนะจัดทํา
นโยบาย 
มาตรการด้าน
การเกษตร อย่าง
น้อย 4 เรื่อง 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
การตัดสินใจในทางเลือก
ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
การตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 

5. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
แผนงาน พัฒนาระบบการติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร รายได้รายจ่ายของเกษตรกร ภาวะหนี้สินของเกษตรกร และภาวะเศรษฐกิจในสาขาอื่นเพื่อการวางแผนการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ ์

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ (ล้านบาท) รวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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โครงการ 
ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
ระบบการประมวลผล
ภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมครัวเรือนเกษตร 

1. เพื่อปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บข้อมูลภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม
ครัวเรือนเกษตรให้
สามารถรองรับ
เทคโนโลยี ที่มี
หลากหลาย 

2. เพื่อปรับปรุงระบบการ
ประมวลผลภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม
ครัวเรือนเกษตรให้
รองรับกับข้อคําถาม
และความต้องการ 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ข้อมูลภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม
ครัวเรือนเกษตรให้เกิด
การบูรณาการในการ
สํารวจ และวิเคราะห์
ข้อมูล 

 

1. ระบบประมวลผล
ภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม
ครัวเรือนเกษตร มี
ประสิทธิภาพ
รองรับการ
สอบถามได้ตาม
บริบทที่
เปลี่ยนแปลง 

2. มีรายงานภาวะ
เศรษฐกิจและ
สังคมครัวเรือน
เกษตรที่ครบถ้วน 
สามารถนําไปใช้
สนับสนุนการ
กําหนดนโยบาย 
มาตรการได ้

1. ปรับปรุงระบบ
ประมวลผล
ภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม
ครัวเรือนเกษตร 
1 ระบบ  

2. การประมวลผล
ภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม
ครัวเรือนเกษตร
สามารถ
ดําเนินการได้ทัน
กําหนด 

 2.2290 2.2290 ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 
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แผนปฏบิัติการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
แผนงาน จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตร โดยจัดประเภท ชนิด หรือกลฎ่ม ของแต่ละสาขา 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประมวลผล
ปริมาณการผลิต 
ต้นทุน และราคา
สินค้าเกษตร 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การประมวลผลและ
รายงานข้อมูลการผลิต 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประมวลผลและรายงาน
ข้อมูลต้นทุน 

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประมวลผลและรายงาน
ข้อมูลราคา 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประมวลผลและรายงาน
ข้อมูลการพยากรณ์ 

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกรอบตัวอย่าง 

1. ระบบประมวลผล
ด้านการผลิต 
ต้นทุน ราคา 
พยากรณ์ และ
ฐานข้อมูลกรอบ
ตัวอย่าง ได้รับ
การปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ
รองรับเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน 

1. ระบบการ
ประมวลผลและ
รายงานการผลิต 
1 ระบบ 

2. ระบบประมวลผล
และรายงาน
ต้นทุน 1 ระบบ 

3. ระบบประมวลผล
และรายงานราคา 
1 ระบบ 

4. ระบบประมวลผล
และรายงาน
ข้อมูลการ
พยากรณ์  1 
ระบบ 

5. ระบบฐานข้อมูล

11.8500  11.8500 ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
กรอบตัวอย่าง 1
ระบบ 

 
 
แผนงาน จัดทํามาตรฐานการเชื่อมโยงและให้บริการข้อมลูภายในหน่วยงานและมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
ศึกษาแนวทางการ
จัดทํามาตรฐานการ
เชื่อมโยงและบริการ
ข้อมูลในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

ศึกษาและพัฒนาระบบ
ต้นแบบที่สามารถเชื่อมโยง
ให้บริการข้อมูลใน
หน่วยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยให้
ข้อมูลสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้ทันที ลด
ขั้นตอนการปรับแก้ข้อมูล 

การเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลมี
มาตราฐานสามารถ
ทําให้การนํามาใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว 

1. แนวทางการ
กําหนดมาตรฐาน 
1 ฉบับ 

2. ระบบงาน
ต้นแบบสําหรับ
การเชื่อมโยงและ
ให้บริการตาม
มาตรฐาน 1 
ระบบ 

 3.0000 3.0000 ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 
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แผนงาน การจัดทําแผนทางเลือกในการปรบัเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไมเ่หมาะสมไปสูก่ารทําเกษตรทางเลือกอื่น 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
โครงการศึกษา
ออกแบบการคํานวณ
ต้นทุนการผลิตสินค้า
เกษตรและความ
เหมาะสมในพื้นที่การ
ผลิต (RCMO) 

1. เพื่อศึกษาออกแบบการ
คํานวณต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตรและความ
เหมาะสมพื้นที่การผลิต 

2. เพื่อศึกษาออกแบบ
เครื่องมือในการอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชน ในการคํานวณ
ต้นทุนการผลิตสินค้า
เกษตรและความ
เหมาะสมพื้นที่การผลิต 

 

สศก. มีระบบ
สารสนเทศ
เศรษฐกิจ
การเกษตรด้านลด
ต้นทุนและเพิ่ม
โอกาสการแข่งขัน
สําหรับประชาชน 

 

Application 
สําหรับคํานวณ
ต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตรและ
ความเหมาะสมใน
พื้นที่ 1 ระบบ 

0.8000 - - - - 0.8000 ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 
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แผนงาน พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์อุปทานด้านการเกษตร 

ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
โปรแกรมประมวลผล
สารสนเทศด้านอุปสงค ์

เพื่อจัดทําระบบจัดเก็บ 
รายงาน และให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการ
แปรรูป การกระจายสินค้า 
ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง 
ยางพารา ปาล์มน้ํามัน  

ให้ได้สารสนเทศ
สําหรับนําไปใช้
บริหารจัดการสินค้า
เกษตร และนําไปใช้
ประโยชน์ร่วมกับ 
Agri-Map 

ได้ระบบสําหรับ
จัดเก็บและ
ประมวลผล
สารสนเทศด้านอุป
สงค์ 1 ระบบ 

0.6320 0.6320 ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 

 

 
แผนงาน จัดทําฐานข้อมูลและระบบตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ฐานขอ้มูล อุตสาหกรรมโลจิสติกสด์้านการเกษตร 

ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
พัฒนาฐานข้อมูล
ปัจจัยการผลิตสนิค้า
เกษตร 

มีระบบจัดเก็บข้อมูลปัจจัย
การผลิตสินค้าเกษตร ที่
สามารถรายงานข้อมูลใน
พื้นที่ได้  

สามารถนําข้อมูล
ปัจจัยการผลิตไปใช้ใน
การประมวลผล
วิเคราะห์ต้นทุน หรือ
อื่นๆ ได้ 

มีข้อมูลปัจจัยการผลิต
สินค้าเกษตร จากทุก
จังหวัด ตามเวลาที่
กําหนด 

- - 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แผนปฏบิัติการที่ 3 เพิ่มความสามารถในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
แผนงาน ปรับปรุงระบบโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความทันสมัย ทัว่ถึง มีความมัน่คงปลอดภัยได้มาตรฐาน 

ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ทดแทน
เครื่องที่เสื่อม
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง
จัดหาเพิ่มเติมในส่วน
ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน ให้กับหน่วยงาน
ภายในสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

2. เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์
ที่มีลิขสิทธิถ์ูกตอ้ง 

1. สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร มี
ระบบคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัย เพียงพอ
กับความต้องการ
ใช้งาน และมี
ความปลอดภัย 

1. จํานวนคอมพิวเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพ 
เพียงพอกับจํานวน
เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อ
คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง 

2. ระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายสามารถ
ให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ความมั่นคงปลอดภัย 
1 ระบบ 

 34.3900 20.0000 54.3900 ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 

 

โครงการจัดหา
อุปกรณ์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ทดแทน 

1. เพื่อจัดหาระบบป้องกัน
และรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

1. สศก .มีระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

1. มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือนรองรับกับ
เครื่องคอมพิวเตอ์

11.6480  11.6480  
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ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
เสมือน การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพใน
การให้บริการ 

แม่ข่ายเดิม อย่าง
น้อย 30 เครื่อง 
และรองรับความ
ต้องการเพิ่มจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายในอนาคตได้ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
โครงการปรับปรุง
ห้องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายสํานักงาน
เศรษฐกิจการ
เกษรตร 

1. จัดหาเครื่องสํารอง
ไฟฟ้าสําหรับห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และ Distribute 
Switch ติดตั้ง ณ 
อาคารสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 10 
ชั้น 

2. จัดหาติดตั้งเครื่อง
สํารองไฟฟ้าสําหรับห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

1. อาคารสํานักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 10 
ชั้นสามารถใช้งาน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้ 

1. ระบบคอมพิวเตอร์
สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 

2. มีจุดให้เชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่าง
เพียงพอ 

 11.9070 11.9070 ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 

 

ปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

1. เพื่อปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ได้

1. เพื่อให้ได้ห้อง
คอมพิวเตอร์แม่

1. มีระบบห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

 21.2875 21.2875 ศูนย์
สารสนเทศ
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ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

มาตรฐาน มีความมั่นคง
ปลอดภัย  

2. จัดหาและติดตั้งเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าสําหรับห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

3. จัดหาและติดตั้งระบบ
ปรับอากาศสําหรับห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

4. จัดหาและติดตั้งระบบ
รักษาความปลอดภัย
และแจ้งเตือนเหตุการณ์ 

5. ติดตั้งสายสัญญาณ
เครือข่าย ณ อาคาร
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 10 ชัน้ และ
อาคารศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร 

ข่ายที่ได้มาตรฐาน 
สามารถรองรับ
ปริมาณงานที่เพิ่ม
ชึ้นได้ 

ที่ได้มาตรฐาน 1 
ระบบ 

การเกษตร 

 
แผนงาน พัฒนาเอพพลิเคชั่น ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้ได้มาตรฐาน เช่น ตามมาตรฐาน W3C และตามข้อกําหนดของภาครัฐ 
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ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
ปรับปรุงเว็บไซต์
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

1. เพื่อออกแบบและ
พัฒนาปรับปรุงระบบ
เว็บไซต์ สศก.  

2. พัฒนาระบบงาน
เว็บไซต์ สศก. เพื่อใช้
เผยแพร่ข้อมูล
เศรษฐกิจการเกษตร
และส่งเสรอมภาพ
หลักษณ์ที่ดีให้กับ
หน่วยงาน 

3. พัมนาระบบ
บริหารงานเว็บไซต์ให้
รองรับมาตรฐาน 
W3C และ Web 
Accessibility 

4. รองรับ IPv6 และให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย
ตามที่ สศก. กําหนด 

5. เพื่อให้มีการบริหาร

เว็บไซต์ของ สศก. 
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้การแสดงผลที่
เหมาะสม และ
เข้าถึงได้สะดวกขึ้น 

เว็บไซต์ได้รับการ
ปรับปรุงตาม
มาตรฐาน W3C 

0.6313 0.6313 ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 
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ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
จัดการเนื้อหาของ
เว็บไซต์ สศก. 
ปรับปรุงจัดหมวดหมู่
ให้มีความชัดเจน 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

แอปพลิเคชั่น เพื่อ
บริการข้อมูลสถิติ
การเกษตร 

1. เพื่อให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรสามารถ
เข้าถึงข้อมูลสถิติ
การเกษตรได้ทุกที่
ตลอดเวลา 

2. เพื่อปรับการทํางานให้
อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ สศก. 
สามารถเข้าถึงข้อมูล
สถิติการเกษตรได้
ทุกที่ตลอดเวลา 

Mobile Application 
ระบบสารสนเทศ 
สําหรับผู้บริหาร 1 
ระบบ 

- - 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 

 

 
แผนงาน พัฒนาการจัดทําข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ (ล้านบาท) รวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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โครงการ 
ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
ครุภัณฑ์โครงการเพิ่ม  
ประสิทธิภาพจัดทํา
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การเกษตรด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(เกษตร 4.0) 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทําข้อมูล
สารสนเทศสินค้าเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ตลอดทั้งกระบวนการ 

2. เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ 
คาดการณ์ปริมาณการ
ผลิต และรายงานผล
สินค้าเกษตรด้านพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ 

3. เพื่อพัฒนาคลังข้อมูล 
ให้สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ให้กับ
โครงการด้าน Big Data 
ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมทั้ง
รองรับการบูรณาการ
กับฐานข้อมูลจาก
หน่วยงานอื่น 

1. การจัดทําข้อมูล
เนื้อที่เพาะปลูก
และเนื้อที่ยืนต้น
พืชเศรษฐกิจ
สําคัญมีความ
แม่นยํา รวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ์ 
สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

1. ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลด้วย
เทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยใช้โด
รน และภาพถ่าย
ระยะไกล 1 ระบบ 

 4.1055 4.1055 ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 
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ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
บูรณาการการสํารวจ 
จัดเก็บ และ
ประมวลผลข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. เพื่อปรับปรุง วิธีการ
จัดทําข้อมูลสถิติ และ
สารสนเทศด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร ให้
ถูกต้องเป็นไปตามหลัก
ปฏิบัติ เพื่อการจัดการ
คุณภาพสถิติทางการ 

2. เพื่อพัฒนาระบบที่
รองรับการสํารวจ 
จัดเก็บ และบูรณาการ
ข้อมูล ภายในสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรให้
สามารถใช้ข้อมูล และ
เครื่องมือร่วมกนัได้ 

1. สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร มี
ระบบการสํารวจ
ข้อมูลที่สามารถ
ใช้ได้กับการ
สํารวจประเภท
ต่าง ๆ 

2. เกิดการบูรณาการ
การสํารวจ และ
การใช้ข้อมูล
ร่วมกันภายใน
สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

1. ระบบการสํารวจ
ข้อมูล 1 ระบบ 

2. การบูรณาการ
ข้อมูลการสํารวจ 
1 ระบบ 

 3.6690 3.6690 ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 

 

 
 
แผนงาน บูรณาการการเชื่อมโยง และให้บรกิารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ (ล้านบาท) รวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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โครงการ 
ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและการ
ให้บริการข้อมูลการค้า
การเกษตร
ต่างประเทศของ
ประเทศไทย 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
การนําเข้าส่งออกสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ 
สําหรับการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูล 

2. พัฒนาระบบการ
ให้บริการข้อมูลการ
นําเข้าส่งออกสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ 

1. สามารถนําข้อมูล
การนําเข้าส่งออก
สินค้าเกษตรไปใช้
ประโยชน์ในการ
จัดทํานโยบาย
มาตรการ และต่อ
ยอดทางธุรกิจ 

1. มีระบบฐานข้อมูล
การนําเข้าส่งออก
สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ 

0.6900 0.6900 ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 
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แผนปฏบิัติการที่ 4 พัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อนําไปสู่การเปน็องค์กรดิจิทัล 
แผนงาน พัฒนาระบบ Back Office ของ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เช่น ระบบบริหารงานบุคคล ระบบประมวลผล ระบบบริหารงานพัสดุ 

ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
พัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานอัจฉริยะ 

3. เพื่อจัดหาพัฒนาระบบ
ดิจิทัลมาช่วยในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดความผิดพลาด
จากการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ 

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
ปรับเปลี่ยนการ
ทํางานเป็นแบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. มีระบบบันทึกการ
มาปฏิบัติราชการ 
1 ระบบ  

3. มีระบบแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ 1 
ระบบ 

4. มีระบบบริหาร
พัสดุ 1 ระบบ 

4.7000 3.2360 7.9360 สํานัก
เลขานุการ

กรม 

 

พัฒนาระบบ
ประเมินผลและ
ติดตามโครงการเชิง
นโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

1. เพื่อจัดทําระบบ
ประเมินผลและติดตาม
โครงการเชิงนโยบาย
ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

2. เพื่อลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงานเศรษฐกิจ
มีระบบประเมินผล
และติดตามโครงการ
เชิงนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 1 ระบบ 

1. มีระบบประเมินผล
ติดตามโครงการฯ 
1 ระบบ 

3.6704  3.6704 ศูนย์
ประเมินผล 
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แผนงาน การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
สร้างความความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber Security) 

1. เพื่อจัดทําแผนด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ )Cyber 
Security( ของ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

2. เพื่อปรับปรุงแลจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
)IT Risk 
Management) ของ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ให้เป็น
ปัจจุบัน 

3. เพื่อให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความรู้ความสามารถ

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (Cyber 
Security) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีความ
ตระหนักถึงความ
มั่นคงปลอดภัยใน
การใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. บุคลากรของ
สํานักงานเศรษฐกิ
การเกษตร ร้อยละ 
70 มีความรู้ 
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยี 

2. มีแผนบริหารความ
เสี่ยงเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 แผน 

 

 0.4000 0.4000 0.8000 ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 
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ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 

และรับมือกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป มี
ความตระหนักถึง
ความสําคัญทางด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ และใช้
งานอินเตอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัย 
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แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ และจัดทําองค์ความรู้ สําหรบักลุ่มเกษตกรและบุคลากรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในรูปแบบดิจิทัลและเผยแพร่ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย 
งาน 

สนับสนุน 
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 882 ศูนย์ 

1. เพื่อเพิ่มความรู้ และ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ ศกอ. 
และเกษตรกรโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพื่อจัดทําระบบ
ฐานความรู้ด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร 
และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้ ศกอ. และเกษตรกร 

3. เพื่อจัดทําระบบบริหาร
และจัดการ ศกอ.  

1. ศกอ. มีทักษะ 
ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

1. ระบบจัดการ
ฐานความรู้สําหรับ 
ศกอ. 1 ระบบ 

2. ระบบจัดเก็บข้อมูล
โดย ศกอ .1 ระบบ 

3. ระบบการจัดการ
ความรู้สําหรับ ศกอ .
1 ระบบ 

5.7922  5.7922 ศูนย์
สารสนเทศ
การเกษตร 

 

 
 


