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แผนปฎิบัติการด้านดิจิทลั กรมวิขาการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 

 

กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฎิบัติการด้านดิจิทัล กรมวิขาการเกษตร 

นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ระดับชาติที่สำคัญที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

      ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีได้จัดทำขึ้นสำหรับใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศในระยะยาว ให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับ 
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ขึ้น โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านความม่ันคง  ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการ
พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  

ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน
ดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประเด็นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ประเด็นการพัฒนาผู้ประกอบการและ
เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน
ดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการยกระดับการศึกษาและเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ประเด็น
การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาด้านดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นพัฒนาระบบบริการและ
ระบบบริหารจัดการสุขภาพ ประเด็นการมีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
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ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ ประเด็นการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ภายใตยุ้ทธศาสตร์นี้มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาด้านดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ ประเด็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ประเด็นการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ และประเด็นการปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้รายจ่ายของรัฐ 
 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีการนำกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีมาพิจารณาร่วมกับกรอบ
แนวคิดการพัฒนาในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 10 ประเด็น ดังต่อไปนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์”  โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย โดยเฉพาะใน
แง่การศึกษา ทักษะการดำรงชีวิต สุขภาพและการสาธารณสุข และการบ่มเพาะให้เป็นพลเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  “การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”  โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ แก้ไขปัญหา
ความยากจน และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  “การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน”  โดยมีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การคลังและภาคการเงิน พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของภาคการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ภาคบริการ และภาคการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ การจัดทำนโยบายการบริการจัดการน้ำ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี ก ารลดมลภาวะ การจัดการขยะมูลฝอยและของ
อันตราย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  “ความมั่นคง”  โดยเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทั้งในและนอกประเทศ รวมไปถึงปัญหาภัยคุกคามทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมมาภิบาลในสังคมไทย”  โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการภายในของหน่วยงานภาครัฐ และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์” โดยเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการ
คมนาคมขนส่ง การพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การพัฒนาด้านพลังงาน การพัฒนาระบบการประปา และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความสามารถในการศึกษา
พัฒนา วิจัย และคิดค้นนวัตกรรมในเทคโนโลยีชนิดใหม่ๆ และให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาเงินทุน และผลักดันความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติจริง
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริการของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 “การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ” โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อพัฒนาแหล่งรายได้หลักของพื้นที่ต่างๆ ในประเทศ 
โดยเฉพาะในภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 “การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค” โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือกำหนดกรอบการดำเนินงานการต่างประเทศของ
ประเทศไทย ทั้งในด้านการพัฒนาภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะกับประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นประเทศศูนย์กลางในการกระจายความเจริญ มีบทบาทนำทั้งในด้านโลจิสติกส์ การค้า  
การบริการ และการลงทุน 

3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพ่ือเป็นหนึ่งในแผนการสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Landscape) ที่กำหนดเอาไว้  

ระยะที่ 1 Digital Foundation : ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 

ระยะที่ 2 Digital Thailand I: Inclusion : ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ 
บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ระยะที่ 3 Digital Thailand II: Full Transformation : ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม 
ดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพโดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 10 ปี 

ระยะที่ 4 Global Digital Leadership : ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 20 ปี 
โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

4) แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 15 แผนงาน 27 โครงการ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที ่1  Knowledge and Dissemination Society : การยกระดับการสร้าง การเชื่อมโยง และเผยแพร่ข้อมูลเกษตรในยุค 
                       ดิจิทัล  ประกอบด้วย 3 แผนงาน 3 โครงการ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 2  Digital Farming : การทําเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
                        ประกอบด้วย 2 แผนงาน 4 โครงการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  Farmer Care System : ยกระดับการช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร 
                        ประกอบด้วย 2 แผนงาน 8 โครงการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  Agricultural Goods : สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจําหน่าย 
                        ประกอบด้วย 4 แผนงาน 6 โครงการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  Digital Transform : เปลี่ยนถ่ายการบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัลที่พร้อมสําหรับการทําระบบเกษตรดิจิทัล 
                        ประกอบด้วย 4 แผนงาน 6 โครงการ 
 
 
 
 

วิสัยทัศนกรมวิชาการเกษตร  
         “กรมวิชาการเกษตรเปนองคกรที่เปนเลิศดานการวิจัยและพัฒนาดานพืช เครื่องจักรกลการเกษตร  และเปนศูนยกลางรับรองมาตรฐานสินคา 

เกษตรดานพืชในระดับสากล บนพื้นฐานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 
 
วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กรมวิชาการเกษตร 

         “เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาดานพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรดานพืชอย่างมั่นคง 
และยั่งยืน” 
 
พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับกระบวนการทํางานที่มีมาตรฐาน สามารถแลกเปลี่ยนและสนับสนุนการบริหารราชการ 
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แบบบูรณาการร่วมกันเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการแบบเชิงรุก  
2. ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีดิิจิทัลสมัยใหม่ โดยนํามาสนับสนุนให้เกิดความแม่นยําและประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนาดานพืช  

เครื่องจักรกลการเกษตร และมาตรฐานสินคาเกษตรดานพืช เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้  
3. ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีดิิจิทัลสนับสนุนการทําระบบเกษตรกรรมทีผ่สมผสานและเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือนําผลิตผลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไปสู่ผู้บริโภค 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรดิจิทัล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดบัการสร้าง การเชื่อมโยง และเผยแพร่ข้อมูลเกษตรในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 3 แผนงาน 
  แผนงานที่ 1 พัฒนาคลังความรู้เกษตรดิจิทัล โดยดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์ความรู้การเกษตรในลักษณะเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) พัฒนา
ระบบคลังความรู้เกษตรดิจิทัล และบริหารจัดการคลังความรู้โดยสร้างช่องทางสื่อสารองค์ความรู้ไปยังเกษตรกรและประชาชน  
         ตัวช้ีวัด จำนวนองค์ความรู้ที่ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบ Digital Content อย่างน้อยปีละ ๑๐ องค์ความรู้ 
         ผลผลิต จำนวนองค์ความรู้ 
         ผลลัพธ์ เกษตรกรและบุคคลที่เก่ียวข้องได้รับความรู้และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
 
        แผนงานที่ 2  ยกระดับเว็บไซต์ให้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับเกษตรกร  โดยดำเนินการปรับปรุงความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานด้านเนื้อหาเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Content) อันจะช่วยยกระดับการพัฒนา e-Government ให้ก้าวหน้าสู่ระดับ
มาตรฐานสากลต่อไป 
        ตัวช้ีวัด ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านเนื้อหาเว็บไซต์ภาครัฐ 
        ผลผลิต จำนวนเว็บไซต์ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
        ผลลัพธ์  เกษตรกรและบุคคลที่เก่ียวข้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรได้สะดวก ได้รับเนื้อหาครบถ้วนตามที่
ต้องการ 
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       แผนงานที่ 3 เพ่ิมความสามารถแอพพลิเคชั่นเพื่อให้บริการความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ สู่เกษตรกรแบบรายบุคคลเชิงรุก   โดยกำหนดแนวทางการ
เชื่อมโยงข้อมูลการบริการกับข้อมูลเกษตรกรที่รับบริการจากกรมวิชาการเกษตร เช่น เกษตรกรแปลงเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) เกษตรกรแปลงเกษตรอินทรีย์ 
และเกษตรกรทั่วไป ดำเนินการนำร่องบริการความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรตามกลุ่มการผลิตพืช  
        ตัวช้ีวัด ร้อยละความสำเร็จในการกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการ ความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์กับข้อมูลเกษตรกรที่เข้ารับบริการ         
        ผลผลิต  จำนวนแอพพลิเคชั่นเชื่อมโยงข้อมูลการบริการ ความรู้ และข่าวประชาสัมพันธ์ 
        ผลลัพธ์  เกษตรกรที่เข้ารับบริการได้รับข้อมูลการบริการ ความรู้ และข่าวประชาสัมพันธ์ตรงตามความต้องการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การทําเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล    ประกอบด้วย 2 แผนงาน 
       แผนงานที่ 4  พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอัตโนมัติ โดยดำเนินการพัฒนาระบบเกษตรแม่นยำสูง เช่น การพัฒนาต้นแบบระบบ
เกษตรแม่นยำสูงในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชไร่เศรษฐกิจ การพัฒนาต้นแบบระบบเกษตรแม่นยำสูงในการควบคุมการใส่ปุ๋ยพืชไร่เศรษฐกิจ  
       ตัวช้ีวัด  ระดับความสำเร็จในการจัดทำแนวทางพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรแม่นยำสูง 
     ผลผลิต  จำนวนแอพพลิเคชันที่สนับสนุนการทำเกษตรแม่นยำสูง 
       ผลลัพธ์  เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานแอพพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรแม่นยำสูง 
 
       แผนงานที่ 5  วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยดำเนินการศึกษาแนวทางการใช้วิทยาการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)ด้านการเกษตร การพัฒนาระบบ Big Data Analytics สำหรับวิเคราะห์การผลิตพืชเศรษฐกิจ   
        ตัวช้ีวัด ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วย Big Data Analytics 
        ผลผลิต จำนวนระบบวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
        ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร ประกอบด้วย 2 แผนงาน 
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  แผนงานที่ 6  พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการทำการเกษตรแบบครบวงจร โดยดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรและผู้ประกอบการที่
รับบริการจากกรมวิชาการเกษตร ประสานงานเพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น  

ตัวข้ีวัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบเกษตรกรและผู้ประกอบการที่รับบริการจากกรมวิชาการเกษตร 
  ผลผลิต จำนวนระบบเกษตรกรและผู้ประกอบการที่รับบริการจากกรมวิชาการเกษตร 
        ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที ่เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้งานระบบเกษตรกรและผู้ประกอบการในการติดต่อรับบริการ 
 

แผนงานที่ 7  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการทำเกษตร  โดยดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบแอพพลิเคชัน
เพ่ือช่วยวิเคราะห์ปัญหาการทำเกษตรเบื้องต้น เช่น ช่วยวินิจฉัยอาการจากโรคพืช แมลงศัตรูพืช และอาการจากการขาดธาตุอาหารของพืช  

ตัวช้ีวัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแอพพลิเคชันสนับสนุนการทำเกษตร   
ผลผลิต จำนวนแอพพลิเคชันสนับสนุนการทำเกษตร   
ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้งานแอพพลิเคชันสนับสนุนการทำเกษตรทำให้สามารถแก้ปัญหาการทำเกษตรได้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 3 แผนงาน 
  แผนงานที่ 8  เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยธุรกิจออนไลน์ โดยดำเนินการศึกษาและพัฒนาแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืชเพื่อเข้า
สู่ตลาดออนไลน์  การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตพืชด้วย QR Code  
       ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสนับสนุนตลาดออนไลน์ผลผลิตพืช และระบบตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตพืช 
         ผลผลิต จำนวนระบบสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตพืชเพ่ือเข้าสู่ตลาดออนไลน์   
        ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้งานระบบและตรวจสอบผลผลิตพืชได้ง่ายสะดวก และรวดเร็ว 
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  แผนงานที่ 9  พัฒนาระบบบริการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  โดยดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้นำเข้า และแจ้งการนำเข้าสินค้าเกษตรในการควบคุมตามพระราชบัญญัติที่รับผิดชอบโดยกรมวิชาการเกษตร และการพัฒนาระบบ
การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยางผ่านระบบ NSW เป็นต้น 
  ตัวช้ีวัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงระบบบริการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร 

ผลผลิต จำนวนะบบยื่นคำขอรับบริการ/ใบอนุญาต/ใบรับรอง ในการนำเข้า-ส่งออกด้านการเกษตร และมีการเชื่อมโยงระบบบริการนำเข้า-ส่งออก
สินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
  ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้งานระบบสะดวกและรวดเร็ว ลดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน 
 
  แผนงานที่ 10 สร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองและการกำหนดท่าทีต่อประเทศคู่ค้า โดยดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในด้านพืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  
  ตัวช้ีวัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ 
          ผลผลิต  จำนวนเว็บไซต์ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านพืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
          ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเว็บไซต์ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านพืชและปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัลและเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย 2 แผนงาน 
          แผนงานที่ 11 จัดทำสถาปัตยกรรมองค์การ โดยดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์การสำหรับภารกิจกรมวิชาการเกษตร และ
การแปลงแผนพัฒนาเกษตรดิจิทัลไปสู่แผนปฏิบัติการดิจิทัลให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรนำไปปฏิบัติ  
  ตัวข้ีวัด ระดับความสำเร็จของการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์การสำหรับภารกิจกรมวิชาการเกษตร และ 
ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมวิชาการเกษตร  
          ผลผลิต สถาปัตยกรรมองค์การสำหรับภารกิจกรมวิชาการเกษตร และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมวิชาการเกษตร 



(10) 
 

          ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่ใช้สถาปัตยกรรมองค์การและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมวิชาการเกษตรส่งผลให้เกษตรกรและบุคคลที่เก่ียวข้องได้รับการบริการ
ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
  แผนงานที่ 12  ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานให้บูรณาการร่วมกัน การจัดหาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคคลากรภาครัฐ 
  ตัวช้ีวัด  ร้อยละความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ผลผลิต  จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทีป่รับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ผลลัพธ์  เจ้าหน้าที่ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน การบริหารจัดการภาครัฐ ส่งผลให้เกษตรกรและบุคคลที่เก่ียวข้องได้รับการบริการที่มี

คุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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1.1 ปรับเปล่ียนองค์ความรู้การเกษตรใน

ลักษณะเน้ือหาดิจิทัล (Digital Content)

1.1.1 จัดท าคลังข้อมูลความรู้ด้านพืช

และจักรกลการเกษตร

ศทส ศูนย์/กอง/

สถาบัน/ส านัก สวพ.

1-8

1.2 พัฒนาระบบคลังความรู้เกษตรดิจิทัล

และบริหารจัดการคลังความรู้

1.2.1 การสร้างระบบแลกเปล่ียนเรียนรู้

 ด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมการเกษตร ผ่าน Social 

Media

ศทส ศูนย์/กอง/

สถาบัน/ส านัก สวพ.

1-8

1.3.1 การพัฒนาระบบเผยแพร่องค์

ความรู้ด้านพืชและจักรกลการเกษตร 

(Smart Box)

ศทส ศูนย์/กอง/

สถาบัน/ส านัก สวพ.

1-8

1.3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดดิจิทัล

ศทส ศูนย์/กอง/

สถาบัน/ส านัก สวพ.

1-8

       แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมวิชาการเกษตร

1 โครงการคลังความรู้

เกษตรดิจิทัล

1.3 สร้างช่องทางการส่ือสารคลังความรู้

เกษตรดิจิทัล ไปยังเกษตรกรและประชาชน

แผนงานท่ี 1  พัฒนาคลังความรู้เกษตรดิจิทัล

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน
โครงการ แนวทางด าเนินงาน กิจกรรม หน่วยงานตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์

 - ร้อยละความส าเร็จในการ

จัดท าคลังความรู้การเกษตร

ในรูปแบบดิจิทัล

จ านวนองค์ความรู้ใน

รูปแบบ Digital 

Content อย่างน้อยปี

ละ 10 องค์ความรู้

เกษตรกรและบุคคลท่ี

เก่ียวข้องได้รับความรู้

และน าไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพ

การเกษตร
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 - ร้อยละความส าเร็จในการ

ปรับปรุงความสมบูรณ์ของ

เน้ือหาท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ให้

เป็นไปตามมาตรฐานด้าน

เน้ือหาเว็บไซต์ภาครัฐ

จ านวนเว็บไซต์ท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

2.1 ปรับปรุงความสมบูรณ์ของเน้ือหาท่ีปรากฏบน

เว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านเน้ือหาเว็บไซต์

ภาครัฐ (Government Website Content)

2.1.1 การพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

ศทส ศูนย์/กอง/

สถาบัน/ส านัก สวพ.

1- 8

 - ร้อยละความส าเร็จในการ

จัดท าชุดข้อมูลเพ่ือเปิดเผยและ

เช่ือมโยงเข้าสู่เว็บไซต์กลาง

ของภาครัฐ

จ านวนชุดข้อมูลเพ่ือเปิดเผย

และเช่ือมโยงเข้าสู่เว็บไซต์

กลางของภาครัฐ

2.2 เปิดเผยและเช่ือมโยงเข้าสู่เว็บไซต์กลางของภาครัฐ 2.2.1 คัดเลือกข้อมูลเพ่ือเปิดเผยและ

เช่ือมโยงเข้าสู่เว็บไซต์กลางของภาครัฐ

ศทส ศูนย์/กอง/

สถาบัน/ส านัก สวพ.

1- 8

 - เว็บไซต์สามารถให้บริการ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ได้

 อย่างน้อย 1 บริการ/เว็บไซต์

จ านวนเว็บไซต์ท่ีให้บริการ

อิเล็กทรอนิกส์ได้

เกษตรกรและบุคคลท่ี

เก่ียวข้องรับบริการ

อิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์

ของหน่วยงานกรมวิชาการ

เกษตร

2.3  เพ่ิมประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วยการให้บริการ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ภาครัฐ

2.3.3 การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืออ านวยความ

สะดวก ในการรับบริการจากกรมวิชาการ

เกษตร

ศทส ศูนย์/กอง/

สถาบัน/ส านัก สวพ.

1- 8

แผนงานท่ี 2  ยกระดับเว็บไซต์ให้เป็นช่องทางในการส่ือสารกับเกษตรกรแบบตอบสนอง (Responsive)

2. โครงการพัฒนาเว็บไซต์

ท่ีสามารถให้บริการข้อมูล

และบริการแบบ 

one-stop-service

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน
โครงการ แนวทางด าเนินงาน กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
ตัวช้ีวัด

เกษตรกรและบุคคลท่ี

เก่ียวข้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

กรมวิชาการเกษตรและ

เว็บไซต์กลางของภาครัฐได้

สะดวก ได้รับเน้ือหาครบถ้วน

ตามท่ีต้องการ

ผลผลิต ผลลัพธ์
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 - จ ำนวนองค์ควำมรู้ท่ีใช้เป็น

ฐำนกำรให้บริกำรในรูปแบบ 

Knowledge-on-demand

 - จ ำนวนองค์ควำมรู้ท่ีใช้

เป็นฐำนกำรให้บริกำรใน

รูปแบบ 

Knowledge-on-

demand

เกษตรกรท่ีเข้ำรับบริกำร

ได้รับข้อมูล ควำมรู้ตรง

ตำมควำมต้องกำร

3.1 ศึกษำ วิเครำะห์ คัดเลือกองค์ควำมรู้

 ท่ีสำมำรถให้บริกำรในรูปแบบ 

Knowledge-on-demand

3.1.1  ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกองค์

ควำมรู้ ท่ีสำมำรถให้บริกำรในรูปแบบ 

Knowledge-on-demand ในภำพ

ของกระทรวง

ศทส 

3.2.1 กำรก ำหนดแนวทำงกำร

เช่ือมโยงข้อมูลบริกำรกับข้อมูลเกษตรกร

ศทส 

3.2.2 น ำร่องกำรเช่ือมโยงบริกำรควำมรู้

เกษตรดิจิทัลแก่เกษตรกรตำมกลุ่มกำร

ผลิตท่ีส ำคัญ

ศทส 

3.3.1 กำรพัฒนำแอพพลิเคช่ัน รู้จริง

เร่ืองพืชกับกรมวิชำกำรเกษตร

ศทส 

3.3.2 กำรพัฒนำแอพพลิเคช่ันส่ง

ข่ำวสำรเตือนภัยศัตรูพืช

ศทส 

3.4 เช่ือมโยงเข้ำสู่แอพพลิเคช่ันกลำง

ของภำครัฐ

3.4.1 กำรพัฒนำแอพพลิเคช่ันส ำหรับ

ระบบ e-learning เพ่ือเผยแพร่ผ่ำน 

Mobile และ Social Media

ศทส 

แผนงานท่ี 3 เพ่ิมความสามารถแอพพลิเคช่ันเพ่ือให้บริการความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ไปสู่กษตรกรแบบรายบุคคลเชิงรุก

3. โครงกำรแอพพลิเคช่ันเพ่ือ

ให้บริกำรควำมรู้ ข่ำว

ประชำสัมพันธ์เกษตรกรแบบ

รำยบุคคลเชิงรุก

 - ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร

ก ำหนดแนวทำงกำรเช่ือมโยง

ข้อมูลบริกำรกับข้อมูลเกษตรกร

3.3 พัฒนำระบบบริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่

เกษตรกรแบบรำยบุคคล

3.2 เช่ือมโยงกับข้อมูลเกษตรกรแบบ

รำยบุคคล

 - ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร

พัฒนำแอพพลิเคช่ันเพ่ือ

ให้บริกำร ควำมรู้ ข่ำว

ประชำสัมพันธ์เกษตรกรแบบ

รำยบุคคล

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน
โครงการ แนวทางด าเนินงาน กิจกรรมหลัก หน่วยงานตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์

แนวทงกำรเช่ือมโยง

ข้อมูลบริกำรกับข้อมูล

เกษตรกร

เกษตรกรและเจ้ำหน้ำท่ี

ใช้ข้อมูลบริกำรตรงตำม

ควำมต้องกำร

จ ำนวนแอพพลิเคช่ัน

เช่ือมโยงข้อมูลกำร

บริกำร ควำมรู้ และข่ำว

ประชำสัมพันธ์

เกษตรกรได้รับข้อมูล

กำรบริกำร ควำมรู้ และ

ข่ำวประชำสัมพันธ์จำก

แอพพลิเคช่ันตรงตำม

ควำมต้องกำร
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4.1 ศึกษา และวิจัย 4.1.1 การวิจัยพัฒนาต้นแบบแปลงเกษตรอัฉ

ริยะ

ศทส สวส สวร สวศ 

สอพ กปผ

4.2.1 การพัฒนาต้นแบบระบบเกษตรกรรม

กับความแม่นย าสูงในการใช้สารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชไร่เศรษฐกิจ

ศทส สวส สวร สวศ 

สอพ กปผ

4.2.2การพัฒนาต้นแบบระบบเกษตรกรรม 

แม่นย าสูงในการควบคุมการใส่ปุ๋ยพืชไร่

เศรษฐกิจ (อ้อย  มันส าปะหลัง)

ศทส สวส สวร สวศ 

สอพ กปผ

4.3 ขยายผลในพ้ืนท่ีเพาะปลูกจริง 4.3.1 พัฒนาโครงการน าร่องเพ่ือให้เกษตรกร

เข้าร่วม

สวส สวร สวพ.1-8

5.1 ศึกษา และวิจัย 5.1.1เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟทิงส์ (IoT) 

ตรวจสอบ ค้นหา และบ ารุงรักษา

เคร่ืองจักรกลเกษตร

สวศ  สวส สวร

5.2.1 การพัฒนาหุ่นยนต์เก็บเก่ียวผลผลิตไม้

ผลเศรษฐกิจ (ทุเรียน  มังคุด ล าไย)

สวศ  สวส สวร

5.2.1 การพัฒนาระบบอัตโนมัติในการ ปลูก

ผักในอาคารโดยไม่ใช้ดิน  (Soilless Culture)

สวศ  สปผ สวส สวร

5.3 ขยายผลในพ้ืนท่ีเพาะปลูกจริง 5.3.1 พัฒนาโครงการน าร่องเพ่ือให้เกษตรกร

เข้าร่วม

สวส สวร สวพ.1-8

แผนงานท่ี 4  พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการท าเกษตรด้วยระบบอัตโนมัติ

4.2 ประยุกต์ใช้กับแปลงทดลอง

4. โครงการพัฒนาระบบ

เกษตรแม่นย าสูง

5. โครงการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

เพ่ือท าการเกษตรอัตโนมัติ

5.2 พัฒนานวัตกรรม

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน
โครงการ แนวทางด าเนินงาน กิจกรรมหลัก หน่วยงานตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์

 - ระดับความส าเร็จในการ

พัฒนาต้นแบบการท า

เกษตรกรรมแบบแม่นย าสูง

จ านวนแอพพลิเคช่ันท่ีพัฒนา

เพ่ือสนับสนุนการท าการ

เกษตรกรรมแบบแม่นย าสูง

เกษตรกรมีความรู้ความ

เข้าใจในการใช้งานแอพ

พลิเคชันเพ่ือสนับสนุน

การท าเกษตรกรรม

แม่นย าสูง

 - ระดับความส าเร็จในการ

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมดิจิทัล

เพ่ือท าการเกษตรแบบอัตโนมัติ

 - จ านวนเกษตรกรท่ี

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล

เพ่ือท าการเกษตรแบบ

อัตโนมัติ

เกษตรกรมีความรู้ความ

เข้าใจในการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือท า

การเกษตรแบบอัตโนมัติ
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6. โครงการจัดท าแนว

ทางการใช้เทคโนโลยี Big 

Data Analytics  วิเคราะห์

ข้อมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจ

 - ร้อยละความส าเร็จในการ

จัดท าแนวทางการใช้เทคโนโลยี 

Big Data Analytics วิเคราะห์

ข้อมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจ

แนวทางการใช้เทคโนโลยี Big

 Data Analytics วิเคราะห์

ข้อมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจ

เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรมี

ความรู้ความเข้าใจในการ

ใช้เทคโนโลยี Big Data 

Analytics วิเคราะห์

ข้อมูลการผลิตพืช

เศรษฐกิจ

6.1 ศึกษา และวิจัย 6.1.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data 

Analytics ในระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ี

ส าคัญ

ศทส สวส สวร  สวพ.1-8

7. โครงการพัฒนาระบบน า

ร่องในการบริหารจัดการและ

วางแผนการผลิต บริหาร

จัดการระบบน้ าและพ้ืนท่ี

เพาะปลูก บริหารจัดการ

กระบวนการผลิตในภาค

การเกษตรให้ทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี Big Data 

Analytics

 - ร้อยละความส าเร็จในการ

พัฒนาระบบวางแผนการผลิตพืช

เศรษฐกิจด้วย Big Data 

Analytics

จ านวนระบบวางแผนการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจด้วย Big 

Data Analytics

เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรมี

ความรู้ความเข้าใจในการ

ใช้งานระบบวางแผนการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจ

7.1 พัฒนาระบบน าร่องในการบริหาร

จัดการและวางแผนการผลิตด้วย Big Data

 Analytics

7.1.1 พัฒนาโมเดลวิเคราะห์และแสดงผล

จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 

Visualization) ในการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ี

ส าคัญ

ศทส สวส สวร  สวพ.1-8

แผนงานท่ี 5 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน
โครงการ แนวทางด าเนินงาน กิจกรรมหลัก หน่วยงานตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์
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8.1 จัดท ำฐำนข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 8.1.1  ระบบฐำนข้อมูลเกษตรกรและ

ผู้ประกอบกำรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกกำร

บริกำรของกรมวิชำกำรเกษตร

ศทส กมพ สคว กปผ สอพ

 สวพ.1-8

8.2.1 จัดระเบียบข้อมูลเกษตรกรและ

ผู้ประกอบกำร

ศทส กมพ สคว กปผ สอพ

 สวพ.1-8

8.2.2 พัฒนำ Linkage Center ของกรม

วิชำกำรเกษตร

ศทส กมพ สคว กปผ สอพ

 สวพ.1-9

8.3 เช่ือมโยงข้อมูลลงสู่คลังข้อมูลเกษตร

กลำง

8.3.1 เช่ือมโยงข้อมูลเลขบัตรประชำชน 13 

หลักของระบบสำรสนเทศในกรมวิชำกำร

เกษตร กับฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์กรมกำร

ปกครองผ่ำน สพร. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก

แก่ประชำชน

ศทส กมพ สคว กปผ สอพ

 สวพ.1-8

8.4 ยกระดับเช่ือมโยงกำรให้บริกำรใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ให้มี

ลักษณะกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน

8.4.1 จัดท ำ Web service/Web API เพ่ือ

เช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน

ศทส กมพ สคว กปผ สอพ

 สวพ.1-8

9.1 พัฒนำมำตรฐำนข้อมูลภำคกำรเกษตร 9.1.1 ร่วมพิจำรณำพัฒนำมำตรฐำนข้อมูล

ภำคกำรเกษตร

กมพ สคว กปผ สอพ 

สวพ.1-8 ศทส

9.2 ก ำหนดกลไกในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 9.2.1 ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรชุด

ข้อมูลเกษตรดิจิทัลร่วมกันเพ่ือให้ได้ชุดข้อมูล

กลำงท่ีเป็นเอกภำพ

ศทส กมพ สคว กปผ สอพ

 สวพ.1-8

9.3 สร้ำงวงจรข้อมูลกำรเกษตร โดย

ด ำเนินกำรข้ึนบัญชีข้อมูลกำรเกษตรทุก

หมวดหมู่

9.3.1 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีจ ำเป็น

ส ำหรับกำรท ำเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

ศทส กมพ กปผ สวพ.1-8

9.4.1 พัฒนำระบบคลังข้อมูลเมล็ดพันธ์ุของ

กรมวิชำกำรเกษตร

ศทส กวม สทช  สคว 

สวพ.1-8

จ ำนวนระบบข้อมูลด้ำน

กำรเกษตรท่ีเช่ือมโยงใช้

ประโยชน์

  -ระดับควำมส ำเร็จในกำร

เช่ือมโยงข้อมูลด้ำน

กำรเกษตรอย่ำงเป็นระบบ

8. โครงกำรข้อมูลเกษตรกร

แบบรำยบุคคล

แผนงานท่ี 6 พัฒนาระบบข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการท าเกษตรแบบครบวงจร

9.4 พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตร

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน
โครงการ แนวทางด าเนินงาน กิจกรรมหลัก หน่วยงานตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์

 -ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำข้อมูลเกษตรกรแบบ

รำยบุคคล

จ ำนวนระบบเกษตรกรและ

ผู้ประกอบกำรท่ีรับบริกำร

จำกกรมวิชำกำรเกษตร

เจ้ำหน้ำท่ี เกษตรกร

และผู้ประกอบกำรใช้

งำนระบบเกษตรกรและ

ผู้ประกอบกำรในกำร

ติดต่อรับบริกำร 8.2 กำรท ำควำมสะอำดข้อมูลเพ่ือควำมเป็น

เอกภำพของข้อมูลเกษตรกรกลำง

เจ้ำหน้ำท่ี เกษตรกร

และผู้ประกอบกำร

สำมำรถใช้งำนระบบ

ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรท่ี

ครบถ้วน สมบูรณ์
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แผนงานท่ี 6 พัฒนาระบบข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการท าเกษตรแบบครบวงจร

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน
โครงการ แนวทางด าเนินงาน กิจกรรมหลัก หน่วยงานตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์

9.4.2 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกร

พันธุกรรมพืช กรมวิขำกำรเกษตร

สทช ศทส สวพ.1-8

9.4.3 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลส ำหรับกำร

ติดตำมสถำนะกำรข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรำย

สคว สวพ.1-8

9.4.4 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลพฤษศำสตร์

และ QR code ของกล้วยสำยพันธ์ุต่ำงๆ

สคพ ศทส สวพ.1-8

9.4.5 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร

คุ้มครองพันธ์ุพืช ตำมพรบ คุ้มครองพันธ์ุพืช 

และพรบ.พันธ์ุพืช

สคพ ศทส สวพ.1-8

9.4.6 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี

กำรผลิตพืช และจักรกลกำรเกษตร

สวร สวส สวศ ศทส  

สวพ.1-8

9.5 กำรเช่ือมโยงข้อมูลด้ำนกำรเกษตรอย่ำง

เป็นระบบเพ่ือให้เป็นเจ้ำภำพหลักข้อมูล

เกษตรดิจิทัล

9.5.1 กำรพัฒนำระบบเช่ือมโยงข้อมูลระบบ

ฐำนข้อมูลทรัพยำกรพันธุกรรมพืชของ

ประเทศไทยกับ Asean

ศทส สคพ สทช สวส สวร 

 สวพ.1-8

9.5.2 กำรบูรณำกำร ก ำหนดมำตรฐำน

แนวทำงด ำเนินงำนท่ีจ ำเป็นในกำรเช่ือมโยง

ข้อมูลทะเบียนวิจัย

กผง สวพ 1-8 ศทส

9.5.3 กำรพัฒนำระบบเช่ือมโยงข้อมูลระบบ

กำรรับรองแหล่งพืชอินทรีย์

กมพ ศทส สวพ.1-8

9.5.4 กำรพัฒนำระบบเช่ือมโยงข้อมูลกำร

รับรองแหล่งพืช GAP

กมพ ศทส สวพ.1-8

9.6 ยกระดับเช่ือมโยงกำรให้บริกำรใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ให้มี

ลักษณะกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน

9.6.1 จัดท ำ Web Service / Web API เพ่ือ

เช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน

ทุกหน่วยงำน

จ ำนวนระบบข้อมูลด้ำน

กำรเกษตรท่ีเช่ือมโยงใช้

ประโยชน์

  -ระดับควำมส ำเร็จในกำร

เช่ือมโยงข้อมูลด้ำน

กำรเกษตรอย่ำงเป็นระบบ

8. โครงกำรข้อมูลเกษตรกร

แบบรำยบุคคล

9.4 พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตร

เจ้ำหน้ำท่ี เกษตรกร

และผู้ประกอบกำร

สำมำรถใช้งำนระบบ

ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรท่ี

ครบถ้วน สมบูรณ์
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10. พัฒนา Framework งาน

บริการภาคเกษตรสู่เกษตรกร

แบบเชิงรุก

 - ระดับความส าเร็จในการ

จัดท ากรอบงานบริการภาค

เกษตรไปยังเกษตรกรตลอด

วงรอบการเกษตร

  กรอบงานบริการภาคเกษตร เจ้าหน้าท่ีใช้กรอบงาน

บริการภาคเกษตรเป็นแนว

ทางการให้บริการแก่

เกษตรกรและผู้ประกอบการ

10.1 ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า

กรอบงานบริการภาคเกษตรไปยัง

เกษตรกรตลอดวงรอบการเกษตร

10.1.1 ร่วมพิจารณาจัดท า

กรอบงานบริการภาคเกษตร

ศทส กมพ สคว   

สวพ.1-8

11. โครงการศูนย์กลางข้อมูล

เกษตรดิจิทัลเพ่ือการบริหาร

จัดการ

 -ระดับความส าเร็จในการ

พัฒนาระบบข้อมูลกลาง (Data 

center) ตามภารกิจของ

หน่วยงาน

  ระบบข้อมูลกลาง (Data 

center)

เจ้าหน้าท่ีใช้ระบบข้อมูล

กลางในการให้บริการแก่

เกษตรกรและผู้ประกอบการ

11.1 พัฒนาระบบข้อมูลกลาง 

(Data center) ตามภารกิจกรมวิ

ขาการเกษตร

11.1.1 ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร กรม

วิชาการเกษตร

ศทส ศูนย์/กอง/

สถาบัน/ส านัก สวพ.

1- 8

12.2.2 การพัฒนาระบบ

บริการตาม พรบ.คุ้มครอง

พันธ์ุพืช พ.ศ.2540 / พรบ 

พันธ์ุพืช พ.ศ.2518 และแก้ไข

เพ่ิมเติม

ศทส  สคว  สคพ

13.1.1 การพัฒนา

แอพพลิเคช่ันช่วยวินิจฉัย

อาการจากโรคพืช

ศทส สอพ

13.1.2 การพัฒนา

แอพพลิเคช่ันช่วยวินิจฉัย

อาการจากแมลงศัตรูพืช

ศทส สอพ

แผนงานท่ี 7 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการท าเกษตร

12.1  ยกระดับประสิทธิภาพการ

ให้บริการเกษตรกรแบบเชิงรุก

12.โครงการพัฒนาระบบบริการ

เกษตรดิจิทัล

12.2.1 การพัฒนา

แอพพลิเคช่ันส าหรับการ

ติดตามสถานการณ์ข้ึน

ทะเบียนวัตถุอันตราย

ศทส  สคว  สคพ

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน
โครงการ แนวทางด าเนินงาน หน่วยงานตัวช้ีวัด ผลผลิต กิจกรรมหลักผลลัพธ์

13.โครงการระบบแอพพลิเคช่ัน

เพ่ือท าการเกษตร

 -ระดับความส าเร็จในการ

พัฒนาระบบแอพพลิเคช่ันเพ่ือ

ท าการเกษตร

13.1 พัฒนาระบบแอพพลิเคช่ัน

เพ่ือช่วยวิเคราะห์ปัญหาเบ้ืองต้น

 จ านวนแอพพลิเคชัน

สนับสนุนการท าเกษตร

เจ้าหน้าท่ี เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการใช้งานแอพ

พลิเคชันสนับสนุนการท า

เกษตรท าให้สามารถ

แก้ปัญหาการท าเกษตรได้

   จ านวนระบบบริการ

เกษตรดิจิทัล

เจ้าหน้าท่ีใช้ระบบบริการ

เกษตรดิจิทัลในการ

ให้บริการแก่เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการ

 -ระดับความส าเร็จในการ

ยกระดับประสิทธิภาพการ

ให้บริการเกษตรกรแบบเชิงรุก
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แผนงานท่ี 7 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการท าเกษตร

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน
โครงการ แนวทางด าเนินงาน หน่วยงานตัวช้ีวัด ผลผลิต กิจกรรมหลักผลลัพธ์

13.1.3 การพัฒนา

แอพพลิเคช่ันช่วยวินิจฉัย

อาการขาดธาตุอาหารของพืช

ศทส กปผ สอพ

14. โครงการระบบเฝ้าระวังและ

เตือนภัยเกษตรล่วงหน้า

 - ระดับความส าเร็จในการ

พัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือน

ภัยเกษตรล่วงหน้า

 - จ านวนระบบเฝ้าระวังและ

เตือนภัยเกษตรล่วงหน้า

เจ้าหน้าท่ี เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการใช้งานระบบ

เฝ้าระวังและเตือนภัย

เกษตรล่วงหน้าสนับสนุน

การท าเกษตรท าให้สามารถ

แก้ปัญหาการท าเกษตรได้

14.1 พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการ

วิเคราะห์และเฝ้าระวัง และ

แอพพลิเคช่ันเพ่ือการเตือนภัย

14.1.1 การพัฒนาระบบเตือน

ภัยศัตรูพืชทางการเกษตร

ศทส สอพ

15. ระบบศูนย์กลางการรับเร่ือง

ร้องเรียนและการติดตามการ

ช่วยเหลือเกษตรกร

 - ระดับความส าเร็จในการ

จัดท าระบบศูนย์กลางการรับ

เร่ืองร้องเรียนและการติดตาม

การช่วยเหลือเกษตรกร

 จ านวนระบบศูนย์กลางการ

รับเร่ืองร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ีใช้ระบบ

ศูนย์กลางการรับเร่ือง

ร้องเรียนในการให้บริการ

ช่วยเหลือเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการ

15.1 พัฒนาและเช่ือมโยงการรับ

เร่ืองร้องเรียนและติดตามการ

ช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็น

ศูนย์กลางในภาพของกระทรวง

แบบบูรณาการ

15.1.1 การพัฒนาระบบ

เช่ือมโยงการรับเร่ืองร้องเรียน

 และติดตามการช่วยเหลือ

เกษตรกร

ศทส สลก ศูนย์

ราชการสะดวก

13.โครงการระบบแอพพลิเคช่ัน

เพ่ือท าการเกษตร

 -ระดับความส าเร็จในการ

พัฒนาระบบแอพพลิเคช่ันเพ่ือ

ท าการเกษตร

13.1 พัฒนาระบบแอพพลิเคช่ัน

เพ่ือช่วยวิเคราะห์ปัญหาเบ้ืองต้น

 จ านวนแอพพลิเคชัน

สนับสนุนการท าเกษตร

เจ้าหน้าท่ี เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการใช้งานแอพ

พลิเคชันสนับสนุนการท า

เกษตรท าให้สามารถ

แก้ปัญหาการท าเกษตรได้
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16. โครงการระบบตลาด

เกษตรดิจิทัล

 --  ระดับความส าเร็จใน

การพัฒนาระบบสนับสนุน

ตลาดออนไลน์ผลผลิตพืช

 --จ านวนระบบ

สนับสนุนตลาดออนไลน์

ผลผลิตพืช

เจ้าหน้าท่ี เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการใช้งาน

ระบบระบบสนับสนุน

ตลาดออนไลน์ผลผลิตพืช 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

16.1 ใช้ตลาดดิจิทัลและส่ือสังคม

ออนไลน์ในการท าการค้า

16.1.1 การศึกษาการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ิมมูลค่าผลผลิตพืชเพ่ือเข้าสู่

ตลาดออนไลน์

ศทส กมพ

17.1 พัฒนาระบบตรวจสอบรับรอง

มาตรฐานและคุณภาพสินค้า

17.1.1 การพัฒนาระบบรับรอง

มาตรฐานตามมาตรการควบคุมพิเศษ

การส่งออกผักและผลไม้ไปสหภาพ

ยุโรป

ศทส กมพ สวพ 1-8

17.2.1 การพัฒนาระบบตรวจสอบ

ย้อนกลับผลผลิตพืชด้วย QR Code

ศทส กมพ สวพ 1-8

17.2.2 การพัฒนาระบบตรวจสอบ

ผลผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยี Block 

chain

ศทส กมพ สวพ 1-8

เจ้าหน้าท่ี เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการใช้งาน

ระบบและตรวจสอบ

ผลผลิตพืชได้ง่ายสะดวก 

และรวดเร็ว
17.2 พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ

ส าหรับสินค้าเกษตร

แผนงานท่ี 8 เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยธุรกิจออนไลน์

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน
โครงการ แนวทางด าเนินงาน กิจกรรมหลัก หน่วยงานตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์

17. โครงการระบบตรวจสอบ

ย้อนกลับผลผลิตพืช

 - ระดับความส าเร็จในการ

พัฒนาระบบตรวจสอบ

ย้อนกลับผลผลิตพืช

  จ านวนระบบตรวจสอบ

ย้อนกลับผลผลิตพืช
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18.1 ด้านสินค้าเกษตรแปร

รูป/สด/ แช่แข็ง

18.1.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก

และผู้น าเข้าและการแจ้งการน าเข้าสินค้า

เกษตรในการควบคุมตาม

พระราชบัญญัติของกรมวิชาการเกษตร

ศทส สคว กมพ

18.2 ด้านพืช 18.2.1 การพัฒนาระบบการรับช าระ

เงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/

ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยางผ่านระบบ 

NSW

ศทส กกย

18.2.2 การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล

การรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการออก

ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยางกับ

ระบบ NSW

ศทส กกย

18.2.3 การพัฒนาระบบเพ่ือรองรับ 

Single form ส าหรับการย่ืนค าขอและ

ออกใบรับรองคุณภาพยาง

ศทส กกย

18.2.4 การพัฒนาระบบเพ่ือรองรับ 

Single form ส าหรับการย่ืนค าขอและ

ออกใบผ่านด่านยาง

ศทส กกย

18.2.5   การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

รับค าขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/

ใบผ่านด่านยางผ่านระบบ NSW

ศทส กกย

18.2.6 การพัฒนาแอพพลิเคชันส าหรับ

การย่ืนค าขอและออกใบรับรองคุณภาพ

ยาง

ศทส กกย

 -ระดับความส าเร็จในการ

พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ

 และเช่ือมโยงระบบบริการ

น าเข้า-ส่งออกด้านการเกษตร

18. โครงการระบบเช่ือมโยง

ข้อมูล(National Single 

windows)- เพ่ือการน าเข้า

และส่งออกด้านการเกษตร

 จ านวนะบบย่ืนค าขอรับ

บริการ/ใบอนุญาต/

ใบรับรอง ในการน าเข้า-

ส่งออกด้านการเกษตร 

และมีการเช่ือมโยงระบบ

บริการน าเข้า-ส่งออกสินค้า

เกษตรแบบเบ็ดเสร็จ ณ 

จุดเดียว

เจ้าหน้าท่ี เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการใช้งาน

ระบบสะดวกและรวดเร็ว

 ลดปัญหาการจัดเก็บ

ข้อมูลซ  าซ้อน

แผนงานท่ี 9  พัฒนาระบบบริการน าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน
โครงการ แนวทางด าเนินงาน กิจกรรมหลัก หน่วยงานตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์
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แผนงานท่ี 9  พัฒนาระบบบริการน าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน
โครงการ แนวทางด าเนินงาน กิจกรรมหลัก หน่วยงานตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์

18.2.7 การพัฒนาแอพพลิเคชันส าหรับ

การตรวจสอบคุณภาพยางเพ่ือ

ประกอบการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/

ใบผ่านด่านยาง

ศทส กกย

18.2.8 การพัฒนาแอพพลิเคชัน ส าหรับ

การย่ืนค าขอและออกใบผ่านด่านยาง

ศทส  กกย

18.2.9 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

เช่ือมโยงข้อมูลระบบออกใบรับรอง

สุขอนามัยพืช (Phytosanitary) กับ 

Asean

ศทส สคว 

18.5.10  การพัฒนาระบบเช่ือมโยง

ข้อมูลระบบออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

(Phytosanitary) กับ EU

ศทส สคว 

18.2.11 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

ใบอนุญาตเพ่ือน าเข้าพืช ผลิตผลพืช

ศทส สคว 

19.3 ด้านสารเคมีและวัตถุ

อันตราย

18.2.12 การพัฒนาแอพพลิเคชัน

ส าหรับการย่ืนค าขอและออกใบอนุญาต

จ าหน่ายปัจจัยการผลิต

ศทส สคว 

 -ระดับความส าเร็จในการ

พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ

 และเช่ือมโยงระบบบริการ

น าเข้า-ส่งออกด้านการเกษตร

18. โครงการระบบเช่ือมโยง

ข้อมูล(National Single 

windows)- เพ่ือการน าเข้า

และส่งออกด้านการเกษตร

 จ านวนะบบย่ืนค าขอรับ

บริการ/ใบอนุญาต/

ใบรับรอง ในการน าเข้า-

ส่งออกด้านการเกษตร 

และมีการเช่ือมโยงระบบ

บริการน าเข้า-ส่งออกสินค้า

เกษตรแบบเบ็ดเสร็จ ณ 

จุดเดียว

เจ้าหน้าท่ี เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการใช้งาน

ระบบสะดวกและรวดเร็ว

 ลดปัญหาการจัดเก็บ

ข้อมูลซ  าซ้อน
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19. โครงการระบบข้อมูล

ความสัมพันธ์ด้าน

การเกษตรกับต่างประเทศ 

และองค์กรระหว่างประเทศ

 -ระดับความส าเร็จในการ

พัฒนาเว็บไซต์ความร่วมมือ

ด้านการเกษตรต่างประเทศ

จ านวนเว็บไซต์ความ

ร่วมมือกับต่างประเทศ

ด้านพืชและปัจจัยการ

ผลิตทางการเกษตร

เจ้าหน้าท่ี เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลใน

เว็บไซต์ความร่วมมือกับ

ต่างประเทศด้านพืชและ

ปัจจัยการผลิตทาง

การเกษตร

19.1 พัฒนาระบบข้อมูลการ

เจรจาต่อรองและการประกอบ

ธุรกิจสินค้าเกษตรกับประเทศคู่

ค้า เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ก าหนดท่าทีต่อประเทศคู่ค้าใน

เวทีการค้าระดับสากล

19.1.1 พัฒนาเว็บไซต์ความร่วมมือ

กับต่างประเทศในด้านพืชและปัจจัย

การผลิตทางการเกษตร

ศทส กอง/

สถาบัน/ส านักท่ี

เก่ียวข้อง

แผนงานท่ี 10 สร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองและการก าหนดท่าทีต่อประเทศคู่ค้า
ช่วงเวลาในการด าเนินงาน

กิจกรรมหลัก หน่วยงานโครงการ ตัวช้ีวัด แนวทางด าเนินงานผลผลิต ผลลัพธ์
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20. โครงการจัดท าสถาปัตยกรรม

องค์กรภาคการเกษตร

 - ระดับความส าเร็จของการ

จัดท าสถาปัตยกรรมองค์การ

ส าหรับภารกิจกรมวิชาการ

เกษตร

สถาปัตยกรรมองค์การ

ส าหรับภารกิจกรมวิชาการ

เกษตร

เจ้าหน้าท่ีมีแนวทาง

สถาปัตยกรรมองค์การส่งผลให้

เกษตรกรและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

ได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ 

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน

20.1 ศึกษา วิเคราะห์ และ

จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร

20.1.1 จัดท าสถาปัตยกรรม

องค์กรส าหรับภารกิจกรมวิชาการ

เกษตร

ศทส กอง/สถาบัน/

ส านักท่ีเก่ียวข้อง

21. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลภาคการเกษตร

 - ระดับความส าเร็จของการ

จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล

กรมวิชาการเกษตร

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ

กรมวิชาการเกษตร

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลของกรมวิชาการ

เกษตรส่งผลให้

เกษตรกรและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

ได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ 

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน

21.1 ศึกษา วิเคราะห์ และ

จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล

21.1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ศทส กอง/สถาบัน/

ส านักท่ีเก่ียวข้อง

แผนงานท่ี 11 จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรภาคการเกษตร

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน
ผลผลิต ผลลัพธ์โครงการ ตัวช้ีวัด แนวทางด าเนินงาน กิจกรรมหลัก หน่วยงาน
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22.1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์

ศทส กผง กอง/สถาบัน/

ส านักท่ีเก่ียวข้อง

22.1.2 การพัฒนาเพ่ือรองรับการเช่ือมโยง

ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ศทส กค กอง/สถาบัน/

ส านักท่ีเก่ียวข้อง

22.1.3 การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล

การเงินกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB 

Corporate Online)

ศทส กค กอง/สถาบัน/

ส านักท่ีเก่ียวข้อง

22.2 Database 22.2.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับ

การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยงาน

ส่วนภูมิภาค

ศทส กอง/สถาบัน/ส านัก

ท่ีเก่ียวข้อง

23.1.1 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ใหม่

ศทส ศูนย์/กอง/สถาบัน/

ส านัก/สวพ.1-8

23.1.2 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์เพ่ือทดแทนของเดิม

ศทส ศูนย์/กอง/สถาบัน/

ส านัก/สวพ.1-8

23.2 Network 23.2.1 จัดหาบริการอินเทอร์เน็ตพร้อม

วงจรส่ือสารสัญญาณ

ศทส ศูนย์/กอง/สถาบัน/

ส านัก/สวพ.1-8

24.1 แผนงาน-แผนเงิน และ

การก ากับติดตาม

24.1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบติดตาม

และประเมินผลตามแผนงานงบปะมาณ

ศทส กผง กอง/สถาบัน/

ส านักท่ีเก่ียวข้อง

จ านวนระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัลท่ีปรับเปล่ียน

กระบวนการท างานและ

การบริหารจัดการภาครัฐ

เจ้าหน้าท่ีใช้ระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ท างานและการบริหาร

จัดการภาครัฐ ส่งผลให้

เกษตรกรและบุคคลท่ี

เก่ียวข้องได้รับการบริการท่ี

มีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน

แผนงานท่ี 12 ปรับเปล่ียนกระบวนการท างานและการบริหารจัดการภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

22.โครงการปรับเปล่ียน

กระบวนการท างานและการ

บริหารจัดการภาครัฐให้อยู่ใน

รูปแบบดิจิทัล

 - ร้อยละความส าเร็จในการ

ปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

22.1 Application

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน
โครงการ แนวทางด าเนินงาน กิจกรรมหลัก หน่วยงานตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์

23.1 Hardware Software

24. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม

การบริหารจัดการภายในองค์กร

รูปแบบดิจิทัล

 -  ร้อยละความส าเร็จใน

การบูรณาการการท างาน

ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 จ านวนกระบวนงานท่ี

บูรณาการการท างาน

ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม

กระบวนงานท่ีบูรณาการ

การท างานร่วมกัน ส่งผลให้

เกษตรกรและบุคคลท่ี

เก่ียวข้องได้รับการบริการท่ี

มีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน

23 โครงการปรับปรุงและพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล

 - รอยละความส าเร็จในการ

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานดิจิทัล

จ านวนคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าท่ีใช้คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ในการท างาน

และการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ส่งผลให้เกษตรกร

และบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้รับ

การบริการท่ีมีคุณภาพ 

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน
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แผนงานท่ี 12 ปรับเปล่ียนกระบวนการท างานและการบริหารจัดการภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน
โครงการ แนวทางด าเนินงาน กิจกรรมหลัก หน่วยงานตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์

24.2 แผนคน 24.2.1 พัฒนาระบบเช่ือมโยงระบบ

สารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ศทส กกจ กอง/สถาบัน/

ส านักท่ีเก่ียวข้อง

24.3 ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์

24.3.1 พัฒนาระบบเช่ือมโยงระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ

ตามมาตรฐาน Th e-GIF

ศทส สลก กอง/สถาบัน/

ส านักท่ีเก่ียวข้อง

25. โครงการสร้างความม่ันคง

ปลอดภัยของการให้บริการดิจิทัล

 -  ร้อยละความส าเร็จในสร้าง

ความม่ันคงปลอดภัยของการ

ให้บริการดิจิทัล

 ระดับการบริหารจัดการ

ความปลอดภัยระบบ

เครือข่าย

เจ้าหน้าท่ีใช้งานระบบ

เครือข่ายในการให้บริการ

เกษตรกรและบุคคลท่ี

เก่ียวข้องอย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน

25. Security 25.1.1 บริหารจัดการความปลอดภัยระบบ

เครือข่าย กรมวิชาการเกษตร

ศทส ศูนย์/กอง/สถาบัน/

ส านัก/สวพ.1-8

26.  ยกระดับความรู้

ความสามารถ Smart Officer

26.1.1 การฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ิมทักษะ 

Smart Officer

ศทส กกจ กอง/สถาบัน/

ส านัก/สวพ.1-8

26.2 ยกระดับความรู้

ความสามารถบุคคลากร ICT

26.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของบุคคลากร  ICT ให้ได้รับการยอมรับ

ตามมาตรฐานสากล

ศทส กกจ กอง/สถาบัน/

ส านัก/สวพ.1-8

26. โครงการเพ่ิมทักษะด้าน

เทคโนโนโลยีดิจิทัลแก่บุคคลากร

ภาครัฐ

 -  ระดับความส าเร็จในการ

เพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

แก่บุคคลากรภาครัฐ

 แผนงาน/โครงการ

ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมทักษะ

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่

บุคคลากรภาครัฐ

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้

ความสามารถด้านการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ท างาน การบริหารจัดการ

ภาครัฐ และการให้บริการ

แก่เกษตรกรและบุคคลท่ี

เก่ียวข้องอย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน

24. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม

การบริหารจัดการภายในองค์กร

รูปแบบดิจิทัล

 -  ร้อยละความส าเร็จใน

การบูรณาการการท างาน

ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 จ านวนกระบวนงานท่ี

บูรณาการการท างาน

ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม

กระบวนงานท่ีบูรณาการ

การท างานร่วมกัน ส่งผลให้

เกษตรกรและบุคคลท่ี

เก่ียวข้องได้รับการบริการท่ี

มีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน
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