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ค ำน ำ 

เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รวมทั้งคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการ
ใดๆ ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัลทุกหน่วยด าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (แผนฯ 20 ปี) รวมทั้งน าแผนฯ 5 ปี ไปเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานโครงการรองรับ 
และ มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดน าแผนฯ 20 ปี และแผนฯ 5 ปี   
จัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของหน่วยงานที่มีอยู่ให้สอดคล้อง โดยมุ่งเน้นการท างานใน
ลักษณะบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล จึงเป็นแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในการสนับสนุนการด าเนินงานด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งแผนดังกล่าว มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทั ล เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงานประสบความส าเร็จ 

 ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการปรับปรุงแก้ไข ทบทวน และจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
ดิจิทัล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ประสบความส าเร็จและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  บทสรปุผู้บริหำร 
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563-2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้

เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาการ
เกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการพัฒนาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2580 ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กระบวนการในการด าเนินงานเป็นการศึกษาแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นหลัก บริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัล วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนา รวมถึงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้วิเคราะห์และก าหนดประเด็นการพัฒนา และแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนระดับชาติว่าด้ วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 

1. โครงข่ายอินเทอร์เนต็
ความเร็วสูงเข้าถึงทุก
หมู่บ้าน 

2. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงไมเ่กินร้อยละ 2 
ของรายได้มวลรวม
ประชาชาติต่อหัว 

3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมต่อและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างประเทศ 

4. โครงข่าย แพรส่ัญญาณ
ภาพโทรทัศน์และกระจาย
เสียงวิทยุระบบดิจิทลั
ครอบคลมุทั่วประเทศ 

1. การส่งเสริมการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานของ
หน่วยงานในสังกัด กษ. 

- ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยดีิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างเท่าเทียมด้วยราคาที่
เหมาะสมและเป็นธรรม 

- ประสานขับเคลื่อนใหม้ีผู้ให้บริการข้อมูล (Content Provider) ลงทนุ
ให้บริการข้อมลูด้านการเกษตร 

2. การขับเคลื่อนและต่อ
ยอดพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

- สร้างนักพัฒนาเมืองอัจฉรยิะ พร้อมกับให้ความรู้ในวงกว้าง ด้วยการ
จัดกิจกรรมเพื่อให้เข้าถึงประเด็นความต้องการในบริบทของเมืองที่
ต้องการพัฒนา รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง 

- จัดให้มีหน่วยงาน/คณะขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในระดับประเทศและ
ระดับเมือง 

- จัดเก็บข้อมลูที่ดี มีการเชื่อมโยงข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลที่พร้อมต่อ
การน าไปพัฒนาต่อยอดและแบ่งปนัสู่การใช้ประโยชน์ท้ังในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือน าไปสู่การให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกรและ
ใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารราชการของเมืองอัจฉริยะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 

1. ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ
ไทยเพิ่มขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 

2. สัดส่วนของธุรกิจ SMEs 
ไทยท้ังในภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัล สามารถแข่งขันได้
ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวที
โลก 

3. ธุรกิจ SMEs สามารถใช้
นวัตกรรมและมีความเชียว
ชาญในการใช้เทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น 

4. สัดส่วนมูลคา่เพิ่มของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลต่อ GDP เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 

5. ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ผู้น าอุตสาหกรรมดิจิทลั
ของภูมิภาค 

1. การสนับสนุนระบบนิเวศ
ที่เอื้อต่อการด าเนินการ
ธุรกิจ SMEs ภาค
การเกษตร 

- ส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนปรับเปลี่ยนสู่เกษตรสมัยใหม่ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้ทุนสนับสนุน การเข้าถึง
สินเช่ือต้นทุนต่ า การส่งเสริมการเข้าถึงระบบ Logistic 

- เปลี่ยนเกษตรกรดั้งเดมิสู่การเป็นผูป้ระกอบการดิจิทัลทางการเกษตร 
ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการค้าขาย การตลาด จนถึง
กระบวนการน าส่งสินค้าและบริการให้แก่ผู้บรโิภค (Digital Trade 
and Marketing) 

- พัฒนาส่งเสรมิประสิทธิภาพกลไกตลาดใหเ้กิดสินค้าและบริการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัที่อ านวยความสะดวกในภาคเกษตรและที่เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า เช่น ระบบบริหารจัดการหลังบ้านในธุรกิจเกษตร ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มกลางที่ช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการ 

2. การท าการเกษตรยุคใหม่
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

- กระตุ้นให้เกดิการใช้เทคโนโลยดีิจทิัลและข้อมลู (Big Data) ในการ
ผลิตและบริหารจัดการสินคา้เกษตรตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกีย่ว 
และหลังเก็บเกี่ยว จนถึงตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Smart Farming 
Precision Farm) 

3. การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- พัฒนาส่งเสรมิประสิทธิภาพกลไกตลาดใหเ้กิดสินค้าและบริการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัที่อ านวยความสะดวกในภาคเกษตรและที่เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า เช่น ระบบบริหารจัดการหลังบ้านในธุรกิจเกษตร ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มกลางที่ช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการ 

- ผลักดันใหเ้กษตรกรมีการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการค้า (E - 
Commerce)/(E-payment) เพื่อให้สินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาด
ภายในประเทศและตลาดโลก เปน็การสร้างรายได้ สร้างงาน สร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ท้องถิ่น 

4. ยกระดับการวิจัย พัฒนา 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ด้าน
การเกษตร 

- ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม
ดิจิทัลด้านการเกษตร เพื่อยกระดบัภาคเกษตรสู่การเกษตรสมัยใหม ่
(Bio/Precision Sciences Technology and Innovation) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 

1. ประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มผู้อาศัยใน
พื้นที่ห่างไกล ผูสู้งอายุและ
คนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทลั 

2. ประชาชนทุกคนมีความ
ตระหนัก ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะในการใช้

1. สร้างโอกาสการเขา้ถึง
เทคโนโลยีดิจิทลัของ
เกษตรกร 

- สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ห่างไกล 

- เร่งกระตุ้นและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิิทัลในระดับ
ชุมชนเกษตรกร ในระดับหมู่บา้นทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การ
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ การเรียนรู้ และการใช้
บริการของรัฐ 



หน้า 5 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 2565 

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 
เทคโนโลยีดิจิทลัให้เกิด
ประโยชน์และสร้างสรรค ์

3. ประชาชนสามารถเข้าถึง 
การศึกษาสาธารณสุข และ
บริการสาธารณะผ่านระบบ
ดิจิทัล 

2. การยกระดับการ
ให้บริการความรู้ การ
ประชาสมัพันธ์ เพื่อ
เผยแพร่ และ
ประชาสมัพันธ์สู่
เกษตรกร 

- พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัให้เกิด
ประโยชน์และสร้างสรรคร์วมถึงความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
แยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดจิทิัลที่เปิดกว้าง 
o เพิ่มศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัให้เกิดประโยชน์

และสร้างสรรค์ของประชาชน และการจัดใหม้ีมาตรฐานการ
เรียนรูเ้ทคโนโลยดีิจิทัลขั้นพื้นฐานส าหรับเกษตรกร 

- สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรูด้ิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ี
ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก โดย 
o ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสารส าคญัของ

ราชการ ข้อมูล สถิติ ความรู้เชิงอาชีพ มรดกทางวัฒนธรรม ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น และสาระบันเทิงตา่งๆ เป็นต้น เร่งผลติหรือ
แปลงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล และเปิดให้ประชาชนเข้าถึง สืบค้นได้ รวมทั้งจัดให้มี
กลไกท่ีอนุญาตให้ประชาชน หรือธุรกิจสามารถน าข้อมลูไปต่อ
ยอดใช้ประโยชน ์

o สนับสนุนใหภ้าคส่วนต่างๆ ผลิตสือ่ดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ภาคการเกษตร ท้ังนี้สื่อที่ผลิตใหมจ่ะต้องรองรับความ
หลากหลายทางสังคม ท้ังด้านภาษา วัฒนธรรม สภาพร่างกาย 
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ฐานะทางเศรษฐกิจ 

o พัฒนาแพลตฟอร์มส าหรบัรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ 
ความสามารถของบุคคล ให้เป็นเวทีแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
เรียนรูร้่วมกันและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ 
น าไปสูเ่ศรษฐกิจและสังคมแบ่งปัน 

3. ยกระดับการบริการแหล่ง
เรียนรู ้

- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรูด้จิิทัลทางการเกษตรให้ครบถ้วน 
น่าสนใจ เข้าใจง่ายและประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงข่าวสาร 
องค์ความรู้ สามารถน าไปพัฒนาอาชีพ (AIC : Architecture and 
Innovation Center) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 

1. บริการภาครัฐตอบสนอง
ประชาชน ผู้ประกอบการ
ทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และแม่นย า 

2. ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ภาครัฐไดส้ะดวก และ
เหมาะสม เพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใส และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

1. การยกระดับการ
ให้บริการภาคการเกษตร 
(Front Office Service) 

- พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทลัภาครัฐเพื่อยกระดบัขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรกรและภาคเอกชน การอ านวยความ
สะดวกแก่นักลงทุน การเพิ่มศักยภาพการส่งออก/น าเข้า และธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เน้นการบริการแบบ One Stop Service 
(Single Point) 

- พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทลัภาครัฐเพื่อเสรมิสร้างความแข็งแกร่ง
ในการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาต ิ

- สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 2565 

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 
3. มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั

ภาครัฐ การจัดเก็บและ
บริหารฐานข้อมลูที่บูรณา
การไมซ่้ าซ้อน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงการ
ท างานระหว่างหน่วยงาน 
และให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การบูรณาการการบรหิาร
จัดการภายในองค์กร 
และยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- บูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐ เทคโนโลยี
ภาครัฐ (Gov Tech) ผ่านการเช่ือมโยงระบบจากหลายหน่วยงานใน
การบริหารจัดการ ด้านการเงินและการใช้จ่าย ด้านการจัดซื้อจดัจ้าง 
ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่าย
เงินเดือน 

- พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทลัของหน่วยงานในสังกัด กษ.เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้ความส าคญักับการ
ช่วยเหลือผูด้้วยโอกาส การเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บรกิารอิเลคทรอนิกส์ของภาครัฐ ควบคู่
ไปกับการยกระดับขีดความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลให้กับ
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับและทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 

1. บุคลากรในวิชาชีพด้าน
ดิจิทัลมีคณุภาพและ
ปริมาณเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา
ที่ขาดแคลน หรือมี
ความส าคญัต่อการสร้าง
นวัตกรรมดิจิทัล 

2.  เกิดการจ้างงานแบบใหม่ 
อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จาก
การพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล 
จ านวน 20,000 งาน 
ภายในปี พ.ศ.2563 

3. บุคลากรผู้ท างานทุกสาขามี
ความรู้และทักษะด้าน
ดิจิทัล 

1. การเสริมสร้างทักษะ
ความช านาญ แก่
บุคลากรในวิชาชีพด้าน
ดิจิทัล 

- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีรองรับ
เทคโนโลยีดิจิทลัในอนาคต ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องที่
ปฏิบัติงานในองค์การ 

2. การสร้างทักษะความ
เข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ส าหรับ
ข้าราชการทุกระดับ ใน
การปฏิบัติงาน การ
สื่อสาร และการท างาน
ร่วมกันกับผู้อื่น (Digital 
literacy/Skill, 
Classroom/ Course 
Work, E-Learning)  

- พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัลให้แก่บุคลากร ตลอดจนส่งเสริม
พัฒนาให้มีความสามารถสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลอยา่งชาญฉลาด
ในการท างานหรือสร้างรายไดรู้ปแบบใหม่ เพื่อน าไปสู่การสร้างคณุคา่
ให้กับองค์การได้เท่าทันความต้องการของผู้รับประโยชน ์

3. การสร้างทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจด้านดิจิทัลแก่
ผู้บริหาร 

- พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐใหม้ีความเข้าใจและสามารถวางแผน
ยุทธศาสตร์การน าเทคโนโลยีดจิิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์การ ท่ี
สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์การของหน่วยงานตลอดจนสามารถ
สร้างคณุค่าจากข้อมลูขององค์การและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานรัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 

1. ประชาชนและภาคธุรกิจมี
ความเ ช่ือมั่ น ในการท า
ธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็ม
รูปแบบ 

1. เสรมิสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความ
น่าเชื่อถือ ในการบริหาร
จัดการ และให้บริการ

- จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจและปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทลัด้วยการก าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบและกตกิา 
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยความสะดวกทาง
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เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 
2. มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบ

ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 

3. มีมาตรฐานข้อมูลที่ เป็น
ส ากล  เพื่ อ ร อ ง รั บก า ร
เช่ือมโยงและใช้ประโยชน์
ในการท าธุรกรรม 

ดิจิทัล (Digital 
Security) 

การค้า  และการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภาครัฐจะ
เป็นผู้เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการด าเนินการต่าง ๆ 

- สนับสนุนการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กบัภาคธุรกิจและประชาชนในการ
สื่อสาร และการท าธุรกรรมออนไลน์ เช่น จัดให้มีระบบการช าระเงนิท่ี
ตรงตามความต้องการ มปีระสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย 

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ท่ีเกี่ยวข้องในการให้สิทธิ 
ประโยชน์ เพื่อลดต้นทุนใหผู้้ประกอบการภาคเกษตร 

- ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏบิัติส าหรับผู้ให้บริการของรัฐในการ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้รับบริการ เช่น แนวปฏิบัติในการใช้งาน  Mobile Commerce หรือ 
Smart Phone แนวปฏิบตัิในการใช้งาน Social Media เป็นต้น  เพื่อ
รองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยดีิจิทัลในอนาคต 

2. ขับเคลื่อน ปรับปรุง 
กฎหมายภาคการเกษตร 
ที่มีการประยุกต์ใช้ดิจิทัล
ในการด าเนินงาน 

- ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดจิิทัลให้
มีความทันสมัย สอดคล้องกับพลวตัรของเทคโนโลยีดจิิทัลและบริบท
ทางสังคม 

ทั้งนี้การด าเนินงานตามกรอบทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตาม
แนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะท าให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถ
ปฏิบัติงาน และให้บริการภาครัฐได้อย่างเป็นเลิศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน มี การ
พัฒนาบุคลากร และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด เพ่ือบูรณาการข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถ
ก าหนด และก ากับนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ิมศักยภาพการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี 2  บทน ำ 
2.1. ควำมเป็นมำ 

สถานการณ์โลกที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจเข้มข้นขึ้น สังคมโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้นในสภาพไร้
พรมแดน แนวโน้มการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีที่สนับสนุนการท างานเช่นที่ผ่านมา
อีกต่อไป หากแต่ได้หลอมรวมเข้ากับวิถีการด าเนินชีวิต และปฏิวัติโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กระบวนการผลิต การค้า การบริการ การท างานของรัฐ และกระบวนการทางสังคมไปจากเดิม 

รัฐบาลตระหนักถึงความจ าเป็นในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยได้วางรากฐานการพัฒนา และปฏิรูปเชิง
โครงสร้างโดยการปรับบทบาทของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น “กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม” เพ่ือเป็นกลไกหลักในการผลักดันการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
และมีการตรา “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560”อันเป็นการวางรากฐาน
โครงสร้างเชิงสถาบันในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว 

ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดว่า“เพ่ือให้การ
พัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการดิจิ ทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ท าเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา” 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลักใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ก าหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่ใช้
ประโยชน์จากดิจิทัลทุกหน่วยด าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (แผนฯ 20 ปี) รวมทั้งน าแผนฯ 5 ปี ไปเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานโครงการรองรับ และ 
มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดน าแผนฯ 20 ปี และแผนฯ 5 ปี   
จัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของหน่วยงานที่มีอยู่ให้สอดคล้อง โดยมุ่งเน้นการท างานใน
ลักษณะบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และส่งให้ สดช. ส าหรับน าเสนอ
คณะกรรมการเฉพาะด้านตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
พ.ศ. 2560 มาตรา 22 ต่อไป 

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล จึงเป็นแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในการสนับสนุนการด าเนินงานด้วย
ระบบดิจิทัล ซึ่งแผนดังกล่าว มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
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เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงาน
ประสบความส าเร็จ 

2.2. หลักกำร และเหตุผล 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมถึงมอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ 
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รวมทั้งคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล
ทุกหน่วยด าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (แผนฯ 
20 ปี) รวมทั้งน าแผนฯ 5 ปี ไปเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานโครงการรองรับ และให้ส านักงบประมาณตั้ง
งบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 21 ทั้งนี้ยังมอบหมายให้ส านักงบประมาณน าแผนฯ 20 ปี และแผนฯ 5 ปี ไป
เป็นกรอบในการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และกรอบการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณา
การในแต่ละปีงบประมาณและมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดตัวชี้วัดของหน่วยงานของรัฐให้
สอดคล้อง พร้อมทั้งให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการในการวางแผนการสร้างและพัฒนาก าลังคนดิจิทัลของรัฐให้
สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทการพัฒนาของประเทศ โดยให้ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ก าหนดรายละเอียดกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานรองรับ 
และมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดน าแผนฯ 20 ปี และแผนฯ 5 ปี  
จัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของหน่วยงานที่มีอยู่ให้สอดคล้อง โดยมุ่งเน้นการท างานใน
ลักษณะบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่
แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลา 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 จากมติคณะรัฐมนตรี และบทบัญญัติของกฎหมาย ประกอบกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้ม
สถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วแบบก้าว
กระโดด ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ได้มีมติให้น าแผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตร
และสหกรณก์ลับไปทบทวน พร้อมปรับปรุงแก้ไขใหม่ จึงมีการปรับปรุงแก้ไข ทบทวน และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านดิจิทัล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคญัในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ประสบความส าเร็จและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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2.3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
1.1 เพ่ือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล พ.ศ. 2563-2565 ส าหรับเป็น

กรอบทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และประเทศไทย 4.0 
รวมทั้ง กรอบภารกิจ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนกรอบนโยบายและแผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.2 เพ่ือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโคงการ/กิจกรรมที่ชัดเจนตอบสนองต่อกรอบภารกิจ 
พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนกรอบนโยบายและแผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ของ กษ.  

2.4. เป้ำหมำย 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล พ.ศ. 2563-2565 เป็นกรอบการปฏิบัติงาน
ภายใน 3 ปี ที่มีความชัดเจน ตอบสนองต่อกรอบภารกิจ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนกรอบนโยบายและแผน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ กษ. น าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและผลักดันให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย
และภารกิจต่างๆ ของ กษ. ต่อไป 
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ส่วนที่ 3  เป้าหมายของการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 
สู่ดิจิทัลไทยแลนด์ในระยะ 5 ป ี

 

3.1 บริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เชื่อมโยงผู้คนและเข้ามามีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีการด ารงชีวิตใน

ปัจจุบันอย่างมากมาย ที่สร้างให้เกิดโอกาสใหม่ และพลังการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งจากผลการส ารวจของ Accenture ในกลุ่มผู้บริหารธุรกิจและไอทีมากกว่า 3,100 คน พบว่า 
ร้อยละ 33 ของเศรษฐกิจทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ร้อยละ 86 ของผู้ที่ตอบผลการ
ส ารวจยังคาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
จึงส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมและแสวงหาโอกาสในการพัฒนาประเทศ 

จากอดีตที่ผ่านมาถึงแม้ประเทศไทยจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตด้าน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) เป็นส าคัญ ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต
ของประชาชนเท่าที่ควรส่งผลให้ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม
มาโดยตลอด ทั้งด้านการกระจายรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ตลอดจนปัญหาความยากจนของประชาชนที่เรื้อรังมานาน ในขณะที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.5 ต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2558 
 เป็นต้นมา 

โดยรัฐบาลยุคปัจจุบันได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาวตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วผ่านการปฏิรูปในหลายด้าน ทั้งใน
เรื่องของการศึกษา ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและ
ระบบราชการ ฯลฯ เพ่ือให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงต่อไป ซึ่ง
เป็นโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาประเทศเพ่ือรองรับต่อสถานการณ์และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ซึ่งต้อง
ให้ความส าคัญและเตรียมรับมือดังตัวอย่างความท้าทายที่ต้องเผชิญต่อไปนี้ 

1) กับดักที่ประเทศไทยก ำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
กับดักรำยได้ปำนกลำง (Middle-Income Trap) โดยที่ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะดังกล่าวอย่าง

ยาวนานมาเกือบ 20 ปี การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงเป็นหนึ่งใน
เป้าหมายการพัฒนาประเทศเร่งด่วนของรัฐบาล ด้วยการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ 
และอุตสาหกรรมกระแสใหม่ที่หมายรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล 

กับดักควำมเหลื่อมล  ำ (Inequality Trap) โดยที่ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมนั้นมีหลากหลายมิติ
ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพคน ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านโอกาสทางสังคมและการได้รับสิทธิประโยชน์
ต่างๆ รวมถึงบริการของภาครัฐ และยังรวมถึงความเหลื่อมล้ าทางดิจิทัล (Digital Divide) หรือความแตกต่าง
และช่องว่างระหว่างผู้ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้ที่เข้าไม่ถึง ไม่เข้าใจและไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ได้ 



หน้า 12 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 2565 

กับดักควำมไม่สมดุล (Imbalance Trap) หลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเน้นพัฒนาความม่ัง
คั่งทางเศรษฐกิจ โดยละเลยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุขและการยกระดับศักยภาพและ
ภูมิปัญญามนุษย์ จนส่งผลกระทบเชิงลบในมิติต่างๆ มากมาย 

โดยกับดัก 3 ด้านที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยไม่สามารถสร้างความมั่งคั่ง มี
ความมั่นคงในแนวทางที่ยั่งยืนได้ (ปัจจุบันประชากรโลกมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวปีละ 13,500 เหรียญดอลลาร์
สหรัฐ ขณะที่คนไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวปีละ 6,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ แสดงว่าคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเพียง
ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเท่านั้น) จึงเป็นเหตุผลส าคัญของการปรับเปลี่ยนโมเดลทางเศรษฐกิจ จาก  
Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 โดยใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเป็น
เครื่องมือสนับสนุนที่ส าคัญ 

2) กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ด้วย
นวัตกรรม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่แข่งขันด้วย
นวัตกรรมได้ ซึ่งยังคงด าเนินงานในรูปแบบเดิม และยังคงใช้แรงงานคนด าเนินงานเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงยัง
อาศัยการน าเข้าจากต่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก มากกว่าการใช้เทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ดิจิทัลเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่ม  SMEs ซึ่งแม้มีการจ้าง
งานรวมถึงร้อยละ 80.4 ของประเทศ แต่มูลค่าการด าเนินธุรกิจของ SMEs คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.3 ของ 
GDP และผลิตภาพของ SMEs ไทยยังไม่สูงนัก นอกจากนี้ SMEs มีการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลใน
ระดับต่ าเม่ือเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ 

3) กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจของโลก 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถือเป็นโอกาสส าคัญของประเทศไทย ที่จะใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่ม

ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รวมถึงการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย ตลอดจนการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก
แบบหลายศูนย์กลาง กอปรกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจชั้นน าของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
ยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น จะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่ง
ประเทศไทยมีจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่กลางคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีความ
หลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและสัตว์มาก อันเป็นรากฐานมั่นคงของการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่หลากหลายที่สุดประเทศหนึ่ง คุณภาพฝีมือแรงงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

4) กำรก้ำวสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
จากรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประเทศไทยจะมีจ านวนประชากรสูงอายุมากขึ้น

อย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยคาดกันว่าจ านวนผู้มีอายุมากกว่า 65 ปี จะมีจ านวนราวร้อยละ 20 ของประชากรใน 
พ.ศ. 2568 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 30 ใน พ.ศ. 2593 ตามล าดับ การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร จะมีนัยต่อผลิตภาพ (Productivity) และการมีส่วนร่วมในภาคแรงงานในอนาคตรวมถึงความ
ต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลผู้สูงอายุ โดยที่หากไม่มีการเตรียมความ
พร้อมที่ดีพอ ผู้สูงอายุเหล่านี้จะเป็นภาระของประเทศในด้านงบประมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
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5) กำรพัฒนำศักยภำพคนในประเทศ 
ในการพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการสร้างศักยภาพของ

ทุกคน ยกระดับคนไปสู่สังคมฐานความรู้ ให้มีความสามารถเพ่ิมขึ้น ให้สามารถขยับไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยี
หรือรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารในการประกอบอาชีพมากขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานทักษะฝีมือสูง และการว่างงานของแรงงานทักษะฝีมือต่ า นอกจากนี้ ส าหรับประชาชนทั่วไปเทคโนโลยี
ดิจิทัลจะช่วยให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลก
ด้วย 

6) กำรแก้ไขปัญหำคอรัปชั่น 
ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและการพัฒนาประเทศใน

ทุกมิติโดยคอร์รัปชั่นเป็นอุปสรรคอันดับหนึ่งในทัศนะของนักลงทุนต่างชาติที่จะตัดสินใจลงทุนและท าธุรกิจใน
ประเทศไทย โดยกรณีคอร์รัปชั่นที่ส าคัญคือการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการใช้งบประมาณ
ประจ าปี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตสูงสุด จ าเป็นต้องมีการสร้างความโปร่งใส
ให้กับภาครัฐด้วยการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนในการตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐได ้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

7) กำรรับมือต่อภัยคุกคำมไซเบอร์ 
ภัยในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่างๆ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูป

แบบอย่างต่อเนื่องและท าให้เกิดผลกระทบที่ทวีความรุนแรงตามจ านวนธุรกิจและผู้ใช้งานระบบดิจิทัล  ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยต่างๆเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการพัฒนาทักษะความรู้ เพ่ือป้อง กันตนเองและหน่วยงาน ลด
ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีหรือภัยคุกคาม และลดความเสียหายจากผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

8) กำรบริหำรจัดกำรภัยธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งจ าเป็นมากขึ้นในยุคปัจจุบัน  เนื่องจาก

ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศท้ังเชิงเศรษฐกิจและสังคม ท าให้เกิดปัญหาความ
เสื่อมโทรมและความขัดแย้ง ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้อง
รับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมสูงขึ้น เช่น คุณภาพน้ า ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ก๊าซเรือนกระจก จาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ไปจนถึงการเตรียมพร้อมกับการเกิดภัยภิบัติตามธรรมชาติที่เกิด
บ่อยครั้งและทวีความรุนแรงอันจะส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคการผลิตของประเทศโดยเฉพาะภาคการเกษตร 

ตามที่ได้กล่าวถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่ง
เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพลิกโฉม
การพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล ในมิติต่างๆ ดังนี้ 

1) มิติด้ำนเศรษฐกิจ 
การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ ให้เกิดการกระจาย

ทรัพยากรและโอกาสที่ทั่วถึง พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในภาคการเกษตร การผลิต และการบริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
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การปฏิรูปอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค 4.0 เพ่ือก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง หาโอกาสทางธุรกิจรูปแบบ
ใหม ่ที่ไม่เน้นแรงงานราคาถูก ทรัพยากรธรรมชาติที่ร่อยหรอ แต่หันไปเน้นการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีที่จะ
ช่วยให้เกิดสินค้าหรือบริการที่แก้ปัญหาได้แบบก้าวกระโดด 

การเพ่ิมศักยภาพของภาคธุรกิจ เพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันจากการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคของประเทศไทยในอนาคต 

2) มิติด้ำนสังคม 
การปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ ศักยภาพของคนในประเทศ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนด าเนินงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ โดยคนรุ่นใหม่จะต้องชาญ
ฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลก 

การปฏิรูปการเมือง เพ่ือแก้ปัญหาคอร์รัปชันอันเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ สร้างความโปร่งใสให้กับ
ภาครัฐ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐและเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
มีสิทธิมีเสียงในการบริหารประเทศมากข้ึน 

การปฏิรูประบบราชการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ เพ่ิมความ
โปร่งใส การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพ่ิมโอกาสทางสังคม สร้างความเท่าเทียม และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ จากเดิมที่มี “ช่องว่าง” ทั้งในด้านการจัดการทรัพยากรและการ
ให้บริการต่อประชาชน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและชุมชนได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและ
เท่าเทียมในอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ที่จะส่งผลต่อ
ภาระงบประมาณด้านสุขภาพต่อไปในอนาคต 

3) มิติด้ำนสิ่งแวดล้อม 
การปฎิรูปการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและ

ความเหลื่อมล้ าอันเกิดจากการผลักภาระความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมให้แก่ประชาชน  ด้วยการสร้าง
ความยั่งยืนผ่านกลไกการพัฒนาที่จะช่วยลดความเปราะบางต่อภัยธรรมชาติ  และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ไปจนถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 

มิติความท้าทายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสส าคัญของประเทศที่จะน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้าง
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น และช่วยเพ่ิมพลังขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ต่อไป 
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3.2 วิสัยทัศน์ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
การก าหนดแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายและแผนระดับชาตฯิ นี้ได้

ด าเนินการโดยยึดถือหลักการพ้ืนฐาน คือ ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การใช้ประโยชนสูงสุด
จากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม การวางแผนจากข้อมูลความพร้อมของ
ประเทศ และการรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ ตามแนวทางประชารัฐ 
โดยไดก้ าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภูมิทัศน์ของการพฒันาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อไปนี้ 

3.2.1) วิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เพ่ือให้นโยบายและแผนระดับชาติ
ฯ สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ดิจิทัลออกเป็น  
4 ระยะ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ ตามท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ คือ 

ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจทิัลไทยแลนด์ 
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ยุคที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และ
ทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยัง่ยืน 

3.2.2) เป้ำหมำยและตัวชี วัดควำมส ำเร็จ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนดเป้าหมายการ

พัฒนาในระยะ 10 ปี ดังนี้ 
เป้าหมายที ่1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 
- ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนานวัตกรรม และสร้างสรรค์ธุรกิจแนว

ใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
- อุตสาหกรรมดิจิทัลมีบทบาทและความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมขึ้นตลอดจน

เป็นที่รู้จักและยอมรับในประชาคมโลก 
- เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งจากภายใน โดยธุรกิจฐานราก และ SMEs ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ในการสร้างศักยภาพในการท าธุรกิจ และสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดโลก 
ตัวชี้วัด 

- ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน World Competitiveness Scoreboardอยู่
ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 15 อันดับแรก 

- อุตสาหกรรมดิจิทัลมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
โดยสัดส่วนมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อ GDP เพ่ิมข้ึน เป็นร้อยละ 25 

เป้าหมายที่ 2 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

- ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและ
สื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียม 

- คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น จากการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะ
โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ตัวชี้วัด 
- ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเสมือนเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

ประเภทหนึ่ง 
- อันดับการพัฒนาตามดัชนี ICT Development Index (IDI) อยู่ในประเทศที่มีการพัฒนา

สูงสุด 40 อันดับแรก 

เป้าหมายที ่3 พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และ
ทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

- ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
ตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
(Digital Literacy) 

- ประเทศไทยมีก าลังคนด้านดิจิทัลที่มีความรู้  ความสามารถ และความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากลและก าลังคนในประเทศมีความรอบรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงาน 

ตัวชี้วัด 
- ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด

ประโยชน์และสร้างสรรค์ 

เป้าหมายที ่4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

- กระบวนทัศน์การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการของทางภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บริการประชาชน ธุรกิจ และทุกภาคส่วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด 
- อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล ในการจัดล าดับของ UN e-Government Rankingsอยู่

ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 50 อันดับแรก 
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3.2.3) ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape) 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน

สอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้นในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงก าหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลหรือทิศทางการพัฒนาและ
เป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
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ระยะที่ 1 (1 ปี 6 เดือน) Digital Foundation ประเทศไทยลงทุนและสร้ำงฐำนรำกในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

มิติด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประเทศไทยจะมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะเข้าถึงชุมชน 
10,000 แห่ง และมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งเตรียมการลงทุนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง เชื่อมต่อกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคอย่างเพียงพอทั้งทาง
ภาคพ้ืนดินและภาคพ้ืนน้ า 

มิติด้านเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศเพ่ือปรับสมดุลทางเศรษฐกิจด้วย
การปรับปรุงและปรับเปลี่ยนบริบทในการท าธุรกิจในยุคดิจิทัลให้ลื่นไหลมากขึ้น (Frictionless) รวมถึงการ
ส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจที่เดิมยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมากนักให้เข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจที่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจ
ชุมชน 

มิติด้านสังคม ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในชนบทและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เทคโนโลยีดิจิทัล และบริการของรัฐได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพหรือพ้ืนที่ผ่าน
ช่องทางบริการดิจิทัลที่หลากหลาย และมีการสร้างความตระหนัก เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะในท้องถิ่นทุกพ้ืนที่
มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

มิติด้านภาครัฐ การบริหารจัดการของภาครัฐจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบมีการ
ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษมากขึ้น เกิดการใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเริ่ม
บูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน น าไปสู่การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) 
และมีชุดข้อมูลและระบบบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service Platform) ที่มีมาตรฐานสามารถ
เข้าถึง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช้งานร่วมกันได้ 

มิตดิ้านทุนมนุษย์ ก าลังคนในประเทศได้รับการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลที่มีมาตรฐานสากลและเป็น
ที่ยอมรับในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Specialist) และก าลังคนทั่วไปที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Digital Competent Workforce) 

มิติด้านความเชื่อมั่น มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอ้ือต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กลุ่มกฎหมายที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
โครงสร้างเชิงสถาบัน การจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ระยะที่ 2 (5 ปี) Digital Thailand Inclusion ทุกภำคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตำมแนวประชำรัฐ 

มิติด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน ประเทศไทยมีโครงข่ายความเร็วสูงแบบใช้สายและแบบไร้สาย เข้าถึงทุก
หมู่บ้าน และครอบคลุมทั่วประเทศ โดยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
ภูมิภาค ที่มีศูนย์ข้อมูลที่ได้มาตรฐานกระจายอยู่ทุกภูมิภาค และมีศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลรายใหญ่ที่
ส าคัญตั้งอยู่ในประเทศ นอกจากนี้การแพร่ภาพและกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์จะต้องเปลี่ยนผ่านจาก
ระบบแอนะล็อกมาเป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีโครงข่ายแพร่สัญญาณภาพและกระจายเสียงระบบ
ดิจิทัลที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริการได้อย่างทั่วถึง 
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มิติด้ำนเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เติบโตด้วยการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Data Driven) และเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนากระบวนการ
ผลิตของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้มีความทันสมัยและพัฒนาไปสู่การท าธุรกิจด้วย
ระบบอัตโนมัติ  นอกจากนี้ ธุ รกิจเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Innovation Driven Entrepreneur หรือ 
Technology Startup) มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ 

มิติด้ำนสังคม ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการสาธารณะพ้ืนฐานผ่านทาง
สื่อดิจิทัล และน าดิจิทัลมาใช้เพ่ือการพัฒนาในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนรู้ และการใช้ดิจิทัล
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู หลักสูตร และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีเนื้อหา
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการช่วยส่งเสริมดูแลสุขภาพ
ส าหรับผู้คนทั้งในเมืองและในชนบทที่ห่างไกลหรือขาดแคลนแพทย์ 

มิติด้ำนภำครัฐ เกิดการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานโดยสมบูรณ์  
ผู้บริหารภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับ และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือ
ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ทันสถานการณ์ พัฒนาบริการที่ขับเคลื่อนโดยความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal 
Design) ผ่าน Single Window เพ่ิมขึ้น ภาครัฐสนับสนุนการด าเนินธุรกิจโดยการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูล บริการ รวมทั้งนวัตกรรมของการบริการ และระบบการบริหารจัดการของภาครัฐการบริหารจัดการ 
และการบริการต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Connected Governance) ได้อย่างสะดวกทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสามารถตรวจสอบ
ได ้และน าไปสู่การด าเนินงานที่มีความโปร่งใส (Transparency) และน่าเชื่อถือ (Accountability) 

มิติด้ำนทุนมนุษย์ ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้างก าลังคนทางด้านดิจิทัล เพ่ือเร่งสร้างและพัฒนา
ก าลังคนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ที่รูปแบบการจ้างงาน
และวัฒนธรรมการท างานเปลี่ยนแปลงไป จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนและเอ้ือให้
ธุรกิจจากทั่วโลกสามารถท างานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก น ามาซึ่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
ธุรกิจใหม ่ซึ่งประเทศไทยจะมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านดิจิทัลเข้ามาท างานในประเทศมากข้ึน 

มิติด้ำนควำมเชื่อม่ัน มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอ้ือต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีการปรับปรุง
กฎระเบียบและกระบวนการท างานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ท าให้การท า e-Business ในประเทศไทยมีความ
สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน และน่าเชื่อถือ การเคลื่อนย้ายสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบ e-Logistics 
ด้านระบบการช าระเงินมีวิวัฒนาการใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนการท าธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่สะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบทันที กฎหมายที่สนับสนุน
และจ าเป็นต่อนโยบาย Digital Economy จะมีการบังคับใช้อย่างครบถ้วน 
 

ระยะที่ 3 (10 ปี) Full Transformation ประเทศไทยก้ำวสู่กำรเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” ที่
ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จำกนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 

มิติด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน ประเทศไทยจะมีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ทันสมัยทัดเทียมประเทศที่
พัฒนาแล้ว และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่นเดียวกับถนน 
ไฟฟ้า ประปา ด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบใช้สายที่เข้าถึงทุกบ้าน และรองรับการหลอมรวม 
(Convergence) มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สามารถเข้าถึงได้ในทุกสถานที่  ทุกเวลา ส าหรับผู้ใช้ หรือ
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ทุกสรรพสิ่งที่ต้องการเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคมหลักจะมีเส้นทางเชื่อมต่อกับต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยี
ที่หลากหลายรองรับปริมาณความต้องการใช้งานที่เพ่ิมขึ้นอย่างไม่จ ากัด ระยะทางและความเร็ว จะไม่ได้เป็น
อุปสรรคในการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศ ข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ จะถูกเก็บไว้ที่ศูนย์
ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงและโยกย้ายได้ตลอดเวลา โดยไม่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี และผู้
ให้บริการระบบการแพร่ภาพและกระจายเสียงแบบดิจิทัลจะถูกหลอมรวม โดยส่งผ่านสื่อหลายรูปแบบด้วย
เทคโนโลยีที่หลากหลาย ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

มิติด้ำนเศรษฐกิจ ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนดิจิทัล ภาคอุตสาหกรรม 
สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างานเข้าสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ  
(Smart Factory) รองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมในยุคที่  4 (Industry 4.0) และภาคการเกษตรทั่วประเทศ 
ตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กปรับเปลี่ยนรูปแบบสู่การท าการเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Agriculture) 
ขณะเดียวกันกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยสามารถน านวัตกรรมดิจิทัลเข้ามา
ขับเคลื่อนธุรกิจ (Innovation Driven Enterprises: IDE) จนสามารถเข้าไปมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ
ได ้

มิติด้ำนสังคม ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการสามารถ
เข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมีการรวบรวมและแปลงข้อมูล 
องค์ความรู้ของประเทศ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
และน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย สะดวก และสร้างสรรค์ พร้อมกับสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
การอนุรักษ์และเผยแพร่ สร้างจุดยืนของประเทศไทย น าความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดเก็บและต่อยอดสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในระยะยาว ในขณะเดียวกันประชาชนสามารถรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร อ่านออกเขียนได้ทางดิจิทัล มี
ทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการก าหนด 
ออกแบบ พัฒนา และขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 

มิติด้ำนภำครัฐ รัฐบาลมีกระบวนการท างานเป็นระบบดิจิทัลโดยสมบูรณ์ เชื่อมโยงการท างาน และ
ข้อมูลระหว่างภาครัฐจนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (One Government) และเชื่อมโยงประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดย
ภาครัฐจะแปรสภาพเป็นผู้จัดให้มีการบริการของภาครัฐจากรูปแบบเดิม ไปสู่รูปแบบการบริการสาธารณะใน
ลักษณะอัตโนมัติ (Automated Public Services) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) 
ผ่านระบบดิจิทัลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยผู้ใช้งานไม่ต้อง
ร้องขอต่อภาครัฐ การก าหนดนโยบายและการตัดสินใจอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ทันสมัย มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ ่และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มิติด้ำนทุนมนุษย์ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างก าลังคนทางด้านดิจิทัลเป็นงานต่อเนื่องระยะยาวที่จะ
เห็นผลในช่วง 10 - 20 ปี หากมีการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม ประเทศไทยจะสามารถสร้างงานที่มี
คุณค่าสูง ด้วยการพัฒนาทักษะของก าลังคนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสูง (Advanced Digital Skill) 
เพ่ือให้สามารถผลิตก าลังคนทางด้านดิจิทัลที่ เพียงพอ สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศ ในระยะนี้ทกั ษะและวิชาชีพที่มุ่งตอบสนองการท างานรูปแบบใหม่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น 
โดยเฉพาะก าลังคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายของการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์อัจฉริยะ 
ประเทศไทยจะมีระบบนิเวศของการท างานรูปแบบใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Workplace 
Ecology) เป็นแกนกลางส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับระบบเศรษฐกิจและ
สังคม โดยไม่ยึดติดกับสถานที่และเวลา (Mobility Workplace) มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบของระบบ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งการแบ่งปัน (Sharing Economy) รวมถึง มีก าลังคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะดิจิทัลระดับสูง
และเป็นทักษะเฉพาะด้านที่ผสมผสานองค์ความรู้ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 

มิติด้ำนควำมเชื่อม่ัน มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอ้ือต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระยะยาว (10 ปี) 
ประเทศไทยมีกฎหมาย/ระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า การท าธุรกรรมดิจิทัล และต้องมีการทบทวน
กฎหมาย กฎระเบียบ กติกาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก
อย่างแท้จริง 

 
ระยะที่ 4 (10 - 20 ปี) Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว

สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและคุณค่ำทำงสังคมอย่ำงย่ังยืน 
มิติด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จึงยากที่

จะคาดการณ์ภาพอนาคตได้ แต่อาจกล่าวได้ว่าในระยะ 10 ปีต่อจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่
ในสังคมเพราะการแพร่กระจายและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ท าให้ประชาชน
คุ้นเคยและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยอัตโนมัติ  ท าให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเสมือนปัจจัยที่ห้าในการใช้
ชีวิตประจ าวัน การด าเนินกิจกรรมทุกประเภท ดังนั้น ประชาชนอาจไม่ได้สังเกตหรือรู้สึกถึงการมีอยู่ของ
เทคโนโลยีดิจิทัล แต่หากขาดเทคโนโลยีดิจิทัล การด าเนินงานต่างๆ จะหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง 

มิติด้ำนเศรษฐกิจ เศรษฐกิจประเทศไทยเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การผลิต การลงทุน หรือการจ้างงาน ท าให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก
รายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างไรก็ตามการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลอาจส่งผลต่อการน าหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะมาทดแทนก าลังคนในกระบวนการผลิตของ
ภาคการผลิตและการบริการเป็นจ านวนมาก 

มิติด้ำนสังคม ประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาจากศูนย์กลางไปยังชนบทเป็นการพัฒนา
ความเจริญจากชนบทเข้าสู่ศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการสร้างให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ทันสมัยทัดเทียม
ประเทศที่เจริญแล้ว โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแทนที่  และการใช้งานจะถูกพัฒนาให้
เป็นบริการที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการเข้าถึงบริการจะสามารถท าได้ทุกที่ ทุก
เวลา ด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะที่หลากหลาย การใช้บริการโครงข่ายดิจิทัลเพ่ือติดต่อสื่อสารกับผู้ที่อยู่ห่างไกลกัน 
สามารถท าได้เสมือนกับเป็นการสื่อสารแบบใกล้ตัว ข้อมูลปริมาณมหาศาลจะถูกจัดเก็บในศูนย์ข้อมูลหรือแหล่ง
เก็บข้อมูลที่กระจายอยู่ทั่วบนเครือข่าย เปรียบเสมือนกับข้อมูลที่จัดเก็บมีอยู่ทุกที่และสามารถเข้าถึงได้แบบ
ทันทีเม่ือต้องการ 

มิติด้ำนภำครัฐ การท างานของภาครัฐที่หลอมรวมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียวที่ท างานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว โปร่งใส เปลี่ยนแปลงบทบาทภาครัฐในอนาคต โดยภาครัฐจะไม่เป็นผู้สร้าง
บริการสาธารณะอีกต่อไป แต่แปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการสร้างบริการสาธารณะโดย
ภาคเอกชนและประชาชน เรียกว่า บริการระหว่างกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล 
(Universal Design) ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที ่และภาษา 
โดยบทบาทของภาครัฐในอนาคตเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก ผู้ก ากับดูแลบริหารจัดการการให้บริการ
ระหว่างกันให้เกิดความเป็นธรรม ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองและบริหารบ้านเมืองโดย
สมบูรณ์ นอกจากนี้จากความส าเร็จในการก้าวเข้าสู่การเป็น One Government ท าให้ประเทศไทยเป็นผู้น า
ด้านรัฐบาลดิจิทัลทั้งการบริหารจัดการภาครัฐและบริการประชาชนในภูมิภาคอาเซียน 
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มิติด้ำนทุนมนุษย์ ด้วยการเตรียมความพร้อมในการสร้างก าลังคนและการจ้างงานรูปแบบใหม่ๆใน
ระยะก่อนหน้า ประเทศไทยจะมีความพร้อมและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านก าลังคนดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน
ขณะเดียวกันด้วยการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่เป็นไปอย่างง่ายดายมากขึ้น ก าลังคนด้านดิจิทัลที่ท างานในประเทศ
ไทยจะมีความหลากหลาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญและก าลังคนจากต่างประเทศด้านดิจิทัลเข้ามาท างานในประเทศ
ไทยมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของประเทศไทยท างานให้กับบริษัทที่ตั้งอยู่ต่างประเทศมากขึ้น 

มิติด้ำนควำมเชื่อม่ัน มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอ้ือต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประเทศไทยเป็น
ประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนา ทบทวนกฎระเบียบ กติกาด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องจริงจังในภูมิภาคอาเซียน 
 

3.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์

ดิจิทัลของประเทศไทย 4 ระยะ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันมี
การก าหนดเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และมีแผนงานเพ่ือ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 
 

ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เพ่ือรองรับการเป็นดิจิทัล

ไทยแลนด์ เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ส าคัญ ประกอบด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียงที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศการค้าและพาณิชย์ การบริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใช้งานรูปแบบต่างๆ อันเป็น
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ประโยชน์ต่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมของประเทศ รวมทั้งเพ่ือรองรับการ
เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในอนาคต 

ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 1 นี้ จะสร้างให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการเข้าถึงบริการจะสามารถท าได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพด้วยอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่รองรับความต้องการ และราคาค่าบริการที่ต้องจ่ายจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ
ดิจิทัลอีกต่อไป ในอนาคตโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า ประปา ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่ง 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1. โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
2. ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว 
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 
4. โครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ 
แผนงาน 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความทันสมัยมี

เสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการการใช้งานของทุกภาคส่วน ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือสร้าง
โอกาสการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างเท่าเทียมกัน 

2. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของภูมิภาค
อาเซียนโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง  ทั้งการเป็นเส้นทางผ่าน
การจราจรของข้อมูลส าหรับภูมิภาค และเป็นที่ตั้งส าหรับผู้ประกอบการเนื้อหารายใหญ่ของโลก 

3. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน คลื่นความถี่ (Refarm and Release) 
และการหลอมรวมของเทคโนโลยีในอนาคต รวมทัง้ ปรับแก้กฎหมาย เพ่ือสนับสนุนการใช้ทรัพยากรของ
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียง รวมถึงการหลอมรวมของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และ
สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานในภาวะ
วิกฤติ 

4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
ดิจิทัลให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
ยุทธศำสตร์ที ่2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว  ภายใต้การส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล จ าเป็นต้องเร่งสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต 

ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 2 นี้ เป็นการเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy 
Acceleration) โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem) ควบคู่กับ
การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจและกระตุ้นให้
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ภาคเอกชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และปรับปรุงแนวทางการท า
ธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) รวมถึง
ธุรกิจใหม่ (Startup) ในด้านเศรษฐกิจชุมชน เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเชื่อมโยงท้องถิ่นกับตลาดโลกสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าชุมชน 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1. ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพ่ิมข้ึนจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย ทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเข้าถึง

เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถแข่งขันได้ท้ังในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก โดยเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชนในการขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

3. ธุรกิจ SMEs สามารถใช้นวัตกรรมและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น  โดยอันดับ
ของประเทศไทยในดัชนีชี้วัดการใช้นวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีภายใต้  Global 
Competitiveness Index อยู่ในอันดับที ่30 

4. สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ GDP เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
5. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น าอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค 
แผนงาน 
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและส่งเสริม

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปการท าธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
2. เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยด าเนินการ

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
3. เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) เพ่ือให้เป็นฟันเฟืองส าคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในอนาคต 
 

ยุทธศำสตร์ที ่3 สร้ำงสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงเท่ำเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลงข้อมูลองค์ความรู้
ของประเทศทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก โดยประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 นี้ เป็นการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ (Digital Society) มุ่งหวังที่จะลด
ความเหลื่อมล้ าทางโอกาสของประชาชนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน การขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังมีราคาแพงเกินไป 
และให้ความส าคัญกับการพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด รู้เท่าทันข้อมูล และมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โดยสุดท้าย เมื่อโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลพร้อม และพลเมืองดิจิทัลพร้อมแล้ว 
เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มผ่านบริการดิจิทัลต่างๆ 
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1. ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ และคนพิการสามารถเข้าถึง

และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด

ประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy) 
3. ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ ผ่านระบบดิจิทัล 
แผนงาน 
1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ

ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีห่างไกล 
2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์รวมถึง

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 
3. สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง

สะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 
4. เพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ และได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชนแบบ

ทุกวัย ทุกที ่ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. เพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึง และเท่าเทียม รองรับการ

เข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ยุทธศำสตร์ที ่4 ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ
จนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะ จะอยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง
บริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา และในระยะต่อไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการ
ท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการสร้าง
บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า บริการระหว่างกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบ
ที่เป็นสากล (Universal Design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
การปกครอง/การบริหารบ้านเมืองและเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 นี้ เป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานและการให้บริการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท างานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว 
อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชน
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิ
ส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอย่างมีมาตรฐาน ให้ความส าคัญ
กับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล รวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ
เพ่ือให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถน าข้อมูลและบริการของภาครัฐไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม
บริการ และสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป 
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1. บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ

แม่นย า 
2. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส และการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 
3. มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ ไม่ซ้ าซ้อน 

สามารถรองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนงาน 
1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือ

ผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) 
2. ปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการท างานของรัฐ (Open Government) เพ่ือน าไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ 
4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพ่ือรองรับการ

พัฒนาแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพ้ืนฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ 
 

ยุทธศำสตร์ที ่5 พัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
การพัฒนาก าลังคนดิจิทัล หมายถึง การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ท างานให้มีความสามารถในการ

สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ  รวมถึงการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุก
สาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างให้เกิดการจ้าง
งานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ขึ้นมารองรับการท างานใน
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นทั้งกลุ่มคนท างานที่จะเป็นก าลังส าคัญในการสร้างผลิตภาพการผลิต 
(Productivity) ในระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล อย่างไรก็ตามการเตรียมความ
พร้อมให้ประชาชนทั่วไป ก็เป็นอีกเรื่องที่ส าคัญอย่างทัดเทียมกัน 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1. บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ขาด

แคลน หรือมีความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล 
2. เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 20,000 

งาน 
3. บุคลากรผู้ท างานทุกสาขามีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 
แผนงาน 
1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ทั้งบุคลากรภาครัฐและเอกชน

ทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรวัยท างาน และวัยเกษียณให้มีความสามารถสร้างสรรค์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้รูปแบบใหม่ น าไปสู่การสร้างคุณค่า
สินค้าและบริการได้เท่าทันความต้องการของผู้รับประโยชน์ 
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2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับ
บุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน 

3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ยุทธศำสตร์ที ่6 สร้ำงควำมเชื่อม่ันในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบและกติกา 

ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการสร้างความมั่นคงปลอดภัย การสร้างความเชื่อมั่น และการคุ้มครองสิทธิให้แก่
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพ่ือก่อให้เกิดการอ านวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมกับสร้างแนวทางขับเคลื่อนอย่างบูรณาการเพ่ือรองรับการ
เติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 นี้ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ ผู้ท างาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วยขับเคลื่อน
ประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการอ านวยความสะดวกให้กับทุกภาค
ส่วน โดยภารกิจส าคัญยิ่งยวดของยุทธศาสตร์นี้ จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุ้มครองความ
เป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity) 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1. ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่น ในการท าธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตที่ท าธุรกรรมเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่องและมูลค่า e-Commerce เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี 
2. มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยผลักดัน 

Data Protection Law และปรับแก้ไข Computer Crime Law ให้บังคับใช้ได ้
3. มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท าธุรกรรม 
แผนงาน 
1. จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการก าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบและกติกา 
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้า และการใช้ประโยชน์ในภาค
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการด าเนินการต่างๆ 

2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัต
ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 

3. สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท าธุรกรรมออนไลน์ 
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ส่วนที่ 4  กำรขบัเคลื่อนด้ำนดิจิทลั 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4.1 บริบทแห่งอนำคตด้ำนเกษตร 
ภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ประชากรประมาณ 24 ล้านคน แต่ที่ผ่านมาการพัฒนาภาคเกษตรมีความท้าทายหลายด้าน ทั้งการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในระยะ 20 ปี ที่มุ่งยกระดับ
ประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว จึงท าให้ภาคการเกษตรมีความจ าเป็นที่
จะต้องให้ความส าคัญกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการสร้างความมั่ นคงทางอาหาร
และสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยอาศัยจุดเด่นทั้งเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสินค้าเกษตร รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของไทย พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิ
ปัญญาในการพัฒนาและสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการระบบนิเวศตลอดห่วงโซ่การผลิต 
ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด การบริโภค รวมถึงด้านโลจิสติกส์ และการเชื่อมโยงไปยังภาคการผลิตอ่ืน 
เช่น การท่องเที่ยวและบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และกระจาย
รายได้ให้กับภาคเกษตรของไทย 

การพัฒนาการเกษตร ให้ความส าคัญกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ทั้ง
พืช ปศุสัตว์ และประมง เพ่ือน ามาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในระยะ 
20 ปี ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดย
อาศัยการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ในแต่ละ
พ้ืนที่ และความหลากหลายทางชีวภาพในการแปรรูปสร้างมูลค่า ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง หรือการใช้ในการจัดการฟาร์ม โดยเน้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

เกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนในการ
พัฒนาอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น รวมทั้งสร้างอัตลักษณ์หรือเรื่องราวแหล่งก าเนิด สร้างความแตกต่างและ ความโดดเด่น 
และสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นทั้ง
ในระดับประเทศและเพ่ือการส่งออก 

เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยในระดับต่างๆ รวมถึง
การตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้า
เกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงอาหารอย่างทั่วถึงและปลอดภัย 
สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมด้านการขยาย
ตลาดบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ระดับอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพ่ือ
ต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
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เกษตรชีวภำพ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพ่ือน าไปสู่การผลิตและขยาย
ผลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทคโนโลยีที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเพ่ือการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายชีวภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงพัฒนาเชื่อมโยง
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และใช้ฐานการท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้า
เกษตรชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้มี
การน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เก่ียวเนื่องกับชีวภาพ 

เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่
มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และผลักดันเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดจนให้ความส าคัญกับตราสินค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
รวมทั้งสนับสนุนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย 
ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่
สินค้า  

เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ทางการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิตและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยถ่ายทอดและสนับสนุน
เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ระบบนิเวศกำรเกษตร ให้ความส าคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตร
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรทางการ
เกษตร และการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม
อย่างเหมาะสม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้า
เกษตรให้ทันกับสถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่สนับสนุนภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค 
การส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่างๆ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการทางการค้าและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็ว และการพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์การเกษตร เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า 

จากจุดเน้นดังกล่าว จะเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับเกษตรกรในระยะยาวต่อไป 
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4.2 วิสัยทัศน์นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ คือ ยุคที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากร
อ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

4.3 วิสัยทัศน์ที่สร้ำงโอกำสในอนำคตด้ำนเกษตร (Visionaries Mission) 
 ปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล คือ ยุคที่การผลิตและบริโภคสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรของประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ 
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

4.4 เป้ำประสงค ์(Goal) 
1. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้วยการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและบริการ โดยส่งเสริมให้หน่วยผลิตธุรกิจ SMEs กลุ่ม
เกษตรกร/สหกรณ์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างศักยภาพทางธุรกิจและสร้างโอกาสการเข้าสู่
ตลาดโลก (Improved Productivity and Competitiveness Advantages) 

2. สร้ำงโอกำสทำงสังคมอย่ำงเท่ำเทียม ด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
ข้อมูลและบริการสาธารนะภาครัฐ โดยเฉพาะบริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การ
ผลิตและบริการสินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. พัฒนำทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมี
ความสามารถ มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม (Digital Literary) 

4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์กำรท ำงำนและกำรให้บริกำรของภำครัฐ  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
กระบวนการท างาน การตัดสินใจทางเลือกที่ดีและเหมาะสมเชิงนโยบาย และสร้างโอกาสใน
อนาคตให้องค์กร รวมทั้งการให้บริการข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจปรับเพ่ิมผลิตภาพ
และสร้างโอกาสให้แก่หน่วยผลิต/หน่วยธุรกิจเกษตร 

4.5 ตัวชี วัด 
1. ขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรสามารถสนับสนุนให้ประเทศไทยมีระดับคะแนน 

World Competitiveness Scoreboard อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 15 อันดับแรก 
2. ภาคเกษตรสามารถสนับสนุนให้ประเทศไทยมีระดับ ICT Development Index (IDI) อยู่ในกลุ่ม 

40  อันดับแรก 
3. เกษตรกรทุกคนมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด

ประโยชน์และสร้างสรรค์ผลงาน 
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถสนับสนุนอันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล ในการจัดล าดับ

ของ UN e Government Rankings อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 50 อันดับแรก 
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4.6 ภูมิทัศน์เกษตรดิจิทัลประเทศไทย 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาระบบ

ชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดท้ังกระบวนการผลิตและ
สินค้าเกษตรกรรม และราชการอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงาน
ภาครัฐจึงต้องสร้างคุณค่าที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบของการให้บริการสาธารณะ โดย
ฟังก์ชั่นการให้บริการ (feature of services) จะด าเนินการภายใต้แนวคิด ดังนี้ 

1) การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) เข้ากับ กระบวนการทาง
ธุรกิจ (Business Process) ขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
การด าเนินงานในภาครัฐ (Government Technology) ให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) สูงสุดต่อองค์กร ครอบคลุมทุกหน้าที่งานและกระบวนการภายในอย่างมีมาตรฐานและแนว
ปฏิบัติที่ดี โดยใช้วิธีปฏิบัติแบบองค์รวมที่ต้องพิจารณาไปถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  

2) การสร้างการให้บริการสาธารณะด้านการเกษตรแบบ One-Stop-Service หรือ Single Point ที่
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิเช่น เกษตรกร ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การให้บริการแก่เกษตรกร
จะต้องสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามสิทธิของเกษตรกรรายนั้นที่พึงจะได้รับ  

3) การให้บริการและข้อมูลด้านการเกษตร ต้องเปิดช่องทางบน Platform ที่สามารถแสดงผลได้
อย่างเหมาะสม กับอุปกรณ์การใช้งานในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ง่ายทุกที่ (Anytime) ทุกเวลา 
(Anywhere) ตอบสนองชีวิตยุคดิจิทัล (Digital life Style) ที่ต้องรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งผู้รับบริการสามารถ
ใช้งานได้หลายช่องทางทั้งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของ Website และ Web Application รวมถึง
ช่องทางการใช้งานผ่านอุปกรณ์ smart device ในรูปของ Mobile Application ด้านการเกษตร 

4) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการ ได้แก่ การน าระบบ Geo-
Informatics:GIS/RS/GPS ในการบริหารจัดการงานเชิงพ้ืนที่ ระบบข้อมูลการบริหาร(MIS : Management 
Information System) ช่วยในการเข้าถึง วิเคราะห์ และน าไปใช้อย่างเหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบ EIS 
เพ่ือการวิเคราะห์ พยากรณ์ ประเมินใช้ 

5) การสื่อสารข้อมูลจะต้องพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน การบูรณาการ 
โดยมุ่งผลให้เกิดความเป็นเอกภาพของข้อมูล ลดความซ้ าซ้อน มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ 
(Internet of Things) ต่างๆ อย่างทั่วถึง น าระบบ Cloud Computing มาสนับสนุนการด าเนินงาน นอกจากนี้ 
แต่ละหน่วยงานภาครัฐ สามารถที่จะบูรณาการระบบเครือข่าย โดยใช้ผ่านเครือข่าย GIN อีกทั้งสามารถ
ด าเนินการ MOAC Network Integration (leas line ,fiber Optic ,VPN, Wi-Fi) ระบบเครือข่ายบอร์ดแบน 
ที่มีการสร้างความม่ันคงและความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งานได้แก่ ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลการเข้าใช้งาน (Log file) ระบบการป้องกันการบุกรุก (Firewall , IPS) ระบบส ารองข้อมูลเพ่ือให้
สามารถเปิดให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการปฏิบัติและให้บริการตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

6) ระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพ่ือจัดระเบียบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในภาค
การเกษตร มีการก าหนดมาตรฐาน รูปแบบและการจัดเก็บ รวมถึงให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันข้ามหน่วยงานได้
อย่างไร้รอยต่อ (Borderless) ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงฯ และระหว่างกระทรวง รวมถึงน าเครื่องมือ
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วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาช่วยท าความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซ้ึง ช่วยคาดการณ์ล่วงหน้า พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือน าไปสู่การให้บริการแบบเชิงรุก  

7) ศูนย์กลางข้อมูลภาคการเกษตร (Agricultural Data Center) ที่มีการจัดเก็บข้อมูลและเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานอ่ืน โดยแบ่งตามลักษณะของข้อมูล ได้แก่ 
ข้อมูลส าคัญและข้อมูลทั่วไป โดยจะต้องมีการจ าแนกประเภทข้อมูลตามชั้นความลับตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเชื่อมโยงข้อมูลกับ PMOC MOC DOC  

4.7 เป้ำหมำย (Target) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกำรปฏิบัตงิำนด้ำนดิจิทัล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ตั้งอยู่ในเมืองอัจฉริยะ มีระบบโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ระบบการให้บริการเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ รองรับการด าเนินงานของเมืองอัจฉริยะ มีระบบ
เชื่อมต่อกับศูนย์ Operation Center จังหวัด 

2) เกษตรกร/กลุ่ม/สหกรณ์/ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตร ปรับเปลี่ยน
เป็น Digital  SMEs 25,000 ราย 

3) ระบบการวิเคราะห์ทางการเกษตรแม่นน าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เกษตรกรสามารถในไป
ประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรได้ไม่ต่ ากว่า 200 แปลง 

4) เกษตรกรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy) ในการสร้างอาชีพและรายได้ไม่น้อย
กว่า 25,000 ราย 

5) กระบวนงานการให้บริการแก่เกษตรกร ร้อยละ 90 สามารถให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
6) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถปรับตัวมีทักษะและศักยภาพที่

เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
7) ส่วนราชการของกระทรวงเกษตรฯ ที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและรับมือจากภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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4.8 กำรแปลงนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสู่
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้ำนเกษตร 

 
แปลงยุทธศำสตร์ที่ 1 พฒันำโครงสร้ำงพื นฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
เป้ำหมำย 

1. เกษตรกรในทุกหมู่บ้านเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และได้ใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้างโอกาสด้านการผลิตและ
การตลาด 

2. ประเทศไทยมีระบบให้บริการข้อมูลด้านการเกษตร 
3. การบริหารจัดการการท าการเกษตรที่มีประสิทธิภาพในเมืองอัจฉริยะ บูรณาการขับเคลื่อนการจัดท า 

Smart Portal ด้านการเกษตรในเมืองอัจฉริยะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษา 

แนวทำงกำรขับเคลื่อน 
1. ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  

ที่มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ เพ่ือให้เกษตรกรได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลทุก
รูปแบบได้อย่างเท่าเทียมกันด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

2. ประสานขับเคลื่อนให้มีผู้ให้บริการข้อมูล (Content Provider) ลงทุนให้บริการข้อมูลด้านการเกษตร 
3. สร้างนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้อมกับให้ความรู้ในวงกว้าง ด้วยการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เข้าถึงประเด็น

ความต้องการในบริบทของเมืองที่ต้องการพัฒนา รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง 
4. จัดให้มีหน่วยงาน/คณะขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในระดับประเทศและระดับเมือง 
5. จัดเก็บข้อมูลที่ดี มีการเชื่อมโยงข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลที่พร้อมต่อการน าไปพัฒนาต่อยอดและ

แบ่งปันสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือน าไปสู่การให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกร
และใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารราชการของเมืองอัจฉริยะ 

ตัวอย่ำงแผนงำนโครงกำรระยะแรก (2563 - 2565) 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม

ส ำคัญ 
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

1 ประสานการปฏิบัติ
ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับระบบ Smart 
City 

ประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้รองรับระบบ 
Smart City 

เจ้าหน้าท่ี และ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ
ระบบ Smart City 

ระดับความส าเร็จใน
การประสานการ
ปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ
ระบบ Smart City 

ทุก
หน่วยงานใน
สังกัด กษ. 

 

2 โครงการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ 

สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อ
รองรับการพัฒนาเป็น
เมืองอัจฉริยะ 

หน่วยงานในสังกัดที่อยู่
ใน Smart City 

หน่วยงานท่ีอยู่ใน 
Smart Cityไดร้ับการ
สนับสนุนอุปกรณ ์

กสก.  

3 โครงการพัฒนา 
Smart City 
Operation Center 

สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อ
รองรับการพัฒนาเป็น 
Smart City 
Operation Center 

หน่วยงานในสังกัดที่อยู่
ใน Smart City 

หน่วยงานท่ีอยู่ใน 
Smart Cityไดร้ับการ
สนับสนุนอุปกรณ ์

กสก.  
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ผลผลิต 
1. ประชาชน/เกษตรกร ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ 
2. เมืองอัจฉริยะมีแผนการพัฒนา และมีข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือบริการประชาชนและส่วนราชการ ให้มี

ศักยภาพการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) รวมถึงมีระบบบริการภาครัฐผ่าน Smart 
Portal ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าถึงได้ และเพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลและ
บริการสาธารณของรัฐ 

 
 
  



หน้า 36 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 2565 

แปลงยุทธศำสตร์ที่ 2  ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้ำหมำย 

1. ขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ภาคเกษตรเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและ
เวทีโลก โดยเพ่ิมสัดส่วนธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตรในการขายสินค้าออนไลน์เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 20 
2.1 ภายในปี 2565 ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตร ปรับเปลี่ยน

เป็น Digital  SMEs 50,000 ราย 
2.2 อัตราการเติบโตของ GDP ด้านเกษตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ในปี 2565 จากการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลไปใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์ผลิตภาพ 
3. ธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตรสามารถใช้นวัตกรรมและมีความเชี่ยวชาญในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมขึ้น โดยสนับสนุนให้อันดับของประเทศไทยในดัชนีตัวชี้วัดนวัตกรรมและความ
เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีภายใต้ Global Competitiveness Index อยู่ในอันดับที ่30 

แนวทำงกำรขับเคลื่อน 
1. เปลี่ยนเกษตรกรดั้งเดิมสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลทางการเกษตร ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

การค้าขาย การตลาด จนถึงกระบวนการน าส่งสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค (Digital Trade and 
Marketing) 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนปรับเปลี่ยนสู่เกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การให้ทุนสนับสนุน การเข้าถึงสินเชื่อต้นทุนต่ า การส่งเสริมการเข้าถึงระบบ Logistic 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร เพ่ือ
ยกร ะดั บภ าค เ กษตรสู่ ก า ร เ กษตรสมั ย ใหม่  (Bio/Precision Sciences Technology and 
Innovation) 

4. กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล (Big Data) ในการผลิตและบริหารจัดการสินค้า
เกษตรตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว จนถึงตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Smart 
Farming Precision Farm) 

5. พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกตลาดให้เกิดสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่อ านวยความ
สะดวกในภาคเกษตรและที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า เช่น ระบบบริหารจัดการหลังบ้านในธุรกิจเกษตร ซึ่ง
เป็นแพลตฟอร์มกลางที่ช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการ 

6. ผลักดันให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการค้า (E - Commerce)/(E-payment) เพ่ือให้
สินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดภายในประเทศและตลาดโลก เป็นการสร้างรายได้  สร้างงาน สร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ท้องถิ่น 
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ตัวอย่ำงแผนงำนโครงกำรระยะแรก (2563 - 2565) 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม

ส ำคัญ 
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

1 พัฒนาและปรับปรุง
ด้านเสถยีรภาพและ
ประสิทธิภาพ
นวัตกรรมเพื่อสรา้ง
ข้อมูลที่มีคณุค่า 
(Smart4M) 

ปรับปรุงเสถียรภาพ
และประสิทธิภาพ
นวัตกรรมเพื่อสรา้ง
ข้อมูลที่มีคณุค่า 
(Smart4M) 

1. สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร มีข้อมูลใช้ใน
การบริการสมาชิกแบบ 
One Stop Service 
2. เกษตรกร สมาชิก 
กรรมการสหกรณ์ และ
ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้
ประโยชน์จากข้อมลู
ร่วมกันอย่างคุ้มค่า 
อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ  

การให้บริการ
นวัตกรรมเพื่อสรา้ง
ข้อมูลที่มีคณุค่าได้
อย่างต่อเนื่อง 

กตส.  

2 พัฒนาต้นแบบระบบ
สินค้าให้รองรับการ
ช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-
Payment) เพื่อ
ยกระดับการบริการ
ของสหกรณ ์

พัฒนาต้นแบบระบบ
สินค้าให้รองรับการ
ช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-
Payment) 

สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรมีระบบสินค้า
ให้รองรับการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้
งาน 

มีระบบสินค้าให้รองรับ
การช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-
Payment) 

กตส.  

3 โครงการส่งเสริมธุรกจิ
เกิดใหม่ดจิิทัล (Digital 
Entrepreneur) 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเกษตรกร เข้าสู่
ระบบธุรกิจและท า
การค้าผ่านสื่อดิจิทลั 

ผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเกษตรกร  

มีผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเกษตรกร เข้าสู่
ระบบธุรกิจและท า
การค้าผ่านสื่อดิจิทลั 
10 กลุ่มต่อปี 

กสก.  

4 พัฒนาระบบริหาร
ธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศการบริหาร
จัดการธุรกจิของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
2. ให้ความรู้แนะน า
การใช้งานระบบ
บริหารธรุกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
สามารถใช้งานระบบ
บริหารธรุกิจของ
วิสาหกิจชุมชนท่ี
รองรับเทคโนโลยี
ดิจทัลปัจจุบันได ้

ระบบบรหิารธุรกจิของ
วิสาหกิจชุมชนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลัและ
กลุ่มเกษตรกรสามารถ
เข้าใช้งานได้อย่างน้อย 
100 กลุ่ม 

กสก.  

5 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
Big Data Analytics 
ในระบบการผลติพืช
เศรษฐกิจท่ีส าคัญ 

ศึกษา วิจัย และพัฒนา
ระบบประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Big Data 
Analytics 

เจ้าหน้าท่ีและ
เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ประยุกต์ใช้ Big Data 
Analytics วิเคราะห์
ข้อมูลการผลติพืช
เศรษฐกิจ 

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การจัดท าแนวทางการ
ประยุกต์ใช้  Big Data 
Analytics วิเคราะห์
ข้อมูลการผลติพืช
เศรษฐกิจ 

กวก.  
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6 พัฒนาระบบ Big Data 
ด้านการเกษตร 

พัฒนาระบบ Big Data 
ด้านการเกษตรจาก
ฐานข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกร  

เจ้าหน้าท่ีของกรม
ส่งเสริมการเกษตร 
และหน่วยงานภาคี น า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน ์

มีระบบ Big Data ด้าน
การเกษตร 

กสก.  

7 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ออฟติงส์ (IoT) กับการ
พัฒนาการเกษตร 

ศีกษา และพัฒนา 
model การวิเคราะห์
ข้อมูลจากเซ็นเซอร์
เก็บข้อมูลภายในแปลง
เพาะปลูกพืช เพื่อการ
ประกอบการตัดสินใจ 

เกษตรกรตัวอย่าง 
จ านวน 150 คน 

มี model ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลภายใน
แปลงเพาะปลูกพืช 
เพื่อการประกอบการ
ตัดสินใจ จ านวน 1 
Model 

กสก.  

8 จัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data ด้านน้ าและ
การชลประทาน 

จัดท าระบบสารสนเทศ
ในการจัดเก็บข้อมลู
ขนาดใหญ่ พร้อมทั้ง
บูรณาการ การจดัเก็บ
ข้อมูลด้านน้ า และการ
ชลประทาน กรม
ชลประทาน ให้อยู่ใน
รูปแบบรวมศูนย์กลาง 

เพื่อให้มีระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถ
บูรณาการเช่ือมโยง
ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล 
น าไปใช้สนับสนุน, การ
บริหาร, การตัดสินใจ
ด้านน้ าและการ
ชลประทาน 

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การจัดท าข้อมลูขนาด
ใหญ่ (Big Data) 

ชป.  

9 พัฒนาระบบวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญเ่พื่อ
สนับสนุนศูนย์
บัญชาการสถานการณ์
ด้านปศุสตัว์ (DLD Big 
Data Analytic 
Center for DLD 
Emergency 
Operation Center) 

1. บริหารจัดการและ
จัดระเบียบข้อมลู
ขนาดใหญ่ของกรมปศุ
สัตว์ (Data 
Management) 
2. วิเคราะห์ ประเมิน 
และประมวลผลข้อมูล 
สนับสนุนการบริหาร
จัดการงานด้านปศุสตัว์ 
(Data Analytic) 
3. พัฒนาระบบ
รายงานอัจฉริยะเชิงรุก
ในรูปแบบรายงานเชิง
จินตทัศน์ (Data 
Visualization) 
4. พัฒนาระบบส่งต่อ
ข้อมูลผลการวิเคราะห์
และพยากรณ์ให้แก่
ผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่ 
และผู้ใช้งานท่ัวไป 
(Data Delivery) 

มีระบบฐานข้อมลูการ
บริหารจดัการงานด้าน
ปศุสัตว์ เช่น การ
วิเคราะห์และพยากรณ์
โรคระบาดสัตว์ที่
ส าคัญ ได้แก่ โรคปาก
และเท้าเปื่อย โรคพิษ
สุนัขบ้า การผลิตและ
เศรษฐกิจด้านปศุสตัว์
รายชนิดสตัว์ และการ
บริหารและติดตาม
แผนงานโครงการ 
งบประมาณและ
บุคลากรกรมปศสุัตว ์

มีระบบฐานข้อมลูการ
บริหารจดังานด้านปศุ
สัตว์ที่สามารถ
วิเคราะห์และพยากรณ์
ข้อมูลด้านปศสุัตวไ์ด ้

ปศ.  



หน้า 39 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 2565 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ส ำคัญ 

แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 
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10 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพระบบ
แผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจดัการเชิงรุก 
(Agri-Map) 

1. เช่าบริการระบบ 
cloud และเครื่องมือท่ี
ใช้ในการพัฒนาแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก 
2. พัฒนาระบบ Agri-
Map Portal เพื่อให้
หน่วยงาน กษ. 
สามารถปรับปรุง
ฐานข้อมูลใน Agri-
Map ให้เป็นปัจจุบันได้
ด้วยตนเอง 
3. พัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงกับ Map 
server ของแต่ละ
หน่วยงานเพื่อความ
สะดวกในการปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมยั
ตลอดเวลา 
4. พัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ
การผลิต และการ
คาดการณ์การใช้พื้นที่
ในอนาคต 
5. พัฒนาบุคลากรให้
สามารถดูแล และ
พัฒนาระบบ Agri-
Map ได้เอง 
6. พัฒนาระบบการ
เก็บข้อมูลการใช้ที่ดิน
ให้สามารถปรับปรุง
ข้อมูลได้จากภาคสนาม
โดยอัตโนมัต ิ

ร้อยละ 100 ร้อยละของการ
ให้บริการระบบAgri 
Map ตามมาตรฐาน 
SLA  

พด. NECTEC 

11 พัฒนาการจัดเก็บ 
ประมวลผล และ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร 

1. พัฒนาระบบ
ต้นแบบในการจัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมลู
ขนาดใหญ ่
2. จัดท าแนวทางการ
เชื่อมโยงข้อมูลเชิงแผน
ที่ ทั้งจากหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตร

วิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ได้ออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร 

สศก.  
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และสหกรณ์และจาก
หน่วยงานภายนอก มา
ใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
3. จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลต้นแบบให้
รองรับกับข้อมูลขนาด
ใหญ่ และการน าไปใช้
วิเคราะห์ จดัท า
รายงาน ตามทีผู่้ใช้
ต้องการในแต่ละบริบท
ของปัญหาและ
สถานการณ์ที่
หลากหลาย 
4. จัดท าระบบต้นแบบ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
Prescriptive 
Analytics, 
Predictive 
Analytics, 
Descriptive 
Analytics 
5. จัดหาซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ใน
การจัดท าระบบ
ต้นแบบ 
6. ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

12 พัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกสส์ินค้า
สัตว์น้ า  

ด าเนินการจัดซื้อจดั
จ้างพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกสส์ินค้า
สัตว์น้ า  

เพื่อรองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุด
เดียว (National 
Single Window)และ
เชื่อมโยงข้อมูลภายใน
หน่วยงานกรมประมง 
หนว่ยงานภายนอก 
Aasen Single 
Window และประเทศ
คู่ค้า เป็นการอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้

จ านวนธุรกรรมการ
ให้บริการการน าเข้า
และส่งออกด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 8กระบวนงาน 

กปม  
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ผ่านพิธีการน าเข้า 
ส่งออก น าผ่าน รวมทั้ง 
เพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบเพื่อให้การ
ตรวจสอบ ควบคมุ
สินค้าสตัว์น้ าของ
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว   

13 ออกแบบและพัฒนา
ระบบใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์
สุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชผ่าน
ระบบ NSW 

พัฒนาระบบใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์
สุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชผ่าน
ระบบ NSW 

เจ้าหน้าท่ี และ
ผู้ประกอบการใช้งาน
ระบบสะดวกและ
รวดเร็ว ลดปญัหาการ
จัดเก็บข้อมลูซ้ าซ้อน 

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนา ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และ
เชื่อมโยงระบบ 

กวก.  

14 พัฒนาระบบเกษตรกร
ปราดเปรื่อง Smart 
Farmer/Young 
Smart Farmer 

1. ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลพัฒนาระบบ
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
ให้สามารถบันทึก
ข้อมูลSmart 
Farmer/Young 
Smart Farmer ได้
อย่างถูกต้อง 
2. การเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแบบบูรณา
การ 
3. พัฒนาระบบการ
ประมวลให้สามารถ
น าเสนอข้อมูลไดห้ลาย
มิต ิ

ระบบเกษตรกร
ปราดเปรื่องSmart 
Farmer/Young 
Smart Farmer 
สามารถบันทึกข้อมูล
และประมวลผลข้อมูล
ได้ถูกต้องรวดเร็ว 

มีระบบระบบ
เกษตรกรปราดเปรื่อง
Smart 
Farmer/Young 
Smart Farmer ที่สาม
รถบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผลได ้

กสก.  

15 ระบบโทรมาตรลุม่น้ า ปรับปรุงระบบจัดการ
ข้อมูลด้านน้ าและ
ชลประทานให้ทันสมัย
และเป็น (Real-Time) 

การคาดการณ์
สถานการณ์น้ ามีความ
ทันสมัยและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของ
ชลประทานที่ทันต่อ
เหตุการณ ์

ระบบฐานข้อมลูน้ า
และการคาดการณ์น้ า
ตามลุม่น้ า ท่ีเป็นระบบ
เดียวกันทั้งประเทส
สามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบ Internet และ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ของชลประทานอย่าง
ทันต่อเหตุการณ์ 
(Real-time) 

ชป.  
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16 พัฒนาระบบฐานข้อมลู
การติดตามการ
เคลื่อนย้ายสัตว ์

การบริหารจัดการ
ติดตามการเคลื่อนย้าย
สัตว์ให้มรีะบบ
ฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีส่วน
ช่วยในการควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาดสตัว์ 
รวมทั้งตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์เพื่อใหไ้ด้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 

มีระบบฐานข้อมลูการ
ติดตามการเคลื่อนย้าย
สัตว์ สามารถ
ตรวจสอบเส้นทาง 
ระยะทางและเวลาจริง
ที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย
สัตว์ สามารถ
ตรวจสอบการลักลอบ
เคลื่อนย้ายสัตว์ 
รวมทั้งช่วยในการ
ควบคุมโรคกรณีที่เกิด
การระบาดได ้

1. มีระบบฐานข้อมลู
การติดตามการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ที่
สามารถใช้งานได ้
2. จ านวนผู้ใช้บริการ
ผ่านระบบฐานข้อมูล
การติดตามการ
เคลื่อนย้ายสัตว ์
3. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการผ่านระบบ
ฐานข้อมูลการติดตาม
การเคลื่อนย้ายสัตว ์

ปศ. กรม
ศุลกากร 

17 โครงการพัฒนาระบบ 
TAS License และ
การเช่ือมโยงข้อมลูการ
ตรวจร่วม และตรวจ
ปล่อยสินคา้เกษตร
ตามมาตรฐานบังคับ
ผ่านระบบ National 
Single Window 

1 ศึกษาวิเคราะห์
แนวทาง รูปแบบ และ
โครงสร้างข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานกลางในการ
เชื่อมโยงข้อมูลการรับ
แจ้งการส่งออก-น าเข้า
สินค้ากับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
2 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบ TAS License 
ให้รองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลการตรวจร่วม
และตรวจปล่อยสินค้า
เกษตรตามมาตรฐาน
บังคับผ่านระบบ 
National Single 
Window 
3 สร้าง Application 
เพื่อป้องกันการสวม
สิทธ์ิใบรับรอง 

1 ระบบ TAS 
License ให้รองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลการ
ตรวจร่วมและตรวจ
ปล่อยสินคา้เกษตร
ตามมาตรฐานบังคับ 
2  มี Application 
ส าหรับสมาร์ทโฟน 
เพื่อทวนสอบ
แหล่งที่มาของสินค้า
ส่งออกและสามารถ
ป้องกันการสวมสิทธ์ิ
ใบรับรอง 

1 ระบบ TAS 
License รองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลการ
ตรวจร่วมและตรวจ
ปล่อยสินคา้เกษตร
ตามมาตรฐานบังคับ
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างน้อย 
1 หน่วยงาน 
2 ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา 
Application ส าหรับ
สมาร์ทโฟน 

มกอช. ด่านตรวจ
สินค้าเกษตร 

18 โครงการพัฒนาตลาด
สินค้าเกษตรออนไลน์ 
(DGTFarm) บน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แพลตฟอร์ม 
(DGTFarm on Smart 
devices Platform) 

พัฒนาช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าเกษตร
บนโมบายแพลตฟอร์ม
และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์

มีตลาดสินคา้เกษตร
ออนไลน์ท่ีสามารถซื้อ
ขายได้บนโมบาย
แพลตฟอร์มและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การพัฒนาตลาดสินค้า
เกษตรออนไลน์บน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

มกอช.  

19 R&D Digital 
Technology 

ทุนส าหรับศึกษา 
วิเคราะหห์าเทคโนโลยี

พื้นที่เพาะปลูกพืช  ผลงานวิชาการ 
งานวิจัยในการหา

กสก.  
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ส ำคัญ 

แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

ด้านดิจิทัลทีเ่หมาะสม
กับงานด้านส่งเสริม
การเกษตร 

เทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่
เหมาะสมกับงานดา้น
ส่งเสริมการเกษตร ปี
ละ 1 งานวิจัย 

ผลผลิต 
1. เกษตรกร/กลุ่ม/สหกรณ์/ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตร ปรับเปลี่ยนเป็น 

Digital  SMEs 25,000 ราย 
2. ระบบการวิเคราะห์ทางการเกษตรแม่นน าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เกษตรกรสามารถในไปประยุกต์ใช้

ในแปลงเกษตรได้ไม่ต่ ากว่า 200 แปลง 
3. แพลตฟอร์มอัจฉริยะส าหรับวิเคราะห์พืชมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ 2 ชนิด เพ่ือการเพาะปลูกท่ีแม่นย า 
4. ระบบแพลตฟอร์ม ทีสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร 
5. มีสินค้าชุมชนเกษตรจ าหน่ายไม่น้อยกว่า 10,000 รายการ 
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แปลงยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงสังคมคุณภำพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้ำหมำย 

1. เกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. เกษตรกรทุกคนมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
และสร้างสรรค์ (Digital Literacy) 

3. เกษตรกรทุกพ้ืนที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงบริการแบบ  One Stop Service ที่ เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันตลอดทุกช่วงวัยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

แนวทำงกำรขับเคลื่อน 
1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับเกษตรกร 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีห่างไกล 
2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์รวมถึง

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้าง 
2.1 เพ่ิมศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ของประชาชน 

และการจัดให้มีมาตรฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐานส าหรับเกษตรกร 
3. สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

โดย 
3.1 ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสารส าคัญของราชการ ข้อมูล สถิติ ความรู้เชิง

อาชีพ มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสาระบันเทิงต่างๆ เป็นต้น เร่งผลิตหรือ
แปลงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล  และเปิดให้ประชาชน
เข้าถึง สืบค้นได้ รวมทั้งจัดให้มีกลไกที่อนุญาตให้ประชาชน หรือธุรกิจสามารถน าข้อมูลไปต่อ
ยอดใช้ประโยชน์ 

3.2 สนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ ผลิตสื่อดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ทั้งนี้สื่อที่ผลิตใหม่
จะต้องรองรับความหลากหลายทางสังคม ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม สภาพร่างกาย พ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ ฐานะทางเศรษฐกิจ 

3.3 พัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ความสามารถของบุคคล ให้เป็นเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกันและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ น าไปสู่
เศรษฐกิจและสังคมแบ่งปัน 

4. เร่งกระตุ้นและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชนเกษตรกร ในระดับหมู่บ้าน
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได ้การเรียนรู้ และการ
ใช้บริการของรัฐ 

5. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลทางการเกษตรให้ครบถ้วน  น่าสนใจ เข้าใจง่ายและ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงข่าวสาร องค์ความรู้  สามารถน าไปพัฒนาอาชีพ (AIC : 
Architecture and Innovation Center)  
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ตัวอย่ำงแผนงำนโครงกำรระยะแรก (2563 - 2565) 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม

ส ำคัญ 
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 

พัฒนาระบบ e-
learning ส าหรับ
เกษตรกร 

เกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 

มีระบบ e-learning 
ส าหรับเกษตรกร 

กสก. ทุก
หน่วยงานใน
สังกัด กษ. 

2 โครงการพัฒนาบริการ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิตสู่
ยุคดิจิทัล (Lifelong 
Learning) 

พัฒนาระบบ e-
learning ส าหรับ
เกษตรกร 

เกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 

มีระบบ e-learning 
ส าหรับเกษตรกร 

กสก. ทุก
หน่วยงานใน
สังกัด กษ. 

3 การเช่ือมโยงบริการ
ความรู้เกษตรดจิิทัลแก่
เกษตรกรตามกลุ่มการ
ผลิตทีส่ าคญั 

พัฒนาระบบ e-
learning ส าหรับ
เกษตรกร 

เกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 

มีระบบ e-learning 
ส าหรับเกษตรกร 

กสก.  

4 การฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลให้แก่บุคลากร
ภาคสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

จัดฝึกอบรมและพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลให้แก่
บุคลากรภาคสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร 

บุคลากรภาคสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร 
มีทักษะด้านดิจิทลัที่
เหมาะสม สามารถ
น าไปใช้ประกอบการ
ท างานได ้

จ านวนหลักสตูรด้าน
เทคโนโลย ี
ดิจิทัลที่จัดอบรมให้แก่
บุคลากร กรมส่งเสรมิ
สหกรณ ์

กสส.  

5 พัฒนาระบบองค์
ความรู้ด้านการปศสุัตว ์

1. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบองค์ความรู้ด้าน
การปศุสตัว ์
2. ปรับปรุงข้อมูลองค์
ความรู้ งานวิจัยและ
เอกสารวิชาการด้าน
การปศุสตัว์ผ่านระบบ
ฯ ให้เป็นปัจจุบัน มี
ความถูกต้องและ
ทันสมัย 

ระบบองค์ความรู้ด้าน
การปศุสตัว์ที่เป็น
ปัจจุบันและมีความ
ถูกต้องสมบูรณ ์

1. จ านวนองค์ความรู้
ด้านการปศสุัตว ์
2. จ านวนงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการด้าน
การปศุสตัว ์

ปศ. สกสว. และ 
วช. 

6 โครงการเตือนภัย
เศรษฐกิจการเกษตร 

1. พัฒนาระบบเตือน
ภัยเศรษฐกิจ
การเกษตร 
2. พัฒนาดัชนี
เศรษฐกิจการเกษตร
เชิงพื้นที่ 

1. สนับสนุนการจัดท า
รายงานผลการติดตาม
และเตือนภัยเศรษฐกิจ
การเกษตร 
2. สนับสนุนการจัดท า
รายงานผลการติดตาม
และเตือนภัยภัยพิบัติ
ทางธรรมชาต ิ
3. สนับสนุนรายงาน
ผลการวิเคราะห์
ผลกระทบจาก
สถานการณ์ส าคัญหรือ

รายงานผลการติดตาม
และเตือนภัยเศรษฐกิจ
การเกษตรและภัย
ธรรมชาติที่มี
ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจการเกษตร 
จ านวน 12 เรื่อง 

สศก. โครงการ
เตือนภัย
เศรษฐกิจ
การเกษตร 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ส ำคัญ 

แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

เร่งด่วนท่ีส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ
การเกษตรสามารถ
น าไปใช้ในการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจ
การเกษตร ตลอดจน
น ารายงานผลเผยแพร่
สู่สาธารณะ 

ผลผลิต 
1. เกษตรกรไม่น้อยกว่า 25,000 ราย มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเกิดประโยชน์  (Digital 

Literacy) ในการสร้างอาชีพและรายได้ 
 
  



หน้า 47 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 2565 

แปลงยุทธศำสตร์ที่ 4  ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 
เป้ำหมำย 

1. การบริการของกระทรวงเกษตร ฯ ตอบสนองประชาชนและเกษตรกร ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นย า 
1.1. ลดส าเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ 
1.2. มีระบบอ านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ 

2. ประชาชนและเกษตรกรเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3. มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ ไม่ซ้ าซ้อน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทำงกำรขับเคลื่อน 
1. พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัด กษ.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โดยให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส การเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงาน 
2. พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค

เกษตรกรและภาคเอกชน การอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุน การเพ่ิมศักยภาพการส่งออก/น าเข้า 
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เน้นการบริการแบบ One Stop Service (Single Point) 

3. พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ 
4. บูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐ เทคโนโลยีภาครัฐ (Gov Tech) ผ่านการ

เชื่อมโยงระบบจากหลายหน่วยงานในการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการใช้จ่าย ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน 

5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเลคทรอนิกส์ของภาครัฐ  ควบคู่ไปกับการยกระดับขีด
ความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับและทุกหน่วยงาน เพ่ือเป็นรากฐานของ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

6. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ 

ตัวอย่ำงแผนงำนโครงกำรระยะแรก (2563 - 2565) 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม

ส ำคัญ 
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

1 เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริการ
สารสนเทศทางการเงิน
ของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 
(Web Service) 

จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และหน่วยจดัเก็บ
ข้อมูลภายนอก  เพื่อ
รองรับปริมาณข้อมลู
สารสนเทศท่ีเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี และให้บริการ
ข้อมูลได้รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ 

สถาบันเกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป   
ผู้บริหารและบุคลากร 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
ทั่วประเทศ 

การให้บริการระบบ
บริการสารสนเทศทาง
การเงินของสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร 
(Web Service) ได้
อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กตส.  

2 พัฒนาระบบการเตือน
ภัยศัตรูพืช 

พัฒนาระบบการเตือน
ภัยศัตรูพืช 

เจ้าหน้าท่ี และประชา
ขนมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้งาน

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การพัฒนาระบบระบบ
การเตือนภยัศัตรูพืช 

กวก.  
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 2565 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ส ำคัญ 

แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

ระบบการเตือนภยั
ศัตรูพืช 

3 พัฒนาระบบแอปพลิเค
ชันส าหรับตรวจสอบ
และตดิตามการขึ้น
ทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรและ
ภัยธรรมชาต ิ

พัฒนาระบบแอปพลิเค
ชันส าหรับตรวจสอบ
และตดิตามการขึ้น
ทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรและ
ภัยธรรมชาต ิ

เกษตรกรสามารถ
ตรวจสอบและติดตาม
การขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบยีน
เกษตรกรและภัย
ธรรมชาตไิดด้้วยตนเอง 

มีระบบแอปพลิเคชัน
ส าหรับตรวจสอบและ
ติดตามการขึ้น
ทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรและ
ภัยธรรมชาต ิ

กสก.  

4 พัฒนาระบบช่วยเหลือ
เกษตรกรตามนโยบาย
ภาครัฐ 

พัฒนาระบบช่วยเหลือ
เกษตรกรตามนโยบาย
ภาครัฐ 

ระบบช่วยเหลือ
เกษตรกรตามนโยบาย
ภาครัฐ 

ระบบช่วยเหลือ
เกษตรกรตามนโยบาย
ภาครัฐไม่น้อยกว่า 2 
ระบบ ต่อป ี

กสก.  

5 พัฒนาระบบเตือนภัย
และการใหค้วาม
ช่วยเหลือด้านการปศุ
สัตว ์

1. ศึกษาและออกแบบ
ระบบเตือนภัยและการ
ให้ความช่วยเหลือด้าน
การปศุสตัว์ และบรูณา
การข้อมูลด้านการปศุ
สัตว์ระหว่างหน่วยงาน 
2. พัฒนาระบบเตือน
ภัยและการให้การให้
ความช่วยเหลือด้าน
การปศุสตัว์ และ
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบงานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง (ระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสตัว์ ระบบภูมิ
สารสนเทศเขต
เศรษฐกิจเพื่อการ
ลงทุนด้านปศุสตัว์ 
และระบบอื่นๆ) 

มีระบบเตือนภัยและ
การให้ความช่วยเหลือ
ด้านการปศสุัตวไ์ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันสถานการณ ์

1. จ านวนผู้ประสบภยั
พิบัติด้านการปศุสัตว์
ตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น 
2. จ านวนผู้ใช้งาน
ระบบเตือนภัยและการ
ให้ความช่วยเหลือด้าน
การปศุสตัว ์

ปศ. กษ. 

6 พัฒนาระบบวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อค้นหา
รายการที่อาจจะเกดิ
การทุจริต (System 
for Data analytics 
to detect potential 
fraud transaction)  

มีการพัฒนาระบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ค้นหารายการที่อาจจะ
เกิดการทุจริต โดยมี
การก าหนด Data 
Model, Rule Set ที่มี
ปัจจัยความเสี่ยงท่ีบ่งช้ี
การทุจริต 

เพื่อให้มีระบบส าหรบัผู้
ตรวจสอบบญัชีสหก
รนณ์ใช้ในการประเมิน
ความเสีย่งทางด้าน
ทุจริต หรือวิเคราะห์
รายการที ่
อาจจะเกิดการทุจรติ
ได้มีประสิทธิภาพและ
เจาะจงมากข้ึน 

มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อค้นหารายการที่
อาจจะเกิดการทุจรติ 
(System for Data 
analytics to detect 
potential fraud 
transaction)  

กตส.  
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 2565 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ส ำคัญ 

แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

7 ศูนย์บริการร่วมเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล
สหกรณ ์
แบบบูรณาการ 
(Cooperative Data 
Analytics Share 
Center)  

เป็นนวัตกรรมในการ
ประหยดัเรื่องการ
จัดตั้งศูนย์บริการร่วม 
(Share Center) ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู
ของสหกรณเ์พื่อใช้ใน
การตรวจสอบ และ
สร้างกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ
ให้สามารถรองรับ
ความต้องการการ
ตรวจสอบใหม่ ๆ ของ
ผู้ตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ได้ในอนาคต 

เพื่อให้สามารถจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วมเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์แบบบูรณา
การและพัฒนา
ต่อเนื่องเพือ่รองรับ
ความต้องการหรือ
ความเสีย่งใหม่ที่
อาจจะเกิดขึ้นกับ
สหกรณ ์

ศูนย์บริการร่วมเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล
สหกรณ์แบบบูรณา
การ 

กตส.  

8 พัฒนาระบบ
สารสนเทศสนบัสนุน
งานหลักฐานเพื่อการ
สืบค้น การรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมง 
และการเชื่อมโยง
ข้อมูลตลอด
สายการผลิตสินค้า
ประมง ระยะที่ 2 

ด าเนินการจัดซื้อจดั
จ้างพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนบัสนุน
งานหลักฐานเพื่อการ
สืบค้น การรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมง 
และการเชื่อมโยง
ข้อมูลตลอด
สายการผลิตสินค้า
ประมง ระยะที่ 2 

ปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมและระบบ
บริหารจดัการข้อมลู
เชิงอิเล็กทรอนิกส์ 
รองรับการเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศ
ภายในกรมประมง
อย่างถูกต้องและ
แม่นย า และเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานต่างๆ 
ภายในกรมประมง 
เพื่อให้สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ตลอด
สายการผลิต จากเดิม 
8 หน่วยงาน รวม 12 
ระบบ เพิ่มอีก 3 
ระบบงาน  

ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนงานหลักฐาน
เพื่อการสืบค้นการ
รับรองมาตรฐานสินค้า
ประมงและการ
เชื่อมโยงข้อมูลตลอด
สายการผลิตสินค้า
ประมง ระยะที่ 2 ได้
ส าเรจ็ตามเวลาทีต่ั้งไว ้

กปม  

9 พัฒนาระบบตรวจสอบ
และรับรองสุขอนามัย
สินค้าประมงแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ด าเนินการจัดซื้อจดั
จ้างพัฒนาระบบ
ตรวจสอบและรับรอง
สุขอนามัยสินค้า
ประมงแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบและสามารถ
ออกใบรับรอง
สุขอนามัยแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และมี
การเช่ือมโยงข้อมลู 
หรือการบูรณาการ
ความร่วมมือ รวมถึง
กระบวนการ

แผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

กปม  
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 2565 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ส ำคัญ 

แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

แลกเปลีย่นข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น 
ตรวจสอบการขึ้น
ทะเบียนโรงงาน
อุตสาหกรรม จาก
ฐานข้อมูลของกรม
โรงงานได ้

10 พัฒนาระบบบูรณาการ
และวิเคราะห์ข้อมลู
ด้านการวิจัย และ
นวัตกรรมการเกษตร 

ศึกษา วิจัย และพัฒนา
ระบบบูรณาการและ
วิเคราะห์ข้อมูลดา้น
การวิจัย 

เจ้าหน้าท่ีและ
เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้
งานระบบบูรณาการ
และวิเคราะห์ข้อมลู
ด้านการวิจัย และ
นวัตกรรมการเกษตร 

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การพัฒนาบูรณาการ
และวิเคราะห์ข้อมลู
ดา้นการวิจัย และ
นวัตกรรมการเกษตร 

กวก. สวก 

11 พัฒนาระบบฐานข้อมลู
ทรัพยากรพันธุกรรม
พืชของประเทศไทย 
(Thailand Plant 
Genetic Resources 
Database) 

พัฒนาระบบฐานข้อมลู
ทรัพยากรพันธุกรรม
พืช 

เจ้าหน้าท่ี และประชา
ขนมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้งาน
ระบบฐานข้อมลู
ทรัพยากรพันธุกรรม
พืชของประเทศไทย 

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากร
พันธุกรรมพืชของ
ประเทศไทย 

กวก.  

12 ส ารวจ ปรบัปรุง 
ข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร และ
ปรับปรุงระบบ
ทะเบียนเกษตรกร 

ส ารวจ ปรบัปรุง 
ข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร และ
ปรับปรุงระบบ
ทะเบียนเกษตรกร 

เกษตรกรจ านวน 5.7 
ล้านครัวเรือน 

ข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร จ านวน 5.7 
ล้านครัวเรือน 

กสก.  

13 พัฒนาระบบตรวจการ
สหกรณ ์

พัฒนาระบบตรวจการ
สหกรณ์ ท่ีเป็น
มาตรฐานในการ
ตรวจสอบสหกรณ์ทั่ว
ประเทศ  

กรมส่งเสรมิสหกรณ์
สามารถน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาช่วย
ประกอบการ
ด าเนินการตรวจการ
สหกรณ์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบดิจิทลั เพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

กสส.  

14 โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support 
System : DSS) กรม
ส่งเสริมสหกรณ ์

พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ
ส าหรับผู้บรหิาร 
กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

กรมส่งเสรมิสหกรณม์ี
ระบบสนบัสนุนการ
ตัดสินใจ ส าหรับ
ผู้บริหารกรมส่งเสริม
สหกรณ์  

จ านวนข้อมูล
สารสนเทศท่ีใช้
สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร จ านวน 3 
กลุ่มข้อมูล 

กสส.  

15 โครงการพัฒนาระบบ
เก็บข้อมูลการบริหาร
จัดการผลิตและ

พัฒนาระบบรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
ผลการด าเนินงานของ

เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์
ระหว่างเครือข่าย
สหกรณ์และ

1. มีการน าสินค้า
สหกรณ์เข้าสู่ระบบ 

กสส.  
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ส ำคัญ 

แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

การตลาดของสหกรณ ์
ด้วยเทคโนโลยี Block 
Chain 

สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร 

ภาคเอกชน และน าเข้า
สินค้าสหกรณ์เข้าสู่
ระบบ Blockchain 

Blockchain ไม่น้อย
กว่า 4 ชนิดสินค้า 
2. มีรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจในระบบ 
Blockchain เพื่อ
พัฒนาการด าเนินธรุกิจ
ของสหกรณ ์

16 พัฒนาระบบคลังข้อมูล
กลางส าหรับศูนย์
ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ 
(Smart Water 
Operation) 

ท าการบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกันกับ
หน่วยงานอ่ืนๆโดยใช้
รูปแบบเดยีวกันและมี
ศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉ
ระยะเป็นศูนยืกลางใน
การรวบรวมข้อมูล 

เพื่อมีข้อมูลที่เป็น
รูปแบบเดยีวกันและมี
ความถูกต้อง 

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การพัฒนาระบบ 

ชป.  

17 พัฒนาระบบฐานข้อมลู
น้ า และ Data Center 
กรมชลประทาน 

ศึกษา, วิเคราะห์, 
ออกแบบระบบ, 
พัฒนาระบบ, และ
ทดสอบระบบ
ฐานข้อมูลน้ า และ 
Data Center 

เพื่อมีข้อมูลที่เป็น
รูปแบบเดยีวกันและมี
ความถูกต้อง 

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การพัฒนาระบบ 

ชป.  

18 พัฒนาระบบข้อมูลน้ า
และพยากรณ์เตือนภัย
ให้เป็นระบบเดียว และ
เป็นปัจจุบัน (Real 
Time ) ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับระบบ 
Internet และ SMS 

ศึกษา, วิเคราะห์, 
ออกแบบระบบ, 
พัฒนาระบบ, และ
ทดสอบระบบข้อมูลน้ า
และพยากรณ์เตือนภัย 

ประชาชนไดร้ับการ
แจ้งเตือนภัยอย่าง
รวดเร็ว ท าใหล้ดความ
สูญเสียอันเกดิจากน้ า 
และมเีตรยีมรับมือกับ
สถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที 

ร้อยละของพื้นที่ความ
เสียหายของพืช
เศรษฐกิจในเขต
ชลประทานจาก
อุทกภัยและภัยแล้ง 

ชป.  

19 พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP 
: Enterprise 
Resource Planning) 
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน 

จัดท าโครงการเพื่อ
ยกระดับการบรหิาร
จัดการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของกรม
ชลประทาน ตาม
แนวทาง
มาตรฐานสากล ศึกษา, 
วิเคราะห,์ ออกแบบ
ระบบ, พัฒนาระบบ, 
และทดสอบระบบ 

เพื่อก าหนดทิศทาง 
และยกระดับการ
บริหารจดัการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กรมชลประทานให้มี
ความชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ มีธรรมภิ
บาล ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล  

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การพัฒนาระบบ 

ชป.  
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ส ำคัญ 

แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

20 จัดระเบียบระบบ
ข้อมูลเกษตรกร 

1. ก าหนดรายละเอียด
และวางแผนการจัดท า
ระเบียบระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรกร 
2. ออกแบบและ
พัฒนาระบบฐานข้อมลู
เกษตรกร 

มีระบบฐานข้อมลู
เกษตรกรทีม่ีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์
พร้อมการใช้งาน 

จ านวนครั้งการใช้
ระบบฐานข้อมลู
เกษตรกร 

ปศ. สศก., กสก., 
ปม. และ 

กษ. 

21 พัฒนาระบบฐานข้อมลู
โคนมแห่งชาต ิ

1. พัฒนาระบบข้อมูล
โคนมให้ครอบคลุมกับ
อุตสาหกรรมการเลี้ยง
โคนมในประเทศไทย 
2. เช่ือมโยงข้อมูลด้าน
การเลีย้งโคนมจาก
หน่วยงานต่างๆ ใน
ประเทศ เพ่ือจดัตั้งเป็น
ศูนย์ข้อมูลโคนมแห่ง
ประเทศ 
3. ส่งเสรมิให้เกษตรกร
มีการจดบันทึกข้อมลู
โคนมรายตัวเพื่อการ
จัดการฟาร์ม โดยใช้
ระบบฐานข้อมลูโคนม
บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

1. มีระบบฐานข้อมลู
โคนมทั้งประเทศ ท่ีมี
การเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานต่างๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
กรมปศุสตัว ์
2. มีระบบฐานข้อมลู
โคนมบนเครือข่าย
อินเตอร์เนต็เพื่อ
เกษตรกร ในรูปแบบ 
Mobile Application 
3. มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง
ด้านการเลี้ยงโคนมใน
ประเทศไทยท่ีมีความ
เชื่อมโยงน่าเชื่อถือ 

1. ระบบฐานข้อมูลโค
นมเพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมลูโคนม
ของประเทศไทยท่ี
ครอบคลมุในทุกมิต ิ
2. มี Application 
การบันทึกข้อมูลราย
ฟาร์ม (i-Farmer) และ
การจัดการอาหารโค
นมในฟาร์ม 

ปศ. อ.ส.ค., กษ. 
และ

หน่วยงาน
อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

22 จดัท าศูนย์บัญชาการ
สถานการณ์ด้านการ
ปศุสัตว์ (DLD 
Emergency 
Operation Center) 

1. จัดท าศูนย์
บัญชาการสถานการณ์
ด้านปศุสตัว์ในภารกิจ
กรณีเกดิภัยพิบตัิ
ฉุกเฉินและส าคัญด้าน
ปศุสัตว ์
2. เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง
ในการสนับสนุน
ภารกิจการวิเคราะห์ 
ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านปศุสตัว์รายชนิด
สัตว ์

มีศูนย์บัญชาการ
สถานการณ์ด้านปศุ
สัตว์ในภารกิจกรณีเกิด
ภัยพิบัติฉุกเฉินและ
ส าคัญด้านปศสุัตว ์

มีศูนย์บัญชาการ
สถานการณ์ด้านปศุ
สัตว์ที่มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และสถานท่ี 
รวมทั้งระบบสื่อสาร
เพือ่สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ 
ในภารกิจกรณีเกดิภัย
พิบัติฉุกเฉินและส าคญั
ด้านปศุสตัว ์

ปศ.  

23 พัฒนาระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลระบบงาน
สารสนเทศกลางและ

1. พัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูล
ระบบงานสารสนเทศ

1. ระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลระบบงาน
สารสนเทศกลาง

1. จ านวนระบบงานท่ี
มีการเชื่อมโยงข้อมูล
เข้าสู่ระบบสารสนเทศ

ปศ. กษ. 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ส ำคัญ 

แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

พัฒนาระบบคลังข้อมูล
เชิงธุรกิจของกรมปศุ
สัตว์ส าหรับรายงานเชิง
วิเคราะหส์ าหรับ
ผู้บริหาร (ไดร้ับ
งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562) 

กลาง (DLD Service 
Bus) เพื่อท าการ
รวบรวมข้อมลูจาก
หน่วยงานต่างๆ มา
รวบรวมไว้ท่ีส่วนกลาง
โดยผ่านระบบ 
Service Bus ระบบ
ข้อมูลกลาง เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูล
ระบบงานสารสนเทศ
กลางของกรมปศุสตัว์ 
อีกทั้งการเข้าถึงข้อมูล
จากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เชื่อมโยงเข้าสูร่ะบบ
กลาง โดยเป็นการ
รวบรวมข้อมลูเข้าสู่
คลังข้อมูล 
2. พัฒนาระบบ
คลังข้อมูลเชิง
ยุทธศาสตร์กรมปศุ
สัตว์ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศของกรมฯ 
เป็นคลังข้อมูลกลาง 
และพัฒนารายงานเชิง
วิเคราะหส์ าหรับ
ผู้บริหารระดับสูงอย่าง
มีประสิทธิภาพ และ
สามารถใช้งานผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ Smart 
Device ได้ (DLD 
Data Lake) 

สามารถเชื่อมโยง
ระบบงานภายในและ
ภายนอกองค์กรได้
อย่างสมบูรณ ์
2. ระบบคลังข้อมลูเชิง
ยุทธศาสตร์กรมปศุ
สัตว์สามารถรองรับ
การบริหารจัดการและ
การรายงานเชิง
วิเคราะหด์้านการปศุ
สัตว์เพื่อใช้ในการ
วางแผนและการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
กรมปศุสตัว ์

กลาง 
2. จ านวนฐานข้อมูล
ด้านการปศสุัตว์ที่
จัดเก็บอยู่ในระบบ
คลังข้อมูลเชิง
ยุทธศาสตร์กรมปศุ
สัตว ์
3. จ านวนรายงานเชิง
วิเคราะหด์้านการปศุ
สัตว์ที่พัฒนาจากระบบ
คลังข้อมูลเชิง
ยุทธศาสตร์กรมปศุ
สัตว ์

24 พัฒนา GIS Map 
Server เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการฝน
หลวง 

พัฒนา GIS Map 
Server 

มีระบบ GIS Map 
Server ส าหรับ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติการฝนหลวงที่มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การพัฒนาระบบ GIS 
Map Server เพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 

ฝล.  

25 โครงการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูล ด้านการ

ก าหนดและวิเคราะห์
ข้อมูล และน ามาจัดท า
ระบบคลังข้อมูล 

ร้อยละ 100 ร้อยละความส าเรจ็ใน
การพัฒนาระบบ

พด.  
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ส ำคัญ 

แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

พัฒนาท่ีดิน 
(Datawarehouse) 

(Data Warehouse) 
ที่ใช้ส าหรับในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 
ด้านการพัฒนาท่ีดิน
เพื่อน าไปวิเคราะห์ใช้
ประโยชนส์ าหรับ
ผู้รับบริการ 

คลังข้อมูลดา้นการ
พัฒนาท่ีดิน 

26 โครงการพัฒนาศูนย์
ควบคุมและตามสอบ
สินค้าเกษตรและ
อาหาร 

พัฒนาระบบศูนย์
ควบคุมและตามสอบ
สินค้าเกษตรและ
อาหารให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
ดังนี ้
1. พัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูล
ใบรับรองมาตรฐาน ให้
รองรับการรับรอง
มาตรฐานอื่นๆ 
นอกจากมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 
2. พัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง
ส าหรับการควบคุม
ตรวจสอบเฝ้าระวัง
มาตรฐานสินค้าเกษตร  
- พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลใบรายงาน
ผลวิเคราะห์กลางจาก
ห้องปฏิบัติการ ระบบ
รายงานผลตรวจ
วิเคราะหผ์่าน Web 
Application และ
พัฒนาระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลใบรายงานผล
วิเคราะหร์ะหว่าง
ห้องปฏิบัติการทดสอบ 
กับ มกอช. 
- ขยายการเช่ือมโยง
ข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของ

1 มีระบบฐานข้อมลู
ใบรับรองมาตรฐาน
กลางของประเทศ และ
รองรับการเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ  
2 มีระบบที่สามารถ
เชื่อมโยงระบบควบคุม
และตรวจสอบ
ย้อนกลับกับผลการ
วิเคราะหค์ุณภาพ
สินค้าเกษตรได ้
3 ผู้บริหารสามารถ
ติดตามข้อมูล
สถานการณ์การน าเข้า
ส่งออกได้ทันที และ
สามารถน าข้อมูลมา
ก าหนดนโยบาย/แกไ้ข
ปัญหาได้ทันการณ ์

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบศูนย์ควบคุมและ
ตามสอบสินค้าเกษตร
และอาหาร 

มกอช.  
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ส ำคัญ 

แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

ผู้บริหาร  
- พัฒนาระบบรับค าขอ
แบบหน้าจอเดียว 
Single Sign On 

27 จัดระเบียบระบบ
ข้อมูลเกษตรกร 

ปรับปรุงระบบข้อมูล
เกษตรกร 

ฐานข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกร 

มีการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลเกษตรกร 

สศก. กสก. 

28 พัฒนาระบบฐานข้อมลู
ด้านการเกษตร 

รวบรวมชุดข้อมูล 
(Datasets) จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สนับสนนุการ
ตัดสินใจ และข้อมูล
จากการส ารวจ น ามา
จัดท าเปน็ฐานข้อมูล
ด้านการเกษตร 

ระบบฐานข้อมูลดา้น
การเกษตรแห่งชาติ 
มีการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีมาตรฐาน
ในการจัดเก็บข้อมูล
ขนาดใหญ่ มีการ
บริหารจัดการและ
การให้บริการที่ได้
มาตรฐานตามที่
ก าหนด รองรับการ
ขยายของข้อมูล และ
การวิเคราะห์ที่มี
ความแม่นย า ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ รวมทัง้
บุคลากรได้รบัการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. จ านวนหน่วยงาน

ที่มีการเชื่อมโยง
ข้ อ มู ล  โ ด ย มี
ห น่ ว ย ง า น
ภายนอกไม่น้อย
กว่า 5 หน่วยงาน 

2. จ านวนชุดข้อมูลที่
ได้มีการเชื่อมโยง 
ไม่น้อยกว่า 50 ชุด
ข้อมูล 

3. จ านวนรายงาน
และการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านพืช ปศุ
สัตว์  ประมง ไม่
น้อยกว่าด้านละ 
10 แบบ 

4. จ านวนหน่วยงาน
ที่ได้น าข้อมูลและ
รายงานไปใช้ ใน
ภารกิ จ  ไม่น้ อย
กว่า 5 หน่วยงาน 

5. จ านวนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
Coaching 
Program 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. ความถูกต้องของ

ข้อมูล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. ความแม่นย าของ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ส ำคัญ 

แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

ข้อมูล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

3. ความพึงพอใจใน
การใช้บริการ ใน
ระดับดี มาก  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

29 เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบข้อมลูเกษตรกร
กลาง 

เพิ่มประสิทธิภาพ
หน่วยความจ า
ภายนอก และ
หน่วยความจ าหลัก 

ระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายทะเบียนเกษตรกร
กลางมีประสิทธิภาพ
รองรับจ านวนข้อมูลที่
เพิ่มขึ้น 

ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
หน่วยความจ า
ภายนอก และ
หน่วยความจ าหลัก 

สศก.  

30 การศึกษาเพื่อจัดท า
ต้นทุนโลจสิติกส์
การเกษตร ต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศสาขาเกษตร 
(GDP) ภาคเกษตร 

1. การส ารวจข้อมลู
และจัดเก็บข้อมูล
ต้นทุนโลจสิติกส์
เกษตรของหน่วยธุรกิจ
ในโซ่อุปท าน โดยใช้
แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ 
2. วิเคราะห์ข้อมลูตาม
แบบสอบถาม 

ได้ผลการศึกษาและ
เครื่องมือ ส าหรับใช้
เป็นเกณฑ์วัดและ
เปรียบเทยีบผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตร (GDP 
ภาคการเกษตร) 
ส าหรับใช้เป็นเกณฑ์วดั
และเปรียบเทียบ 
(Benchmark) ระดับ
การพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์การเกษตรอย่าง
เป็นระบบของประเทศ 

ผลการศึกษาและ
ระบบการค านวณ
โครงสร้างต้นทุนโลจิ
สติกส์การเกษตรเทียบ
กับผลติภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศสาขา
เกษตรที่เกี่ยวข้องด้าน
พืช ประมงและปศสุัตว์ 
จ านวน 1 เรื่อง 

สศก.  

ผลผลิต 
1. กระบวนการให้บริการของกระทรวงเกษตร ฯ ร้อยละ 90 สามารถให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
2. สามารถให้บริการข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่แก่เกษตรกรเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และ

ตัดสินใจด้านการผลิตและการตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของชุดข้อมูลที่จ าเป็น 
3. มีข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเกษตรเพื่อการบริการเกษตรกรและผู้บริหาร 

 
  



หน้า 57 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 2565 

แปลงยุทธศำสตร์ที่ 5 พฒันำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้ำหมำย 

1. บุคลากรของกระทรวงเกษตร ฯ มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ในระดับที่สามารถสร้างโอกาสและ
คุณค่าให้แก่องค์การที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

แนวทำงกำรขับเคลื่อน 
1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากร ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาให้มีความสามารถสร้างสรรค์

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการท างานหรือสร้างรายได้รูปแบบใหม่  เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
คุณค่าให้กับองค์การได้เท่าทันความต้องการของผู้รับประโยชน์ 
1.1 ความรู้ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ด้วยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลผ่านกระบวนการเรียนรู้ในระบบเปิดส าหรับมหาชนตามความต้องการที่หลากหลาย 

1.2 พัฒนาทักษะในลักษณะของสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
1.3 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ ให้มีความ

รอบรู้และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ให้กับ

บุคลากรในสายวิชาชีพที่เก่ียวข้องที่ปฏิบัติงานในองค์การ 
1.1 จัดท าแผนพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัลที่รองรับการปรับโครงสร้างองค์การ  ที่เหมาะสมและ

สอดคล้องต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงความต้องการจ้างงาน ลักษณะการจ้างงาน อัตราก าลัง 
และค่านิยมของการท างานด้านดิจิทัลในอนาคต 

3. พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์การ ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์การของหน่วยงานตลอดจน
สามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์การและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ตัวอย่ำงแผนงำนโครงกำรระยะแรก (2563 - 2565) 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม

ส ำคัญ 
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

1 พัฒนาผู้เช่ียวชาญและ
ก าลังคนด้าน Cyber 
Security ของประเทศ
ไทย 

ฝึกอบรมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะด้าน 
Cyber Security 

บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะด้าน 
Cyber Security 

พัฒนาผู้เช่ียวชาญและ
ก าลังคนด้าน Cyber 
Security ของประเทศ
ไทย 

ทุก
หน่วยงานใน 
สังกัด กษ. 

สพร. สพธอ. 
ดศ. 

2 พัฒนาบุคลากรด้าน
สายงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ฝึกอบรมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะการใช้
งานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะการใช้
งานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

พัฒนาบุคลากรด้าน
สายงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ทุก
หน่วยงานใน 
สังกัด กษ. 

สพร. สพธอ. 
ดศ. 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ส ำคัญ 

แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

3 โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถเชิง
ดิจิทัลภาครัฐ ด้านการ
ยกระดับศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ 
(Digital 
Government Skill) 

อบรมข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐของ
หน่วยงานให้มีทักษะ
ด้านดิจิทัล 

ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐของ
หน่วยงานในสังกัด กษ. 

ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐไดร้ับ
การพัฒนา จ านวน 
500 คนต่อป ี

ทุก
หน่วยงานใน 
สังกัด กษ. 

 

4 พัฒนาบุคลากร สู่การ
เป็น Smart Officer 

อบรมข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐของ
กรมส่งเสรมิการเกษตร
ให้มีทักษะด้านดิจิทลั 

ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐของ
กรมส่งเสรมิการเกษตร 

ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐของ
กรมส่งเสรมิการเกษตร
ได้รับการพัฒนา 
จ านวน 500 คนต่อป ี

ทุก
หน่วยงานใน 
สังกัด กษ. 

 

5 พัฒนาผู้บริหารสู่ 
Smart Executive 

อบรมผู้บริหารของ
หน่วยงานให้มีทักษะ
ด้านดิจิทัลเพื่อการเป็น 
Smart Executive 

ผู้บริหารของทุก
หน่วยงานในสังกัด กษ. 
เป็น Smart 
Executive 

ผู้บริหารได้รับการ
พัฒนา จ านวน 100 
คนต่อป ี

ทุก
หน่วยงานใน 
สังกัด กษ. 

 

ผลผลิต 
1. ภายในปี 2565 ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถปรับตัวมีทักษะและ

ศักยภาพที่เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
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แปลงยุทธศำสตร์ที่ 6 สรำ้งควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้ำหมำย 

1. เกษตรกร ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยมี
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่ท าธุรกรรมเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่องและสร้างมูลค่า e Commerce เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4 ต่อปี 

2. กฎ ระเบียบของกระทรวงเกษตร ฯ มีความทันสมัยเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
3. มาตรฐานข้อมูลเป็นสากลรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท าธุรกรรม 

3.1 ผู้ประกอบการภาคเกษตรด าเนินธุรกรรมภายในและระหว่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และ
ต้นทุนท าธุรกรรมผ่านสื่อดิจิทัลลดลง 

3.2 กระบวนการขออนุญาตมีระยะเวลาที่ลดลงตามเกณฑ์ของกลุ่มผู้น า ในดัชนี Ease of doing 
business 

3.3 มีมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ภายในหน่วยงานรัฐและระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน 

แนวทำงกำรขับเคลื่อน 
1. จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสร้าง

ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการก าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบและกติกา 
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า  และการใช้ประโยชน์ใน
ภาคเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการด าเนินการต่าง ๆ 

2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
พลวัตรของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบททางสังคม 

3. สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท าธุรกรรมออนไลน์ 
3.1 สนับสนุนการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร เพ่ือสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในการสื่อสาร และการท าธุรกรรมออนไลน์ เช่น จัดให้มี
ระบบการช าระเงินที่ตรงตามความต้องการ มีประสิทธิภาพและความม่ันคงปลอดภัย 

3.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องในการให้สิทธิ ประโยชน์ เพ่ือลดต้นทุน
ให้ผู้ประกอบการภาคเกษตร 

3.3 ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ให้บริการของรัฐในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ เช่น แนวปฏิบัติในการใช้งาน  Mobile 
Commerce หรือ Smart Phone แนวปฏิบัติในการใช้งาน Social Media เป็นต้น  เพ่ือ
รองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 
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ตัวอย่ำงแผนงำนโครงกำรระยะแรก (2563 - 2565) 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม

ส ำคัญ 
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

1 พัฒนาและปรับปรุง
ช่องโหว่บนระบบ
เครือข่ายและระบบ
สารสนเทศ (Security 
Hardening) 

ด าเนินการตรวจสอบ
ช่องโหว่ของระบบและ
อุปกรณ์เครือข่าย
ทั้งหมดของกรมฯ 
ส่วนท่ี 1 อุปกรณ์
เครือข่าย  
ส่วนท่ี 2 ระบบปฎิบัติ
การเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 
ส่วนท่ี 3 Web Server 
Application  
ส่วนท่ี 4 Application  
: ระบบสารสนเทศ   

ระบบเครือข่ายและ
อุปกรณ์ และระบบ
สารสนเทศมีความ
น่าเชื่อถือและความ
ปลอดภัยของข้อมลู
สูงสุด ลดโอกาสนใน
การถูกโจมต ี

รายการช่องโหว่ของ
ระบบเครือข่ายที่
เกิดขึ้นและติดตามการ
แก้ไขได้อยา่งครบถ้วน
และต่อเนื่องตาม
แผนการด าเนินการ
แก้ไข 
จ านวนช่องโหว่ที่
เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง 

กตส.  

2 โครงการจดัท า
กิจกรรมเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจใน
สาระส าคญัของ
กฎหมายที่มีการ
ปรับปรุงและบัญญัติ
ขึ้นใหม ่

อบรมข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐให้
ทราบถึงสาระส าคญั
ของกฎหมายที่มีการ
ปรับปรุงและบัญญัติ
ขึ้นใหม่ 

ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ 

ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐทุกคน 

กสก. สศก.  

3 ส่งเสริมความเชื่อมั่นใน
การท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

1. ท าความเข้าใจและ
จัดท ากิจกรรมส่งเสรมิ
ความเช่ือมั่นในการท า
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
2. ให้ความรู้ ให้
ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการธรุกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

บุคลากรภาครัฐ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถร่วมรับรู้และ
ท าความเข้าใจในการ
ด าเนินการธรุกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

จ านวนผู้รับบริการใน
การรับรูค้วามเข้าใจใน
การด าเนินการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

ปศ. ดศ., กพร. 
และ สพธอ. 

4 พัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านระบบความมั่งคง
ปลอดภัยข้อมูล ความ
ปลอดภัยของเครือข่าย 
ความปลอดภัยของ
ระบบดิจิทลัและการ
ให้บริการ 

ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพด้าน
ระบบความมั่งคง
ปลอดภัยข้อมูล ความ
ปลอดภัยของเครือข่าย 
ความปลอดภัยของ
ระบบดิจิทลัและการ
ให้บริการ 

มีระบบความมั่งคง
ปลอดภัยข้อมูล ความ
ปลอดภัยของเครือข่าย 
ความปลอดภัยของ
ระบบดิจิทลัและการ
ให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนครั้งการ
ตรวจสอบและตรวจ
พบการโจมตีทาง
คอมพิวเตอรผ์่าน
ระบบคอมพิวเตอร ์

ปศ. สพร. 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ส ำคัญ 

แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ตัวชี วัด หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

5 พัฒนาแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง และ
การด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ทบทวน และ
ก าหนดแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง และ
การด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. พัฒนาและจัดท า
แนวทางการบริหาร
ความเสีย่ง และการ
ด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. ท าความเข้าใจ 
เรียนรู้ และซักซ้อม
แผนการบริหารความ
เสี่ยง และการ
ด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีแนวทางการบริหาร
ความเสีย่ง และการ
ด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. จ านวนครั้งการ
ตรวจสอบและตรวจ
พบความเสีย่งหรือข้อ
ปัญหาจากการ
ด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัของ
หน่วยงาน 
2. จ านวนการซักซ้อม
แผนการบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ปศ. ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

6 การยกระดับการ
ท างานเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ISO27001 

จ้างท่ีปรึกษา
ด าเนินการยกระดับ
การท างานเข้าสูร่ะบบ
มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ISO27001 

เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตร 

ได้รับการยกระดับการ
ท างานเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ISO27001 

กสก.  

ผลผลิต 
1. ส่วนราชการของกระทรวงเกษตรฯ ที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและรับมือจากภัยคุกคามทาง 

ไซเบอร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ภาพความเชื่อมโยงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สู ่แนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
สร้างความเชื่อมั่น

ในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่า

เทียมด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ปรับเปลีย่นภาครัฐสู่การเป็น

รัฐบาลดิจิทัล 

Cybersecurity Digital 
Infrastructure 

Smart City 

Digital SMEs Digital 
Manufacturing 

Digital 
Agricultural 

Digital Manpower and 
Digital Literacy 

Digital Technology and 
Content Industries 

Digital Learning & Knowledge Government 
Transformation for 

Government Services 

แผนพัฒนาดิจิทัล 
20 ปี 

Government 
Transformation for 

Government Management 

Digital 
Services Digital Health 

Digital Community 

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 5 ป ี

Digital Law & 
Regulation 

เสรมิสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 

และความ
น่าเชื่อถือ ในการ

บริหารจดัการ และ
ให้บริการดจิิทัล 

สนับสนุนระบบ
นิเวศท่ีเอื้อต่อการ
ด าเนินการธรุกิจ 

SMEs ภาค
การเกษตร 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ

ผลิต ด้วยการ
วิเคราะห์และ

ประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ ่

การท าการเกษตร
ยุคใหม่ด้วย

เทคโนโลยีดิจิทลั 

1. เสรมิสร้างทักษะความ
ช านาญ แก่บุคลากรใน
วิชาชีพด้านดิจิทัล 

2. สร้างทักษะความเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
ส าหรับข้าราชการทุกระดับ 
ในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสาร และการท างาน
ร่วมกันกับผู้อื่น (Digital 
literacy/Skill, 
Classroom/ Course 
Work, E-Learning) 

3. สร้างทักษะ ความรู้ ความ
เข้าใจด้านดิจิทลัแก่
ผู้บริหาร 

ยกระดับการวิจยั 
พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรม 

ด้านการเกษตร 

ยกระดับการให้บริการความรู้ การ
ประชาสมัพันธ์ เพื่อเผยแพร่ และ

ประชาสมัพันธ์สู่เกษตรกร 

ยกระดับการให้บริการภาค
การเกษตร (Front Office 

Service) 

สร้างมลูค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

สร้างโอกาสการเขา้ถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลของเกษตรกร 

บูรณาการการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร และยกระดับ

โครงสร้างพื้นฐาน 
ยกระดับการบริการแหล่งเรียนรู้ 

(ร่าง) 
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล กษ. 5 ป ี

ขับเคลื่อน 
ปรับปรุง กฎหมาย
ภาคการเกษตร ที่มี

การประยุกต์ใช้
ดิจิทัลในการ
ด าเนินงาน 

1. ความมั่นคง 

3. การเกษตร 

7. โครงสร้าง
พื้นฐานโลจิสติกส์และ

ดิจิทัล 

4,10,11,12,13,14,17 15. พลังทางสังคม 20. การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนแม่บท 16 
ฉบับ ที่ กษ.
ขับเคลื่อน 

(จำก 23 ฉบับ) 
5. การท่องเท่ียว 

8. ผู้ประกอบการและ
วิสาหกจิขนาดกลาง และ

ขนาดย่อมยุคใหม ่

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
ด้านความมั่งคง 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
ด้านการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ชำติ
  

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการ
ขับเคลื่อน 

ประเด็นกำร
ด ำเนินงำนของ 

กษ. 

การส่งเสริมการ
เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จาก

โครงสร้างพื้นฐาน
ของหน่วยงานใน

สังกัด กษ. 

ขับเคลื่อนและต่อ
ยอดพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ 

9. เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

23. การวิจยัและ
พัฒนานวัตกรรม 

16. เศรษฐกิจฐานราก 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ 

22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 

Smart City 

ขับเคลื่อนและต่อยอดพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ 

2. การต่างประเทศ 

18. การเติบโตอยา่งยั่งยืน 

19. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ 

กลยุทธ์ท่ี 1 
สร้างความเข้มแข็งใหก้ับ

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กลยุทธ์ที่ 1 
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนปฏิบัติ
รำชกำร กษ. 

กลยุทธ์ที่ 4 
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ

สิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุลและย่ังยืน 
กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มประสทิธิภาพการผลิตและยกระดับมลูค่าสนิค้าเกษตร 

กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ส่วนที่ 5  การติดตามและประเมินผล 
กลไกกำรติดตำมประเมินผล และติดตำมสถำนกำรณ์ 

การติดตามและประเมินผลการน านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการรองรับต่างๆ ไปสู่การปฏิบัตินั้น จ าเป็นต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยการก าหนดให้มีกลไก หรือเครื่องมือในการติดตามสถานะ และรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานในแต่ละมาตรการให้คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการเฉพาะ
ด้านได้รับทราบเป็นระยะ รวมทั้งจะก าหนดให้มีการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานทั้งในช่วงระหว่ าง 
และในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มี
การประเมินความพึงพอใจและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มเพ่ือน ามาทบทวน 
ประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ ์

ส าหรับการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดใน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมนั้น จะร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) น ากลไกการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการที่มีการก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ในส่วนของกลไก
การน านโยบายไปสู่ารปฏิบัติเข้ามาใช้ โดยมุ่งประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน ทั้งในมิติภารกิจเชิง
ยุทธศาสตร์ (Agenda Based) มิติเชิงพื้นที่ (Area Based) และมิติการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมการ
บริการ (Innovation Based) 

ในการติดตามความก้าวหน้าและสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลในภาพรวมของประเทศจะก าหนดให้มี
กลไกการติดตาม จัดเก็บ วิเคราะห์ ประเมิน และคาดการณ์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligence Center) ที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการ
เฉพาะด้าน ในการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังเป็น
แหล่งข้อมูลเปิดส าหรับหน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการในการติดตาม และ
รับทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็น
ปัจจุบัน รวมทั้งจะก าหนดให้มีกลไกในการติดตามสถานการณ์ปัญหาและข้อจ ากัดในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือผลักดันการก าหนดมาตรการ หรือแนวทางในการแก้ปัญหา ลดข้อจ ากัด 
และส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ 
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ภำคผนวก ก 
ค ำสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมกำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำรด้ำนดิจิทลั  

และจัดท ำแผนพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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สรุป กำรแปลงนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสู่

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้ำนเกษตร 
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สรุป กำรแปลงนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสู่แผนปฏบิัติกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมด้ำนเกษตร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (ตำมแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ ประเด็นขับเคลื่อนประเทศ แผนงำนส ำคัญภำครัฐ ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 
1. โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
2. ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้มวล
รวมประชาชาติต่อหัว 

3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างประเทศ 

4. โครงข่าย แพร่สัญญาณภาพ
โทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุ
ระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
(Digital Infrastructure) 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

2. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลของภูมิภาคอาเซียน 

3. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน คลื่นความถี่ 
และการหลอมรวมเทคโนโลยีใน
อนาคต 

4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และ
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทัล 

1. การส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากโครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยงานใน
สังกัด กษ. 

- ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่มีความ
ทันสมัย มีเสถียรภาพ เพ่ือให้เกษตรกร
ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

- ประสานขับเคลื่อนให้มีผู้ให้บริการข้อมูล 
(Content Provider) ลงทุนให้บริการ
ข้อมูลด้านการเกษตร 

- ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

2. การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) 

2. การขับเคลื่อนและต่อยอดพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ 

- สร้างนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้อมกับ
ให้ความรู้ในวงกว้าง ด้วยการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้เข้าถึงประเด็นความต้องการใน
บริบทของเมืองที่ต้องการพัฒนา รวมทั้ง
สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง 

- จัดให้มีหน่วยงาน/คณะขับเคลื่อนเมือง
อัจฉริยะในระดับประเทศและระดับเมือง 

- จัดเก็บข้อมูลที่ดี มีการเชื่อมโยงข้อมูล
และเปิดเผยข้อมูลที่พร้อมต่อการน าไป
พัฒนาต่อยอดและแบ่งปันสู่การใช้
ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
เพ่ือน าไปสู่การให้บริการข้อมูลแก่
เกษตรกรและใช้ประโยชน์เพื่อการ
บริหารราชการของเมืองอัจฉริยะ 

- โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
- โครงการพัฒนา Smart City Operation 

Center 
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ

ส านักงาน เพื่อรองรับระบบ Smart City 

 

เป้ำหมำยภำคกำรเกษตร 
1. เกษตรกรในทุกหมู่บ้านเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และได้ใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้างโอกาสด้านการผลิตและการตลาด 
2. ประเทศไทยมีระบบให้บริการข้อมูลด้านการเกษตร 
3. การบริหารจัดการการท าการเกษตรที่มีประสิทธิภาพในเมืองอัจฉริยะ บูรณาการขับเคลื่อนการจัดท า Smart Portal ด้านการเกษตรในเมืองอัจฉริยะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

ผลผลิตภำคกำรเกษตร 
1. ประชาชน/เกษตรกร ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ 
2. เมืองอัจฉริยะมีแผนการพัฒนา และมีข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือบริการประชาชนและส่วนราชการ ให้มีศักยภาพการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) รวมถึงมีระบบบริการภาครัฐผ่าน Smart Portal ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าถึงได้ 

และเพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลและบริการสาธารณของรัฐ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ ประเด็นขับเคลื่อนประเทศ แผนงำนส ำคัญภำครัฐ ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 
1. ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของผู้ประกอบการไทยเพ่ิมขึ้นจาก
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทยทั้งใน
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัล สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวที
ภูมิภาคและเวทีโลก 

3. ธุรกิจ SMEs สามารถใช้นวัตกรรม
และมีความเชียวชาญในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

4. สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ 
GDP เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 

5. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น า
อุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค 

1. การพัฒนา SMEs ไทยบนฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs) 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจ 

2. เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและ
การค้าขายสินค้าของชุมชนผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

3. เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
เป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล 

4. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน
ได้ในอนาคต 

1. การสนับสนุนระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการ
ด าเนินการธุรกิจ SMEs ภาคการเกษตร 

- ส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนปรับเปลี่ยน
สู่เกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้ทุนสนับสนุน 
การเข้าถึงสินเชื่อต้นทุนต่ า การส่งเสริม
การเข้าถึงระบบ Logistic 

- เปลี่ยนเกษตรกรดั้งเดิมสู่การเป็น
ผู้ประกอบการดิจิทัลทางการเกษตร ที่
เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้าขาย 
การตลาด จนถึงกระบวนการน าส่งสินค้า
และบริการให้แก่ผู้บริโภค (Digital 
Trade and Marketing) 

- พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกตลาด
ให้เกิดสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่อ านวยความสะดวกในภาค
เกษตรและที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า เช่น 
ระบบบริหารจัดการหลังบ้านในธุรกิจ
เกษตร ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ช่วย
ลดต้นทุนการบริหารจัดการ 

- โครงการสินเชื่อต้นทุนต่ าเพ่ือส่งเสริม
เทคโนโลยีดิจิทัลภาคเกษตร 

- โครงการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital 
Entrepreneur) 

- ส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเกษตรกร เข้าสู่ระบบธุรกิจและท าการค้า
ผ่านสื่อดิจิทัล 

- พัฒนาระบบส่งเสริมสินค้าบริการวิสาหกิจ
ชุมชนและท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิต
ภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Manufacturing) สู่
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 

3. การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Agriculture) 

2. การท าการเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และข้อมูล (Big Data) ในการผลิตและ
บริหารจัดการสินค้าเกษตรตั้งแต่การ
เพาะปลูก การเก็บเก่ียว และหลังเก็บ
เกี่ยว จนถึงตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Smart 
Farming Precision Farm) 

- โครงการพัฒนาแปลงเกษตรอัจฉริยะด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart/Digital Farming) 

- พัฒนาฐานข้อมูลส าคัญด้านการเกษตรและ
ระบบ Big Data Analytic 

- โครงการเพ่ิมทักษะและศักยภาพเกษตรกรไทยสู่
การท าเกษตรสมัยใหม่ 

- โครงการพัฒนา New Generation Smart 
Farmers 

- เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) กับการ
พัฒนาการเกษตร 

4. การเพ่ิมมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Services) 

3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

- พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกตลาด
ให้เกิดสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่อ านวยความสะดวกในภาค
เกษตรและที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า เช่น 
ระบบบริหารจัดการหลังบ้านในธุรกิจ
เกษตร ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ช่วย
ลดต้นทุนการบริหารจัดการ 

- โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงด้าน Logistic 
ทางการตลาดตลอด Supply Chain 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบริการเพ่ือ
ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหาร 
(Digital Food Traceability) 

- พัฒนาประสิทธิภาพระบบเพ่ือเชื่อมโยง NSW 
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เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ ประเด็นขับเคลื่อนประเทศ แผนงำนส ำคัญภำครัฐ ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 
- ผลักดันให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการค้า (E - Commerce)/(E-
payment) เพ่ือให้สินค้าเกษตรเข้าสู่
ตลาดภายในประเทศและตลาดโลก เป็น
การสร้างรายได้ สร้างงาน สร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ท้องถิ่น 

- พัฒนาต้นแบบระบบสินค้าให้รองรับการช าระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-
Payment) เพ่ือยกระดับการบริการของสหกรณ์ 

- พัฒนาต้นแบบระบบเงินให้กู้ และระบบเงินรับ
ฝากให้รองรับการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-Payment) เพ่ือยกระดับการ
บริการของสหกรณ์ 

- พัฒนาระบบตลาดออนไลน์ ระบบ E 
Commerce E Market Place กลาง 

- พัฒนาระบบริหารธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

5. การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัลคอน
เทนต์ (Digital Technology and 
Content Industries) 

4. ยกระดับการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการเกษตร 

- ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัลด้าน
การเกษตร เพ่ือยกระดับภาคเกษตรสู่
การเกษตรสมัยใหม่ (Bio/Precision 
Sciences Technology and 
Innovation) 

- R&D Digital Technology 

 

เป้ำหมำยภำคกำรเกษตร 
1. ขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ภาคเกษตรเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก โดยเพิ่มสัดส่วนธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตรในการขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

2.1 ภายในปี 2565 ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตร ปรับเปลี่ยนเป็น Digital  SMEs 25,000 ราย 
2.2 อัตราการเติบโตของ GDP ด้านเกษตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ในปี 2565 จากการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์ผลิตภาพ 

3. ธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตรสามารถใช้นวัตกรรมและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมขึ้น  โดยสนับสนุนให้อันดับของประเทศไทยในดัชนีตัวชี้วัดนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีภายใต้  Global 
Competitiveness Index อยู่ในอันดับที ่30 

ผลผลิตภำคกำรเกษตร 
1. เกษตรกร/กลุ่ม/สหกรณ์/ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตร ปรับเปลี่ยนเป็น Digital  SMEs 25,000 ราย 
2. ระบบการวิเคราะห์ทางการเกษตรแม่นน าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เกษตรกรสามารถในไปประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรได้ไม่ต่ ากว่า 200 แปลง 
3. แพลตฟอร์มอัจฉริยะส าหรับวิเคราะห์พืชมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ 2 ชนิด เพ่ือการเพาะปลูกท่ีแม่นย า 
4. ระบบแพลตฟอร์ม ทีสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร 
5. มีสินค้าชุมชนเกษตรจ าหน่ายไม่น้อยกว่า 10,000 รายการ 

  



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 – 2565                 หน้า 72 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงเท่ำเทียมด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ ประเด็นขับเคลื่อนประเทศ แผนงำนส ำคัญภำครัฐ ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 
1. ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม

ผู้อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ
และคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก 
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์และสร้างสรรค์ 

3. ประชาชนสามารถเข้าถึง 
การศึกษาสาธารณสุข และบริการ
สาธารณะผ่านระบบดิจิทัล 

1. การพัฒนาชุมชนชนบทด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Community) 

1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับประชาชน 

2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
และสร้างสรรค์ 

3. สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่
ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

4. เพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ และได้รับ
บริการการศึกษาที่มีมาตรฐานของ
นักเรียนและประชาชน 

5. เพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทาง
การแพทย์และสุขภาพท่ีทันสมัย 
ทั่วถึง และเท่าเทียม 

1. สร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
ของเกษตรกร 

- สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มผู้
ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล 

- เร่งกระตุ้นและพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชน
เกษตรกร ในระดับหมู่บ้านทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ การ
เรียนรู้ และการใช้บริการของรัฐ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- โครงการพัฒนาบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่
ยุคดิจิทัล (Lifelong Learning) 

2. การพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Learning & 
Knowledge) 

2. การยกระดับการให้บริการความรู้ การ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์สู่เกษตรกร 

- พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และ
สร้างสรรค์รวมถึงความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลข่าวสารใน
สังคมดิจิทัลที่เปิดกว้าง 
o เพ่ิมศักยภาพและทักษะการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
และสร้างสรรค์ของประชาชน และ
การจัดให้มีมาตรฐานการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐานส าหรับ
เกษตรกร 

- สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ประชาชน
เข้าถึงได้อย่างสะดวก โดย 
o ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูล

ต่างๆ เช่น เอกสารส าคัญของ
ราชการ ข้อมูล สถิติ ความรู้เชิง
อาชีพ มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสาระบันเทิง
ต่างๆ เป็นต้น เร่งผลิตหรือแปลง
ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ของ
หน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
และเปิดให้ประชาชนเข้าถึง สืบค้น
ได้ รวมทั้งจัดให้มีกลไกท่ีอนุญาต

- โครงการส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม 

- ปรับปรุง พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพ
เว็บไซต์หน่วยงาน 

- การสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ให้ประชาชน หรือธุรกิจสามารถน า
ข้อมูลไปต่อยอดใช้ประโยชน์ 

o สนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ ผลิตสื่อ
ดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อภาค
การเกษตร ทั้งนี้สื่อที่ผลิตใหม่
จะต้องรองรับความหลากหลาย
ทางสังคม ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม 
สภาพร่างกาย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ 

o พัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับรวบรวม
ข้อมูล องค์ความรู้ ความสามารถ
ของบุคคล ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกันและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ น าไปสู่เศรษฐกิจ
และสังคมแบ่งปัน 

3. การพัฒนาบริการสุขภาพด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Health) 

3. ยกระดับการบริการแหล่งเรียนรู้ - ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล
ทางการเกษตรให้ครบถ้วน น่าสนใจ 
เข้าใจง่ายและประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
เกษตรกรเข้าถึงข่าวสาร องค์ความรู้ 
สามารถน าไปพัฒนาอาชีพ (AIC : 
Architecture and Innovation 
Center) 

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ดิจิทัลทางการเกษตร 

 

เป้ำหมำยภำคกำรเกษตร 
1. เกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. เกษตรกรทุกคนมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy) 
3. เกษตรกรทุกพ้ืนที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงบริการแบบ One Stop Service ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันตลอดทุกช่วงวัยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผลผลิตภำคกำรเกษตร 
1. เกษตรกรไม่น้อยกว่า 25,000 ราย มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเกิดประโยชน์ (Digital Literacy) ในการสร้างอาชีพและรายได้ 
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1. บริการภาครัฐตอบสนอง

ประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาค
ส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
แม่นย า 

2. ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้
สะดวก และเหมาะสม เพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใส และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

3. มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ 
การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่
บูรณาการไม่ซ้ าซ้อน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงการท างาน
ระหว่างหน่วยงาน และให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การยกระดับบริการภาครัฐ 
(Government Transformation 
For Government Services) 

1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะ ที่ขับเคลื่อนโดย
ความต้องการของประชาชน หรือ
ผู้ใช้บริการ 

2. ปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล 

3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ และให้มีประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการท างานของรัฐ 

4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน
ภาครัฐ เพ่ือรองรับการพัฒนาแอฟ
พลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็น
บริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ 

1. การยกระดับการให้บริการภาค
การเกษตร (Front Office Service) 

- พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรกรและ
ภาคเอกชน การอ านวยความสะดวกแก่
นักลงทุน การเพ่ิมศักยภาพการส่งออก/
น าเข้า และธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เน้นการบริการแบบ One Stop 
Service (Single Point) 

- พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ
เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ
ป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ 

- สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการท างานของรัฐ 

- โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาค
ธุรกิจ (Biz portal) 

- เชื่อมโยงเข้าสู่แอปพลิเคชันกลางของภาครัฐ 
เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและบริการได้ในลักษณะ one-
stop-service (Single Point) 

- โครงการ Government Data Centre 
- บริการข้อมูลเพื่อเปิดเผย (Open Data) และ

พัฒนาการให้บริการข้อมูลภาครัฐ (Data 
Service) 

- โครงการระบบฐานข้อมูลเกษตรกลาง 
(Farmer One) 

- โครงการระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ด้านเกษตร 

- โครงการยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูล
การเกษตร 

2. ปฏิรูปการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ (Government 
Transformation For 
Government Management) 

2. การบูรณาการการบริหารจัดการภายใน
องค์กร และยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- บูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพ
การด าเนินงานภาครัฐ เทคโนโลยีภาครัฐ 
(Gov Tech) ผ่านการเชื่อมโยงระบบ
จากหลายหน่วยงานในการบริหารจัดการ 
ด้านการเงินและการใช้จ่าย ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารสินทรัพย์ 
และด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่าย
เงินเดือน 

- พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของ
หน่วยงานในสังกัด กษ.เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้
ความส าคัญกับการช่วยเหลือผู้ด้วย
โอกาส การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
แรงงาน 

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการ
อิเลคทรอนิกส์ของภาครัฐ ควบคู่ไปกับ
การยกระดับขีดความสามารถและทักษะ
เชิงดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับและ

- โครงการเปลี่ยนผ่านบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล 
(Digital Transformation) 

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับงาน
บริการภาครัฐ 

- ทบทวน ปรับปรุง จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของหน่วยงาน 

- จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน 
- ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการชุดข้อมูล

เกษตรดิจิทัลร่วมกัน 
- ส ารวจ ปรับปรุง ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

และปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกร 
- เชื่อมโยงเข้าสู่แอปพลิเคชันกลางของภาครัฐ 

เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและบริการได้ในลักษณะ one-
stop-service 

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด (CCTV)  
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ทุกหน่วยงาน เพ่ือเป็นรากฐานของการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

- จัดหาระบบ Video Conference  
- ปรับปรุง พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ และความ

ปลอดภัย ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้
สาย 

- จัดหาซอฟท์แวร์ ส าหรับการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

- จัดหาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน/ระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 

 

เป้ำหมำยภำคกำรเกษตร 
1. การบริการของกระทรวงเกษตร ฯ ตอบสนองประชาชนและเกษตรกร ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นย า 

1.1. ลดส าเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ 
1.2. มีระบบอ านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ 

2. ประชาชนและเกษตรกรเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3. มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ ไม่ซ้ าซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิตภำคกำรเกษตร 
1. กระบวนการให้บริการของกระทรวงเกษตร ฯ ร้อยละ 90 สามารถให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
2. สามารถให้บริการข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่แก่เกษตรกรเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจด้านการผลิตและการตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของชุดข้อมูลที่จ าเป็น 
3. มีข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเกษตรเพื่อการบริการเกษตรกรและผู้บริหาร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ ประเด็นขับเคลื่อนประเทศ แผนงำนส ำคัญภำครัฐ ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 
1. บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมี

คุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ขาด
แคลน หรือมีความส าคัญต่อการ
สร้างนวัตกรรมดิจิทัล 

2.  เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพ
ใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 20,000 
งาน ภายในปี พ.ศ.2563 

3. บุคลากรผู้ท างานทุกสาขามีความรู้
และทักษะด้านดิจิทัล 

1. การพัฒนาก าลังคนและประชาชน
สู่ยุคดิจิทัล (Digital Manpower 
And Digital Literacy) 

1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน 

2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับ
เทคโนโลยีใหม่ในอนาคต 

3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การเสริมสร้างทักษะความช านาญ แก่
บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัล 

- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต ให้กับบุคลากรในสาย
วิชาชีพที่เก่ียวข้องที่ปฏิบัติงานใน
องค์การ 

- โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและก าลังคนด้าน 
Cyber Security ของประเทศไทย 

- พัฒนาบุคลากรด้านสายงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2. การสร้างทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับข้าราชการทุก
ระดับ ในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร 
และการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน (Digital 
literacy/Skill, Classroom/ Course 
Work, E-Learning)  

- พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่
บุคลากร ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาให้มี
ความสามารถสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการท างานหรือ
สร้างรายได้รูปแบบใหม่ เพื่อน าไปสู่การ
สร้างคุณค่าให้กับองค์การได้เท่าทันความ
ต้องการของผู้รับประโยชน์ 

- โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมก าลังคนดิจิทัล 

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ภาครัฐ ด้านการยกระดับศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ (Digital Government Skill) 

- พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แก่
บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน 

- อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

- จัดท าสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรให้
ตระหนักในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Mindset) 

- พัฒนาบุคลากร สู่การเป็น Smart Officer 
3. การสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ

ด้านดิจิทัลแก่ผู้บริหาร 
- พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐให้มีความ

เข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ
ขององค์การ ที่สอดคล้องกับ
สถาปัตยกรรมองค์การของหน่วยงาน
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูล
ขององค์การและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานรัฐเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะ 

- พัฒนาผู้บริหารสู่ Smart Executive 

 

เป้ำหมำยภำคกำรเกษตร 
1. บุคลากรของกระทรวงเกษตร ฯ มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ในระดับท่ีสามารถสร้างโอกาสและคุณค่าให้แก่องค์การที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

ผลผลิตภำคกำรเกษตร 
1. ภายในปี 2565 ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถปรับตัวมีทักษะและศักยภาพที่เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
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ยุทธศำสตร์ที่ 6  สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ ประเด็นขับเคลื่อนประเทศ แผนงำนส ำคัญภำครัฐ ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 
1. ประชาชนและภาคธุรกิจมีความ

เชื่อมั่น ในการท าธุรกรรมออนไลน์
อย่างเต็มรูปแบบ 

2. มี ชุ ดกฎหมาย  กฎระ เบี ยบที่
ทันสมัย เพ่ือรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

3. มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพ่ือ
ร อ ง รั บ ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย งแ ล ะ ใ ช้
ประโยชน์ในการท าธุรกรรม 

1. การเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cybersecurity) 

1. จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการ
ด าเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความ
ทันสมัย 

3. สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและการท าธุรกรรมออนไลน์ 

1. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความน่าเชื่อถือ ในการบริหารจัดการ 
และให้บริการดิจิทัล (Digital Security) 

- จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการ
ด าเนินธุรกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้วยการก าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ
และกติกา ให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ทางการค้า  และการใช้ประโยชน์ในภาค
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้
เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการ
ด าเนินการต่าง ๆ 

- สนับสนุนการสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจ
และประชาชนในการสื่อสาร และการท า
ธุรกรรมออนไลน์ เช่น จัดให้มีระบบการ
ช าระเงินที่ตรงตามความต้องการ มี
ประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย 

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
องค์กร ที่เก่ียวข้องในการให้สิทธิ 
ประโยชน์ เพ่ือลดต้นทุนให้
ผู้ประกอบการภาคเกษตร 

- ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับผู้ให้บริการของรัฐในการคุ้มครอง
สิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้รับบริการ เช่น แนว
ปฏิบัติในการใช้งาน  Mobile 
Commerce หรือ Smart Phone แนว
ปฏิบัติในการใช้งาน Social Media เป็น
ต้น  เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

- โครงการจัดท ากิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมายที่มีการ
ปรับปรุงและบัญญัติขึ้นใหม่ 

- พัฒนาระบบส ารองข้อมูล และศูนย์ส ารอง
ข้อมูล 

- ตรวจสอบ และปรับปรุงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศ 

- โครงการ ติดตามเฝ้าระวังระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- พัฒนาประสิทธิภาพด้านระบบความมั่งคง
ปลอดภัยข้อมูล ความปลอดภัยของเครือข่าย 
ความปลอดภัยของระบบดิจิทัลและการ
ให้บริการ 

- พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง และการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ขับเคลื่อนการพัฒนา กฎหมาย
และมาตรฐานดิจิทัล (Digital Law 
& Regulation) 

2. ขับเคลื่อน ปรับปรุง กฎหมายภาค
การเกษตร ที่มีการประยุกต์ใช้ดิจิทัลใน
การด าเนินงาน 

- ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับพลวัตรของ
เทคโนโลยีดิจิทัลและบริบททางสังคม 

- การยกระดับการท างานเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ISO27001 
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เป้ำหมำยภำคกำรเกษตร 

1. เกษตรกร ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อม่ันในการท าธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่ท าธุรกรรมเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่องและสร้างมูลค่า e Commerce เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี 
2. กฎ ระเบียบของกระทรวงเกษตร ฯ มีความทันสมัยเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
3. มาตรฐานข้อมูลเป็นสากลรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท าธุรกรรม 

1.1 ผู้ประกอบการภาคเกษตรด าเนินธุรกรรมภายในและระหว่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และต้นทุนท าธุรกรรมผ่านสื่อดิจิทัลลดลง 
1.2 กระบวนการขออนุญาตมีระยะเวลาที่ลดลงตามเกณฑ์ของกลุ่มผู้น าในดัชนี Ease of doing business 
1.3 มีมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงภายในหน่วยงานรัฐและระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน 

ผลผลิตภำคกำรเกษตร 
1. ส่วนราชการของกระทรวงเกษตรฯ ที่มีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและรับมือจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 
สร้างความเชื่อมั่น

ในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่า

เทียมด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ปรับเปลีย่นภาครัฐสู่การเป็น

รัฐบาลดิจิทัล 

Cybersecurity Digital 
Infrastructure 

Smart City 

Digital SMEs Digital 
Manufacturing 

Digital 
Agricultural 

Digital Manpower and 
Digital Literacy 

Digital Technology and 
Content Industries 

Digital Learning & 
Knowledge 

Government 
Transformation for 

Government Services 

แผนพัฒนาดิจิทัล 
20 ปี 

Government 
Transformation for 

Government Management 

Digital 
Services Digital Health 

Digital Community 

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 5 ป ี

Digital Law & 
Regulation 

เสรมิสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 

และความ
น่าเชื่อถือ ในการ

บริหารจดัการ และ
ให้บริการดจิิทัล 

สนับสนุนระบบ
นิเวศท่ีเอื้อต่อการ
ด าเนินการธรุกิจ 

SMEs ภาค
การเกษตร 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ

ผลิต ด้วยการ
วิเคราะห์และ

ประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ ่

การท าการเกษตร
ยุคใหม่ด้วย

เทคโนโลยีดิจิทลั 

- เสรมิสร้างทักษะความ
ช านาญ แก่บุคลากรใน
วิชาชีพด้านดิจิทัล 

- สร้างทักษะความเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
ส าหรับข้าราชการทุกระดับ 
ในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสาร และการท างาน
ร่วมกันกับผู้อื่น (Digital 
literacy/Skill, 
Classroom/ Course 
Work, E-Learning) 

- สร้างทักษะ ความรู้ ความ
เข้าใจด้านดิจิทลัแก่
เกษตรกร/ผู้บริหาร 

ยกระดับการวิจยั 
พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรม 

ด้านการเกษตร 

ยกระดับการให้บริการความรู้ การ
ประชาสมัพันธ์ เพื่อเผยแพร่ และ

ประชาสมัพันธ์สู่เกษตรกร 

ยกระดับการให้บริการภาค
การเกษตร (Front Office 

Service) 

สร้างมลูค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

สร้างโอกาสการเขา้ถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลของเกษตรกร 

บูรณาการการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร และยกระดับ

โครงสร้างพื้นฐาน 
ยกระดับการบริการแหล่งเรียนรู้ 

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล กษ. 5 ป ี

ขับเคลื่อน 
ปรับปรุง กฎหมาย
ภาคการเกษตร ท่ีมี

การประยุกต์ใช้
ดิจิทัลในการ
ด าเนินงาน 

1. ความมั่นคง 

3. การเกษตร 

7. โครงสร้าง
พื้นฐานโลจิสติกส์และ

ดิจิทัล 

4,10,11,12,13,14,17 15. พลังทางสังคม 20. การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนแม่บท 16 
ฉบับ ที่ กษ.
ขับเคลื่อน 

(จำก 23 ฉบับ) 
5. การท่องเท่ียว 

8. ผู้ประกอบการและ
วิสาหกจิขนาดกลาง และ

ขนาดย่อมยุคใหม ่

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
ด้านความมั่งคง 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
ด้านการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ชำติ
  

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการ
ขับเคลื่อน 

ประเด็นกำร
ด ำเนินงำนของ 

กษ. 

การส่งเสริมการ
เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จาก

โครงสร้างพื้นฐาน
ของหน่วยงานใน

สังกัด กษ. 

ขับเคลื่อนและต่อ
ยอดพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ 

9. เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

23. การวิจยัและ
พัฒนานวัตกรรม 

16. เศรษฐกิจฐานราก 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ 

22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 

Smart City 

ขับเคลื่อนและต่อยอดพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ 

2. การต่างประเทศ 

18. การเติบโตอยา่งยั่งยืน 

19. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ 

กลยุทธ์ท่ี 1 
สร้างความเข้มแข็งใหก้ับ

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กลยุทธ์ที่ 1 
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนปฏิบัติ
รำชกำร กษ. 

กลยุทธ์ที่ 4 
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ

สิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุลและย่ังยืน 
กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มประสทิธิภาพการผลิตและยกระดับมลูค่าสนิค้าเกษตร 

กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ภำคผนวก ค 
โครงกำร/กิจกรรม 

ภำยใตแ้นวทำงกำรด ำเนินงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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โครงกำร/กิจกรรม ภำยใต้แนวทำงกำรด ำเนินงำนของ กษ. 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
1.1 การส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยงานในสังกัด กษ. 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

1 ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับระบบ Smart City  

ทุก
หน่วยงานใน
สังกัด กษ. 

  √ √ √ 

2 ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง 

กสก.   √ √ √ 

 
1.2 การขับเคลื่อนและต่อยอดพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

1 โครงการจดัท าระบบการผลติและการกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าว กกข.   √  
2 โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กสก.   √ √ √ 
3 โครงการพัฒนา Smart City Operation Center กสก.   √ √ √ 
4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของส านักงาน เพื่อรองรับระบบ Smart 

City 
กสก.   √ √ √ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.1 การสนับสนุนระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการด าเนินการธุรกิจ SMEs ภาคการเกษตร 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

1 พัฒนาและปรับปรุงด้านเสถียรภาพและประสิทธิภาพนวตักรรมเพื่อสร้าง
ข้อมูลที่มีคณุค่า (Smart4M) 

กตส.  √   

2 พัฒนาต้นแบบระบบสินค้าใหร้องรับการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-Payment) เพื่อยกระดับการบริการของสหกรณ ์

กตส.   √  

3 การปรับปรุงระบบเฝ้าระวังและเตอืนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร (CFSAWS:ss Version ๒) 

กตส.   √  

4 พัฒนาต้นแบบระบบเงินให้กู้ และระบบเงินรับฝากให้รองรับการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) เพื่อยกระดับการบริการของ
สหกรณ ์

กตส.     √ 

5 โครงการส่งเสริมธุรกจิเกิดใหมด่ิจทิัล (Digital Entrepreneur) กสก.   √ √ √ 
6 ส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และกลุม่เกษตรกร เข้าสู่ระบบธุรกิจ

และท าการค้าผ่านสื่อดิจิทลั 
กสก.   √ √ √ 

7 พัฒนาระบบส่งเสรมิสินคา้บริการวิสาหกิจชุมชนและท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ออนไลน ์

กสก.    √ √ 

8 พัฒนาระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนเพิ่มเตมิ กสก.    √ √ 
9 พัฒนาระบบริหารธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล กสก.    √ √ 
10 โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานข้อมูลโคนมและโคเนื้อ กสส.   √  
11 ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกจิชุมชน และกลุ่มเกษตรกรเข้าสูร่ะบบธุรกิจ 

และท าการค้าผ่านสื่อดิจิทลั 
มม.   √ √ √ 

 
2.2 การท าการเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

1 โครงการพัฒนาระบบข้อมลู Big Data ด้านข้าวและชาวนา (ระยะที่ 1) กกข.   √     
2 การจัดท าระบบภมูิศาสตรส์ารสนเทศในการติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์

การผลิตข้าวและเมล็ดพันธ์ข้าว 
กกข.   √  

3 โครงการจดัท าข้อมูล Geospatial big data และพัฒนา Geospatial big 
data ด้านข้าวและด้านการเกษตรอื่น ระยะที่ 1  

กกข. 
    

√ 
  

4 โครงการจดัท าข้อมูล Geospatial big data และพัฒนา Geospatial big 
data ด้านข้าวและด้านการเกษตรอื่น ระยะที่ 2  

กกข. 
      

√ 

5 พัฒนาระบบฐานข้อมลูกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อบรหิารจดัการในรูปแบบ
ของ Big Data 

กตส. 
    

√ √ 

6 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมลูด้านการประมง กปม   √     
7 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data Analytics ในระบบการผลติพืชเศรษฐกิจท่ี

ส าคัญ 
กวก.   √ √ √ 

8 พัฒนาโมเดลวิเคราะห์และแสดงผลจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Visualization) ในการผลติพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 

กวก.     √ √ 

9 พัฒนาระบบ Big Data ด้านการเกษตร กสก.     √ √ 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

10 พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กสก. ธกส., 
สมาคม
ประกัน
วินาศภัย

ไทย 

√   √ 

11 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) กับการพัฒนาการเกษตร กสก.     √ √ 
12 โครงการพัฒนาระบบข้อมลูกลางของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Data 

Center) 
กสส.     √   

13 จัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ด้านน้ าและการชลประทาน ชป.   √     
14 พัฒนาระบบเพื่อการวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data analysis) ชป.   √     
15 จัดท าระบบข้อมูล Big Data Analytic Platform ส าหรับการเป็นศนูย์

ข้อมูลกลาง รองรับข้อมลูทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง 
ชป.   √ √   

16 ติดตั้งระบบเทคโนโลยี (เช่น IOT/bot และอื่น ๆ) เพื่อการบรหิารจดัการน้ า ชป.   √ √   
17 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนศูนย์บัญชาการ

สถานการณ์ด้านปศสุัตว์ (DLD Big Data Analytic Center for DLD 
Emergency Operation Center) 

ปศ.     √   

18 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ (Data Visualization) ฝล.   √     
19 โครงการจดัท าฐานข้อมูลภูมสิารสนเทศกลางส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

แบบเรียลไทม ์
พด.   √ √ √ 

20 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบรหิารจดัการเชิงรุก 
(Agri-Map) 

พด. NECTEC √ √ √ 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนการท าเกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Farming) ด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV)   

พด.   √  

22 โครงการระบบคลังข้อมูลภมูิสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน พด.   √  
23 การพัฒนาระบบวเิคราะห์ และประมวลผลข้อมลูขนาดใหญ่ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์
สป.กษ. หน่วยงาน

ในสังกัด 
กษ.   

√ 

  
24 การพัฒนาโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) เพื่อ

ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของประเทศ 
สป.กษ. 

      
√ 

25 การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอัจฉรยิะ สป.กษ.   √  
26 การพัฒนาระบบปญัญาประดิษฐ์ (AI) ในการจัดการข้อมลูส าหรับระบบช่วย

ตัดสินใจเกษตรอัจฉริยะ 
สป.กษ. 

  
√  

27 การพัฒนาระบบปญัญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการให้บริการข้อมูลทั่วไป 
(Chatbot) สป.กษ 

สป.กษ. 
  

√  

28 พัฒนาการจัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ดา้นเศรษฐกิจ
การเกษตร 

สศก.   √ √ √ 
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2.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

1 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงทางอิเลก็ทรอนิกส์สินค้าสัตว์น้ า  กปม   √     
2 โครงการระบบออกหนังสือรับรองสุขภาพสตัว์น้ าดิจิทลั ระยะที่ 2 กปม    √   
3 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับ กปม   √   
4 พัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
กปม  √   

5 ออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสขุอนามัย
พืชผ่านระบบ NSW 

กวก.   √     

6 วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ (ทุเรียน, มังคุด, 
ล าไย) 

กวก.     √ √ 

7 พัฒนาระบบอัตโนมัติในการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ในโรงเรือน กวก.     √ √ 
8 พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานตามมาตรการควบคุมพเิศษการส่งออกผักและ

ผลไม้ไปสหภาพยุโรป 
กวก.   √ √   

9 พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตพืช ผลติภณัฑ์พืช และปจัจยัการ
ผลิต โดยใช้เทคโนโลยี Block chain 

กวก.     √ √ 

10 พัฒนาระบบ QR Code เพื่อตรวจสอบย้อนกลับผลผลติพืช และปจัจัยการ
ผลิต 

กวก.   √ √   

11 เพิ่มประสิทธิภาพระบบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออกและผู้น าเข้า 
และการแจ้งการน าเข้าสินค้าเกษตรในการควบคุมตามพระราชบญัญตัิของ
กรมวิชาการเกษตร 

กวก.   √ √   

12 พัฒนาระบบรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่าน
ด่านยาง ผ่านระบบ NSW 

กวก.   √ √   

13 พัฒนาระบบเพื่อรองรับ Single form ส าหรับการยื่นค าขอและออก
ใบรับรองคุณภาพยาง 

กวก.   √ √   

14 พัฒนาระบบรับค าขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผา่นด่านยาง ผ่าน
ระบบ NSW 

กวก.   √ √   

15 พัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลและกรมพัฒนาธุรกจิกาค้า กวก.   √ √ √ 
16 เพิ่มประสิทธิภาพระบบใบอนุญาตเพื่อน าเข้าพืช ผลิตผลพืช กวก.   √ √   
17 พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลการรบัช าระเงินค่าธรรมเนยีมการออก

ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW 
กวก.   √ √   

18 พัฒนาระบบเพื่อรองรับ Single form ส าหรับการยื่นค าขอและออกใบผ่าน
ด่านยาง 

กวก.   √ √   

19 พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลระบบออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
(Phytosanitary) กับ Asean 

กวก.   √ √   

20 พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลระบบออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
(Phytosanitary) กับ EU 

กวก.   √ √   

21 พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลนิติบุคคลส าหรับระบบออกใบรับรองสุขอนามัย
พืช (Phytosanitary) 

กวก.   √ √   

22 พัฒนาระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer/Young Smart 
Farmer 

กสก.     √ √ 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 
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23 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมยัในการควบคุมระยะไกลเพื่อการพัฒนาแหล่ง
น้ า และการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ 

ชป.   √ √   

24 ยกระดับประสิทธิภาพเครื่องมือและขยายพื้นท่ีในการตรวจสอบคณุภาพน้ า
ด้วยเทคโนโลยีควบคุมระยะไกล (Remote Sensing) 

ชป.   √ √   

25 พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือส ารวจพร้อมระบบสารสนเทศแบบบูรณาการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

ชป.   √ √   

26 ระบบโทรมาตรลุม่น้ า ชป.   √ √   
27 พัฒนาระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเ์พื่อการวิเคราะห์ (GIS analytic) ชป.   √ √   
28 พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่อ่างเก็บน้ า ขนาดใหญ่/ขนาดกลาง ชป.   √     
29 พัฒนาระบบบริหารห้องปฏิบตัิการแบบครบวงจร (LIMs)  ปศ.   √     
30 พัฒนาระบบฐานข้อมลูการตดิตามการเคลื่อนย้ายสัตว์ ปศ. กรมศุลกากร     √ 
31 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผา่นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เพื่อรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลีย่นข้อมูล 
(NSW)  (โครงการพัฒนาระบบเชือ่มโยงแลกเปลี่ยนข้อมลู National Single 
Window (NSW) ระยะ 4) 

ปศ. กรมศุลกากร
และ มกอช. 

  √   

32 พัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าปศสุัตว์เพื่อการส่งออกเพื่อรองรับ
ระบบ NSW (โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลู ระยะที่ 5 
ตามนโยบายภาครัฐ) 

ปศ. มกอช. และ
กรมศุลกากร 

√     

33 พัฒนาระบบเช่ือมโยงวัตถุอันตรายกับศูนย์ข้อมูลวตัถุอันตราย (Hazardous 
Substance single submission : HSSS) 

ปศ. กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

และกรม
ศุลกากร 

√     

34 พัฒนาระบบตรวจสอบและตดิตามใบรับรอง/ใบอนุญาตสินคา้ปศุสตัว์ด้วย
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)  

ปศ.   √     

35 เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายสัตวผ์่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Movement) เพื่อช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

ปศ.  √   

36 ปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนญุาตอาหารสตัว์และวตัถุอันตรายด้านการ 
ปศุสัตว์ ระยะที่ 3 

ปศ.   √  

37 โครงการพัฒนาระบบ TAS License และการเช่ือมโยงข้อมลูการตรวจร่วม 
และตรวจปล่อยสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับผ่านระบบ National 
Single Window 

มกอช. ด่านตรวจ
สินค้าเกษตร 

√ 
 

  

38 โครงการพัฒนาช่องทางการเช่ือมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัย สุขอนามัย
พืช และสุขอนามัยสัตว ์

มกอช.   √     

39 โครงการสร้างความเข้มแข็งการแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหาร และอาหาร
สัตว์ ของไทยและอาเซียน 

มกอช.   √ √ √ 

40 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm) บนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอรม์ (DGTFarm on Smart devices Platform) 

มกอช.     √   

41 โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพชืของ
สินค้าเกษตรและอาหาร 

มกอช.     √  

42 โครงการพัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบ
คลาวดส์ าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

มกอช.       √ 
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สนับสนุน 
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43 โครงการขยายผลการตามสอบสินค้าเกษตรส าหรับผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็ก 

มกอช.   √ √ √ 

44 พัฒนาต้นแบบระบบเกษตรกรรมแม่นย าสูงในการใช้สารเคมีก าจัดศตัรู/
ควบคุมการใสปุ่๋ยพืชไรเ่ศรษฐกิจ (อ้อย, มันส าปะหลัง) 

สศก.     √ √ 

45 โครงการส ารวจข้อมลูเกษตรกรส าหรับการประเมินผลโครงการ สศก.   √ √ √ 
 
2.4 ยกระดับการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการเกษตร 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

1 R&D Digital Technology กสก.     √ √ 
2 R&D Digital Technology มม.   √ √ √ 
3 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart 

Surveillance) ระยะที่ 2 
ปศ.   √  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงเท่ำเทียมด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
3.1 สร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของเกษตรกร 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล กสก. ทุก
หน่วยงาน
ในสังกัด 

กษ. 

√ √ √ 

2 โครงการพัฒนาบริการการเรยีนรูต้ลอดชีวิตสู่ยุคดจิิทัล (Lifelong 
Learning) 

กสก. ทุก
หน่วยงาน
ในสังกัด 

กษ. 

√ √ √ 

 
3.2 การยกระดับการให้บริการความรู้ การประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์สู่เกษตรกร 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

1 พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และเว็บไซต์หน่วยงานย่อยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กตส.     √   
2 พัฒนาระบบองค์ความรูด้้านการเกษตร กวก.   √ √   
3 ปรับปรุง พัฒนา และเพิม่ประสิทธิภาพเว็บไซต์หน่วยงาน กวก.   √ √   
4 การเช่ือมโยงบริการความรู้เกษตรดิจิทัลแก่เกษตรกรตามกลุ่มการผลิตที่

ส าคัญ 
กวก.   √ √ √ 

5 จัดท าระบบสืบค้นข้อมลูงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ของต่างประเทศ 

กวก.   √ √ √ 

6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอเิล็กทรอนิกส ์ กวก.   √ √   
7 พัฒนาโมบายแอพพลิเคชันส่งข่าวสารเตือนภัย ศตัรูพืช กวก.     √ √ 
8 พัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ัน เพื่อเผยแพร่ความรูด้้านพืชและเครื่องจักรกล

การเกษตร 
กวก.   √ √   

9 พัฒนาระบบองค์ความรูด้้านการเกษตร กสก.   √ √ √ 
10 ปรับปรุง พัฒนา และเพิม่ประสิทธิภาพเว็บไซต์หน่วยงาน กสก.   √ √ √ 
11 การเช่ือมโยงบริการความรู้เกษตรดิจิทัลแก่เกษตรกรตามกลุ่มการผลิตที่

ส าคัญ 
กสก.   √ √ √ 

12 การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาคสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 

กสส.     √ √ 

13 พัฒนาระบบ Mobile Application ส าหรับ Open Data และการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล 

กสส.   √  

14 ประชาสมัพันธ์เงินทุนฯ ผ่านสื่อและผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์ ชป.   √ √   
15 พัฒนาระบบการรายงานข้อมลูน้ าทางอินเทอร์เน็ต ชป.   √ √   
16 พัฒนาระบบการรายงานข้อมลูน้ าทางอินเทอร์เน็ตโดยผ่านทาง Website 

ศูนย์ข้อมูลน้ าส านักงานชลประทาน 
ชป.   √ √   

17 พัฒนาระบบองค์ความรูด้้านการปศุสัตว ์ ปศ. สกสว. 
และ วช. 

    √ 

18 พัฒนาระบบบริการเรียนรูด้้านการปศุสตัว์ออนไลน ์ ปศ.       √ 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

19 ปรับปรุง พัฒนา และเพิม่ประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมปศุสตัว์ ปศ.   √ √ √ 
20 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Mobile Application ปศุสตัว์ไทย 4.0  

(DLD 4.0) 
ปศ.     √   

21 พัฒนาสื่อดิจิทัล (Digital signage, e-book, e-magazine, interactive) ฝล.   √ √   
22 พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยและระบบสืบค้น ฝล.   √     
23 พัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันฝนหลวง ฝล.   √     
24 พัฒนาระบบ e-journal ฝล.   √ √   
25 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล มกอช.   √ √ √ 
26 โครงการปรับปรุงเว็บไซตส์ านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.   √     
27 โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร สศก.     √ √ 
28 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ศกอ. ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
สศก.   √ √ √ 

29 ถ่ายทอดความรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ Application “กระดานเศรษฐี 
เกษตรกรมีโอกาส” 

สศก.   √ √ √ 

 
3.3 ยกระดับการบริการแหล่งเรียนรู้ 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลง่เรียนรูด้ิจิทัลทางการเกษตร กสก.   √ √ √ 
2 พัฒนาระบบข้อมูล Social Network and Analytics บนฐานข้อมลูขนาด

ใหญ่ 
ชป.   √  
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  ปรับเปลีย่นภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 
4.1 ยกระดับการให้บริการภาคการเกษตร (Front Office Service) 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

1 โครงการจดัท าระบบเว็บท่าให้บรกิารเรยีกดู สืบค้น ดาวน์โหลด ตลอดจน
สนับสนุนการสร้างกลุ่มข้อมลูภมูิสารสนเทศเพิ่มเติม 

กกข. 
  

  
  

√ 

2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยด้านโรคและแมลงในนาข้าว ปีท่ี 1 กกข.     √   
3 การจัดท าระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคณุภาพด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
กกข. 

  
  √  

4 การจัดท าระบบการเรียนรู้การท านาและการแปรรูปข้าวผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

กกข. 
  

  √  

5 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยด้านโรคและแมลงในนาข้าว ปีท่ี 2 กกข.       √ 
6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุม่

เกษตรกร (Web Service) 
กตส.   √ 

    
7 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมรับรองมาตรฐานฟารม์เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า กปม.   √  
8 ระบบโปรแกรมการรบัรองมาตรฐานสินค้าประมงและมาตรฐานสุขอนามัย

สัตว์น้ า (DOF Safety) 
กปม.   √ 

 
9 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและบริหารจดัการทางระบาดวิทยาโรคสัตว์น้ า กปม.   √  
10 จัดท าระบบเชิงข้อมูลด้วยโปรแกรม Alteryx กปม.   √  
11 พัฒนาแอพพลิเคชันช่วยวินิจฉัยอาการขาดธาตุอาหารของพืช กวก.   √ √   
12 พัฒนาแอพพลิเคชันช่วยวินิจฉัยอาการโรคพืช กวก.   √ √   
13 พัฒนาแอพพลิเคชั่นช่วยวินิจฉัยอาการจากแมลงศัตรูพืช กวก.   √ √   
14 พัฒนาระบบการเตือนภยัศัตรูพืช กวก.   √ √   
15 พัฒนาระบบบริการข้อมูลเพื่อเปิดเผย (Open Data) และระบบการ

ให้บริการข้อมลูภาครัฐ (Data Service) 
กวก.   √ √ √ 

16 ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการชุดข้อมูลเกษตรดิจิทลัร่วมกัน กษ กวก √ √ √ 
17 พัฒนาระบบเช่ือมโยงเข้าสู่แอพพลิเคชั่นกลางของภาครัฐ เพื่อให้เกษตรกร

และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารและบริการได้ในลักษณะ one-
stop-service 

กษ กวก √ √ √ 

18 ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการชุดข้อมูลเกษตรดิจิทลัร่วมกัน กษ. ปศ. √ √ √ 
19 บริการข้อมลูเพื่อเปิดเผย (Open Data) และพัฒนาการให้บริการขอ้มูล

ภาครัฐ (Data Service) 
กสก.   √ √ √ 

20 ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการชุดข้อมูลเกษตรดิจิทลัร่วมกัน กสก.   √ √ √ 
21 เชื่อมโยงเข้าสู่แอพพลเิคชั่นกลางของภาครัฐเพื่อให้เกษตรกรและประชาชน

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการได้ในลักษณะ one-stop-service 
กสก.   √ √ √ 

22 พัฒนาระบบแอปพลิเคชันส าหรับตรวจสอบและติดตามการขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกรและภยัธรรมชาติ 

กสก.   √ √ √ 

23 พัฒนาระบบช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายภาครัฐ กสก.   √ √ √ 
24 พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลการบรูณาการภาครัฐ กสส.   √     
25 โครงการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลการบริหารจัดการผลิตและการตลาดของ

สหกรณ์ ด้วยเทคโนโลยี Block Chain 
กสส.  √   

26 พัฒนาระบบคาดการณ์และการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ าระดบัครัวเรือน ชป.   √ √   
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

27 พัฒนาระบบเตือนภัยระดับครัวเรอืน (ระบบรับส่ง SMS) ชป.   √ √   
28 บริการข้อมลูสารสนเทศ ชป.   √ √   
29 บริการข้อมลูเพื่อเปิดเผย (Open Data) และพัฒนาการให้บริการขอ้มูล

ภาครัฐ (Data Service) 
ปศ. กษ. และ 

สพร. 
√ √ √ 

30 ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการชุดข้อมูลเกษตรดิจิทลัร่วมกัน ปศ.  √ √ √ 
31 เชื่อมโยงเข้าสู่แอพพลเิคชั่นกลางของภาครัฐเพื่อให้เกษตรกรและประชาชน

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการได้ในลักษณะ one-stop-service 
ปศ. กษ. และ 

สพร. และ
หน่วยงาน

อื่นๆ 

√ √ √ 

32 พัฒนาระบบเตือนภัยและการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการปศสุัตว ์ ปศ. กษ.     √ 
33 พัฒนาระบบขอรับบริการฝนหลวงเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกรรายแปลงท่ัว

ประเทศ รองรับระบบ Smart Device (Mobile Application และ 
Website) 

ฝล.   

  

√   

34 โครงการยกเลิกส าเนาเอกสารเพื่อบริการประชาชนด้านการพัฒนาทีด่ิน  พด.   √ √ √ 
35 โครงการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดยีวของกรมพัฒนาท่ีดิน One Stop 

Service (OSS) 
พด.     √ √ 

36 โครงการระบบจดัการฐานข้อมลูการบริการแผนท่ีและข้อมลูทาง แผนท่ีของ
กรมพัฒนาท่ีดิน 

พด.   √  

37 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลการส่งเสริมการเกษตร การบริหารจัดการภายใน
องค์กร และบริการเกษตรกร 

กสก.   √  

38 โครงการยกระดับสินค้า Q ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั มกอช.   √  
39 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตร สศก.  √ √ √ 

 
4.2 บูรณาการการบริหารจัดการภายในองค์กร และยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

63 64 65 

1 โครงการจดัจ้างท่ีปรึกษาในการจัดท าแผนปฏิบัติการดจิิทัล  กรมการข้าว 
ระยะที่ 3 

กกข. 
 

√ 
  

2 โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอรท์ดแทน กกข. 
  

√ 
 

3 ระบบชีวสารสนเทศส าหรับพัฒนาชุดเครื่องหมายดีเอ็นเอในการปรับปรุง
พันธุ์ข้าว 

กกข.   √  

4 ปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์ กกข.   √  
5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ กกข.   √  
6 ระบบประชุมทางไกลออนไลนโ์ดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web 

Conference) 
กตส. 

  
√ √ 

7 จัดหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์ทดแทน กตส. 
 

√ √ √ 
8 พัฒนาระบบบริหารจดัการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กตส. 

  
√ 

 

9 พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายความเร็วสูงภายในกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ (10 Gigabit Network) 

กตส. 
  

√ √ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 – 2565 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

63 64 65 

10 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (Computer Room) 

กตส. 
  

√ 
 

11 พัฒนาระบบบัญชีแยกประเภทใหร้องรับการท างานรูปแบบ Cloud กตส. 
  

√ 
 

12 พัฒนาระบบสมาชิกและหุ้นให้รองรับการท างานรูปแบบ Cloud กตส. 
   

√ 
13 พัฒนาระบบตรวจสอบสหกรณ์แบบต่อเนื่อง (Continuous Audit System 

: CAS) 
กตส. 

   
√ 

14 พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษท าการ
อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับการบันทึกคา่ใช้จ่ายและเวลาการสอบบัญชี (Team 
Time & Expense) 

กตส. 
  

√ 
 

15 พัฒนาและปรับปรุงด้านเสถียรภาพและประสิทธิภาพระบบควบคมุคุณภาพ
งานสอบบัญชี ด้วยกระดาษท าการอิเล็กทรอนิกส ์

กตส. 
  

√ 
 

16 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อคน้หารายการที่อาจจะเกดิการทุจรติ 
(System for Data analytics to detect potential fraud transaction) 

กตส. 
  

√ 
 

17 โครงการยกระดับโปรแกรมระบบบัญชีท่ีพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ให้รองรับการท างานรูปแบบ Cloud และรองรับการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) 

กตส.   √  

18 โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ (Computer Room) 

กตส.   √  

19 พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษท าการ
อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับระบบข้อมูลเพื่อผู้บริหารงานสอบบญัชีสหกรณ์ 
(Team Central) 

กตส. 
  

√ 
 

20 พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษท าการ
อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับระบบบริหารงานตรวจสอบบนเทคโนโลยี Cloud 

กตส. 
   

√ 

21 ศูนย์บริการร่วมเพื่อวิเคราะห์ข้อมลูสหกรณ ์
แบบบูรณาการ (Cooperative Data Analytics Share Center) 

กตส. 
  

√ √ 

22 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web 
Conferfence) 

กตส.   √  

23 พัฒนาระบบการควบคุมสินค้าวัตถุอันตรายเพื่อรองรับการเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

กปม 
 

√ 
  

24 พัฒนาระบบการควบคุมสินค้าอาหารสตัว์น้ าเพื่อรองรับการเช่ือมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

กปม 
 

√ 
  

25 พัฒนาระบบบริหารจดัการข้อมลูภูมิสารสนเทศ ( Fisheries GIS Portal) กปม 
 

√ 
  

26 พัฒนาระบบบริหารจดัการข้อมลูการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ กปม 
 

 √ 
 

27 พัฒนาการให้บริการและควบคุมวตัถุอันตรายผ่านระบบดิจิทลั กปม   √  
28 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงทางอิเลก็ทรอนิกส์สินค้าประมง กปม   √  
29 พัฒนาระบบสถติิหน่วยธุรกิจการประมง กปม 

 
√ 

  

30 พัฒนาระบบสถติิการจับสัตว์น้ าจากการท าประมงพ้ืนบ้าน กปม 
 

√ 
  

31 Re-design ระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (App Cert) กปม 
 

√ 
  

32 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการสืบค้น การรบัรอง
มาตรฐานสินค้าประมง และการเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิตสนิค้า
ประมง ระยะที่ 2 

กปม 
 

√ 
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63 64 65 

33 พัฒนาระบบเช่ือมโยงการขออนุญาตสัตว์ปา่ที่เป็นสตัว์น้ า กปม   √ 
 

34 พัฒนาระบบฐานข้อมลูบริการด้านการประมงต่างประเทศและการอ านวย
ความ สะดวกวิเทศสมัพันธ์ 

กปม   √  

35 พัฒนาปรับปรุงระบบมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมลู ระยะที่ ๒ กปม   √  
36 โครงการจดัท าระบบคอมพิวเตอรเ์สมือน เพื่อให้บริการหน่วยงานภายใน

กรมประมง 
กปม  √ √ 

 

37 โครงการจดัท าระบบเครือข่ายแบบไรส้าย (WiFi) กปม   √  
38 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมง ระยะที่ ๒ กปม   √  
39 โครงการจดัซื้อจัดหาครภุัณฑค์อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใหม ่ กปม  √ √ √ 
40 โครงการจดัซื้อจัดหาครภุัณฑค์อมพิวเตรอ์และอุปกรณ์ทดแทน กปม  √ √ √ 
41 โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของอาคาร

ปฏิบัติการควบคุมการประมง 
กปม   √  

42 ทบทวน ปรับปรุง จัดท าแผนปฏิบตัิการดิจิทลัของกรมวิชาการเกษตร กวก 
 

√ √ √ 
43 จัดท าสถาปตัยกรรมองค์กรกรมวชิาการเกษตร กวก 

 
√ √ √ 

44 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (จัดหาใหม่/จดัหาทดแทน) กวก 
 

√ √ √ 
45 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (จัดหาใหม่/จัดหา

ทดแทน/เพิ่มประสิทธิภาพ) 
กวก 

 
√ √ √ 

46 จัดหาระบบ Video Conference (จัดหาใหม่/จดัหาทดแทน/เพิ่ม
ประสิทธิภาพ) 

กวก 
 

√ √ √ 

47 ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภยั ระบบเครือข่าย 
ระบบเครือข่ายไร้สาย 

กวก 
 

√ √ √ 

48 จัดหาซอฟท์แวร์ ส าหรับการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน กวก 
 

√ √ √ 
49 จัดหาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน/ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน กวก 

 
√ √ √ 

50 เชื่อมโยงข้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลักของระบบสารสนเทศในกรม
วิชาการเกษตร กับฐานข้อมลูทะเบียนราษฎรกรมการปกครอง เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 

กวก. 
 

√ √ 
 

51 พัฒนาระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจยั และนวตักรรม
การเกษตร 

กวก. สวก 
 

√ √ 

52 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัที่จ าเป็นส าหรับการท าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
ไทย 

กวก. 
 

√ √ 
 

53 พัฒนาระบบฐานข้อมลูพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กวก. 
 

√ √ 
 

54 พัฒนาระบบฐานข้อมลูทรัพยากรพันธุกรรมพืชของประเทศไทย (Thailand 
Plant Genetic Resources Database) 

กวก. 
 

√ √ 
 

55 พัฒนาระบบฐานข้อมลูส าหรับตดิตามสถานะการขึ้นทะเบียนวัตถุอนัตราย กวก. 
 

√ √ 
 

56 พัฒนาระบบฐานข้อมลูพฤษศาสตร์และ QR code ของกล้วยสายพนัธุ์ต่างๆ กวก. 
 

√ √ 
 

57 พัฒนาระบบคลังข้อมูลเมล็ดพันธ์ุของกรมวิชาการเกษตร กวก. 
 

√ √ 
 

58 จัดท าระบบเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลและสถิติการเกษตร กวก. 
 

√ √ 
 

59 พัฒนาระบบฐานข้อมลูเชื้อพันธุกรรมพืชและฐานข้อมลูพรรณไม้ใน
พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ และระบบการเช่ือมโยงใช้ประโยชน ์

กวก. 
 

√ 
  

60 พัฒนาระบบควบคุมงบประมาณ กวก. 
 

√ √ 
 

61 พัฒนาระบบทะเบยีนคุมทรัพยส์ิน กวก. 
 

√ √ 
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62 พัฒนาระบบออนไลน์ในการแจ้งการจัดเก็บจัดหาพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และ
พันธุ์พืชป่า 

กวก. 
 

√ √ √ 

63 พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล
การเงิน 

กวก. 
 

√ √ 
 

64 พัฒนาและการดูแลรักษาระบบเช่ือมโยงข้อมูลการเงินกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 

กวก. 
 

√ √ 
 

65 พัฒนาระบบฐานข้อมลูส าหรับการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของหนว่ยงาน
ส่วนภูมภิาค 

กวก. 
 

√ √ 
 

66 พัฒนาระบบเช่ือมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ
ตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมลู 

กวก. 
  

√ √ 

67 เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ กวก. 
 

√ √ 
 

68 พัฒนาระบบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินส่งคลังของกรมวชิาการ
เกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

กวก. 
 

√ √ √ 

69 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตร การป้องกันก าจัดศตัรูพืช การขึ้น
ทะเบียน การอนุญาต และการตรวจสอบย้อนกลับ 

กวก. 
 

√ √ √ 

70 การจัดหาโปรแกรมส าหรับเขียนแบบงานก่อสร้าง 3 มิติ และถอดปริมาณ
วัสดุงานก่อสรา้ง 

กวก.   √  

71 ทบทวน ปรับปรุง จัดท าแผนปฏิบตัิการดิจิทลัของหน่วยงาน กสก. 
  

√ √ 
72 จัดท าสถาปตัยกรรมองค์กรของหน่วยงาน กสก. 

  
√ 

 

73 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (จัดหาใหม่/จดัหาทดแทน) กสก. 
 

√ √ √ 
74 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (จัดหาใหม่/จัดหา

ทดแทน/เพิ่มประสิทธิภาพ) 
กสก. 

  
√ √ 

75 จัดหาระบบ Video Conference (จัดหาใหม่/จดัหาทดแทน/เพิ่ม
ประสิทธิภาพ) 

กสก. 
  

√ √ 

76 ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภยั ระบบเครือข่าย 
ระบบเครือข่ายไร้สาย 

กสก. 
 

√ √ √ 

77 จัดหาซอฟท์แวร์ ส าหรับการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน กสก. 
 

√ √ √ 
78 จัดหาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน/ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน กสก. 

 
√ √ √ 

79 ส ารวจ ปรบัปรุง ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงระบบทะเบียน
เกษตรกร 

กสก. 
 

√ √ √ 

80 พัฒนาระบบฐานข้อมลูเกษตรกรผูเ้ข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร กสก. 
  

√ √ 
81 พัฒนาระบบภมูิสารสนเทศส่งเสรมิการเกษตร กสก. 

 
√ √ √ 

82 พัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกด้วยเทคโนโลยภีูมิ
สารสนเทศ 

กสก. 
  

√ √ 

83 พัฒนาระบบดิจิทลังานส่งเสริมการเกษตร กสก.   √  
84 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กสก. 

  
√ √ 

85 พัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัตงิานส่งเสรมิการเกษตร (e-Project) 
เพิ่มเตมิ 

กสก. 
  

√ √ 

86 พัฒนาบริการดิจิทลัตดิตามและสนับสนุนงานกรมส่งเสริมการเกษตร (CRM) กสก. 
  

√ √ 
87 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจดัการองค์กรเกษตรกร กสก. 

  
√ √ 

88 พัฒนาระบบ Mail Server (เพิ่มประสิทธิภาพ) กสก. 
  

√ 
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89 พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบคุคล กสก. 
 

√ 
  

90 พัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยส์ินของกรมส่งเสรมิการเกษตร กสก. 
  

√ √ 
91 จัดหาชุดบันทึกภาพและเสียง เพื่อเผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์ กสส. 

 
√ 

  

92 โครงการปรับปรุงห้องอบรมคอมพิวเตอร ์ กสส. 
 

√ 
  

93 พัฒนาระบบ MIS ส าหรับการก ากบัตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน กสส. 
 

√ 
  

94 พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ ์ กสส. 
 

√ 
  

95 พัฒนาระบบงานบริหารจัดการ และตดิตามประเมินผลโครงการ กสส. 
 

√ 
  

96 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลสมาชิกจากสหกรณ์แต่ละประเภท
ให้กับสหกรณ์  

กสส.   √  

97 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูกลางโปรไฟลส์หกรณ์และกลุม่เกษตรกร กสส.   √  
98 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ กสส.   √  
99 โครงการจดัซื้อกล้องวงจรปิดหน่วยงานส่วนภูมภิาค กรมส่งเสริมสหกรณ ์ กสส.   √  
100 โครงการจดัท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมของกรมส่งเสรมิสหกรณ์  กสส.   √  
101 โครงการติดตั้งระบบส ารองไฟฟ้า หน่วยงานด้านการเงิน การบัญชี และ

งบประมาณ 
กสส.   √  

102 โครงการปรับปรุงระบบทะเบยีนครุภัณฑ ์ กสส.   √  
103 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริม

สหกรณ์ (ระยะที่ 3) 
กสส.   √  

104 โครงการจดัตั้งศูนยส์ ารองระบบสารสนเทศ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ กสส.   √  
105 โครงการจดัท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม กสส. 

  
√ 

 

106 โครงการพัฒนาระบบ Single Sign ON (SSO) กสส. 
  

√ √ 
107 โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนในองค์กร กสส. 

  
√ 

 

108 โครงการพัฒนาฐานข้อมลูโครงการพระราชด าร ิ กสส. 
  

√ 
 

109 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน จ านวน 4 ระบบ ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

กสส. 
  

√ √ 

110 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : 
DSS) กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

กสส. 
  

√ √ 

111 โครงการปรับปรุงฐานข้อมลูสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อรองรับระบบ 
Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

กสส. 
  

√ 
 

112 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ เพื่อสนับสนุนแผนงานบรูณาการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จ านวน 2 ระบบ 

กสส. 
  

√ √ 

113 ปรับปรุงฐานข้อมูลน้ าให้เป็นระบบเดียวกันที่มีความถูกต้องและแมน่ย า ชป. 
 

√ √ 
 

114 บูรณาการและสร้างมาตรฐานข้อมลูภายในกรมชลประทาน ชป. 
 

√ √ 
 

115 จัดตั้ง SWOC ระดับโครงการ ชป. 
 

√ √ 
 

116 พัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางส าหรบัศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ (Smart 
Water Operation) 

ชป. 
 

√ √ 
 

117 พัฒนาระบบฐานข้อมลูน้ า และ Data Center กรมชลประทาน ชป. 
 

√ √ 
 

118 จัดท าระบบข้อมูลกลางของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ชป. 
 

√ √ 
 

119 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และฐานข้อมูลเพื่อการจดัเก็นค่า
ชลประทาน 

ชป. 
 

√ √ 
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120 พัฒนาระบบข้อมูลน้ าและพยากรณ์เตือนภัยให้เป็นระบบเดียว และเป็น
ปัจจุบัน (Real Time ) ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ Internet และ SMS 

ชป. 
 

√ √ 
 

121 ปรับปรุงระบบประมวลผล รายงานผล และประเมินความเสี่ยงระดบัพ้ืนท่ี ชป. 
 

√ √ 
 

122 ประเมินความปลอดภยัเขื่อน เพื่อเพ่ิมศักยภาพการบริหารจดัการน้ าเพิ่ม
ความจุอ่างเก็บน้ า 

ชป. 
 

√ √ 
 

123 ตรวจสอบข้อมลูพื้นที่ชลประทาน ชป. 
  

√ √ 
124 พัฒนาระบบฐานข้อมลูกลางด้านสารสนเทศเชิงพื้นที่ (RID GIS Portal) ชป. 

 
√ √ √ 

125 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารงานภายในแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ชป. 
 

√ √ 
 

126 เพิ่มประสิทธิภาพระบบตดิตามการด าเนินโครงการและงบประมาณ ชป. 
 

√ 
  

127 ปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก กรมชลประทาน สามเสน ชป.   √  
128 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสารสนเทศ ส านักชลประทานที่ 1-17 ชป.   √  
129 จัดหาครภุณัฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชป.  √ √ √ 
130 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ชป.  √ √ √ 
131 จัดหาครภุณัฑ์กล้องวงจรปิดและระบบ Video Conference ชป.   √  
132 จัดท าระบบงาน วิธีการ และฐานขอ้มูลส าหรับการประเมินผลโครงการ 

EIRR/ผลตอบแทนทางการเงิน FIRR และประสิทธิภาพการชลประทาน DPR 
ชป. 

 
√ √ 

 

133 พัฒนา Application เพื่อใหผู้้ปฏบิัติงานสามารถท างานบนพ้ืนฐานของ
ดิจิทัล (Digital Organization) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ชป. 
 

√ √ 
 

134 ปรับปรุงระบบการส่งข้อมูลแบบ Real Time บนฐาน Digital ชป. 
 

√ √ 
 

135 จัดท าแผนที่แนบท้ายกฏกระทรวง ชป. 
 

√ √ 
 

136 จัดท าแผนที ่Google Earth ส านกังาน ชป. 
 

√ √ 
 

137 จัดท าโมบายแพลตฟอร์ม (Mobile Platform) ส าหรับการเข้าถึงระบบงาน
ด้วยโมบายทั้งภายในและภายนอก 

ชป. 
 

√ √ 
 

138 พัฒนาระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานในลักษณะ Window Base, Web Base และ 
Application 

ชป. 
 

√ √ 
 

139 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (ERP : Enterprise Resource 
Planning) เพื่อสนับสนุนการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 

ชป. 
 

√ √ 
 

140 จัดท าระบบติดตามสถานะการท างานของระบบดิจิทัลแบบศูนย์กลาง 
(Monitoring System) 

ชป. 
 

√ √ 
 

141 ประเมินผลสัมฤทธ์ิดา้น ICT ชป. 
 

√ √ 
 

142 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Video Streaming ของกรมชลประทาน ชป. 
 

√ √ 
 

143 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารส าหรับงานชลประทาน ระยะที่ 3 

ชป. 
 

√ 
  

144 จ้างท่ีปรึกษาในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศภายในกรม
ชลประทาน 

ชป. 
 

√ 
  

145 พัฒนาระบบฐานข้อมลูโครงการดา้นการติดตามแผนงานโครงการและ
ติดตามงบประมาณ 

ชป. 
 

√ √ 
 

146 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบเผยแพรข่่าวสารและสารสนเทศบนระบบเครือข่าย
และ Mobile 

ชป. 
 

√ √ 
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147 จ้างท่ีปรึกษาเตรยีมความพร้อมศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานระบบคุณภาพองค์กรด้านการบริการ 
(ISO9001) 

ชป. 
  

√ 
 

148 ทบทวน ปรับปรุง จัดท าแผนปฏิบตัิการดิจิทลัของหน่วยงาน ปศ. กษ. √ √ √ 
149 จัดท าสถาปตัยกรรมองค์กรของหน่วยงาน ปศ. กษ. 

  
√ 

150 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (จัดหาใหม่/จดัหาทดแทน) ปศ. 
 

√ √ √ 
151 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (จัดหาใหม่/จัดหา

ทดแทน/เพิ่มประสิทธิภาพ) 
ปศ. ดศ. √ √ √ 

152 จัดหาระบบ Video Conference/Web Conference (จัดหาใหม/่จัดหา
ทดแทน/เพิ่มประสิทธิภาพ) 

ปศ. กษ. √ √ √ 

153 ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภยั ระบบเครือข่าย 
ระบบเครือข่ายไร้สาย 

ปศ. สพร. 
สพธอ. 

และ ดศ. 

√ √ √ 

154 จัดหาซอฟท์แวร์ ส าหรับการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน ปศ. 
 

√ √ √ 
155 จัดหาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน/ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปศ. 

  
√ √ 

 1. ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์กรมปศุสตัว์ (ส่วนกลางพญาไท) ปศ. 
 

√ 
  

 2. ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ศูนยร์าชการกรมปศสุัตว์  
จังหวัดปทุมธาน ี

ปศ. 
 

√ 
  

156 ส ารวจ ปรบัปรุง ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงระบบทะเบียน
เกษตรกร 

ปศ. กษ. √ √ √ 

157 จัดระเบียบระบบข้อมลูเกษตรกร ปศ. สศก., 
กสก., ปม. 
และ กษ. 

√ √ √ 

158 พัฒนาระบบฐานข้อมลูโคนมเพื่อเพิ่มผลผลติและพัฒนาสายพันธุ์ ระยะที่ 2 ปศ.   √  
159 พัฒนาระบบฐานข้อมลูโคนมแห่งชาติ ปศ. อ.ส.ค., 

กษ. และ
หน่วยงาน

อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 
√ 

 

160 จัดท าศูนย์บัญชาการสถานการณด์้านปศุสตัว์ (DLD Emergency 
Operation Center) 

ปศ.   √  

161 พัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับการจดัการฟารม์โคนม (iFarmer Plus) ปศ. 
 

√ 
  

162 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสถานพยาบาลสัตว์ (i-Clinic DLD) ปศ. 
   

√ 
163 จัดท าศูนย์บัญชาการสถานการณด์้านการปศสุัตว์ (DLD Emergency 

Operation Center) 
ปศ. 

  
√ 

 

164 พัฒนาระบบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์กลางของกรมปศสุัตว์ ปศ. 
  

√ 
 

165 พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลระบบงานสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์ส าหรับรายงานเชิงวิเคราะหส์ าหรับ
ผู้บริหาร 

ปศ. กษ. √ 
  

166 พัฒนาระบบการลงเวลาปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว ์ ปศ. 
 

√ 
  

167 พัฒนาระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation) ระยะที่ 2 ปศ. 
 

√ 
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168 พัฒนาระบบด้านสุขภาพสัตว์และทางสัตวแพทย์ ปศ. 
   

√ 
169 พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมลูผสมเทียมโคเนื้อ-กระบือ และแพะ ปศ. 

  
√ 

 

170 พัฒนาระบบฐานข้อมลูด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศสุัตว์ ปศ. 
  

√ 
 

171 พัฒนาระบบฐานข้อมลูน้ านมส าหรับบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 

ปศ.   √  

172 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart 
Surveillance) ระยะที่ 2 

ปศ.   √  

173 พัฒนาระบบฐานข้อมลูน้ านมส าหรับบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม
โรงเรียน) ระยะที่ 1 

ปศ.   √  

174 โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณต์่อพ่วง ฝล.  √ √ √ 
175 โครงการจดัหาระบบเครือข่าย และปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย ฝล.  √ √ √ 
176 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตัิการ ฝล. 

 
√ 

  

177 เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบตัิการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (War 
Room) อัจฉริยะ 

ฝล. 
 

√ 
  

178 พัฒนาระบบบริการพื้นท่ีส าหรับใช้งานส่วนบุคคล (Virtual Drive) ฝล. 
 

√ 
  

179 พัฒนาระบบสารสนเทศภมูิศาสตรแ์ม่ข่ายด้านภาพถ่าย (Image Server) 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แม่ข่ายเชิงพื้นที่ 

ฝล. 
 

√ 
  

180 พัฒนาการประเมินผลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ ฝล. 
 

√ 
  

181 พัฒนาระบบพิสูจนต์ัวตนผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย (Single Sign On : 
SSO) 

ฝล. 
 

√ 
  

182 พัฒนา GIS Map Server เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ฝล. 
 

√ √ 
 

183 พัฒนาระบบฐานข้อมลูการดดัแปรสภาพอากาศเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝล. 
 

√ √ 
 

184 โครงการอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 
1 ระบบ 

ฝล.   √  

185 โครงการอุปกรณ์เพิม่ประสิทธิภาพระบบบริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน กรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ 
ระบบ 

ฝล.   √  

186 โครงการอุปกรณ์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจดัการศูนย์แม่ข่ายกลางและศูนย์
แม่ข่ายส ารอง ๑ ระบบ 

ฝล.   √  

187 โครงการ พัฒนาระบบพิสูจนต์ัวตนผู้ใช้ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
(Single Sign-On : SSO) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

ฝล.   √  

188 พัฒนาระบบบริหารจดัการข้อมลูการตรวจสภาพอากาศ ฝล. 
  

√ 
 

189 โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณต์่อพ่วง พด. 
 

√ √ √ 
190 โครงการจดัหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พด. 

 
√ √ √ 

191 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายกรมพัฒนาท่ีดิน พด. 
  

√ √ 
192 โครงการจดัหาระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ ส าหรับจัดท าข้อมลูแบบจ าลองภูมิ

ประเทศ 3 มิต ิ
พด.   √  

193 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูการวิเคราะห์ดิน พด. 
  

√ √ 
194 โครงการพัฒนาระบบการใหบ้ริการสืบค้นข้อมลูดินและงานวิจัยผ่านระบบ

เครือข่าย 
พด. 

 
√ √ √ 

195 โครงการพัฒนาระบบสืบค้นและให้บริการข้อมลูดิน พด. 
  

√ √ 
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196 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูการเดินทางไปต่างประเทศของบุคลากร พด. 
  

√ √ 
197 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ พด. 

  
√ √ 

198 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการครภุัณฑ ์ พด. 
  

√ √ 
199 โครงการจดัท าระบบการช าระเงินทางดิจิทัล พด. 

  
√ √ 

200 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล ดา้นการพัฒนาท่ีดิน (Datawarehouse) พด. 
  

√ √ 
201 โครงการเช่าบริการระบบ Cloud Server ส าหรับบริการสารสนเทศ 

และ แอปพลิเคชันด้านการพัฒนาที่ดิน 
พด. 

  
√ √ 

202 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการรับรองระบบงาน มกอช. 
   

√ 
203 โครงการพัฒนาศูนยค์วบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร มกอช. 

  
√ 

 

204 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงแอพพลิเคชั่น Q Restaurant มกอช. 
  

√ 
 

205 โครงการจดัท าแอพพลิเคชั่นการตรวจประเมินเบื้องต้นส าหรับการรบัรอง
เกษตรอินทรีย ์

มกอช. 
 

√ 
  

206 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน มกอช. 
  

√ 
 

207 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการดิจทิัล ของ มกอช. มกอช. 
  

√ 
 

208 โครงการจดัท าสถาปตัยกรรมองคก์รด้านเทคโนโลยีดิจิทลั มกอช. 
   

√ 
209 โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณต์่อพ่วงเพิ่มเติมและทดแทน มกอช. 

 
√ √ √ 

210 โครงการจดัหาระบบก าเนดิไฟฟ้าส ารอง มกอช. 
  

√ 
 

211 โครงการทดแทนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ กรมหม่อนไหม มม.   √  
212 โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กรมหมอ่นไหม มม.   √  
213 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารวิจัยพัฒนามาตรฐานและอนุรักษ์

พันธุกรรมหม่อนไหม 
มม.   √  

214 โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอรท์ดแทน ส.ป.ก. 
 

√   
215 โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอรใ์หม่ ส.ป.ก. 

 
√   

216 โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรล์ูกข่าย/อุปกรณต์่อพ่วง ส.ป.ก.  √   
217 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ ส.ป.ก.  ถนนราชด าเนินนอก ส.ป.ก. 

 
√ 

  

218 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจดัการและเผยแพร่ข้อมลูแผนที ่ ส.ป.ก. 
 

√ 
  

219 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ส.ป.ก. 
 

√ 
  

220 เช่าระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Conference) ส.ป.ก. 
 

√ √ √ 
221 เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (Leased Line) ส.ป.ก. 

 
√ √ √ 

222 โครงการระบบกล้องวงจรปิด ส.ป.ก. 
 

√ √ √ 
223 โครงการพัฒนาระบบให้บริการประชาชน ส.ป.ก.   √  
224 โครงการระบบส ารองข้อมูล ส.ป.ก.   √  
225 โครงการพัฒนาระบบเว็บท่า (Web Portal) ส.ป.ก.   √  
226 โครงการพัฒนาระบบสินเช่ือกองทุนการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.  √   
227 โครงการเช่าระบบ Cloud Server ส.ป.ก.   √ √ 
228 โครงการพัฒนาระบบกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (Front 

Office) 
ส.ป.ก.  √ √ √ 

229 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ด้วยการ
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

ส.ป.ก.   √ √ 

230 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (EIS)  ส.ป.ก.   √ √ 
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231 โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ส.ป.ก.  √ √ √ 
232 โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ใหม ่ ส.ป.ก.  √ √ √ 
233 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ ส.ป.ก. ถนนประดิพทัธ์ ส.ป.ก.    √ 
234 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ ส.ป.ก.    √ 
235 โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร ์Hyper Converged Infrastructure     

ส.ป.ก. ถนนราชด าเนินนอก 
ส.ป.ก.    √ 

236 การจัดท ามาตรฐานข้อมูล และแนวทางปฏิบัติส าหรับการบรูณาการข้อมูล
สารสนเทศด้านการเกษตรระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

สป.กษ. 
  

√ 
 

237 โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ สป.กษ. สป.กษ.  √ √ √ 
238 การเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลกลางขององค์กร (Enterprise Database 

Center) 
สป.กษ.   √  

239 การจัดท ากรอบการก ากับดูแลข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สป.กษ.    √ 
240 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย สป.กษ. 

  
√ 

 

241 โครงการจดัหาอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 
Conference) 

สป.กษ. 
 

√ 
  

242 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบรกัษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

สป.กษ. 
  

√ 
 

243 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Server 
Virtualization) พร้อมระบบส ารองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

สป.กษ. 
  

√ 
 

244 โครงการจดัหาระบบบริการจดัการการใช้งานเอกสาร/แฟ้มเอกสารร่วมกัน
ในรูปแบบคลาวด์ภายในองค์กร (Private Cloud File Sharing) 

สป.กษ. 
  

√ 
 

245 การจัดหาซอฟท์แวร์ระบบจัดการผู้มีสิทธิใช้งานแบบรวมการ (Single Sign 
On) 

สป.กษ. 
  

√ 
 

246 โครงการบริหารส านักงานดิจิทลั (E-Office) สป.กษ. 
  

√ √ 
247 โครงการพัฒนาการพัฒนาการระบบการบริหารจัดการงบประมาณของ

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
สป.กษ. 

  
√ 

 

248 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินทรพัย์ สป.กษ.   √  
249 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการทรัพยากรสารสนเทศและการ

ให้บริการในรูปแบบดิจิทัลห้องสมดุกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
สป.กษ.   √  

250 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ สป.กษ. 
   

√ 
251 โครงการจดัท าฐานข้อมูลกลางด้านการเกษตรต่างประเทศ สป.กษ. 

  
√ 

 

252 โครงการจดัท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมปิัญญา
ทางการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยังยืนสู่ไทยแลนด์ 4.0 

สป.กษ. 
  

√ √ 

253 โครงการจดัท าโปรแกรมข้อมลูรายงานผลการประเมินส่วนราชการประจ าปี
งบประมาณของ กษ. 

สป.กษ. 
  

√ 
 

254 ระบบตรวจสอบภายในโดยใช้ระบบสารสนเทศ สป.กษ. 
   

√ 
255 จัดระเบียบระบบข้อมลูเกษตรกร สศก. กสก. √ √ √ 
256 ทบทวน ปรับปรุง จัดท าแผน ปฏบิัติการดจิิทัลของหน่วยง าน สศก. 

 
√ √ √ 

257 จัดท าสถาปตัยกรรมองค์กรของหน่วยงาน สศก. 
   

√ 
258 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (จัดหาใหม่/จดัหาทดแทน) สศก. 

 
√ √ √ 
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259 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (จัดหาใหม่/จัดหา
ทดแทน/เพิ่มประสิทธิภาพ) 

สศก. 
 

√ 
  

260 จัดหาระบบ Video Conference (จัดหาใหม่/จดัหาทดแทน/เพิ่ม
ประสิทธิภาพ) 

สศก. 
  

√ 
 

261 เพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมลูเกษตรกรกลาง สศก. 
 

√ 
  

262 การศึกษาเพื่อจัดท าต้นทุนโลจสิตกิส์การเกษตร ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศสาขาเกษตร (GDP) ภาคเกษตร 

สศก. 
 

√ √ √ 

263 พัฒนาระบบการประมวลผลภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร สศก. 
 

√ √ √ 
264 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหารส านักงานอัจฉริยะ สศก. 

 
√ 

  

265 โครงการบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

สศก. 
  

√ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
5.1 การเสริมสร้างทักษะความช านาญ แก่บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัล 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

1 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บคุลากรเพื่อการปรบัเปลีย่นเป็นองค์กรดจิิทัล กตส. 
 

√ √ √ 
2 โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและก าลังคนด้าน Cyber Security ของประเทศ

ไทย 
กสก. 

 
√ √ √ 

3 พัฒนาบุคลากรด้านสายงานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล กสก. 
 

√ √ √ 
4 การฝึกอมรมเพื่อเพ่ิมพูนทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
กสส. 

 
  √ √ 

5 พัฒนาผู้เช่ียวชาญและก าลังคนด้าน Cyber Security ของประเทศไทย ปศ. สพร., 
สพธอ. 

และ ดศ. 

√ √ √ 

6 พัฒนาบุคลากรด้านสายงานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล ปศ. สพร., 
สพธอ. 

และ ดศ. 

√ √ √ 

7 โครงการพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินภายใต้แผนปฏิบตัิการด้านการสร้าง
และพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์ เพื่อการไปสูด่ิจิทัลไทยแลนด ์พ.ศ. 
2561-2565 

พด. 
 

√ √ √ 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส.ป.ก.  √ √ √ 
9 พัฒนาผู้เช่ียวชาญและก าลังคนด้าน Cyber Security ของประเทศไทย ส.ป.ก.  √ √ √ 
10 พัฒนาบุคลากรด้านสายงานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล ส.ป.ก.  √ √ √ 
11 การอบรม สมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทลัแก่บุคลากรดา้นดิจิทัล สป.กษ. 

 
√ √ √ 

12 โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและก าลังคนด้าน Cyber Security ของประเทศ
ไทย 

สศก. 
 

√ √ √ 

13 พัฒนาบุคลากรด้านสายงานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล สศก. 
 

  √ √ 
 
5.2 สร้างทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับข้าราชการทุกระดับ ในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสาร และการท างานร่วมกันกับผู้อื่น (Digital literacy/Skill, Classroom/ Course Work, E-Learning) 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

1 โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านภมูิสารสนเทศใน
ภาครัฐ 

กกข.       √ 

2 พัฒนาระบบ e-Learning เพื่อรองรับหลักสตูรการเรียนรูด้้วยตนเอง กตส.   √     
3 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการ

ปรับเปลีย่นเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
กวก   √ √ √ 

4 โครงการพัฒนาทักษะดา้นดิจิทลัของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการ
ปรับเปลีย่นเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

กสก.   √ √ √ 

5 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมก าลังคนดิจิทลั กสก.   √ √ √ 
6 โครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ ด้านการยกระดับ

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill) 
กสก.   √ √ √ 

7 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน กสก.   √ √ √ 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

8 จัดท าสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ตระหนักในการใช้และพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Mindset) 

กสก.   √ √ √ 

9 พัฒนาบุคลากร สู่การเป็น Smart Officer กสก.   √ √ √ 
10 การฝึกอมรมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรกรมส่งเสรมิสหกรณ์ กสส.     √ √ 
11 จัดท าแผนงานการยกระดับการท างานบนฐานดิจิทัล (Digital Workplace) ชป.   √ √   
12 จัดระบบการท างานบนพ้ืนฐานดิจทิัล (Digital Organization) ชป.   √ √   
13 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการ

ปรับเปลีย่นเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ปศ. กษ., สพร., 

สพธอ. 
และ ดศ. 

√ √ √ 

14 พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทลัภาครัฐ ด้านการยกระดับศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill) 

ปศ. กษ., สพร., 
สพธอ. 

และ ดศ. 

√ √ √ 

15 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ปศ.   √ √ √ 
16 พัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer ปศ. กษ. √ √ √ 
17 พัฒนาผู้บริหารสู่ Smart Executive ปศ. กษ. √ √ √ 
18 เปิดโลกทัศน์ด้านดจิิทัล (ICT Open Mind) ฝล.   √ √   
19 ให้ความรู้ ICT สญัจร ฝล.   √ √   
20 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ พด.   √ √ √ 
21 โครงการพัฒนาทักษะดจิิทัลเพื่อการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร มกอช. มกอช.   √ √ √ 
22 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายด้านดิจิทลั มกอช.   √     
23 โครงการผู้น าดิจิทลั (Digital Smart Leader) รุ่นที่ 2 มกอช.   √     
24 โครงการพัฒนาทักษะและทัศนคตขิองบุคลากรกรมหม่อนไหมให้สามารถใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยดีิจิทัล 
มม.   √ √ √ 

25 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส.ป.ก.   √ √ √ 
26 โครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ ด้านการยกระดับ

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill) 
ส.ป.ก.   √ √ √ 

27 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน สศก.   √ √ √ 
 
5.3 สร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านดิจิทัลแก่ผู้บริหาร 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

1 พัฒนาผู้บริหารสู่ Smart Executive กสก., ปศ. กษ. √ √ √ 
2 การฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง กรมส่งเสรมิสหกรณ์ กสส.     √ √ 
3 พัฒนาผู้บริหารสู่ Smart Executive ส.ป.ก.  √ √ √ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6  สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
6.1 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ ในการบริหารจัดการ และให้บริการดิจิทัล (Digital 
Security) 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

1 ตรวจสอบด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ (Risk Management  & Risk Assessment,  
Cyber Security, Vulnerability Assessment) 

กตส.     √   

2 พัฒนาและปรับปรุงช่องโหว่บนระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
(Security Hardening) 

กตส.       √ 

3 พัฒนาและปรับปรุงด้านเสถียรภาพและประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 
(Cluster Network) 

กตส.       √ 

4 พัฒนาศูนย์ส ารองข้อมลูบน Cloud ภาครัฐ กตส.     √   
5 โครงการจดัหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กปม.   √  
6 โครงการจดัหาอุปกรณ์วัดระดบัการท างานของแบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟฟ้า 

ส าหรับห้อง Data Center 
กปม.   √  

7 โครงการจดัหาอุปกรณ์เครือข่ายสว่นตัวเสมือน (SSL VPN) กปม.   √  
8 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมายด้านดิจิทัลที่

มีการปรับปรุงและบัญญตัิขึ้นใหม ่
กวก   √ √ √ 

9 พัฒนาระบบส ารองข้อมูล และศูนย์ส ารองข้อมลู กวก   √ √ √ 
10 พัฒนาประสิทธิภาพด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมลู ความมั่นคง

ปลอดภัยของเครือข่าย ความมั่นคงปลอดภัยของระบบการให้บริการ 
กวก   √ √ √ 

11 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความต่อเนื่อง กวก   √ √ √ 
12 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพจัดเก็บ Log File ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ

กระท าผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 กรมวิชาการเกษตร 
กวก.     √ √ 

13 โครงการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกรมวิชาการเกษตร 

กวก.     √ √ 

14 โครงการบริหารจัดการความต่อเนือ่งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกรม
วิชาการเกษตร 

กวก.     √ √ 

15 โครงการจดัท ากิจกรรมเผยแพรค่วามรู้ ความเข้าใจในสาระส าคญัของ
กฎหมายที่มีการปรบัปรุงและบัญญัติขึ้นใหม ่

กสก.   √ √ √ 

16 พัฒนาระบบส ารองข้อมูล และศูนย์ส ารองข้อมลู กสก.   √ √ √ 
17 ตรวจสอบ และปรับปรุงด้านความมั่นคงปลอดภยัระบบเครือข่ายและระบบ

สารสนเทศ 
กสก.   √ √ √ 

18 โครงการ ตดิตามเฝา้ระวังระบบโครงสร้างพื้นฐาน กสก.   √ √ √ 
19 โครงการส่งเสริมความเช่ือมั่นในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กสก.     √ √ 
20 พัฒนาประสิทธิภาพด้านระบบความมั่งคงปลอดภัยข้อมูล ความปลอดภัย

ของเครือข่าย ความปลอดภัยของระบบดิจิทลัและการให้บริการ 
กสก.   √ √ √ 

21 พัฒนาแนวทางการบริหารความเสีย่ง และการด าเนินงานอย่างต่อเนือ่ง กสก.   √ √ √ 
22 จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมายที่มี

การปรับปรุงและบญัญตัิขึ้นใหม ่
ปศ. ดศ., สพร. 

และ 
สพธอ. 

√ √ √ 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน
หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

23 พัฒนาระบบส ารองข้อมูล และศูนย์ส ารองข้อมลู ปศ. กษ. และ 
ดศ. 

√ √ √ 

24 ตรวจสอบ และปรับปรุงด้านความมั่นคงปลอดภยัระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศ 

ปศ.   √ √ √ 

25 ติดตามเฝา้ระวังระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปศ.   √ √ √ 
26 ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ ปศ. ดศ., กพร. 

และ 
สพธอ. 

√ √ √ 

27 พัฒนาประสิทธิภาพด้านระบบความมั่งคงปลอดภัยข้อมูล ความปลอดภัย
ของเครือข่าย ความปลอดภัยของระบบดิจิทลัและการให้บริการ 

ปศ. สพร. √ √ √ 

28 พัฒนาแนวทางการบริหารความเสีย่ง และการด าเนินงานอย่างต่อเนือ่ง ปศ. ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

√ √ √ 

29 โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านระบบเครือข่าย 
และคอมพิวเตอร ์

พด.     √ √ 

30 โครงการจดัหาระบบส ารองข้อมูล (Data Backup System) พด.   √     
31 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ด้านสารสนเทศ 
มกอช.     √   

32 โครงการจดัหาและปรับปรุงระบบส ารองข้อมูลกลาง มกอช.     √   
33 โครงการจดัท ากิจกรรมเผยแพรค่วามรู้ ความเข้าใจในสาระส าคญัของ

กฎหมายที่มีการปรบัปรุงและบัญญัติขึ้นใหม ่
สศก.   √ √ √ 

34 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล (Cyber Security) 

สศก.   √  

35 พัฒนาระบบส ารองข้อมูล และศูนย์ส ารองข้อมลู สศก.       √ 
36 ตรวจสอบ และปรับปรุงด้านความมั่นคงปลอดภยัระบบเครือข่ายและระบบ

สารสนเทศ 
สศก.       √ 

37 พัฒนาแนวทางการบริหารความเสีย่ง และการด าเนินงานอย่างต่อเนือ่ง สศก.   √ √ √ 
 
6.2 ขับเคลื่อน ปรับปรุง กฎหมายภาคการเกษตร ที่มีการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการด าเนินงาน 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

63 64 65 

1 การยกระดับการท างานเข้าสูร่ะบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยทาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ IS027001 

กวก., กสก.   √ √ √ 

 


