แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ป; พ.ศ. 2563 - 2565

สารบัญ

บทที่ 1
ความเป-นมา
บทที่ 2
แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะปF พ.ศ.2563-2565
ยุทธศาสตรOชาติระยะ 20 ปF
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการที่สอดคล&องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหXงชาติ ฉบับที่ 12
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณO พ.ศ.2563-2565
บทที่ 3
บทบาทหน&าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วิสัยทัศนOด&านเทคโนโลยีดิจิทัล
บทที่ 4
แผนปฏิบัติการดิจิทัลแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะปF พ.ศ.2563-2565
แผนปฏิบัติการที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตรด&วยเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนปฏิบัติการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพฐานข&อมูลเพื่อการบริหารจัดการสินค&าเกษตรตลอดโซXอุปทาน
แผนปฏิบัติการที่ 3 เพิ่มความสามารถในการให&บริการด&วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย
แผนปฏิบัติการที่ 4 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและพัฒนากำลังคนเข&าสูXการเป-นรัฐบาลดิจทิ ัล
บทที่ 5
แผนงานโครงการภายใต&แผนปฏิบัติการดิจิทัลแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ระยะปF พ.ศ.2563-2565
แผนปฏิบัติการที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตรด&วยเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนปฏิบัติการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพฐานข&อมูลเพื่อการบริหารจัดการสินค&าเกษตรตลอดโซXอุปทาน
แผนปฏิบัติการที่ 3 เพิ่มความสามารถในการให&บริการด&วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย
แผนปฏิบัติการที่ 4 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและพัฒนากำลังคนเข&าสูXการเป-นรัฐบาลดิจทิ ัล

-i-

หน&า
1
2
2
4
5
7
14
15
17
17
18
19
20

21
22
42
49
55

บทที่ 1
ความเป5นมา
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มอบหมายให&สXวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สXวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคOการมหาชน องคOกรอิสระ และหนXวยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งคณะกรรมการที่มีอำนาจ
หน&าที่เกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่ใช&ประโยชนOจากดิจิทัลทุกหนXวยดำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติ วXา
ด&วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมทั้งนำแผนปฏิบัติการด&านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปF (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปเป-นแนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการรองรับ
และ มอบหมายให&หนXวยงานของรัฐที่มีหน&าที่ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนด นำนโยบายและแผนระดับชาติวXา
ด&วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมทั้งนำแผนปฏิบัติการด&านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปF (พ.ศ. 2561 – 2565) จัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติ หรือแผนงานของ
หนXวยงานที่มีอยูXให&สอดคล&อง โดยมุXงเน&นการทำงาน ในลักษณะบูรณาการรXวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกา วXาด&วยหลักเกณฑOและวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให&สXวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสXวนราชการนั้น โดยจัดทำเป-นแผน 5 ปF
ซึ่งต&องสอดคล&องกับยุทธศาสตรOชาติ แผนแมXบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหXงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตXอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข&อง โดยในสXวนของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล จึงเป-นแผนปฏิบัติงานของหนXวยงานในการสนับสนุนการดำเนินงานด&วยระบบดิจิทัล ซึ่งแผนดังกลXาวมี
ความสอดคล&องกับนโยบายและแผนระดับชาติวXาด&วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให&การดำเนินงานด&านการพัฒนาดิจิทัลของหนXวยงานประสบความสำเร็จ
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บทที่ 2
แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะปI พ.ศ.2563-2565
การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะปF พ.ศ.2563-2565 ได&นำ
แผนงานที่เกี่ยวข&อง ได&แกX ยุทธศาสตรOชาติระยะ 20 ปF แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการที่
สอดคล&องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหXงชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตร
และสหกรณO พ.ศ. 2563-2565 โดยแผนงานดังกลXาวมีรายละเอียดที่เกี่ยวข&องสรุปได&ดังนี้
1. ยุทธศาสตรPชาติระยะ 20 ปI
1.1) ยุทธศาสตรP ดTานความมั่นคง
เปUาหมาย
1) เสริมสร&างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยO
ทรงเป-นประมุข
2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรOรัปชั่น สร&างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร&อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝopงทะเล
4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรXวมมือระหวXาง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธOกับประเทศมหาอำนาจ เพื่อปqองกันและแก&ไขปoญหาความมั่นคงรูปแบบใหมX
5) การพั ฒนาเสริ มสร& างศั กยภาพการผนึ กกาลั งปq องกั นประเทศการรั กษาความสงบเรี ยบร& อย
ภายในประเทศ สร&างความรXวมมือกับ ประเทศเพื่อนบ&านและมิตรประเทศ
6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร&อมแหXงชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล&อม
7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข&องจากแนวดิ่งสูX แนวระนาบมากขึ้น
1.2) ยุทธศาสตรP ดTานการสรTางความสามารถในการแขYงขัน
เปUาหมาย
1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สXงเสริมการค&า
2) การลงทุน พัฒนาสูXชาติการค&า
3) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร&างฐานการผลิตเข&มแข็งยั่งยืน และสXงเสริมเกษตรกร
รายยXอยสูXเกษตรยั่งยืนเป-นมิตรกับสิ่งแวดล&อม
4) การพัฒนาผู&ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู&ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สูXสากล การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนและพัฒนาระบบเมืองศูนยOกลางความเจริญ
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5) การลงทุนพัฒนาโครงสร&างพื้นฐาน ด&านการขนสXง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร&างความเป-นหุ&นสXวน การพัฒนากับนานาประเทศ
สXงเสริมให&ไทยเป-นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
1.3) ยุทธศาสตรP การพัฒนาและเสริมสรTางศักยภาพคน
เปUาหมาย
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชXวงชีวิต
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนร&ูให&มีคุณภาพเทXาเทียมและทั่วถึง
3) ปลูกฝoงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คXานิยมที่พึงประสงคO
4) การสร&างเสริมให&คนมีสุขภาวะที่ดี
5) การสร&างความอยูXดีมีสุขของครอบครัวไทย
1.4) ยุทธศาสตรP ดTาน การสรTางโอกาสความเสมอภาคและเทYาเทียมกันทางสังคม
เปUาหมาย
1) จัดระบบอนุรักษO ฟyzนฟูและปqองกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
2) วางระบบบริหารจัดการน&าให&มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุXมน&า เน&นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อยXางบูรณาการ
3) การพัฒนาและใช&พลังงานที่เป-นมิตรกับสิ่งแวดล&อม
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป-นมิตรกับสิ่งแวดล&อม
5) การรXวมลดปoญหาโลกร&อนและปรับตัวให&พร&อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) การใช&เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรOและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล&อม
1.5) ยุทธศาสตรP ดTาน การสรTางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป5นมิตรกับสิ่งแวดลTอม
เปUาหมาย
1) จัดระบบอนุรักษO ฟyzนฟูและปqองกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
2) วางระบบบริหารจัดการน&าให&มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุXมน้ำ เน&นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อยXางบูรณาการ
3) การพัฒนาและใช&พลังงานที่เป-นมิตรกับสิ่งแวดล&อม
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป-นมิตรกับสิ่งแวดล&อม
5) การรXวมลดปoญหาโลกร&อนและปรับตัวให&พร&อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) การใช&เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรOและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล&อม
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1.6) ยุทธศาสตรP ดTานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปUาหมาย
1) การปรับปรุงโครงสร&างบทบาทภารกิจของหนXวยงาน ภาครัฐ ให&มีขนาดที่เหมาะสม
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4) การตXอต&านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตXาง ๆ
6) ให&ทันสมัยเป-นธรรมและเป-นสากล
7) พัฒนาระบบการให&บริการประชาชนของหนXวยงานภาครัฐ
8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได&และรายจXายของภาครัฐ
2. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซื่งได&กำหนดกรอบยุทธศาสตรOการพัฒนา 6 ด&าน โดย
แตXละยุทธศาสตรOได&กำหนดแผนงานให&ดำเนินการโดยมีแผนงานที่เกี่ยวข&องกับด&านการเกษตรและการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีดังนี้
2.1 ยุทธศาสตรPที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดTวยเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนงาน เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค&าขายสินค&าของชุมชนผXานเทคโนโลยีดิจิทัล โดย
ดำเนินการรXวมกันระหวXางหนXวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดย เรXงบูรณาการการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข&าสูXชุมชนเกษตรกร ที่ครอบคลุมการจัดทำทะเบียนเกษตรกรรายแปลง การทำระบบจัดการ
และแลกเปลี่ยนความรู&ทางการเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกและฟารOม การบริหารจัดการระบบน้ำ
และการใช&น้ำ การวางแผนการผลิต การทำระบบบัญชี การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนสXงและโลจิสติกสO
ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑOที่ได&มาตรฐาน การทำตลาด และการตรวจสอบย&อนกลับของผลิตภัณฑOเกษตร
(Food Traceability) เป-นต&น
2.2 ยุทธศาสตรPที่ 3 สรTางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทYาเทียมดTวยเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนงาน สร&างโอกาสและความเทXาเทียมในการเข&าถึงและใช&ประโยชนOจากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ประชาชน โดยเฉพาะอยXางยิ่ง กลุXมผู&สูงอายุ กลุXมผู&พิการ กลุXมผู&ที่อยูXอาศัยในพื้นที่หXางไกล โดย สนับสนุน
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให&แกXคนพิการ และกำหนดให&สื่อดิจิทัล การพัฒนา
เว็บไซตO แอปพลิเคชัน และบริการดิจิทัลของรัฐต&องพัฒนาตามหลักการออกแบบที่เป-นสากล การขยายผลศูนยO
สารสนเทศชุมชนไปสูXทุกตำบลให&เป-นศูนยOบริการของชุมชนที่บูรณาการการทำงานรXวมกับหนXวยงานภาครัฐทั้ง
สXวนกลางและท&องถิ่น สามารถให&บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ เป-นจุดรับบริการภาครัฐ ให&ความรู&ด&านการ
ทำธุรกิจและประกอบอาชีพผXานระบบออนไลนOของชุมชน และพื้นที่ของชุมชนในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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และสังคมโดยเน&นบริการด&านการศึกษา การเกษตร การดูแลสุขภาพ การค&าขาย การบริการทXองเที่ยว สิทธิ
และสวัสดิการสังคม
แผนงาน สร&างสื่อ คลังสื่อ และแหลXงเรียนรู&ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู&ตลอดชีวิต ที่ประชาชนเข&าถึงได&อยXาง
สะดวก ผXานทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพรXภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม
แผนงาน เพิ่มโอกาสในการเรียนรู& และได&รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน
แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ด&วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2.3 ยุทธศาสตรPที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูYการเป5นรัฐบาลดิจิทัล
แผนงาน จัดให&มีบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต&องการของประชาชนหรือ
ผ&ูใช&บริการ (Citizen Driven)
แผนงาน ปรับเปลี่ยนการทางานภาครัฐด&วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให&มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
แผนงาน สนับสนุนให&มีการเปçดเผยข&อมูลที่เป-นประโยชนO (open data) และให&ประชาชนมีสXวนรXวม
ใน กระบวนการทางานของรัฐ (Open Government) เพื่อนำไปสูXการเป-นดิจิทัลไทยแลนดO
2.4 ยุทธศาสตรPที่ 5 พัฒนากำลังคนใหTพรTอมเขTาสูYยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
แผนงาน พัฒนาทักษะด&านเทคโนโลยีดิจิทัลให&แกXบุคลากรในตลาดแรงงาน ท&ังบุคลากรภาครัฐและ
เอกชน ทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนสXงเสริมการพัฒนาบุคลากรวัยทางาน และวัยเกษียณให&มีความสามารถ
สร&างสรรคO ใช&เทคโนโลยีดิจิทัลอยXางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพหรือสร&างรายได&รูปแบบใหมX นำไปสXูการ
สร&างคุณคXา สินค&าและบริการได&เทXาทันความต&องการของผู&รับประโยชนO
แผนงาน สXงเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด&านที่รองรับเทคโนโลยีใหมXในอนาคต
ให&กับบุคลากรในสายวิชาชีพด&านเทคโนโลยีดิจิทัลทีป่ ฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน
แผนงาน พัฒนาผู&บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย พัฒนาผู&บริหารระดับสูงของรัฐ (CEO) ให&มีความ
เข&าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตรO การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององคOกร ที่สอดคล&องกับ
สถาปoตยกรรมองคOกรของหนXวยงาน และ สร&างเครือขXายผู&บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู&บริหารด&านข&อมูล
ดิจิทัลระดับสูงของรัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู&กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรO และติดตามความก&าวหน&าของ
เทคโนโลยีดิจิทัลใหมXๆ ที่สXงผลตXอการพัฒนาองคOกร รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศยุคใหมX เพื่อ
นาไปสูXการบูรณาการ การทางานระหวXางหนXวยงาน
3. โครงการที่สอดคลTองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหYงชาติ ฉบับที่ 12
ในแตXละยุทธศาสตรOมีแนวทางในการพัฒนาที่เกี่ยวข&องกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปรากฏอยูXใน
แตXละยุทธศาสตรO ดังนี้
3.1 ยุทธศาสตรPที่ 3 การสรTางความเขTมแข็งทางเศรษฐกิจและแขYงขันไดTอยYางยั่งยืน
1) การจัดทำระบบภูมิสารสนเทศในการวางแผนการผลิตตลอดหXวงโซX
2) การจัดทำแผนทางเลือกในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไมXเหมาะสมไปสูXการทำเกษตร
ทางเลือกอื่น
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3) ระบบโลจิสติกสO
4) วิจัยความคุม& คXาในการใช&เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหมXในกระบวนการตลอดหXวงโซXการผลิต
5) การวางแผนการผลิตให&สอดคล&องและเชื่อมโยงกับความต&องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแปร
รูปสร&างมูลคXาและความต&องการของผู&บริโภคในตลาด
6) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบตXอสินค&าเกษตร
7) พัฒนาระบบเตือนภัยเกษตรลXวงหน&า
8) พัฒนาระบบข&อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน
9) พัฒนาฐานข&อมูลด&านอุปสงคOอุปทานด&านการเกษตร
10) การวางแผนการเกษตรโดยใช&ตลาดนำ
11) การสร&างองคOความรู&และเข&าถึงเครือขXายพัฒนาความรู&ด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและวางระบบ
บริหารจัดการความรู&เพื่อให&เกิดการถXายทอดองคOความรู&เทคโนโลยี
12) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข&องกับการเกษตร
13) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อให&การผลิตสินค&าเกษตรตามความเหมาะสม
ของพื้นที่ให&เกิด ความสมดุลระหวXางอุปสงคOและอุปทาน ลดต&นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
14) การสXงเสริมเกษตรอินทรียO เพื่อสXงเสริมการผลิตเกษตรอินทรียOให&มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยสร&าง
ความเข&มแข็งให&กับ กลุXมผู&ผลิตเดิม และสร&างเครือขXายการเรียนรู&โดยขยายผลจากกลุXมหรือ
เกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จแล&วในพื้นที่
15) ศูนยOเรียนรู&การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค&าเกษตร ให&มีความเข&มแข็งและขยายผลการ
ให&บริการของศูนยOเรียนรู&ฯ
3.2 ยุทธศาสตรPที่ 4 การเติบโตที่เป5นมิตรกับสิ่งแวดลTอมเพื่อการพัฒนาอยYางยั่งยืน
1) แผน/การศึกษา การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสูXเกษตรกรรมยั่งยืน
2) ศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับมาตรฐาน สินค&าเกษตรเหลXานี้ให&เป-นมาตรการเชิงบังคับ
3) การพัฒนาฐานข&อมูลการปลXอยกîาซเรือนกระจกของประเทศที่เป-นปoจจุบัน
4) การขึ้นทะเบียนกิจกรรมการปลXอยกîาซเรือนกระจก
5) การประเมินแนวโน&มการปลXอยกîาซเรือนกระจกในอนาคต
6) การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV)
7) แผนงาน ด&านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการประเมินความ
เปราะบาง จัดทำแผนที่ พื้นที่ที่มีความเปราะบาง พัฒนาทางเลือกในการปรับตัวที่เหมาะสมใน
สาขาหรือพื้นที่ที่มีความสำคัญหรือเป-นกลุXมเสี่ยง ให&ความสำคัญกับแผนการปรับตัวภาคการเกษตร
และเมือง
8) การจัดทำฐานข&อมูล และองคOความรู&ที่เกี่ยวข&องกับการปลXอยกîาซเรือนกระจก
3.3 ยุทธศาสตรPที่ 7 การพัฒนาโครงสรTางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสP
1) การบริหารจัดการโลจิสติกสOและโซXอุปทานการเกษตร
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2) จัดทำฐานข&อมูลและระบบตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ฐานข&อมูล อุตสาหกรรมโลจิสติกสOด&าน
การเกษตร
3) แผนงานและโครงการพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก สO ข องประเทศ ได& แ กX แผนพั ฒ นาและยกระดั บ
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสOและโซXอุปทาน ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร
4) แผนงานสXงเสริมผู&ประกอบการไทยให&เป-นเจ&าของหXวงโซXมูลคXาเพิ่มสูงในตลาดโลกในอุตสาหกรรมที่
ไทยมีศักยภาพ อาทิ โครงการสXงเสริมการจัดตั้งศูนยOวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
3.4 ยุทธศาสตรPที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
1) การพัฒนาภาคเพื่อสร&างโอกาสทางเศรษฐกิจให&กระจายตัวอยXางทั่วถึง
2) โครงการขั บ เคลื ่ อ นเกษตรอิ น ทรี ย O แ ละพั ฒ นานวั ต กรรมการแปรรู ป สิ น ค& า เกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณP พ.ศ.2563-2565
4.1 แปลงยุทธศาสตรPที่ 1 พัฒนาโครงสรTางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหTครอบคลุมทั่วประเทศ
เปUาหมาย
1) เกษตรกรในทุกหมูXบ&านเข&าถึงอินเทอรOเน็ต และได&ใช&ประโยชนOเพื่อสร&างโอกาสด&านการผลิตและ
การตลาด
2) ประเทศไทยมีระบบให&บริการข&อมูลด&านการเกษตร
3) การบริหารจัดการการทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพในเมืองอัจฉริยะ บรูณาการขับเคลื่อนการ
จัดทำ Smart Portal ด&านการเกษตรในเมืองอัจฉริยะรXวมกับหนXวยงานที่เกี่ยวข&อง ทั้งภาครัฐ
เอกชน และสถาบันการศึกษา
แนวทางการขับเคลื่อน
1) ประสานการปฏิบัติรXวมกับหนXวยงานที่เกี่ยวข&องการพัฒนาโครงสร&างพื้นฐานอินเทอรOเน็ตความเร็ว
สูงที่มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ เพื่อให&เกษตรกรได&เข&าถึงและใช&ประโยชนOจากเทคโนโลยีดิจิทัล
ทุกรูปแบบได&อยXางเทXาเทียมกันด&วยราคาที่เหมาะสมและเป-นธรรม
2) ประสานขั บ เคลื ่ อ นให& ม ี ผ ู & ใ ห& บ ริ ก ารข& อ มู ล (Content Provider) ลงทุ น ให& บ ริ ก ารข& อ มู ล ด& า น
การเกษตร
3) สร&างนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร&อมกับให&ความรู&ในวงกว&าง ด&วยการจัดกิจกรรมเพื่อให&เข&าถึง
และเด็นความต&องการในบริบทของเมืองที่ต&องการพัฒนารวมทั้งสร&างความรู&ความเข&าใจกับ
ผู&เกี่ยวข&อง
4) จัดให&มีหนXวยงาน/คณะขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในระดับประเทศและระดับเมือง
5) จัดเก็บข&อมูลที่ดี มีการเชื่อมโยงข&อมูลและเปçดเผยข&อมูลที่พร&อมตXอการนำไปพัฒนาตXอยอดและ
แบXงปoนสูXการใช&ประโยชนOทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำไปสูXการให&บริการข&อมูลแกXเกษตรกร
และใช&ประโยชนOเพื่อการบริหารราชการของเมืองอัจฉริยะ
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ผลผลิต
1) ประชาชน/เกษตรกร ได&รับความสะดวกสบายในการเข&าถึงระบบบริการสาธารณะ
2) เมืองอัจฉริยะมีแผนการพัฒนา และมีข&อมูลขนาดใหญXเพื่อบริการประชาชนและสXวนราชการ ให&มี
ศักยภาพการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) รวมถึงมีระบบบริการภาครัฐผXาน
Smart Portal ด&านการเกษตรให&ประชาชนเข&าถึงได& และเพิ่มชXองทางการมีสXวนรXวมและเข&าถึง
ข&อมูลและบริการ สาธารณของรัฐ
4.2 แปลงยุทธศาสตรPที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดTวยเทคโนโลยีดิจิทัล
เปUาหมาย
1) ขีดความสามารถในการแขXงขันของเกษตรกรและผู&ประกอบการภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากการใช&
เทคโนโลยีดิจิทัล
2) สัดสXวนของธุรกิจ SMEs ภาคเกษตรเข&าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแขXงขันได&ทั้งในเวทีภูมิภาค
และเวทีโลก โดยเพิ่มสัดสXวนธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด&านเกษตรในการขายสินค&าออนไลนO
เพิ่มขึ้น ร&อยละ 20
- ภายในปF 2565 ผู & ผลิ ต/ผู & ประกอบการธุ รกิ จ SMEs และวิ สาหกิ จชุ มชนด& านเกษตร
ปรับเปลี่ยนเป-น Digital SMEs 50,000 ราย
- อั ต ราการเติ บ โตของ GDP ด& า นเกษตร เพิ ่ ม ขึ ้ น ร& อ ยละ 2 ในปF 2565 จากการนำ
เทคโนโลยี ดิจิทัลไปใช&ประโยชนOและสร&างสรรคOผลิตภาพ
3) ธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด&านเกษตรสามารถใช&นวัตกรรมและมีความเชี่ยวชาญในการใช&
เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุน ให&อันดับของประเทศไทยในดัชนีตัวชี้วัดนวัตกรรมและ
ความเชี่ยวชาญในการใช&เทคโนโลยีภายใต& Global Competitiveness Index อยูXในอันดับที่ 30
แนวทางการขับเคลื่อน
1) เปลี่ยนเกษตรกรดั้งเดิมสูกX ารเป-นผูป& ระกอบการดิจทิ ลั ทางการเกษตร ที่เน&นการใช&เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการค&าขาย การตลาด จนถึงกระบวนการนำสXงสินค&าและการให&แกXผู&บริโภค (Digital Trade
and Marketing)
2) สXงเสริม สนับสนุน การลงทุนปรับเปลี่ยนสูXเกษตรสมัยใหมXด&วยเทคโนโลยีที่เทXาในรูปแบบตXาง ๆ
เชXน การให&ทุนสนับสนุน การเข&าถึงสินเชื่อต&นทุนต่ำ การสXงเสริมการเข&าถึงระบบ Logistic
3) สXงเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและถXายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัลด&านการเกษตรเพื่อ
ยกระดั บ ภาคเกษตรสู X ก ารเกษตรสมั ย ใหมX (Bio/Precision Sciences Technology and
Innovation)
4) กระตุ&นให&เกิดการใช&เทคโนโลยีดิจิทัลและข&อมูล (Big Data) ในการผลิตและบริหารจัดการสินค&า
เกษตรตั้งแตXการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว จนถึงตลอดหXวงโซXคุณคXา (Smart
Farming Precision Farm)
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5) พัฒนาสXงเสริมประสิทธิภาพกลไกตลาดให&เกิดสินค&าและบริการด&านเทคโนโลยีดิจิทัลที่อำนวย
ความสะดวกในภาคเกษตรและที่เชื่อมโยงไปข&างหน&า เชXน ระบบบริหารจัดการหลังบ&านในธุรกิจ
เกษตร ซึ่งเป-น แพลตฟอรOมกลางที่ชวX ยลดต&นทุนการบริหารจัดการ
6) ผลักดันให&เกษตรกรมีการใช&เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการค&า (E – Commerce / E-payment) เพื่อให&
สินค&าเกษตรเข&าสูXตลาดภายในประเทศและตลาดโลก เป-นการสร&างรายได& สร&างงาน สร&าง
ผู&ประกอบการใหมXท&องถิ่น
ผลผลิต
1) เกษตรกร/กลุXม/สหกรณO/ผู&ประกอบการธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด&านเกษตร ปรับเปลี่ยน
เป-น Digital SMEs 25,000 ราย
2) ระบบการวิ เ คราะหO ท างการเกษตรแมX น ยำด& ว ยเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ที ่ เ กษตรกรสามารถนำไป
ประยุกตOใช&ในแปลงเกษตรได&ไมXต่ำกวXา 200 แปลง
3) แพลตฟอรOมอัจฉริยะสำหรับวิเคราะหOพืชมูลคXาสูงทางเศรษฐกิจ 2 ชนิด เพื่อการเพาะปลูกที่
แมXนยำ
4) ระบบแพลตฟอรOม ที่สนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร
5) มีสินค&าชุมชนเกษตรจำหนXายไมXน&อยกวXา 10,000 รายการ
4.3 แปลงยุทธศาสตรPที่ 3 สรTางสังคมคุณภาพดTวยเทคโนโลยีดิจิทัล
เปUาหมาย
1) เกษตรกรผู&ประกอบการโดยเฉพาะกลุXมผู&อาศัยในพื้นที่หXางไกลสามารถเข&าถึงและใช&ประโยชนOจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล
2) เกษตรกรทุกคนมีความตระหนัก ความรู& ความเข&าใจ ทักษะในการใช&เทคโนโลยีให&เกิดประโยชนO
และสร&างสรรคO (Digital Literacy)
3) กX อ นทุ ก พื ้ น ที ่ ส ามารถเข& า ใจและเข& า ถึ ง บริ ก ารแบบ One Stop Service ที ่ เ กี ่ ย วข& อ งกั บ
ชีวิตประจำวันตลอดทุกชXวงวัยผXานเทคโนโลยีดิจิทัล
แนวทางการขับเคลื่อน
1) สร&างโอกาสและความเทXาเทียมในการเข&าถึงและใช&ประโยชนOจากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเกษตรกร
โดยเฉพาะกลุXมผู&ที่อยูXอาศัยในพื้นที่หXางไกล
2) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช&บริการเทคโนโลยีดิจิทัลให&เกิดประโยชนOและสร&างสรรคO
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะหO แยกแยะข&อมูลขXาวสารในสังคมดิจิทัลที่เปçดกว&าง
- เพิ่มศักยภาพและทักษะการใช&เทคโนโลยีดิจิทัลให&เกิดประโยชนOและสร&างสรรคOของ
ประชาชน และการจัดให&มมี าตรฐานการเรียนรู&เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสำหรับเกษตรกร
3) สร&างสื่อ คลังสื่อ และแหลXงเรียนรู&ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู&ตลอดชีวิต ที่ประชาชนเข&าถึงได&อยXาง
สะดวก โดย
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- กำหนดให&หนXวยงานเจ&าของข&อมูลตXาง ๆ เชXน เอกสารสำคัญราชการ ข&อมูล สถิติ ความรู&
เชิงอาชีพ มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปoญญาท&องถิ่น และสาระบันเทิงตXาง ๆ เป-นต&น เรXง
ผลิตแปลงข&อมูลขXาวสารองคOความรู&ของหนXวยงานให&อยูXในรูปแบบดิจิทัล และเปçดให&
ประชาชนเข&าถึง สืบค&นได& รวมทั้งจัดให&มีกลไกที่อนุญาตให&ประชาชน หรือธุรกิจสามารถ
นำข&อมูลไปตXอยอดใช&ประโยชนO
- สนับสนุนให&ภาคสXวนตXาง ๆ ผลิตสื่อดิจิทัลที่เป-นประโยชนOตXอภาคการเกษตร ทั้งนี้สื่อที่
ผลิตใหมXจะต&องรับรองความหลากหลายทางสังคม ทางด&านภาษา วัฒนธรรม สภาพ
รXางกาย พื้นที่ทางภูมิศาสตรO ฐานะทางเศรษฐกิจ
- พัฒนาแพลตฟอรOมสำหรับรวบรวมข&อมูล องคOความรู& ความสามารถของบุคคล ให&เป-น
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณO เรียนรู&รXวมกันและถXายทอดองคOความรู&และประสบการณO
นำไปสูXเศรษฐกิจและสังคมแบXงปoน
4) เรXงกระตุ&นและพัฒนาการใช&ประโยชนO จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชนเกษตรกร ในระดับ
หมูXบ&านทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยXางยิ่ง การใช&เทคโนโลยีเพื่อสร&างงาน สร&างรายได& การเรียนรู&
และการใช&บริการของรัฐ
5) ปรั บปรุ ง และพั ฒนาแหลX ง เรี ยนรู& ดิ จิ ทั ลทางการเกษตรให& ครบถ& ว น นX า สนใจ เข& าใจงX ายและ
ประชาสัมพันธOเพื่อให&เกษตรกรเข&าถึงขXาวสาร องคOความรู& สามารถนำไปพัฒนาอาชีพ (AIC :
Architech and Innovation Center)
ผลผลิต
1) เกษตรกรไมXน&อยกวXา 25,000 การมีทักษะการใช&เทคโนโลยีอยXางเก็บประโยชนO (Digital Literacy)
ในการสร&างอาชีพและรายได&
4.4 แปลงยุทธศาสตรPที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูYการเป5นรัฐบาลดิจิทัล
เปUาหมาย
1) การบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณO ตอบสนองประชาชนและเกษตรกร ผู&ประกอบการทุก
ภาคสXวนได&อยXางสะดวกรวดเร็วแมXนยำ
- ลดสำเนาเอกสารในการบริการของภาครัฐ
- มีระบบอำนวยความสะดวกผู&ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ
2) ประชาชนและเกษตรกรเข&าถึงข&อมูลภาครัฐได&สะดวกและเหมาะสมเพื่อสXงเสริมความโปรXงใสและ
การมีสXวนรXวมของภาคประชาชน
3) โครงสร&างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข&อมูลที่บูรณาการ ไมXซ้ำซ&อน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงการทำงานระหวXางหนXวยงานและให&บริการประชาชนได&อยXางมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการขับเคลื่อน
1) พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของหนXวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณO เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให&ความสำคัญกับการชXวยเหลือผู&ด&อยโอกาสโอกาส การ
เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน
2) พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขXงขันของภาค
เกษตรกรและภาคเอกชน การอำนวยความสะดวกแกXนักลงทุน การเพิ่มศักยภาพการสXงออก/
นำเข&า และ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยXอม เน&นการบริการแบบ One Stop Service (Single
Point)
3) พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพื่อเสริมสร&างความแข็งแกรXงในการปqองกันภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
4) บูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ เทคโนโลยีภาครัฐ (Gov Tech) ผXาน
การเชื่อมโยงระบบจากหลายหนวXยงานในการบริหารจัดการ ด&านการเงิน และการใช&จXาย ด&านการ
จัดซ&อจัดจ&าง ด&านการบริหารสินทรัพยO และด&านทรัพยากรมนุษยOและการจXายเงินเดือน
5) พัฒนาโครงสร&างพื้นฐานการให&บริการอิเล็กทรอนิกสOของภาครัฐ ควบคูXไปกับการยกระดับขีดความ
สามารถและทักษะเชิงดิจิทัลให&กับเจ&าหน&าที่ทุกระดับและทุกหนXวยงาน เพื่อเป-นรากฐานของการ
พัฒนา รัฐบาลดิจิทัล
6) สนับสนุนให&มีการเปçดเผยข&อมูลที่เป-นประโยชนOและให&ประชาชนมีสXวนรXวมในกระบวนการทำงาน
ของรัฐ
ผลผลิต
1) กระบวนการให&บริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณO ร&อยละ 90 สามารถให&บริการด&วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
2) สามารถให&บริการข&อมูล และข&อมูลขนาดใหญXแกXเกษตรกรเพื่อใช&ประโยชนOในการวิเคราะหOและ
ตัดสินใจด&านการผลิตและการตลาดไมXน&อยกวXาร&อยละ 60 ของชุดข&อมูลที่จําเป็น
3) มีข&อมูลที่สามารถวิเคราะหOข&อมูลขนาดใหญXด&านเกษตรเพื่อการบริการเกษตรกรและผู&บริหาร
4.5 แปลงยุทธศาสตรPที่ 5 พัฒนากําลังคนใหTพรTอมเขTาสูYยุคเศรษฐกิจและสังคมเทคโนโลยีดิจิทัล
เปUาหมาย
1) บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณO มีความรู&และทักษะด&านดิจิทัล ในระดับที่สามารถสร&าง
โอกาสและคุณคXาให&แกXองคOการที่เหมาะสมและสอดคล&องตXอความต&องการของประชาชนในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล
แนวทางการขับเคลื่อน
1) พัฒนาทักษะด&านเทคโนโลยีดิจิทัลให&แกXบุคลากร ตลอดจนสXงเสริมพัฒนาให&มีความสามารถ
สร&างสรรคOใช&เทคโนโลยีดิจิทัลอยXางชาญฉลาดในการทำงานหรือสร&างรายได&รูปแบบใหมX เพื่อ
นำไปสูXการสร&างคุณคXาให&กับองคOกรได&เทXาทันความต&องการของผู&รับประโยชนO
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- ความรู& ทักษะ และองคOความรู&ด&านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมXที่สอดคล&องกับความ
ต&องการของระบบเศรษฐกิจสมัยใหมX ด&วยการสXงเสริมให&มีการเรียนรู&และพัฒนาทักษะ
ทางด&านเทคโนโลยีดิจิทXานผXานกระบวนการเรียนรู&ในระบบเปçดสำหรับมหาชนตามความ
ต&องการที่หลากหลาย
- พัฒนาทักษะในลักษณะของสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
- พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข&องกับการพัฒนากฎหมายและบังคับใช&กฎหมาย ระเบียบ ให&มี
ความรอบรู&และเทXาทันตXอเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมX
2) สXงเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด&านที่รองรับเทคโนโลยีดิจิทXานในอนาคต ให&กับ
บุคลากรในสายวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข&องที่ปฏิบัติงานในองคOการ
- จัดทำแผนพัฒนากำลังคนด&านดิจิทัลที่รองรับการปรับโครงสร&างองคOการ ที่เหมาะสม
และสอดคล&องตXอทิศทางการเปลี่ยนแปลงความต&องการจ&างงาน ลักษณะการจ&างงาน
อัตรากำลัง และคXานิยมของการทำงานด&านดิจิทัลในอนาคต
3) พัฒนาผู&บริหารระดับสูงของรัฐให&มีความเข&าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตรOการนำเทคโนโลยีนี้
จะเข&าไปพัฒนาภารกิจขององคOการที่สอดคล&องกับสถาปoตยกรรมองคOการของหนXวยงานตลอดจน
สามารถสร&างคุณคXาจากข&อมูลขององคOการและเชื่อมโยงข&อมูลระหวXางหนXวยงานรัฐเพื่อให&เกิด
ประโยชนOตXอสาธารณะ
ผลผลิต
1) ภายในปี 2565 ข&าราชการและบุคลากรภาครัฐ ไมXน&อยกวXาร&อยละ 70 สามารถปรับตัวมีทักษะ
และศักยภาพที่เหมาะสมตXอการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4.6 แปลงยุทธศาสตรPที่ 6 สรTางความเชื่อมั่นในการใชTเทคโนโลยีดิจิทัล
เปUาหมาย
1) เกษตรกร ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลนOอยXางเต็มรูปแบบ โดย
มีผู&ใช&อินเตอรOเน็ตที่ทําธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้นตXอเนื่องและสร&างมูลคXา e Commerce เพิ่มขึ้นไมXน&อย
กวXา ร&อยละ 4 ตXอปF
2) กฎระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณOมีความทันสมัยเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล
3) มาตรฐานข&อมูลเป-นสากลรองรับการเชื่อมโยงและใช&ประโยชนOในการทำธุรกรรม
- ผู&ประกอบการภาคเกษตรดำเนินธุรกรรมภายในและระหวXางประเทศได&สะดวก รวดเร็ว
- และต&นทุนทําธุรกรรมผXานสื่อดิจิทัลลดลง
- กระบวนการขออนุญาตมีระยะเวลาที่ลดลงตามเกณฑOของกลุXมผู&นําในดัชนี Ease of
doing business
- มีมาตรฐานข&อมูลและมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกสO เพื่อให&สามารถแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงภายในหนXวยงานรัฐและระหวXางหนXวยงานรัฐและภาคเอกชน
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แนวทางการขับเคลื่อน
1) จัดให&มีระบบนิเวศที่เหมาะสมตXอการดําเนินธุรกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
สร&างความมั่นคงปลอดภัยในการใช&งานเทคโนโลยีดิจิทัล ด&วยการกำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ
และกติกา ให&มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยความสะดวกทางการค&า และการใช&
ประโยชนOในภาค เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภาครัฐจะเป-นผู&เริ่มต&นในการลดอุปสรรคในการ
ดําเนินการตXาง ๆ
2) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข&องกับเศรษฐกิจดิจิทัลให&มีความทันสมัยสอดคล&อง
กับพลวัตรของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบททางสังคม
3) สร&างความเชื่อมั่นในการใช&เทคโนโลยีดิจิทัลและการทําธุรกรรมออนไลนO
- สนับสนุนการสร&างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร&าง
ความเชื่อมั่นให&กับภาคธุรกิจและประชาชนในการสื่อสาร และการทําธุรกรรมออนไลนO
เชXน จัดให&มีระบบการชําระเงินที่ตรงตามความต&องการ มีประสิทธิภาพและความมั่นคง
ปลอดภัย
- ประสานความรXวมมือกับหนXวยงาน องคOกรที่เกี่ยวข&องในการให&สิทธิประโยชนO เพือ่ ลด
ต&นทุนให&ผู&ประกอบการภาคเกษตร
- กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู&ให&บริการของรัฐในการคุม& ครองสิทธิสXวน
บุคคล และการคุ&มครองข&อมูลสXวนบุคคลของผู&รับบริการ เชXน แนวปฏิบัติในการใช&งาน
Mobile Commerce หรือ Smart Phone แนวปฏิบัติในการใช&งาน Social Media
เป-นต&น เพื่อรองรับการเติบโตของการใช&งาน เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
ผลผลิต
1) สXวนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณO ที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและรับมือจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอรOไมXน&อยกวXาร&อยละ 80
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บทที่ 3
บทบาทหนTาที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วิสัยทัศนP สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
“องค%กรชี้นำการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย%กลางสารสนเทศการเกษตรแห>งชาติ ภายในปC 2565”
พันธกิจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได&กำหนดพันธกิจที่องคOการต&องปฏิบัติเพื่อให&บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศนOที่
กำหนด โดยแบXงออกเป-น 4 ด&าน ได&แกX
1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำทXาทีและรXวมเจรจา
การค&าสินค&าเกษตรและความรXวมมือด&านเศรษฐกิจการเกษตรระหวXางประเทศ
2. จัดทำและบริหารจัดการข&อมูลสารสนเทศการเกษตรด&วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ
3. ศึกษา วิเคราะหO วิจัยด&านเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำรายงานสถานการณOเศรษฐกิจการเกษตรทั้ง
ภายในประเทศและตXางประเทศ
4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณO
เปUาประสงคP
"สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป-นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสูX
การพัฒนาอยXางสมดุลและยั่งยืน"

-14-

โครงสร&างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วิสัยทัศนPดTานเทคโนโลยีดิจิทัล
“หน>วยงานนำ ในการใชIเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและบริหารจัดการเศรษฐกิจ
การเกษตรของประเทศ”
พันธกิจ
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด&านการเกษตรเพื่อการวิเคราะหO วิจัย วางแผน และกำหนดนโยบาย
2. ปรับเปลี่ยนกระบวนงาน ประยุกตOการใช&งาน และการบูรณาการพัฒนาระบบงานด&วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัย
3. บริหารจัดการทรัพยากรดิจิทัลอยXางมีประสิทธิภาพ ให&บริการด&วยความตXอเนื่องได&มาตรฐาน และ
มีความมั่นคงปลอดภัย
4. สXงเสริมพัฒนาบุคลากรให&สามารถใช&เทคโนโลยีดิจิทัลอยXางชาญฉลาด
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เปUาประสงคP/ตัวชี้วัด
1. การใช&ประโยชนOจากระบบสารสนเทศในการจัดทำแผน มาตรการ
2. การจัดทำฐานข&อมูลขนาดใหญXด&านเกษตร การให&บริการ e-Service และ API และ Open Data
3. จำนวนหนXวยงานที่บูรณาการข&อมูล การทำงานรXวมกัน
4. กระบวนการทำงานและการบริการที่ได&ปรับเปลี่ยนเป-นดิจิทัล และมีมาตรฐาน มีความมั่นคง
ปลอดภัย
5. บุคลากรมีความรู&ความสามารถในการใช&เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนภาพการเชื่อมโยงอุปกรณOเครือขXาย

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประกอบไปด&วย 4 แผนปฏิบัติการ ได&แกX
แผนปฏิบัติการที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตรด&วยระบบสารสนเทศดิจิทัล
แผนปฏิบัติการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค&าเกษตรตลอดโซXอุปทาน ด&วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
แผนปฏิบัติการที่ 3 เพิ่มความสามารถในการให&บริการด&วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย
แผนปฏิบัติการที่ 4 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและพัฒนากำลังคนเข&าสูXการเป-นรัฐบาลดิจิทัล
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บทที่ 4
แผนปฏิบัติการดิจิทัลแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะปI พ.ศ.2563-2565
แผนปฏิบัติการที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตรดTวยเทคโนโลยีดิจิทัล
เปUาหมาย
ภายในปF พ.ศ. 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต&องเป-นที่ยอมรับในการเป-นองคOการที่ให&
ข&อเสนอแนะ วางแผน และการพยากรณOเศรษฐกิจการเกษตร จนนำไปสูXการพัฒนาเป-นองคOการแหXงความเป-น
เลิศทางเศรษฐกิจการเกษตร โดยใช&เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมX เพื่อจัดทำข&อมูล วิเคราะหO วิจัย วางแผน
มาตรการ เสนอแนะนโยบายทั้งเชิงรุกและเชิงรับให&ทันตXอการเปลี่ยนแปลง ให&สอดคล&อง และเชื่อมโยงกับ
ความต&องการของผู&บริโภคในตลาดและความต&องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแปรรูปสร&างมูลคXา รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงสถานการณOเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล&อม การเมืองทั้งในและตXางประเทศ
แนวทาง
1) เสริ ม สร& า งขี ด ความสามารถของระบบการจั ด ทำวิ เ คราะหO ข & อ มู ล เพื ่ อ การตั ด สิ น ใจ โดยใช&
เทคโนโลยีในการวิเคราะหOข&อมูล อาทิ การวิเคราะหOข&อมูลจากข&อมูลขนาดใหญX (Big Data Analytics) การทำ
เหมืองข&อมูล (Data Mining) การใช&ระบบปoญญาประดิษฐO (Artificial Inteligence) การใช&เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ (GIS) จัดหาเครื่องมือเพื่อวิเคราะหOข&อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การทำฐานข&อมูลขนาดใหญX (Big
Data) และ พัฒนาระบบการติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร รายได&รายจXายของเกษตรกร ภาวะหนี้สินของ
เกษตรกร และภาวะเศรษฐกิจในสาขาอื่นเพื่อการวางแผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณO
2) พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อติดตาม เฝqาระวัง ศึกษา วิเคราะหO จัดการความเสี่ยงที่กระทบตXอสินค&า
เกษตร การคาดการณOความต&องการสินค&าเกษตรกXอนการผลิต จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
ธรรมชาติ และความผันผวนของราคา ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พร&อมทั้งสร&างระบบเตือนภัยทางการเกษตร
ลXวงหน&า เพื่อเตรียมความพร&อมในการรับ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตัวชี้วัด
1) สัดสXวนการใช&เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช&สำหรับการวิเคราะหOและการตัดสินใจเพิ่มขึ้น
2) ความรวดเร็วที่ผู&บริหารได&รับขXาวสาร เตือนภัยกXอนที่จะเกิดเหตุการณO
แผนงาน
1) ขยายขีดความสามารถในการบูรณาการข&อมูล เพื่อให&การจัดทำฐานข&อมูลและการวิเคราะหO
Agricultural Economics Big Data
2) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบตYอสินคTาเกษตร การคาดการณOความต&องการสินค&า
เกษตรกXอนการผลิต จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และความผันผวนของ
ราคา โดยสร&างหลักประกันความ เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พร&อมทั้งสร&างระบบเตือนภัยทางการเกษตร
ลXวงหน&า เพื่อเตรียมความพร&อมในการรับ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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3) แผนงาน ด&านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการประเมินความ
เปราะบาง จัดทำแผนที่ พื้นที่ที่มีความเปราะบาง พัฒนาทางเลือกในการปรับตัวที่เหมาะสมใน
สาขาหรือพื้นที่ที่มีความสำคัญหรือเป-นกลุXมเสี่ยง ให&ความสำคัญกับแผนการปรับตัวภาค
การเกษตรและเมือง
โครงการ
1) พัฒนาระบบการวิเคราะหOข&อมูล Agricultural Economics Big Data
2) ขยายขีดความสามารถในการจัดทำฐานข&อมูลและการวิเคราะหO Agricultural Economics Big
Data
3) พัฒนาระบบเตือนภัยเกษตรลXวงหน&า
4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเจรจาการค&าระหวXางประเทศ
5) จัดทำแผนที่ความเสี่ยง
6) จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินค&าเกษตร
7) พัฒนาระบบการติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร รายได&รายจXายของเกษตรกร ภาวะหนี้สินของ
เกษตรกร และภาวะเศรษฐกิจในสาขาอื่นเพื่อการวางแผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณO
แผนปฏิบัติการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพฐานขTอมูลเพื่อการบริหารจัดการสินคTาเกษตรตลอดโซYอุปทาน
เปUาหมาย
เพื่อให&สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีระบบข&อมูลและสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกด&าน เพื่อให&
สามารถใช&บริการจัดการสินค&าเกษตรตลอดโซXอุปทาน รวมถึงให&มีระบบเชื่อมโยงและจัดเก็บข&อมูลสารสนเทศ
อื่นทั้งจากหนXวยงานราชการ เอกชน องคOกรระหวXางประเทศ สำหรับสนับสนุนในกระบวนการวิเคราะหO
วางแผน กำหนดนโยบายทางด&านเศรษฐกิจการเกษตร และการบริหารจัดการการวางแผนการผลิตสินค&า
เกษตรให&สอดคล&องกับความต&องการของตลาด เพื่อให&เกิดการบูรณาการการใช&ข&อมูลรวมถึงการแบXงปoนระบบ
สารสนเทศรXวมกัน ซึ่งจะชXวยลดความเสี่ยงในการลงทุนของเกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการ
ผลิตสินค&าเกษตรแบบครบวงจร
แนวทาง
1) จัดทำ รวบรวม บูรณาการข&อมูลสารสนเทศรXวมกับหนXวยงานทั้งในและตXางประเทศ ให&ครบถ&วน
ครอบคลุมกับการบริหารจัดการสินค&าเกษตร
2) จัดทำฐานข&อมูลผู&ประกอบการด&านการเกษตรในทุกสาขา
3) พั ฒ นาระบบฐานข& อ มู ล และสารสนเทศ เพื ่ อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล&อมอยXางสมดุลและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1) จำนวนชุดข&อมูลด&านการเกษตรกร
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2) จำนวนหนXวยงานที่บูรณาการข&อมูลรXวมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3) ฐานข&อมูลด&านอุปสงคO อุปทาน ปoจจัย ดัชนี
4) ประสิทธิภาพของระบบชXวยเลือกตัดสินใจในการผลิตสินค&าเกษตร
แผนงาน
1) จัดทำฐานข&อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล&อม
อยXางสมดุลและยั่งยืน (จัดให&มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด&าน
การเกษตร บูรณาการจัดทำฐานข&อมูลเกษตรกรกลาง และจัดทำฐานข&อมูลเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการในด&านการเกษตร โดยจัดประเภท ชนิด หรือกลุมX ของแตXละสาขา)
2) การจัดทำแผนทางเลือกในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไมXเหมาะสมไปสูXการทำเกษตร
ทางเลือกอื่น (พัฒนาทางเลือกในการปรับตัวที่เหมาะสมในสาขาหรือพื้นที่ที่มีความสำคัญหรือ
เป-นกลุXมเสี่ยง ให&ความสำคัญกับแผนการปรับตัวภาคการเกษตรและเมือง)
3) พัฒนาการจัดทำข&อมูลโดยใช&เทคโนโลยีสมัยใหมX
โครงการ
1)
2)
3)
4)
5)

พัฒนาระบบการจัดเก็บข&อมูลโดยใช&เทคโนโลยีสมัยใหมX
พัฒนาฐานข&อมูลด&านอุปสงคOอุปทานทางการเกษตร
พัฒนาระบบฐานข&อมูลโลจิสติกสOด&านการเกษตร
จัดทำระบบภูมิสารสนเทศในการวางแผนการผลิตตลอดหXวงโซX
พัฒนาฐานข&อมูลการปลXอยกîาซเรือนกระจก และ Water foot print ของประเทศที่เป-นปoจจุบัน
รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทดสอบ (MRV) ในกิจกรรมด&านการเกษตร
6) จัดทำฐานข&อมูลและระบบตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ฐานข&อมูล อุตสาหกรรมโลจิสติกสOด&าน
การเกษตร
7) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อให&การผลิตสินค&าเกษตรตามความเหมาะสม
ของพื้นที่ให&เกิดความสมดุลระหวXางอุปสงคOและอุปทาน ลดต&นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

แผนปฏิบัติการที่ 3 เพิ่มความสามารถในการใหTบริการดTวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย
เปUาหมาย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป-นหนXวยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณO ที่ให&บริการข&อมูล
สารสนเทศด&านสถิติการเกษตร ข&อมูลเกษตรกร มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการที่ตXอเนื่องและอำนวยความสะดวกแกXผู&ใช&งานให&ประชาชนถึงข&อมูลภาครัฐได&สะดวกและเหมาะสม
เพื่อสXงเสริมความโปรXงใส และการมีสXวนรXวมของประชาชน อำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข&อมูลผXาน API
แลกเปลี่ยนข&อมูลภาครัฐ ตามมาตรฐาน Open Data สามารถเรียกข&อมูลมาใช&หรือนำไปวิเคราะหO ตXอยอดได&
อยXางสะดวก ตอบสนองตXอการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีความมั่นคงปลอดภัย
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แนวทาง
1) พัฒนาระบบการให&บริการตXอประชาชนที่ครอบคลุมทั้งแบบระบบอัตโนมัติและระบบแบบดั้งเดิม
โดยใช&เทคโนโลยีดิจิทัล
2) พัฒนาชXองทางการให&บริการให&ได&มาตรฐานของภาครัฐและมาตรฐานสากล
3) ปรับปรุงระบบโครงสร&างดิจิทัลพื้นฐาน ให&มีความทันสมัย ทั่วถึง มีความมั่นคงปลอดภัยได&
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1)
2)
3)
4)

จำนวนหนXวยงานที่บูรณาการข&อมูลรXวมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จำนวนร&อยละกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช&ในการปฏิบัติงาน
ลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสของประชาชนในการเข&าถึงข&อมูล
การให&บริการเผยแพรXข&อมูลตามมาตรฐาน W3C, Open Data และตามข&อกำหนดของภาครัฐ

แผนงาน
1) พัฒนาระบบการให&บริการตXอประชาชนที่ครอบคลุมทั้งแบบระบบอัตโนมัติและระบบแบบดั้งเดิม
โดยใช&เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได&มาตรฐาน
2) ปรับปรุงระบบโครงสร&างดิจิทัลพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให&มีความทันสมัย ทั่วถึง
มีความมั่นคงปลอดภัยได&มาตรฐาน
3) บูรณาการการเชื่อมโยง และให&บริการข&อมูลด&วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการ
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร&างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
2) จัดทำระบบการสำรองข&อมูล และการให&บริการอยXางตXอเนือง
3) จัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงและให&บริการข&อมูลภายในหนXวยงานและมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ระหวXางหนXวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณO
4) ปรับปรุงเว็บไซตO ตามมาตรฐาน W3C และตามข&อกำหนดของภาครัฐ
5) ปรับปรุงการจัดเก็บและเผยแพรXข&อมูล
6) พัฒนาเอพพลิเคชัน ตามมาตรฐานสากล
แผนปฏิบัติการที่ 4 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและพัฒนากำลังคนเขTาสูYการเป5นรัฐบาลดิจิทัล
เปUาหมาย
เพื ่ อ ให& บ ุ ค ลากรของสำนั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร รวมถึ ง เกษตรกรผู & ม ี ส X ว นได& ส X ว นเสี ย ให& มี
ความสามารถในการใช&เทคโนโลยีดิจิทัล และศึกษาองคOความรู&ผXานสื่อดิจิทัล พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะใหมX ๆ
และการประยุกตOใช&งานและสร&างนวัตกรรมด&าน ICT ยกระดับการให&บริการ e-Government จนนำไปสูXการ
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พัฒนาเป-นองคOการแหXงความเป-นเลิศทางวิชาการ รวมถึงการให&องคOความรู&ด&านเศรษฐกิจการเกษตร แกX
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) และเกษตรกร
แนวทาง
1) ปรั บ ปรุ ง กระบวนงาน ปรั บ ปรุ ง การไหลของงานและการจั ด การงานอยX า งอั ต โนมั ต ิ โ ดยใช&
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) พัฒนาระบบการติดตามงาน การรายงานผลการดำเนินงาน ที่สามารถเชื่อมโยงเข&ากับตัวชี้วัด
รายบุคคล
3) พัฒนาระบบการจัดการความรู&สำหรับบุคลากรและเกษตรกรผู&มีสXวนได&สXวนเสีย
ตัวชี้วัด
1) กระบวนงานที่ได&รับการปรับเปลี่ยนให&เป-นระบบดิจิทัล
2) จำนวนองคOความรู&ในสาขาเศรษฐกิจการเกษตร การปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได&รับการ
แปลงให&อยูXในรูปแบบดิจิทัล
3) จำนวนบุคลากรที่เข&ารับการฝ¶กอบรมและผXานตามเกณฑOมาตรฐานที่กำหนด
4) จำนวนมาตรฐานที่ได&รับในการปฏิบัติงานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงาน
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู& และจัดทำองคOความรู& สำหรับกลุXมเกษตรกรและบุคลากรของ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในรูปแบบดิจิทัลและเผยแพรXผXานชXองทางอิเล็กทรอนิกสO เชXน
เศรษฐศาสตรO องคOความรู&ที่เกี่ยวข&องกับการปลXอยกîาซเรือนกระจก
2) พัฒนาระบบ Back Office ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เชXน ระบบบริหารงานบุคคล
ระบบประมวลผล ระบบบริหารงานพัสดุ
3) พัฒนาระบบการจัดทำและสำรวจข&อมูลสถิติการเกษตรด&วยเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมX เชXน IoT
Mobile Application การบันทึกข&อมูลจากภาพและเสียง ยานยนตOไร&คนขับ
โครงการ
1) พัฒนาระบบการจัดทำและสำรวจข&อมูลสถิติการเกษตรด&วยเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมX เชXน IoT
Mobile Application การบันทึกข&อมูลจากภาพและเสียง ยานยนตOไร&คนขับ
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู& และจัดทำองคOความรู& สำหรับกลุXมเกษตรกรและบุคลากรของ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในรูปแบบดิจิทัลและเผยแพรXผXานชXองทางอิเล็กทรอนิกสO เชXน
เศรษฐศาสตรO องคOความรู&ที่เกี่ยวข&องกับการปลXอยกîาซเรือนกระจก
3) พัฒนาระบบ Back Office ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เชXน ระบบบริหารงานบุคคล
ระบบประมวลผล ระบบบริหารงานพัสดุ เป-นต&น
4) ปรับปรุงการดำเนินงานทางด&านเทคโนโลยีสารสนเทศให&ได&มาตรฐาน
5) พัฒนาแพลตฟอรOมบริการพื้นฐาน และการปฏิบัติงานภายในหนXวยงาน
-21-

บทที่ 5
แผนงานโครงการภายใตTแผนปฏิบัติการดิจิทัลแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ระยะปI พ.ศ.2563-2565

-22-

แผนปฏิบัติการที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตรด>วยสารสนเทศดิจิทัล
แผนงาน ขยายขีดความสามารถในการจัดทำฐานข>อมูลและการวิเคราะหJ Agricultural Economics Big Data
งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ
ชุดโปรแกรมจัดการ
ฐานข0อมูล

พัฒนาแพลตฟอรVม
ทะเบียนเกษตรกร
กลาง

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

เพื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ - ระบบจัดการฐานข0อมูล
ระบบบริ ห ารจั ด การ ได0รับการจัดหาเพื่อทดแทน
ฐานข0อมูล
ระบบฐานข0อมูลเดิมที่เปDน
รุEนทดลองใช0 ให0มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - 1) ระบบแพลตฟอรVม
การเชื่อมโยงข0อมูลจาก
ระบบทะเบียนเกษตรกร
กรมสEงเสริมการเกษตร
กลาง มีข0อมูลที่ถูกต0อง
กรมปศุสัตวV กรมประมง
ทันสมัย สามารถ
กรมหมEอนไหม การยาง
ให0บริการได0อยEางมี
แหEงประเทศไทย สEวน
ประสิทธิภาพ 1 ระบบ
ของข0อมูลพื้นฐานและ - 2) ชุดข0อมูลทะเบียน
ข0อมูลแปลงการทำ
เกษตรกรกลางที่มีความ
การเกษตร ให0สามารถ
ถูกต0อง ทันสมัย 1 ชุด
เชื่อมโยงได0อยEางมี
ข0อมูล
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
สามารถรองรับการ
เชื่อมโยงข0อมูล กับ
หนEวยงานอื่นที่เกี่ยวข0อง

ตัวชี้วัด

ปd
63

- จำนวนชุด
โปรแกรมที่ได0รับ
การติดตั้ง 1
ระบบ

4.2969

- ระบบแพลตฟอรVม
ระบบทะเบียน
เกษตรกรกลาง 1
ระบบ
- ระบบแพลตฟอรVม
ระบบทะเบียน
เกษตรกรกลาง มี
หนEวยงานภาครัฐ
เข0าใช0ประโยชนV
ไมEน0อยกวEา ๕
หนEวยงาน
- ระบบแพลตฟอรVม
ระบบทะเบียน
เกษตรกรกลาง มี

-๒๓-

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)
4.2969

10.5174

10.5174

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน
ศสส.

ศสส.

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ
โดยให0มีมาตรฐานเพื่อ
เข0าสูEฐานข0อมูลขนาด
ใหญE
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการประมวลผล
ข0อมูลและการรายงาน
ให0สามารถรองรับและ
สนับสนุน เพื่อใช0ข0อมูล
ในการติดตาม
ตรวจสอบเกษตรกร
ประเมินผลโครงการ
รวมทั้งการการวิเคราะหV
และคาดการณVเศรษฐกิจ
การเกษตรระดับพื้นที่ได0
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให0บริการกับภาครัฐ
และภาคเอกชน โดย
เอกชนสามารถเข0าถึง
และนำข0อมูลไปใช0
ประโยชนVทางธุรกิจได0
ผEานทาง Open data
และ API

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด
ข0อมูลที่ถูกต0อง
ทันสมัย สามารถ
ให0บริการได0อยEาง
มีประสิทธิภาพ

-๒๔-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ประมวลผลและ
วิเคราะหVข0อมูลขนาด
ใหญEด0านเศรษฐกิจ
การเกษตร

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

1. ศึกษาแนวทางและ - เพื่อให0บุคลากรในสำนักงาน - มีระบบสำหรับใช0
จัดทำระบบต0นแบบเพื่อ
เศรษฐกิจการเกษตร มี
เปDนแนวทางและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ความพร0อมในการใช0 Big
ต0นแบบในการ
เชื่อมโยงข0อมูลทั้งภายใน Data สำหรับการ
จัดเก็บ
และภายนอกกระทรวง
ดำเนินงานทั้งด0านการ
ประมวลผลและ
เกษตรและสหกรณV การ
บริหารจัดการข0อมูลและ
วิเคราะหVข0อมูล
จัดทำฐานข0อมูลขนาด
การนำไปใช0ประมวลผล
ขนาดใหญEด0าน
ใหญEที่มีโครงสร0างและ
วิเคราะหV
เศรษฐกิจ
ไมEมีโครงสร0างให0
- มีระบบต0นแบบทีส่ ามารถ
การเกษตร
สามารถใช0งานรEวมกับ
นำไปใช0เปDนแนวทางในการ
การวิเคราะหVข0อมูล
ดำเนินงานตEอไปในอนาคต
ขนาดใหญEเพื่อจัดทำ
นโยบายมาตรการใน
บริบทที่แตกตEางกันด0าน
การเกษตร
2. ศึกษาแนวทางและ
จัดทำระบบต0นแบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การวิเคราะหVข0อมูลและ
ตัดสินใจคาดการเตือน
ภัยเฝpาระวังรวมถึงจัดทำ
รายงานความต0องการ

-๒๕-

ปd
63
6.000

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)
6.0000

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน
ศกช.
ศสส.

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

ของผู0ใช0โดยใช0เครื่องมือ
ในการวิเคราะหVตEาง ๆ
และปvญญาประดิษฐV
3. ศึกษาแนวทางและ
จัดทำระบบต0นแบบเพื่อ
ประยุกตVการวิเคราะหV
ข0อมูลขนาดใหญEสำหรับ
คาดการณVด0าน
การเกษตรและจำลอง
ผลการตัดสินใจ
ทางเลือกในสถานการณV
ตEาง ๆ
4. สร0างองคVความรู0และ
ทักษะในการวิเคราะหV
ข0อมูลและใช0ประโยชนV
จากข0อมูลขนาดใหญE
ด0านเศรษฐกิจ
การเกษตรรวมถึงความรู0
ด0านการบริหารจัดการ
ข0อมูลให0กับเจ0าหน0าที่
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

-๒๖-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนา
แพลตฟอรVมดิจิทัลของ
รัฐ (กิจกรรมพัฒนา
ระบบฐานข0อมูล
การเกษตร)

วัตถุประสงคJของ
โครงการ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเชื่อมโยงข0อมูล
และการสำรวจจัดเก็บ
ข0อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวง
เกษตรและสหกรณV
2. เพื่อพัฒนาระบบ
สำหรับการวิเคราะหV
ข0อมูลขนาดใหญEด0าน
การเกษตร สำหรับใช0ใน
การวิเคราะหVข0อมูล
ตัดสินใจ คาดการณV
เตือนภัย เฝpาระวัง โดย
ใช0เครื่องมือในการ
วิเคราะหVรูปแบบตEาง ๆ
เชEน Business
Intelligence: BI และ
ปvญญาประดิษฐV
(Artificial
Intelligence: AI) เปDน
ต0น

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

1. มีระบบบูรณาการข0อมูล
ด0านการเกษตรที่เชื่อมโยง
ข0อมูลทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงเกษตรและสหกรณV
ครอบคลุมทุกมิติ พร0อมทั้ง
การรายงานผลตามความ
ต0องการของผู0ใช0
2. มีระบบวิเคราะหVข0อมูล
ขนาดใหญE สามารถวิเคราะหV
Descriptive Analytics
Predictive Analytics และ
Prescriptive Analytics
3. มีระบบปฏิทินการผลิต
สามารถบันทึกและรายงาน
ข0อมูลการผลิตสินค0าเกษตรใน
พื้นที่
4. มีระบบ Coaching
รวบรวมองคVความรู0 และให0
คำแนะนำในการจัดการใน
ฟารVม การขาย การแปรรูป
ให0กับเกษตรกร ตามความ
เหมาะสมของแตEละพื้นที่

1. ได0ระบบูรณาการ
ข0อมูลและการ
รายงาน 1 ระบบ
2. ได0ระบบการ
วิเคราะหVข0อมูล (Big
Data Analytics) 1
ระบบ
3. ได0ระบบปฏิทิน
การผลิต 1 ระบบ
4. ได0ระบบ
Coaching 1 ระบบ
5. ได0ระบบ Public
AI 1 ระบบ

-๒๗-

ปd
63

ปd
64
41.5900

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)
41.5900

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน
ศกช.
ทุก
หนEวยงาน
ใน สศก.

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

3. เพื่อพัฒนาระบบ
ปฏิทินการผลิต เพื่อเก็บ
และวิเคราะหVข0อมูล
ประกอบการการบริหาร
จัดการด0านความมั่นคง
ทางอาหาร
4. เพื่อให0บริการข0อมูล
แกEภาครัฐ เอกชน
เกษตรกร ประชาชน
สำหรับใช0ประกอบการ
ตัดสินใจดำเนินงานตาม
ภารกิจของหนEวยงาน
และการประกอบ
กิจกรรมทางการเกษตร
โดยผEานระบบ
Coaching และ Public
AI
โครงการระบบ
เพื่อพัฒนาแบบจำลอง
วิเคราะหVนโยบาย
ทางคณิตศาสตรVในการ
การเกษตรด0วย
วิเคราะหVผลกระทบจาก
แบบจำลองบนพื้นฐาน นโยบายตEอภาคเกษตร
พฤติกรรมผู0กระทำ
ในเชิงพลวัตรและเชิง

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

4.8384

4.8381

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

5. มีระบบ Public AI แนะนำ
การทำกิจกรรมทางการเกษตร

เป^าหมายเชิงผลผลิต
(Output)
- แบบจำลองบนพื้นฐาน
พฤติกรรมผู0กระทำเชิงพล
วัตรและเชิงพื้นที่ของภาค

- ได0แบบจำลองบน
พื้นฐานพฤติกรรม
ผู0กระทำเชิงพลวัตร
และเชิงพื้นที่ของ
ภาคเกษตรไทย

-๒๘-

ศกช.

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ
(Agent-based
model : ABM) เชิง
พลวัตและเชิงพื้นที่

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

พื้นที่ โดยใช0แบบจำลอง
เกษตรไทย สามารถ
พื้นฐานพฤติกรรม
วิเคราะหVและจำลอง
ผู0กระทำ (Agent-Based ผลกระทบของนโยบายตEอ
Model: ABM) พร0อมทั้ง การพัฒนาภาคเกษตร
พัฒนาโปรแกรม
- โปรแกรมตอมพิวเตอรVที่ใช0
คอมพิวเตอรVสำหรับ
ในการประมวลผล
ประมวลผลและแสดงผล แบบจำลองในรูปแบบ
ลัพธVจากแบบจำลอง
โอเพนซอรVซ พร0อมทัง้ คูEมือ
สำหรับผู0ใช0งานและสำหรับ
นักพัฒนา
เป^าหมายเชิงผลลัพธJ
(Outcome)
- ผู0กำหนดนโยบาย นำการ
วิเคราะหVผลกระทบของ
นโยบาย ประกอบการ
ตัดสินใจเลือกนโยบายที่
สามารถบรรลุเปpาหมายได0
อยEางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
- เกษตรกรและภาคเกษตร มี
ชีวิตความเปDนอยูEที่ดี การ
ผลิตมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
สามารถวิเคราะหV
และจำลอง
ผลกระทบของ
นโยบายตEอการ
พัฒนาภาคเกษตร
- ได0โปรแกรม
คอมพิวเตอรVที่
สามารถประมวลผล
และแสดงผลลัพธV
จากแบบจำลอง ใน
รูปแบบโอเพนซอรVซ
พร0อมทั้งคูEมือ
สำหรับผู0ใช0งานและ
สำหรับนักพัฒนา

-๒๙-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

สามารถแขEงขันได0 และเปDน
การผลิตที่เปDนมิตรกับ
สิ่งแวดล0อม
โครงการพัฒนาระบบ เพื่อให0ได0ข0อมูลดิจิทัล
- มีชุดข0อมูลดิจิทัลภาพถEาย
อัจฉริยะเพื่อการดูแล ภาพถEายรายแปลงความ รายแปลงความละเอียดสูง
รักษาไม0ผล
ละเอียดสูง พร0อมทั้ง
และข0อมูลจากการสำรวจใน
ข0อมูลจากการสำรวจใน ภาคสนามของการเพาะปลูก
ภาคสนามของการ
ไม0ผล
เพาะปลูกไม0ผล ในพื้นที่
จังหวัดในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
(EEC) เปDนข0อมูลในการ
พัฒนาปvญญาประดิษฐV
ในการแนะนำการดูแล
รักษาไม0ผล
โครงการพัฒนา
เพื่อพัฒนาแบบจำลอง - มีแบบจำลองบนพื้นฐาน
เครื่องมือเพื่อวิเคราะหV ทางคณิตศาสตรVในการ พฤติกรรมผู0กระทำเชิงพลวัตร
ผลกระทบจากการใช0 วิเคราะหVผลกระทบจาก และเชิงพื้นที่ของภาคเกษตร
นโยบาย/มาตรการ
นโยบายตEอภาคเกษตร ไทย สามารถวิเคราะหVและ
ทางการเกษตร
ในเชิงพลวัตรและเชิง
จำลองผลกระทบของนโยบาย
พื้นที่ โดยใช0แบบจำลอง ตEอการพัฒนาภาคเกษตร
พื้นฐานพฤติกรรม

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

- ได0ชุดข0อมูลดิจิทัล
ภาพถEายรายแปลง
ความละเอียดสูง แล
ข0อมูลจากการ
สำรวจในภาคสนาม
ของการเพาะปลูกไม0
ผล

7.7384

7.7384

ศกช.

- ได0แบบจำลองบน
พื้นฐานพฤติกรรม
ผู0กระทำเชิงพลวัตร
และเชิงพื้นที่ของ
ภาคเกษตรไทย
สามารถวิเคราะหV
และจำลอง

5.1900

5.1900

ศกช.

ตัวชี้วัด

-๓๐-

ปd
63

ปd
64

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ
ผู0กระทำ (Agent-Based
Model: ABM) พร0อมทั้ง
พัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรVสำหรับ
ประมวลผลและแสดงผล
ลัพธVจากแบบจำลอง

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

- มีโปรแกรมคอมพิวเตอรVที่ใช0
ในการประมวลผลแบบจำลอง
ในรูปแบบโอเพนซอรVซ พร0อม
ทั้งคูEมือสำหรับผู0ใช0งานและ
สำหรับนักพัฒนา

ผลกระทบของ
นโยบายตEอการ
พัฒนาภาคเกษตร
- ได0โปรแกรม
คอมพิวเตอรVที่
สามารถประมวลผล
และแสดงผลลัพธV
จากแบบจำลอง ใน
รูปแบบโอเพนซอรVซ
พร0อมทั้งคูEมือ
สำหรับผู0ใช0งานและ
สำหรับนักพัฒนา

-๓๑-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

แผนงาน จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินค>าเกษตร
งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบปฏิทินการผลิต
สินค0าเกษตร

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

1. ระบบฐานข0อมูล
- วางระบบการจัดทำปฏิทิน
ปฏิทินผลผลิตสินค0า
ผลผลิตสินค0าเกษตรราย
เกษตรออนไลนV ที่
เดือนระดับจังหวัดให0
สามารถแสดงข0อมูล
สามารถนำไปใช0ประโยชนV
ได0ถึงระดับอำนาจ
ในการขับเคลือ่ นการ
และชEวงของการผลิต
วางแผนพัฒนาการผลิต
2. ระบบฐานข0อมูล
สินค0าเกษตรให0สอดคล0อง
ปฏิทินผลผลิต
กับความต0องการ ของ
เชื่อมโยงกับ
ตลาดทั้งในระดับพันที่และ
ฐานข0อมูลของ NABC
ภาพรวมของประเทศ เพือ่
จัดทำเปDน Dash
เสริมสร0างความมั่นคงด0าน
board เพื่อการ
อาหารของประเทศ
นำเสนอข0อมูล
ตลอดจนสนับสนุนความ
มั่นคงด0านอาหารของโลก
ทั้งในยามปกติและวิกฤต
- พัฒนาระบบฐานข0อมูล
ปฏิทินฯ ให0สามารถ
เชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข0อมูลการเกษตรที่
เกี่ยวข0องของกระทรวง
เกษตรและสหกรณV และ

ตัวชี้วัด
- ความพึงพอใช0ของ
ผู0ใช0บริการ ไมE
น0อยกวEาร0อยละ
80 ที่อยูEในระดับดี

-๓๒-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

2.0000

2.0000

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน
หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน
กศป.

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

สามารถนำข0อมูลปฏิทินฯ
ไปใช0ประโยชนVทั้งในเชิง
พื้นที่และภาพรวมของ
ประเทศ
โครงการบริหาร
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - สร0างความสมดุลของ
จัดการการผลิตสินค0า การบริหารจัดการพื้นที่
ปริมาณการผลิตและความ
เกษตรตามแผนที่
และสินค0าเกษตรที่
ต0องการใช0ในสินค0าเกษตรที่
เกษตรเพื่อการบริหาร สำคัญทางเศรษฐกิจให0มี
มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
จัดการเชิงรุก (Agriคุณภาพและปริมาณ
โดยปêงบประมาณ 2565 จะ
Map):การจัดทำข0อมูล สอดคล0องกับความ
ดำเนินการใน 6 สินค0า
พื้นฐานด0านเศรษฐกิจ ต0องการของตลาด
ได0แกE ข0าว ข0าวโพดเลี้ยง
การเกษตรเพื่อจัดทำ 2. เพื่อจัดทำ
สัตวV มันสำปะหลัง
แนวทางบริหารจัดการ ข0อเสนอแนะเชิง
ยางพารา ปาลVมน้ำมันและ
การผลิตสินค0าเกษตร นโยบาย มาตรการและ
สับปะรด รวมทั้งสินค0า
ปê 2565
แนวทางในการบริหาร
ทางเลือกที่มีอนาคต
จัดการพื้นที่และสินค0า
(Future Crops) ในพื้นที่
เกษตรแตEละชนิดให0
73 จังหวัด สำหรับกำหนด
สอดคล0องเหมาะสมกับ
พื้นที่สEงเสริมการผลิตสินค0า
ฐานทรัพยากรของ
เกษตรที่เหมาะสมตEอไป
ประเทศ

ตัวชี้วัด

- ผลผลิต (out
put)
- 1)พื้นที่สEงเสริม
การปลูกพืช
เศรษฐกิจที่สำคัญ
- 2) รายงานการ
ติดตาม
ประเมินผล
โครงการ
- ผลลัพธJ (out
come)
- 1) เกษตรกร
สามารถทราบ
ศักยภาพพื้นที่การ
ผลิต และตัดสินใจ
ผลิตสินค0าเกษตร
ได0อยEางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อ

-๓๓-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

8.886

8.886

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน
หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

กนผ.

ศสส.
สวศ.
สศท. 1-12

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด
เพิ่มรายได0จาก
การทำการเกษตร
- 2) หนEวยงานใน
ระดับจังหวัด นำ
มาตรการและ
แนวทางบริหาร
จัดการไป
พิจารณา
ประกอบการ
จัดทำแผนพัฒนา
การเกษตรใน
ระดับพื้นที่
- 3) ผู0บริหาร
กระทรวงเกษตร
และสหกรณV และ
หนEวยงานที่
เกี่ยวข0องได0รับ
ทราบผลการ
ติดตาม
ประเมินผล
โครงการ และ
นำไปใช0ประโยชนV

-๓๔-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน
หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน
หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

ในการปรับปรุง
และวางแผนการ
ดำเนินงาน
โครงการให0บรรลุ
ตามวัตถุประสงคV
ของโครงการ

แผนงาน พัฒนาระบบเตือนภัยเกษตรลcวงหน>า
งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ
โครงการจัดทำระบบ
วิเคราะหVผลกระทบ
และเตือนภัยเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจหลักแบบ
อัตโนมัติ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาระบบรวบรวม - มีระบบสำหรับรวบรวมและ - ระบบวิเคราะหV
และเชื่อมโยงข0อมูล
เชื่อมโยงข0อมูลเศรษฐกิจ
ผลกระทบ และ
เศรษฐกิจทางการเกษตร ทางการเกษตร และข0อมูล
เตือนภัยเศรษฐกิจ
และข0อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศเชิงพื้นที่ (Web
การเกษตรราย
เชิงพื้นที่ (Web GIS)
GIS) อยEางเปDนระบบ
สินค0า 1 ระบบ
อยEางเปDนระบบ สำหรับ
สำหรับวิเคราะหVและ
วิเคราะหVและคาดการณV
คาดการณVผลกระทบ
เศรษฐกิจทางการเกษตร

-๓๕-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

16.7706

16.7706

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน
ศกช.

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ผลกระทบเศรษฐกิจทาง
การเกษตร
2. พัฒนาระบบเก็บ
ข0อมูลด0วยแบบสอบถาม
ออนไลนV เพื่อใช0ในการ
วิเคราะหVและเตือนภัย
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
การเกษตร
3. พัฒนาระบบรวบรวม
และวิเคราะหVข0อมูลจาก
สื่อสังคมออนไลนV ใน
รูปแบบ Social
Listening เพื่อนำผลมา
ประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบ
วิเคราะหV พยากรณV
ผลกระทบด0านเศรษฐกิจ
การเกษตร เพื่อสร0าง
ดัชนีรายสินค0ารายพื้นที่
5. พัฒนาระบบเตือนภัย
ทางเศรษฐกิจการเกษตร

- มีระบบเก็บข0อมูลด0วย
แบบสอบถามออนไลนV เพื่อ
ใช0ในการวิเคราะหVและเตือน
ภัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ
การเกษตร
- ได0ระบบรวบรวมและ
วิเคราะหVข0อมูลจากสื่อ
สังคมออนไลนV ในรูปแบบ
Social Listening เพื่อนำ
ผลมาประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย
- ได0ระบบวิเคราะหV พยากรณV
ผลกระทบด0านเศรษฐกิจ
การเกษตรด0วยดัชนีราย
สินค0ารายพื้นที่
- ได0เครื่องมือในการเตือนภัย
ทางเศรษฐกิจการเกษตร
ด0วยการประมวลผลแบบ
อัตโนมัติ
- สามารถนำข0อมูลหรือ
รายงานผลการวิเคราะหVไป
ใช0ในการวางแผนด0านการ

ตัวชี้วัด

-๓๖-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ
ด0วยการประมวลผล
แบบอัตโนมัติ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลิต การวางแผน ด0าน
การตลาด การวางแผนด0าน
การบริหารจัดการด0าน
ความมั่นคงอาหาร ได0อยEาง
มีประสิทธิภาพ แมEนยำ
และทันตEอสถานการณVการ
เปลี่ยนแปลง
- สามารถนำข0อมูลรายงาน
ผลเสนอตEอผู0บริหาร
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณVใช0ประกอบการ
ตัดสินใจกำ หนดแนวทาง
มาตรการเชิงนโยบาย
ภาครัฐ
- เจ0าหน0าที่สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และ
ผู0เกี่ยวข0อง สามารถสำรวจ
วิเคราะหV และจัดทำข0อมูล
หรือรายงานสินค0าเกษตรที่
สำคัญ แกEสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรและ

-๓๗-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาระบบ
สาระสนเทศเชิงพื้นที่
เพื่อวิเคราะหV
ผลกระทบและเตือน
ภัยเศรษฐกิจ
การเกษตรจากภัย
ธรรมชาติแบบ
อัตโนมัติ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

1. พัฒนาระบบ
โครงสร0างพื้นฐานด0าน
เทคโนโลยีเพื่อจัดการ
ประมวลผล และจัดเก็บ
ข0อมูลภาพถEายดาวเทียม
Sentinel - 2 รวมทั้ง
ฐานข0อมูลการเตือนภัย
พิบัติทางธรรมชาติทั้งภัย
แล0งและอุทกภัยที่
ครอบคลุมทุกมิติ เชEน
ปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก
ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ
เปDนต0น
2. พัฒนาแบบจำลอง
วิเคราะหVข0อมูลแบบ
หลากหลาย สนับสนุน

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

หนEวยงานที่เกี่ยวข0องไว0เพื่อ
ใช0ประโยชนV
- เกษตรกร/ผู0ใช0งานข0อมูล
สามารถนำข0อมูลเพื่อใช0ใน
การวางแผนการผลิตสินค0า
เกษตร
- มีข0อมูลภาพถEายดาวเทียม - มีระบบ
Sentinel-2 และแบบจำลอง
สารสนเทศเชิง
การวิเคราะหVข0อมูลภัย
พื้นที่เพื่อวิเคราะหV
ธรรมชาติ ใช0วิธีการคำนวณคEา ผลกระทบ และ
ดัชนี เชEน Salinity Index (SI) เตือนภัยเศรษฐกิจ
Brightness Index (BI)
การเกษตรจากภัย
Normalized Difference
ธรรมชาติ แบบ
Salinity Index (NDSI) และ
อัตโนมัติ จำนวน
Normalized Difference
1 ระบบ
Water Index (NDWI) และ
การคำนวณคEา การสะท0อน
แสงพืน้ ผิว (Surface
reflectance) ให0รองรับ
รูปแบบการทำงานสำหรับการ
เฝpาระวัง และระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ การติดตามและ

-๓๘-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

25.4443

25.4443

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

ศกช.

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ
การตัดสินใจ การ
ติดตามและบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม
ที่เสี่ยงและได0รับ
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ เพื่อศึกษา
วิเคราะหVสถานการณV
เศรษฐกิจการเกษตรได0
อยEางมีประสิทธิภาพ
สามารถแสดงผล
รายงานในรูปแบบ Web
GIS
3. พัฒนาเครื่องมือใน
การเตือนและการ
วิเคราะหVผลกระทบภัย
แล0งด0วยการประมวลผล
แบบอัตโนมัติ
4. พัฒนาเครื่องมือใน
การวิเคราะหVผลกระทบ
อุทกภัยด0วยการ
ประมวลผลแบบ
อัตโนมัติอยEางมี

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

บริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรมที่เสีย่ ง และได0รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้ง
ภัยแล0งและอุทกภัย
- มีระบบวิเคราะหVข0อมูลแบบ
หลากหลายสามารถแสดงผล
รายงานในรูปแบบ WebGIS
ที่พร0อมใช0 ในการสนับสนุน
การติดสินใจและบริหาร
จัดการผลกระทบของภัย
ธรรมชาติ
- มีเครื่องมือในการเตือนภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติด0วยการ
ประมวลผลแบบอัตโนมัติ ที่
สามารถวิเคราะหV ผลกระทบ
ด0านภัยแล0งลEวงหน0า และ
แนวทางในการแก0ไขปvญหาภัย
แล0ง เชEน การวิเคราะหVหาพืช
ทางเลือกทนแล0งที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ และให0
ผลตอบแทนตEอเกษตรกรสูง

-๓๙-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ
ประสิทธิภาพและ
สามารถแสดงผล
รายงานในรูปแบบ Web
GIS

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

- มีเครื่องมือในการ
ประมวลผลแบบอัตโนมัติที่
สามารถวิเคราะหVผลกระทบ
ด0านอุทกภัยและแนวทาง ใน
การแก0ไขปvญหาเพือ่ ลดการ
สูญเสียผลผลิตของเกษตรกร
- บุคลากรระดับปฏิบตั ิการ
และระดับบริหาร มีขอ0 อมูลที่
สนับสนุนการตัดสินใจ การ
ติดตามและบริหารจัดการ
พื้นทีเ่ กษตรกรรมที่เสี่ยงและ
ได0รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติทั้งภัยแล0ง และ
อุทกภัย
- บุคลากรระดับปฏิบตั ิการ
และระดับบริหาร มีขอ0 มูลที่
สนับสนุนการตัดสินใจ บริหาร
จัดการผลกระทบของภัย
ธรรมชาติทั้งภัยแล0ง และ
อุทกภัยให0เกิดความมัน่ คงด0าน
อาหาร

-๔๐-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

โครงการเตือนภัย
เศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

- ผู0บริหารและเจ0าหน0าที่ ที่
เกี่ยวข0อง เกษตรกร และ
ประชาชนทัว่ ไป สามารถใช0ผล
การวิเคราะหV และ
ข0อเสนอแนะด0านการเตือนภัย
แล0งในการปรับตัวได0จริง
- ผู0บริหาร มีข0อมูลที่ใช0ในการ
ออกนโยบายชEวยเหลือ
เกษตรกรที่ได0รับผลกระทบ
ด0านอุทกภัย และแนวทางใน
การแก0ไขปvญหาเพือ่ ลดการ
สูญเสียของเกษตรกร
1.เพื่อติดตามและ
1. มีระบบวิเคราะหVผลกระทบ
คาดการณVผลกระทบ
และเตือนภัยเศรษฐกิจพืช
จากสถานการณVภัยพิบัติ เศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติ
ทางธรรมชาติ และ
2. มีระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่
สถานการณVเศรษฐกิจ
เพื่อวิเคราะหVผลกระทบและ
การเกษตร และ
เตือนภัยเสรษฐกิจการเกษตร
เสนอแนะแนวทาง
จากภัยพิบัติธรรมชาติแบบ
มาตรการในการบรรเทา อัตโนมัติ

ตัวชี้วัด

1. ระบบรายงานผล
การติดตาม
สถานการณV และ
เตือนภัยเศรษฐกิจ
การเกษตร 1 ระบบ
2. ระบบสารสนเทศ
เชิงพื้นที่เพื่อ
วิเคราะหVผลกระทบ
และเตือนภัย

-๔๑-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

44.6064

44.6064

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

ศกช.

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ
ผลกระทบตEอภาค
เกษตร
2. เพื่อศึกษา พัฒนา
และสร0างเครื่องมือทาง
เศรษฐมิตแิ ละ
แบบจำลองทาง
เศรษฐศาสตรVที่ใช0ในการ
เตือนภัยเศรษฐกิจ
การเกษตร
3. เพื่อสร0างเสริมองคV
ความรู0ให0กับบุคลากร
สามารถใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงานด0านการ
เตือนภัยเศรษฐกิจ
การเกษตร

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

3. สามารถนำข0อมูลรายงาน
ผลเสนอตEอผู0บริหารกระทรวง
เกษตรและสหกรณVใช0
ประกอบการตัดสินใจกำหนด
แนวทาง มาตรการเชิง
นโยบายภาครัฐ
4. เจ0าหน0าที่สศก. และ
ผู0เกี่ยวข0อง สามารถสำรวจ
วิเคราะหV และจัดทำข0อมูล
หรือรายงานสินค0าเกษตรที่
สำคัญ และเกษตรกรผู0ใช0งาน
ข0อมูลสามารถนำ ข0อมูลเพื่อ
ใช0ในการวางแผนการผลิต
สินค0าเกษตร

เศรษฐกิจการเกษตร
จากภัยพิบัติ
ธรรมชาติแบบ
อัตโนมัติ 1 ระบบ
3. แบบจำลองทาง
เศรษฐศาสตรVที่ใช0ใน
การเตือนภัย
เศรษฐกิจการเกษตร
1 แบบจำลอง

-๔๒-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

แผนงาน พัฒนาระบบการติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร รายได>รายจcายของเกษตรกร ภาวะหนี้สินของเกษตรกร และภาวะเศรษฐกิจในสาขาอื่นเพื่อการวางแผนการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณJ
งบประมาณ (ล>านบาท)
หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
รวม
วัตถุประสงคJของ
หนcวยงาน หนcวย
ชื่อโครงการ
เป^าหมาย
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ปd
ปd
ปd
โครงการ
รับผิด
งาน
(ล>านบาท)
63
64
65
ชอบหลัก สนับสนุน
ระบบประมวลผล
จัดทำระบบระบบ
- การวิเคราะหVข0อมูลภาวะ - ระบบ
2.0742
2.0742
ศสส.
สวศ.
ภาวะเศรษฐกิจสังคม ประมวลผลภาวะ
เศรษฐกิจสังคมและ
ประมวลผลภาวะ
และครัวเรือนเกษตร เศรษฐกิจสังคมและ
ครัวเรือนเกษตร มีความ
เศรษฐกิจสังคม
ครัวเรือนเกษตร เพื่อ
รวดเร็ว แมEนยำ
และครัวเรือน
ทดแทนระบบเดิมที่
- มีระบบประมวลผลภาวะ
เกษตร 1 ระบบ
ล0าสมัย ไมEสนองตEอ
เศรษฐกิจสังคมและ
ความต0องการการ
ครัวเรือนเกษตร ที่สามารถ
จัดเก็บและประมวลผล
ทำงานได0ตรงตามความ
ข0อมูลด0วยวิธีใหมE
ต0องการของ สศก.

-๔๓-

แผนปฏิบัติการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค>าเกษตรตลอดโซcอุปทาน ด>วยเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนงาน บูรณาการจัดทำฐานข>อมูลเกษตรกรกลาง
งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ
ปรับปรุงฐานข0อมูล
เกษตรกรกลาง

วัตถุประสงคJของ
โครงการ
3. เพื่อปรับปรุง
ฐานข0อมูลเกษตรกร
กลางให0มีความ
ครบถ0วน ขยายการ
เชื่อมโยงใช0ข0อมูล
ระหวEางหนEวยงานได0
อยEางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
4. เพื่อปรับปรุงการ
จัดเก็บและวิเคราะหV
ข0อมูลขนาดใหญEให0
สอดคล0องกับ
แหลEงข0อมูลที่เพิ่มขึ้น
5. เพื่อปรับปรุงการ
นำเสนอสารสนเทศ
ของข0อมูลเกษตรกร
กรลาง ทั้งในแบบ
Dash Board และ
การแสดงผลเชิงภูมิ
สารสนเทศ ให0

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

- 1. ฐานข0อมูลของ กษ.
- ระบบฐานข0อมูล
ได0รับการปรับปรุง โดยเพิ่ม
เกษตรกรกลาง
ข0อมูลการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรจากกรมการข0าว
กรมหมEอนไหม การยางแหEง
ประเทศไทย ข0อมูล
เกษตรกรที่เปDนสมาชิก
สหกรณV กลุEมสหกรณV
ข0อมูลสถิติการเกษตร
รวมถึงข0อมูลที่ได0จากการ
สำรวจ และการรายงานของ
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา
- 2. ภาครัฐสามารถวิเคราะหV
ข0อมูล และรายงานผลโดย
ใช0ข0อมูลขนาดใหญE
- 3. มีระบบการรายงานผลที่
สามารถรรายงานนำเสนอ
บนแผนที่
- 4. ฐานข0อมูลเกษตรกรกลาง
ถูกนำไปใช0ในกระบวนการ

-๔๔-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

9.1500

9.1500

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน
สสส.

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ
สอดคล0องแหลEงข0อมูล
ที่เพิ่มขึ้น
6. เพื่อให0บริการ
สนับสนุนกิจกรรมการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณV รวมถึง
ภาคเอกชนให0เกิด
ความสะดวกและ
สามารถนำไปใช0ตEอ
ยอดให0เกิดมูลคEาทาง
ธุรกิจ

มาตรฐานข0อมูลกลาง

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

-

-

-

-

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

รับขึ้นทะเบียนของ กษ.
และพัฒนาให0เปòดเผยข0อมูล
ที่ไมEเปDนความลับ ไมEขัดตEอ
กฎหมาย ให0เปDน Open
Data และ API บริการตEอ
ภาครัฐและเอกชน

- มีมาตรฐานข0อมูล และ
มาตรฐานการเชื่อมโยง
ข0อมูล

-

-๔๕-

ศสส.

แผนงาน การจัดทำระบบภูมิสารสนเทศในการวางแผนการผลิตตลอดหcวงโซc
งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ
โครงการจัดเก็บข0อมูล
ภาพถEายความ
ละเอียดสูงและพัฒนา
Machine learning
เพื่อการทำเกษตร
อัจฉริยะ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ
เพื่อนำภาพถEายความ
ละเอียดสูง มาใช0กับ
ระบบ Machine
learning เพื่อการทำ
เกษตรอัจฉริยะ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

ปd
63

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

5.5584

5.5584

ปd
64

- มีข0อมูลภาพถEายความ
- ข0อมูลภาพถEาย
ละเอียดสูงที่คลอบคลุEมการ
ความละเอียดสูง
นำไปวิเคราะหVใช0ประโยชนV
1 ชุด
- เกษตรกรมีข0อมูลในการทำ - ระบบ Machine
เกษตรอัจฉริยะที่ครอบคลุม
Learning 1
พื้นที่
ระบบ

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน
ศกช.

แผนงาน การจัดทำแผนทางเลือกในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไมcเหมาะสมไปสูcการทำเกษตรทางเลือกอื่น
งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ
ปรับปรุงแอปพลิเคชัน
กระดานเศรษฐี
เกษตรกรมีโอกาส
(RCMO)

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

1. เพื่อศึกษาออกแบบ - Application RCMO ได0รับ - ระบบ RCMO 1
การคำนวณต0นทุนการ
การปรับปรุงให0รองรับกับ
ระบบ
ผลิตสินค0าเกษตรและ
ความต0องการใช0งานของ
ความเหมาะสมพื้นที่การ
เกษตรกร
ผลิต
2. เพื่อศึกษาออกแบบ
เครื่องมือในการอำนวย
ความสะดวกให0แกE

-๔๖-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

1.0000

1.0000

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

ประชาชน ในการ
คำนวณต0นทุนการผลิต
สินค0าเกษตรและความ
เหมาะสมพื้นที่การผลิต
แอปพลิเคชัน Farm D พัฒนาระบบชEวย
- เกษตรกรสามารถทดลอง - ระบบ Farm D
เกษตรกรในการตัดสินใจ เลือกปลูกพืชมากกวEา 1
1 ระบบ
ลงทุนในการปลูกพืชใน
ชนิด ในพื้นที่ ชEวงเวลาที่
ที่ดินแตEละแปลง ซึ่งชEวย ปลูก แตEละแบบ เพื่อ
ให0เกษตรกรประเมิน
เปรียบเทียบผลตอบแทนที่
เปรียบเทียบต0นทุน
จะได0 ซึ่งจะใช0เปDนข0อมูล
ผลตอบแทนในการปลูก
สนับสนุนการตัดสินใจได0
พืชแตEละชนิดได0อยEางมี
อยEางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปรับปรุงแอปพลิเคชัน เพิ่มชEองทางการเข0าถึง - ผู0บริหาร ผู0ประกอบการ
- ระบบ MOAC
MOAC MIS
รายงานผลข0อมูลสถิติ
เกษตรกร สามารถเข0าถึง
MIS 1 ระบบ
การเกษตร อีก 1
ข0อมูลสถิติการเกษตรได0
ชEองทาง เพื่อชEวยอำนวย โดยสะดวก ทุกที่
ความสะดวกแกEผู0ใช0
ตลอดเวลา ผEานอุปกรณV
Smart Phone , Tablet

-๔๗-

ปd
63

ปd
64

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

1.0000

1.0000

ศกช.

1.0000

1.0000

สศก.

แผนงาน พัฒนาฐานข>อมูลด>านอุปสงคJอุปทานด>านการเกษตร
งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ
พัฒนาระบบการ
จัดเก็บและรายงานผล
อุปสงคVอุปทานด0าน
การเกษตร

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

ปd
63

ปd
64

เพื่อให0สำนักงาน
- มีข0อมูลอุปสงคVอุปทานด0าน - ระบบบการ
เศรษฐกิจการเกษตรมี
การเกษตร
จัดเก็บและ
ระบบสำหรับการจัดเก็บ - มีระบบฐานข0อมูลและระบบ รายงานผลอุปสงคV
และรายงานผลอุปสงคV
ประมวลผล รายงานข0อมูล
อุปทานด0าน
อุปทานด0านการเกษตร
อุปสงคVอุปทานด0าน
การเกษตร 1
ซี่งจะทำให0มีข0อมูล
การเกษตร
ระบบ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

3.0000

3.0000

แผนงาน จัดทำฐานข>อมูลและระบบตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ฐานข>อมูล อุตสาหกรรมโลจิสติกสJด>านการเกษตร
งบประมาณ (ล>านบาท)
วัตถุประสงคJของ
ชื่อโครงการ
เป^าหมาย
ตัวชี้วัด
ปd
ปd
ปd
โครงการ
63
64
65
พัฒนาฐานข0อมูล
ปvจจัยการผลิตสินค0า
เกษตร

เพื่อให0สำนักงาน
- สำนักงานเศรษฐกิจ
- ระบบการจัดเก็บ
เศรษฐกิจการเกษตรมี
การเกษตรมีชุดข0อมูลด0าน
ข0อมูลปvจจัยการ
ฐานข0อมูลปvจจัยการ
ปvจจัยการผลิตสินค0าเกษตร
ผลิตสินค0า 1
ผลิตสินค0าเกษตรที่
ที่ครบถ0วน ครอบคลุมการ
ระบบ
ครอบคลุมในการทำ
ทำการเกษตรทุกด0าน
กิจกรรมทางการเกษตร
สามารถนำมาใช0ในการ

-๔๘-

-

-

-

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)
ศสส.

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน
ศสส.
สวศ.

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ
ทุกด0าน ซึ่งจะทำให0มี
ข0อมูลเพียงพอสำหรับ
การวิเคราะหVที่ปvจจุบัน
ต0องการข0อมูลที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

ประมวลผลได0อยEางสะดวก
รวดเร็ว

-๔๙-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

แผนปฏิบัติการที่ 3 เพิ่มความสามารถในการให>บริการด>วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย
แผนงาน การพัฒนาระบบโครงสร>างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการจัดหา
ครุภัณฑVคอมพิวเตอรV
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

เพื่อจัดหาระบบปpองกัน - สศก. มีระบบโครงสร0าง
และรักษาความมั่นคง
พื้นฐานเทคโนโลยี
ปลอดภัยเครื่อง
สารสนเทศและการสื่อสารที่
คอมพิวเตอรVแมEขEาย
มีประสิทธิภาพในการ
เสมือน
ให0บริการ
อุปกรณVสำหรับจัดเก็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - เครื่องแมEขEายเสมือนมี
- อุปกรณVสำหรับ
ข0อมูลแบบภายนอก เครื่องแมEขEายเสมือนให0
ความสามารถรองรับการ
จัดเก็บข0อมูลแบบ
(External Storage) รองรับความต0องการใช0
ขยายความสามารถในการ
ภายนอก
สำหรับเครื่องแมEขEาย อุปกรณVจัดเก็บข0อมูล
ให0บริการในอนาคต
(External
เสมือน
ภายนอกที่มากขึ้นใน
Storage) สำหรับ
อนาคต
เครื่องแมEขEาย
เสมือน ได0รับการ
ขยาย
เพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อขยายหนEวยความจำ - การจัดเก็บและประมวลผล - เครื่อง
ระบบข0อมูลเกษตรกร หลัก และหนEวยความจำ ข0อมูลเกษตรกร มี
คอมพิวเตอรVแมE
กลาง
สำรอง ของระบบข0อมูล
ประสิทธิภาพรองรับกับ
ขEายได0รับการ
เกษตรกรกลางให0มี
ปริมาณงานได0อยEางมี
ขยาย
ประสิทธิภาพรองรับ
ประสิทธิภาพ
หนEวยความจำ
ปริมาณข0อมูล และการ
หลัก และ

-๕๐-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน
ศสส.

27.6817

27.6817

1.9228

1.9228

ศสส.

0.6500

0.6500

ศสส.

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ประมวลผลที่มีปริมาณ
มากขึ้นได0
โครงการ จัดทำห0อง
War Room ศูนยV
ข0อมูลเกษตรแหEงชาติ

เพื่อจัดหาเครื่องมือ
สำหรับการจัดทำห0อง
War Room สำหรับการ
ประชุม หารือ วิเคราะหV
ข0อมูลด0านการเกษตร
ด0วยข0อมูลขนาดใหญEที่มี
ประสิทธิภาพ
การวิเคราะหVข0อมูล
วิเคราะหVข0อมูลทางสถิติ
ทางสถิติ ด0วย
ด0วยซอฟตVแวรVโปรแกรม
ซอฟตVแวรVโปรแกรม SPSS และ STATA
SPSS Premium และ Version ลEาสุด และ
STATA
สามารถใช0งานได0
ตลอดไป ไมEถูกจำกัด
สิทธิ์ (Perpetual) ไมEมี
ปvญหาในตัวลิขสิทธิ์
ในขณะใช0งาน และ
ฟvงกVชั่นครบสมบูรณV ใช0
งานได0ดี

ตัวชี้วัด

ปd
63

ปd
64

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

48.0000

48.0000

ศกช.

1.7250

1.7250

ศปผ.

หนEวยความจำ
สำรอง
- การวิเคราะหV หารือ
- ระบบ War
ประมวลลผลข0อมูลขนาด
Room 1 ระบบ
ใหญEมีการบูรณาการข0อมูล
การนำเสนอที่หลากหลาย
ทำให0การวิเคระหV แก0ไข
ปvญหา มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มีซอฟตVแวรVประมวลผลทาง
สถิติ ที่มีลิขสิทธิ์และเพียงพอ
ตEอการใช0งาน

- SPSS Version
ลEาสุด แบบใช0งาน
ตลอดไป
(Perpetual)
- STATA Version
ลEาสุด แบบใช0งาน
ตลอดไป
(Perpetual)

-๕๑-

1.725 *

แผนงาน การเสริมสร>างความมั่นคงปลอดภัยและความตcอเนื่องในการบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ
พัฒนาระบบการรักษา
ความปลอดภัย
โครงสร0างพื้นฐานทาง
สาระสนเทศและ
ฐานข0อมูล (Cyber
Security)

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - มีระบบความมั่นคงทาง
- ระบบฐานข0อมูลมี
ด0านการรักษาความ
โครงสร0างพื้นฐานทาง
การเข0ารหัสรักษา
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
ความ
โครงสร0างพื้นฐานทาง - การปฏิบตั ิงาน และระบบ - การจัดทำแนวทาง
สารสนเทศขององคVกร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ปฏิบัติ
2. เพื่อปpองกันและรักษา ความสอดคล0องตาม
กฎระเบียบที่
ความปลอดภัยของ
พระราชบัญญัตริ ักษาความ
สอดคล0องกับ
ระบบเครือขEาย
มั่นคงปลอดภัยไซเบอรV
กฎหมายที่
เทคโนโลยีและข0อมูล
พ.ศ. 2562 และ
เกี่ยวข0อง
สารสนเทศขององคVกร
พระราชบัญญัตคิ ุ0มครอง
3. เพื่อพัฒนาระบบการ
ข0อมูลสEวนบุคคล พ.ศ.
เข0ารหัสข0อมูลให0มีความ
2562
ปลอดภัย เพื่อให0
สอดคล0องตาม
พระราชบัญญัติคุ0มครอง
ข0อมูลสEวนบุคคล พ.ศ.
2562
4. เพื่อทบทวน
สถานภาพของระบบใน
ปvจจุบันให0สอดคล0อง
ตามพระราชบัญญัติ

-๕๒-

ปd
63

ปd
64
18.7663

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)
18.7663

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน
ศสส.

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรV พ.ศ.
2562 และ
พระราชบัญญัติคุ0มครอง
ข0อมูลสEวนบุคคล พ.ศ.
2562
5. เพื่อดำเนินการจัดทำ
ทบทวน หรือปรับปรุง
นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ
ตลอดจนเอกสารที่
เกี่ยวข0องเพื่อให0การ
ปฏิบัติได0สอดคล0องตาม
พระราชบัญญัติรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอรV พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติคุ0มครอง
ข0อมูลสEวนบุคคล พ.ศ.
2562
6. เพื่อจัดอบรมให0
ความรู0 สร0างความ
ตระหนักและทราบถึง
นโยบายและขั้นตอน

-๕๓-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

จัดทำศูนยVสำรอง
ระบบคอมพิวเตอรV
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Disaster
Recover Site)

วัตถุประสงคJของ
โครงการ
ปฏิบัติให0กับเจ0าหน0าที่
ผูบ0 ริหาร และผู0เกี่ยวข0อง
ในการปฏิบัติให0
สอดคล0องตาม
พระราชบัญญัติรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอรV พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติคุ0มครอง
ข0อมูลสEวนบุคคล พ.ศ.
2562
1. เพื่อเพิ่มมาตรการ
ความมั่นคงปลอดภัย
ด0านสารสนเทศ และลด
ความเสี่ยงการไมE
สามารถเข0าถึงระบบ
สารสนเทศของ
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรได0
2. เพื่อให0บริการ
บุคลากรทำงานได0ทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉินได0

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

มีระบบความมั่นคงทาง
โครงสร0างพื้นฐานทาง
สารสนเทศ
มีศูนยVสำรองระบบ
คอมพิวเตอรVและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Disaster Recovery
Site)

- ระบบบริการ
ข0อมูลสารสนเทศ
ด0านการเกษตร มี
ระยะเวลาที่เกิด
ขัดข0องรวมไมEเกิน
4 ชั่วโมงตEอเดือน
- บุคลากรของ
สำนักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร
สามารถ
ปฏิบัติงานตาม

-๕๔-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

72.6700

72.6700

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

ศสส.

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ
3. เพื่อให0การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององคVกร
เปDนไปด0วยความ
ตEอเนื่องทั้งในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤตตEาง ๆ
สEงผลดีตEอประสิทธิภาพ
การให0บริการประชาชน
และหนEวยงานภายนอก
4. เพื่อการบริหารและ
จัดสรรทรัพยากรระบบ
คอมพิวเตอรVและ
เครือขEาย สามารถทำได0
อยEางมีประสิทธิภาพ
ยืดหยุEน และปpองกันการ
สูญเสียข0อมูลที่สำคัญใน
กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด
ภารกิจได0อยEางมี
ประสิทธิภาพและ
ตEอเนื่อง ทั้งใน
ภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉินตEาง
ๆ
- ระบบบริการ
ข0อมูลสารสนเทศ
ด0านการเกษตร
สามารถให0บริการ
แกEหนEวยงาน
ภายนอก
ภาคเอกชน
เกษตร และ
ผู0สนใจอื่น ๆ ได0
อยEางมี
ประสิทธิภาพและ
ตEอเนื่อง ทั้งใน
ภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉินตEาง
ๆ

-๕๕-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ
โครงการระบบการ
รักษาความปลอดภัย
โครงสร0างพื้นฐาน
ทางสารสนเทศและ
ฐานข0อมูล (Cyber
Security)

วัตถุประสงคJของ
โครงการ
1) เพื่อให0โครงสร0าง
พื้นฐานระบบสารสนเทศ
และระบบบริการข0อมูล
ของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร มีความมั่นคง
ปลอดภัยสูง สอดคล0อง
กับแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอรV พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติคุ0มครอง
ข0อมูลสEวนบุคคล พ.ศ.
2562
2) เพิ่มขีดความสามารถ
ของหนEวยงานในการ
ปpองกันและรับมือภัย
คุกคามด0านไซเบอรVทุก
รูปแบบอยEางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในเชิง
รุกและเชิงรับ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

- 1) มีระบบจัดเก็บและ
- จำนวนหนEวยงาน
วิเคราะหVข0อมูลความ
ที่มีการเชื่อมโยง
ปลอดภัยของระบบ
ข0อมูลมีความ
สารสนเทศ
มั่นคงปลอดภัย
- 2) มีระบบปpองกันภัย
โดยมีหนEวยงาน
คุกคามขั้นสูง (Advance
ภายนอกไมEน0อย
Threat Protection)
กวEา 5 หนEวยงาน
สำหรับเครื่องแมEขEายและ - มีโครงสร0าง
เครื่องลูกขEาย
พื้นฐานทาง
- 3) มีระบบปpองกันการโจมตี
สารสนเทศทีม่ ี
ทาง DDoS (DDoS
ความมั่นคง
Protection)
ปลอดภัยสามารถ
- 4) มีระบบบริหารสิทธิการ
ลดความเสี่ยงจาก
ใช0งานเครือขEายและระบบ
การโจมตีจาก
สารสนเทศจากสEวนกลาง
ภายนอก
(Single Sign On)
- ระบบการรักษา
- 5) สถานภาพของระบบมี
ความปลอดภัย
ความสอดคล0องตาม
โครงสร0างพื้นฐาน
พระราชบัญญัติรักษาความ
และฐานข0อมูลมี
มั่นคงปลอดภัยไซเบอรV
มาตรฐาน
พ.ศ. 2562 และ
สอดคล0องตาม
พระราชบัญญัติคุ0มครอง
พระราชบัญญัติ

-๕๖-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

44.0000

44.0000

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน
ศสส.

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย
ข0อมูลสEวนบุคคล พ.ศ.
2562

ตัวชี้วัด

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรV
พ.ศ. 2562
- การให0บริการ
ข0อมูลและระบบ
สารสนเทศ มี
มาตรฐาน
สอดคล0องตาม
พระราชบัญญัติ
คุ0มครองข0อมูล
สEวนบุคคล พ.ศ.
2562

แผนงาน พัฒนาแพลตฟอรJมบริการพื้นฐาน และการปฏิบัติงานภายในหนcวยงาน
งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ
ระบบโทรศัพทV IP
PHONE

วัตถุประสงคJของ
โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายในด0วย IP
Phone

เป^าหมาย
- จำนวน IP Phone
ครอบคลุมทุกศูนยV สำนัก
กอง

ตัวชี้วัด
- จำนวน IP
Phone ที่ได0รับ
การติดตั้ง

-๕๗-

ปd
63

ปd
64
8.5000

8.5000

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน
สลก.

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ
ระบบการประชุม
ทางไกล
โครงการจัดทำ
โครงสร0างพื้นฐาน
ระบบฐานข0อมูล
เกษตรขนาดใหญE

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

เพิ่มประสิทธิภาพการ - มีระบบประชุมทางไกล
- จำนวนระบบ
สื่อสารด0วยการประชุม
ครอบคลุมทุกศูนยV สำนัก
ประชุมทางไกลที่
ทางไกล
กอง
ได0รับการติดตั้ง
1. จัดหาครุภัณฑV
- มีระบบคอมพิวเตอรVรองรับ - ระบบแพลตฟอรVม
คอมพิวเตอรVฮารVดแวรV
การจัดเก็บและรายงานผล
ฐานข0อมูลขนาด
ซอฟตVแวรV สำหรับจัดทำ ข0อมูลในรูปแบบ Dash
ใหญE 1 ระบบ
ระบบฐานข0อมูลสำหรับ
Board และ ข0อมูลเชิงแผน - การวิเคราะหV
จัดเก็บข0อมูลเชิงแผนที่
ที่ 1 ระบบ
ข0อมูลมีความ
ข0อมูลที่มีโครงสร0าง และ
ถูกต0อง ทันสมัย
ไมEมีโครงสร0าง
สามารถให0บริการ
2. จัดหาซอฟตVแวรV
ได0อยEางมี
จัดทำรายงานในรูปแบบ
ประสิทธิภาพ
Dash board และการ
นำเสนอบนระบบแผนที่

-๕๘-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

14.2631

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)
14.2631

50.000

50.0000

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน
สลก.

ศกช.

แผนงาน พัฒนาเอพพลิเคชัน ปรับปรุงเว็บไซตJ ให>ได>มาตรฐาน เชcน ตามมาตรฐาน W3C และตามข>อกำหนดของภาครัฐ
งบประมาณ (ล>านบาท)
วัตถุประสงคJของ
ชื่อโครงการ
เป^าหมาย
ตัวชี้วัด
ปd
ปd
ปd
โครงการ
63
64
65
โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซตV KM
อื่น ๆ

เพื่อให0เจ0าหน0าที่ สศก. - เว็บไซตV KM มีระบบบริหาร - เว็บไซตV KM ที่มี
เข0าถึงองคVความรู0ได0
จัดการที่เข0าใช0งEาย
การปรับปรุง 1
อยEางสะดวก และ
- เว็บไซตV KM มีองคVความรู0
ระบบ
เว็บไซตV KM มีองคV
ครบถ0วนเข0าถึงงEาย
ความรู0ที่ตอบสนองความ
ต0องการของเจ0าหน0าที่

-๕๙-

-

-

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)
-

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน
ศสส.
ทุก
หนEวยงาน

แผนปฏิบัติการที่ 4 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและพัฒนากำลังคนเข>าสูcการเปvนรัฐบาลดิจิทัล
แผนงาน พัฒนาองคJความรู>ในรูปแบบดิจิทัลและเผยแพรcผcานชcองทางอิเล็กทรอนิกสJ
งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ
โครงการสร0างการรับรู0
สูEความเข0าใจระบบ
ฐานข0อมูลเกษตร
ขนาดใหญE

โครงการระบบการ
ฝ§กอบรมผEานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสV (ELearning)

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

เผยแพรE สร0างการรับรู0 - เกษตรกรในพื้นที่มีความรู0 - จำนวนเกษตรกร
ให0กับเกษตรกรในพื้นที่
ความเข0าใจในระบบ
ที่เข0ารEวมโครงการ
ถึงระบบฐานข0อมูล
ฐานข0อมูลเกษตรขนาดใหญE
ไมEน0อยกวEา 1010
เกษตรขนาดใหญEและ
คน
สามารถนำไปใช0
ประโยชนVได0
1. เพื่อให0สำนักงาน
- สำนักงานเศรษฐกิจ
- การฝ§กอบรมผEาน
เศรษฐกิจการเกษตรมี
การเกษตร มีระบบการ
สื่ออิเล็กทรอนิกสV
สื่อออนไลนV E-Learning ฝ§กอบรมผEานสือ่
(E-Learning)
สามารถใช0ในการบริหาร อิเล็กทรอนิกสV (Eจำนวน 1 ระบบ
การฝ§กอบรม
Learning) ที่สามารถเข0าถึง - บุคลากร
2. เพื่อให0บุคลากร
การเรียนรู0ได0อยEางทัว่ ถึง ทุก สำนักงาน
สำนักงานเศรษฐกิจ
ที่ ทุกเวลา
เศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถ
- สามารถเปลี่ยนแปลง
การเกษตรที่
เข0าถึงหลักสูตรการ
ปรับปรุงเนื้อหาในแตEละ
ลงทะเบียน
ฝ§กอบรมได0ทุกที่ทุกเวลา หลักสูตรให0ทันสมัย เปDน
ฝ§กอบรมผEานสือ่
ที่สามารถใช0
ปvจจุบันได0สะดวก รวดเร็ว
อิเล็กทรอนิกสV
คอมพิวเตอรVสื่อสารผEาน
(E-Learning)
เครือขEายตEาง ๆ ได0
ร0อยละ 80 ผEาน
การฝ§กอบรม

-๖๐-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

2.5000

2.5000

2.9336

2.9336

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน
ศกช.

สลก.

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

3. เพื่อประยุกตVใช0
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการ
พัฒนาระบบการเรียน
การสอนให0สอดรับกับ
การเรียนรู0ยุคปvจจุบัน

แผนงาน ปรับปรุงขั้นตอนทางธุรกิจ
งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารสำนักงาน
อัจฉริยะ
จัดทำ Web
Application ผEาน
Web Browser ใน
รูปแบบ Responsive

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

เพื่อประสิทธิภาพระบบ - เพื่อให0มีระบบงบประมาณท - ระบบสำนักงาน
บริหารสำนักงาน
ที่ผู0บริหารสามารถเรียกใช0
อัจฉริยะที่ได0รับ
อัจฉริยะ ในสEวนของ
ได0อยEางสะดวก
การเพี่ม
แผนงานงบประมาณ
ประสิทธิภาพ 1
ระบบ
1. เพื่อนำเทคโนโลยี
- สามารถตรวจสอบ
- สามารถนำ
สารสนเทศมาสนับสนุน
คุณสมบัติการเลื่อนระดับ
รายงานจากระบบ
ระบบบริหารสำนักงาน
ตามหลักเกณฑV ก.พ. และ
ไปใช0ประโยชนVใน
ภายในสำนักงาน
ระบบตรวจสอบคุณสมบัติ

-๖๑-

ปd
63

ปd
64

2.4800

2.4800

6.5316

6.5316

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน
สลก.

สลก.

งบประมาณ (ล>านบาท)
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคJของ
โครงการ

Site โดยเชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจการเกษตร
ฐานข0อมูลระบบ DPIS และสามารถทำงาน
รEวมกันผEานระบบ
เครือขEาย
2. เพื่อพัฒนาและ
เชื่อมโยงระบบบริหาร
สำนักงาน เชEน ระบบ
บริหารพัสดุ ระบบ
แบบฟอรVม
อิเล็กทรอนิกสV ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
เปDนต0น ทำให0การ
ปฏิบัติงานของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

เป^าหมาย

ตัวชี้วัด

ตาม เส0นทาง สั่งสม
ประสบการณVและผลงาน
(Career Path) ถูกต0อง
และสามารถนำไปใช0
ประโยชนVในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตEอไป

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

-๖๒-

ปd
63

ปd
64

ปd
65

รวม
งบประมาณ
(ล>านบาท)

หนcวยงานที่เกี่ยวข>อง
หนcวยงาน หนcวย
รับผิด
งาน
ชอบหลัก สนับสนุน

