






คำนำ 
 

ผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว 
ิองค์การมหาชนี หรือ พกฉ. ระยะใ ป ิพ.ศ.256ใ - 2565) ฉบับนีๅจัดทำขึๅนพืไอ฿หຌสอดคลองกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ิพ.ศ.2561 - 2580) นยบายประทศเทย ๔.๐ ิThailand 4.0) ผนพัฒนา
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ิDigital Economy) โเ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงกษตรละสหกรณ์ โเ ปี ละ
ผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ พ.ศ.2563 – 2565   

ผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยู หัว 
ิองค์การมหาชนี ระยะ ใ ป ิพ.ศ.256ใ - 2565) ฉบับนีๅประกอบดวย ผนพัฒนาหลัก 5 ดาน คือ การพัฒนา
ครงสรຌางพืๅนฐานทคนลยีดิจิทัล฿หຌสามารถบริการเดຌ การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัลพืไอสนับสนุนการบริหาร
จัดการละภารกิจหลัก฿หຌมีประสิทธิภาพ การสริมสรຌางละพัฒนาการรียนรูຌพระกียรติคุณละพระอัจฉริยภาพ
พระมหากษัตริย์เทยดຌานการกษตรผานทคนลยีดิจิทัล การสริมสรຌางพัฒนาความรูຌละทักษะการ฿ชຌทคนลยี
ดิจิทัลของบุคลากร ละครือขาย ภาคีความรวมมือ ละการสรຌางความชืไอมัไน฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล          
พืไอพัฒนาระบบการดำนินงานของพิพิธภัณฑ์ พืไอป็นกรอบนยบาย ทิศทาง ละนวทางการปฏิบัติงาน           
ดานทคนลยีดิจิทัล ละระบบสารสนทศของสำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจ           
พระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี ฿หຌมีความหมาะสม ละสามารถสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเดຌอยางสมบูรณ์
ละมีประสิทธิภาพ 

ดังนัๅนพืไอ฿หຌการดำนินงานดຌานทคนลยีดิจิทัลป็นครืไองมือ฿นการขับคลืไอนการดำนินงานของ พกฉ. 
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ พกฉ.จึงเดຌดำนินการจัดทำผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิม            
พระกียรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี ระยะใ ป ิพ.ศ.โ56ใ - โ565ี ละจัด฿หຌมีการ
ทบทวน ปรับปรุงกຌเข พืไอ฿หຌประสบความสำรใจละเดຌรับความชืไอมัไนจากผูຌ฿ชຌบริการ บุคลากรของพกฉ. 
ครอืขาย ละภาคคีวามรวมมือตอเป  

 

 
สำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติ 

พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี 



ข 
 

สารบัญ 

รืไอง  หนຌา 
คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 
สวนทีไ แ  ความสำคัญของผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติ

พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวิองค์การมหาชนี 
แ 

สวนทีไ โ การทบทวนละวิคราะห์นยบาย ผนชาติ ผนมบทผนยุทธศาสตร์ ละกฎหมาย 
ระบียบ ขຌอกำหนดทีไกีไยวขຌอง 

โ 

โ.แ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีิพ.ศ.2561-2580)  โ 
โ.โ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12  โ 
โ.ใ นยบายประทศไทย ๐.๐ ิThailand 4.0)  ใ 
โ.ไ นยบายละผนระดับชาติวาดຌวยการพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม โ5ๆแ-โ5่เ  ไ 
โ.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม  แโ 
โ.ๆ ผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงกษตรละสหกรณ์  พ.ศ.256ใ-2565                                          แ่ 
โ.็ ผนปฏิบัติการ ๏ ปี ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจพระ
จຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี  พ.ศ.256ใ-2565 

โเ 

สวนทีไ ใ สถานการณ์การ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿นปัจจุบันของสำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติ
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี 

โใ 

ใ.แ การทบทวนละวิคราะห์สถานการณ์ดຌานทคนลยีดิจิทัล โใ 
ใ.โ การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัลทีไจำป็น โ5 

สวนทีไ 4 ภาพรวมผนการพัฒนาดิจิทัลของสำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติ
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี 

โ็ 

ไ.แ วิสัยทัศน ์ โ็ 
ไ.โ พันธกิจ โ็ 
ไ.ใ ป้าประสงค์ โ็ 
ไ.ไ ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด โ่ 

สวนทีไ 5 ผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจ 
พระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี 

โ9 

5.แ ประดในยุทธศาสตร์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด โ้ 
5.โ ผนงาน/ครงการจำนกตามยุทธศาสตร์  ใโ 
5.ใ งบประมาณการลงทุนดຌานทคนลยีดิจิทัลของสำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติ
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี 

ใ็ 

 



ผนปฏิบัติการดิจทิัลของสำนักงานพิพิธภณัฑ์กษตรฉลมิพระกยีรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองคก์ารมหาชนี ระยะ ใ ปี ิพ.ศ.โ5ๆใ-โ5ๆ5ี     1 

 

สวนทีไ  แ 

ความสำคัญของผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติ
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี 

 

 การปลีไยนปลงทางทคนลยีสารสนทศ ดยฉพาะทคนลยีดิจิทัล฿นชวงทีไผานมา สงผล฿หຌผูຌบริภคมี
ความตຌองการทีไปลีไยนปลงไป นอกจากนีๅหลายองค์กร ทัๅงภาครัฐ ภาคอกชน มีการปรับตัวขຌาสูยุคดิจิทัลพืไอ฿หຌ
ทันตอความตຌองการของผูຌบริภค หากไมปรับตัวอาจทำ฿หຌมีผลกระทบตอองค์กร฿นการบริหารจัดการทีไมี
ประสิทธิภาพ  
 สำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี หรือ พกฉ. 
ปัจจุบันผูຌขຌาชมละขຌามารียนรูຌ รวมทัๅงผูຌทีไขຌามา฿ชຌบริการ฿นพืๅนทีไ ตางมีความคาดหวังทีไ฿หຌ พกฉ. ตຌองปรับตัว 
ดຌานการจัดการ฿หຌบริการทีไสอดคลຌองละหมาะสมกับยุคสมัย หาก พกฉ.ไมปรับปลีไยน฿หຌสอดคลຌองกับ
สถานการณ์ทีไปลีไยนปลงไป ยอมมีอกาส฿นการถูก Disrupt จากทางลือกอืไนโ ไมวาจะป็นองค์กรทีไมีการ
บริการ฿นลักษณะดียวกันหรือตกตางกัน ดัๅงนัๅน พกฉ. จึงจำป็นตຌองมีการปรับปรุงระบบทคนลยีดิจิทัล฿หຌมี
ประสิทธิภาพ  
 รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญของการปลีไยนปลงดังกลาวละไดຌกำหนดนยบายดิจิทัลพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม นืไองดຌวยกระสลกยุคปัจจุบันขຌาสูยุคศรษฐกิจละสังคมดิจิทัลทีไทคนลยีดิจิทัลหลอม
รวมขຌากับชีวิตผูຌคนอยางทຌจริง ซึไงสงผลปลีไยนปลงรูปบบกิจกรรมทางศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การคຌา 
การบริการ กระบวนการทางสังคมอืไนโ ละการปฏิสัมพันธ์ระหวางบุคคลไปอยางสิๅนชิง ประทศไทยจึงตຌองรงนำ
ทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌป็นครืไองมือสำคัญ฿นการขับคลืไอนการพัฒนาประทศ ซึไงบริบทของประทศไทยนัๅน 
ทคนลยีดิจิทัล สามารถตอบปัญหาความทຌาทายของประทศทีไกำลังผชิญอยูหรือพิไมอกาส฿นการพัฒนาทาง
ศรษฐกิจละสังคม ชน การพัฒนาขีดความสามารถของกษตรกร การผลิต การพิไมขีดความสามารถ฿นการ
฿หຌบริการ฿นลกสมัย฿หม การกຌปัญหาความหลืไอมลๅำของสังคม การบริหารจัดการขຌาสูสังคมผูຌสูงวัย การพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรละบุคลากร฿นองค์กร  

สำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี ฿นฐานะ
หนวยงานของรัฐ ซึไงป็นหนึไง฿นกลไกของการขับคลืไอน ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม จึงมีความจำป็นตຌอง
ดำนินงานจัดทำผนปฏิบัติการดิจิทัล พืไอสอดคลຌองกับนยบายของรัฐบาล ละบริบทการปลีไยนปลงดຌาน
ดิจิทัล฿นยุคปัจจุบัน อีกทัๅงป็นหนวยงานทีไมีสวน฿นการผลักดันภารกิจดຌานการพัฒนาศักยภาพของคน ละชุมชน
฿หຌสามารถพึไงตนองไดຌตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  จึงไดຌดำนินการจัดทำผนปฏิบัติการดิจิทัล ฿นชวง
ระยะวลา ๏ ปี ระหวางปี พ.ศ. โ5ๆ๏-โ5๒๑ ทีไชวยขับคลืไอนภารกิจของ พกฉ. ไวຌดังนีๅ  



ผนปฏิบัติการดิจทิัลของสำนักงานพิพิธภณัฑ์กษตรฉลมิพระกยีรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองคก์ารมหาชนี ระยะ ใ ปี ิพ.ศ.โ5ๆใ-โ5ๆ5ี     2 

 

สวนทีไ โ 

การทบทวนละวิคราะห์นยบาย ผนชาติ ผนมบท 
ผนยุทธศาสตร์ ละกฎหมาย ระบียบ ขຌอกำหนดทีไกีไยวขຌอง 

 

โ.แ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ิพ.ศ.2561-2580)  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ิพ.ศ.2561-2580) ป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับรกของประทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรไทย พืไอป็นป้าหมายการพัฒนาประทศอยางยัไงยืนตามหลักธรรมาภิบาลพืไอ฿ชຌ
ป็นกรอบ฿นการจัดทำผนตางโ ฿หຌสอดคลຌอง ละบูรณาการกัน พืไอ฿หຌกิดพลังผลักดันรวมกันไปสูป้าหมาย 
ละ฿ชຌป็นผนการพัฒนาประทศ ทีไกำหนดกรอบละนวทางการพัฒนา฿หຌหนวยงานของรัฐทุกภาคสวนตຌอง
นำไปสูการปฏิบัติพืไอ฿หຌประทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ oประทศไทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ป็นประทศพัฒนา
ลຌว ดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจ พอพียงp พืไอความสุขของคนไทยทุกคน หรือป็นคติพจน์
ประจำชาติวา oมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืนp พืไอสนองตอบตอผลประยชน์หงชาติการสรຌางสมดุลระหวางการพัฒนา 
ความมัไนคง ศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม  ดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน฿นรูปบบ ประชารัฐ        
ดยประกอบดຌวย 6 ยุทธศาสตร์ ไดຌก 
          1. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานความมัไนคง 
          2. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน 

          3. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          4. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม 

          5. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม 

          6. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี มีภารกิจทีไมี
ความกีไยวขຌองกับยุทธศาสตร์ ไ การสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม ฿นการขຌาถึงการบริการของภาครัฐ
ซึไงจะมีสวนสนับสนุน฿หຌพิไมศักยภาพ฿นการขงขันไดຌ฿นระบบศรษฐกิจละสงสริมกระบวนการรียนรูຌขยายผล
การประยุกต์฿ชຌหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง฿หຌกวຌางขวางมากยิไงขึๅน รวมทัๅงกีไยวขຌองกับยุทธศาสตร์ดຌานการ
ปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึไง พกฉ. จำป็นตຌองมีการพัฒนาดຌานระบบทคนลยีดิจิทัล
พืไอพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร฿หຌดีขึๅน 

โ.โ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12  

สำนักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ิสศช.ี ไดຌจัดทำผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ ฉบับทีไ 12 บนพืๅนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ิพ.ศ. 2561 – 2580) ซึไงป็นผนหลักของ
การพัฒนาประทศ ละป้าหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน ิSustainable Development Goals: SDGs) รวมทัๅงการ
ปรับครงสรຌางประทศไทยไปสูประทศไทย 4.0 ตลอดจนประดในการปฏิรูปประทศ ซึไงผนดังกลาวไดຌ฿หຌ
ความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทัๅง฿นระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค ละระดับประทศ
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฿นทุกขัๅนตอนของผนฯ อยางกวຌางขวางละตอนืไอง พืไอรวมกันกำหนดวิสัยทัศน์ละทิศทางการพัฒนาประทศ 
รวมทัๅงรวมจัดทำรายละอียดยุทธศาสตร์ของผนฯ พืไอมุงสู oความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน p  

การพัฒนาประทศ฿นระยะผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ  12 จึงป็นจุดปลีไยนทีไสำคัญ฿นการชืไอมตอกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดย฿นลักษณะการปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสูการปฏิบัติ ดย฿นตละยุทธศาสตร์ของ
ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 ไดຌกำหนดประดในการพัฒนา พรຌอมทัๅงผนงานครงการสำคัญทีไตຌองดำนินการ฿หຌหใน
ผลป็นรูปธรรม฿นชวง 5 ปีรกของการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติ พืไอตรียมความพรຌอมคน สังคม ละระบบ
ศรษฐกิจของประทศ฿หຌสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการปลีไยนปลงไดຌอยางหมาะสมขณะดียวกัน   
ยังไดຌกำหนดนวคิดกลไกการขับคลืไอนละติดตามประมินผลทีไชัดจน พืไอกำกับ฿หຌการพัฒนาป็นไปอยางมี
ทิศทางละกิดประสิทธิภาพ นำไปสูการพัฒนาพืไอประยชน์สุขทีไยัไงยืนของสังคมไทย ดยการกำหนดยุทธศาสตร์
฿นผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ แโ มีทัๅงหมด แเ ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การสรຌางความป็นธรรมละลดความหลืไอมลๅำ฿นสังคม 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันไดຌอยางยัไงยืน 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การติบตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน 

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การสริมสรຌางความมัไนคงหงชาติพืไอการพัฒนาประทศ สูความมัไงคัไงละยัไงยืน 

ยุทธศาสตร์ทีไ 6 การบริหารจัดการ฿นภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ละธรรมาภิบาล฿น
สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ทีไ 7 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ทีไ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ทีไ 9 การพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 10 ความรวมมือระหวางประทศพืไอการพัฒนา 

ทัๅงนีๅ ผลจากการวิคราะห์พบวา฿นสวนทีไมีความกีไยวขຌองกับสำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติ
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี คือ ยุทธศาสตร์ทีไ โ สงสริมการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลพืไอสรຌาง
ความป็นธรรมละลดความหลืไอมลๅำ฿นสังคม ละยุทธศาสตร์ทีไ ๆ ดยการนำทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿นการ
บริหารจัดการหนวยงาน รวมทัๅงป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ละสรຌางธรรมาภิบาล฿นสังคม 

โ.ใ นยบายประทศเทย ๐.์ ิThailand 4.0)  
 ป็นวิสัยทัศน์ชิงนยบายการพัฒนาศรษฐกิจของประทศไทยหรือมดลพัฒนาศรษฐกิจของรัฐบาล 

ดຌวยวิสัยทัศน์ oมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืนp ทีไมีภารกิจ฿นการขับคลืไอนปฏิรูปประทศดຌานตางโ พืไอปรับกຌ จัดระบบ 
ปรับทิศทาง ละสรຌางนวทางการพัฒนาประทศ฿หຌจริญกຌาวหนຌา สามารถรับมือกับอกาสละภัยคุกคามบบ
฿หมโ ทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใว รุนรง ฿นศตวรรษทีไ ๎ํ ไดຌประทศไทย ๐.๐ ประกอบดຌวย ๎ นวคิดสำคัญ 
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ํี การสรຌางความขຌมขใงจากภาย฿น ิStrength from withinี มีกลไก฿นการขับคลืไอนหลัก๏ กลไก 
ซึไงตຌองขับคลืไอนไปพรอมกัน ไดຌก การยกระดับนวัตกรรม ิInnovation Driven Proposition) ของทุกภาคสวน
฿นประทศการสรຌางสังคมทีไมีจิตวิญญาณของความป็นผูຌประกอบการ ิEntrepreneur Driven Propositionี 
ละการสรຌางความขຌมขใงของชุมชนละครือขาย ิCommunity Driven Proposition) 

๎ี ชืไอมยงศรษฐกิจภาย฿นกับศรษฐกิจลก ิConnect to the Worldี ประทศไทย฿นอดีตทีไผานมามี
การพัฒนาศรษฐกิจป็นไปอยางตอนืไองดังนัๅนการพัฒนาจำป็นตຌองชืไอมยงกับสังคมภายนอก฿หຌมากขึๅน 

 ประทศไทย ๐.๐ มุงสูการปรับปลีไยนครงสรຌางศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือศรษฐกิจ
ทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม หมายถึงการขับคลืไอน฿หຌกิดการปลีไยนปลงอยางนຌอย฿น ๏ มิติสำคัญคือ ํี ปลีไยน
จากการผลิตสินคຌาภคภัณฑ์ไปสูสินคຌาชิงนวัตกรรม ๎ี ปลีไยนจากการขับคลืไอนประทศดຌวยภาคอุตสาหกรรม
ไปสูการขับคลืไอนดຌวยทคนลยีความคิดสรຌางสรรค์ ละนวัตกรรม ๏ี ปลีไยนจากนຌนภาคการผลิตสินคຌาไปสูการ
นຌนภาคบริการมากขึๅน 

 ทัๅงนีๅ พกฉ. ป็นองค์กรหนึไงทีไมีความสำคัญ฿นการสงสริมละสรຌางความขຌมขใงจากภาย฿น฿หຌกับ
กลุมป้าหมายผานกิจกรรมการขับคลืไอนงานหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงพืไอสรຌางสรรค์ พัฒนานวัตกรรม
กษตรศรษฐกิจพอพียงซึไงจะป็นสวนหนึไงของการผลักดันไทยลนด์ ไ.เ  

โ.ไ นยบายละผนระดับชาติวาดຌวยการพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม โ5ๆแ-โ5่เ  
วิสัยทัศน์ oปฏิรูปประทศไทยสูดิจิทัลไทยลนด์ ดย ดิจิทัลไทยลนด์ ิDigital Thailand) หมายถึง ยุค

ทีไประทศไทยสามารถสรຌางสรรค์ ละ฿ชຌประยชน์จากทคนลยีดิจิทัลอยางตใมศักยภาพ฿นการพัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐาน นวัตกรรม ขຌอมูลทุนมนุษย์ละทรัพยากรอืไน฿ด พืไอขับคลืไอนการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ 
ไปสูความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน 

โ.ไ.แ ป้าหมายละตัวชีๅวัดความสำรใจ 

ป้าหมายทีไ ํ พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน กຌาวทันวทีลก ดຌวยการ฿ชຌนวัตกรรม  ละ
ทคนลยีดิจิทัล ป็นครืไองมือหลัก฿นการสรຌางสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ  

• ประทศไทย฿ชຌประยชน์จากทคนลยีดิจิทัล พัฒนานวัตกรรม ละสรຌางสรรค์ธุรกิจนว฿หม 
฿หຌสามารถขงขันไดຌ฿นวทีลก  

• อุตสาหกรรมดิจิทัลมีบทบาทละความสำคัญตอระบบศรษฐกิจละสังคมพิไมขึๅน ตลอดจนป็น
ทีไรูຌจักละยอมรับ฿นประชาคมลก  

• ศรษฐกิจไทยมีความขຌมขใงจากภาย฿น ดยธุรกิจฐานราก ละ SMEs ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ฿น
การสรຌางศักยภาพ฿นการทำธุรกิจ ละสรຌางอกาส฿นการขຌาสูตลาดลก 

ตัวชีๅวัด  

- ขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ฿น World Competitiveness Scoreboard อยู฿น
กลุมประทศทีไมีการพัฒนาสูงสุด ํ๑ อันดับรก  
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- อุตสาหกรรมดิจิทัลมีสวนสำคัญ฿นการขับคลืไอนประทศไทยสูการป็นประทศทีไมีรายไดຌสูง 
ดยสัดสวนมูลคาอุตสาหกรรมดิจิทัลตอ GDP พิไมขึๅน ป็นรຌอยละ ๎๑  

ป้าหมายทีไ ๎ สรຌางอกาสทางสังคมอยางทาทียม ดຌวยขຌอมูลขาวสารละบริการผานสืไอดิจิทัล 

พืไอยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

• ประชาชนทุกกลุม ดยฉพาะกลุมผูຌดຌอยอกาสทางสังคม สามารถขຌาถึงทคนลยีดิจิทัล ละ
สืไอดิจิทัลอยางทาทียม  

• คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึๅน จากการขຌาถึงทรัพยากรสารสนทศละบริการสาธารณะ 

ดยฉพาะบริการพืๅนฐานทีไจำป็นตอการดำรงชีวิต ผานทคนลยีดิจิทัล  

ตัวชีๅวัด  

- ประชาชนทุกคนตຌองสามารถขຌาถึงอินทอร์นใตความรใวสูงสมือนป็นสาธารณูปภคพืๅนฐาน 

ประภทหนึไง  
-  อันดับการพัฒนาตามดัชนี ICT Development Index (IDI) อยู฿นประทศทีไมีการพัฒนาสูงสุด 

๐๐ อันดับรก 

 ป้าหมายทีไ ๏ พัฒนาทุนมนุษย์สูยุคดิจิทัล ดຌวยการตรียมความพรຌอม฿หຌบุคลากรทุกกลุ ม         
มีความรูຌละทักษะทีไหมาะสมตอการดำนินชีวิตละการประกอบอาชีพ฿นยุคดิจิทัล  

• ประชาชนมีความสามารถ฿นการพัฒนาละ฿ชຌสารสนทศอยางมีประสิทธิภาพ มีความตระหนัก 
ความรูຌ ความขຌา฿จ มีทักษะการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿หຌกิดประยชน์ละสรຌางสรรค์ ิDigital Literacy)  

• ประทศไทยมีกำลังคนดຌานดิจิทัลทีไมีความรูຌความสามารถ ละความชีไยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล ละกำลังคน฿นประทศมีความรอบรูຌละสามารถ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลป็นครืไองมือ฿นการปฏิบัติ  
ละสรຌางสรรค์ผลงาน  

ตัวชีๅวัด  

- ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก มีความรูຌความขຌา฿จ ทักษะการ฿ชຌ ทคนลยีดิจิทัล฿หຌกิด 

ประยชน์ละสรຌางสรรค์  
ป้าหมายทีไ ๐ ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานละการ฿หຌบริการของภาครัฐ ดຌวยทคนลยีดิจิทัล 

ละการ฿ชຌประยชน์จากขຌอมูล พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานปรง฿ส มีประสิทธิภาพ ละประสิทธิผล  

• กระบวนทัศน์การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ ละการ฿หຌบริการของทางภาครัฐปลีไยนปลง 
ดຌวยทคนลยีดิจิทัลพืไอ฿หຌบริการประชาชน ธุรกิจละทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิภาพ มีความมัไนคงปลอดภัย  

ละมีธรรมาภิบาล  

ตัวชีๅวัด  

- อันดับการพัฒนาดຌานรัฐบาลดิจิทัล ฿นการจัดลำดับของ UN e-Government Rankings อยู฿น
กลุมประทศทีไมีการพัฒนาสูงสุด ๑๐ อันดับรก 
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โ.ไ.โ ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประทศเทย ิThailand Digital Landscape)  

การพัฒนาศรษฐกิจละสังคมดิจิทัลของประทศไทย มุงนຌนการพัฒนาระยะยาวอยางยัไงยืน  

สอดคลຌองกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๎๐ ปีตนืไองจากทคนลยีดิจิทัลมีการปลีไยนปลงอยางรวดรใวดังนัๅน 

฿นการพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม จึงกำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลหรือทิศทางการพัฒนาละป้าหมายออกป็น 

๐ ระยะ ดังนีๅ 
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ระยะทีไ ํ ิํ ปี ๒ ดือนี Digital Foundation ประทศเทยลงทุนละสรຌางฐานราก฿นการพัฒนา 

ศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล  

มิติดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ประทศไทยจะมีบริการอินทอร์นใตความรใวสูงสาธารณะขຌาถึงชุมชน 

ํ๐,๐๐๐ หง ละมีบริการอินทอร์นใตความรใวสูงไปยังหมูบຌานทัไวประทศ พรຌอมทัๅงตรียมการลงทุน  พืไอ฿หຌ
ประทศไทยมีครงขายทรคมนาคมความรใวสูง ชืไอมตอกับประทศอืไน฿นภูมิภาคอยางพียงพอ ทัๅงทางภาคพืๅนดิน
ละภาคพืๅนนๅำ  

มิติดຌานศรษฐกิจ สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับศรษฐกิจภาย฿นประทศพืไอปรับสมดุลทางศรษฐกิจ ดຌวยการ
ปรับปรุงละปรับปลีไยนบริบท฿นการทำธุรกิจ฿นยุคดิจิทัล฿หຌลืไนไหลมากขึๅน ิFrictionless) รวมถึง การสงสริม฿หຌ
กลุมธุรกิจทีไดิมยังไมไดຌ฿ชຌประยชน์จากทคนลยีดิจิทัลมากนัก฿หຌขຌามาสูระบบศรษฐกิจทีไ฿ชຌ ทคนลยีดิจิทัลป็น
ฐาน ดยฉพาะอยางยิไง฿นกลุมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSMEs) ละวิสาหกิจชุมชน  

มิติดຌานสังคม ประชาชนทุกคน ดยฉพาะอยางยิไงผูຌทีไอยู฿นชนบทละผูຌดຌอยอกาสสามารถขຌาถึง 

อินทอร์นใตความรใวสูง ทคนลยีดิจิทัล ละบริการของรัฐไดຌดยไมมีขຌอจำกัดทางกายภาพหรือพืๅนทีไ  ผาน
ชองทางบริการดิจิทัลทีไหลากหลาย ละมีการสรຌางความตระหนัก พืไอ฿หຌประชาชนมีทักษะ฿นการ฿ชຌทคนลยี
ดิจิทัลอยางสรຌางสรรค์ละรับผิดชอบ สถาบันการศึกษาละหนวยงานทีไ฿หຌบริการสาธารณะ  ฿นทຌองถิไนทุกพืๅนทีไมี
การ฿ชຌงานทคนลยีดิจิทัล ละชืไอมตออินทอร์นใตความรใวสูง  

มิติดຌานภาครัฐ การบริหารจัดการของภาครัฐจะถูกปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัลอยางป็นระบบ มีการ฿ชຌ
อกสารอิลใกทรอนิกส์ทนกระดาษมากขึๅน กิดการ฿ชຌทรัพยากรดิจิทัลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  ริไม
บูรณาการขຌอมูลละทรัพยากรรวมกัน นำไปสูการชืไอมยงหนวยงานภาครัฐ ิConnected Government) ละมี
ชุดขຌอมูลละระบบบริการพืๅนฐานภาครัฐ ิGovernment Service Platform) ทีไมีมาตรฐานสามารถขຌาถึง 
ลกปลีไยน ชืไอมยง ละ฿ชຌงานรวมกันไดຌ  

มิติดຌานทุนมนุษย์ กำลังคน฿นประทศไดຌรับการสริมสรຌางทักษะดຌานดิจิทัลทีไมีมาตรฐานสากล ละป็นทีไ
ยอมรับ฿นตลาดรงงานทัๅง฿นประทศละตางประทศ ครอบคลุมทัๅงบุคลากรทีไป็นผูຌชีไยวชาญ ฿นสาขาทคนลยี
ดิจิทัล ิDigital Specialist) ละกำลังคนทัไวไปทีไสามารถประยุกต์฿ชຌทคนลยีดิจิทัล  ไดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
ิDigital Competent Workforce)  

มิติดຌานความชืไอมัไน มีกฎหมาย/กฎระบียบทีไอืๅอตอศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล กลุมกฎหมายทีไกีไยวกับ 

การสงสริมละพัฒนาศรษฐกิจดิจิทัลมีผล฿ชຌบังคับ ซึไงจะกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงทางดຌานครงสรຌาง  ชิง
สถาบัน การจัดตัๅงหนวยงานทีไทำหนຌาทีไขับคลืไอนอยางป็นรูปธรรม  

ระยะทีไ ๎ ิ๑ ปีี Digital Thailand Inclusion ทุกภาคสวนของประทศเทยมีสวนรวม฿นการพัฒนา 

ศรษฐกิจละสังคมดิจิทัลตามนวประชารัฐ  

มิติดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ประทศไทยมีครงขายความรใวสูงบบ฿ชຌสายละบบไรຌสาย ขຌาถึง  ทุก
หมูบຌาน ละครอบคลุมทัไวประทศ ดยประทศไทยจะป็นศูนย์กลาง฿นการชืไอมตอละลกปลีไยนขຌอมูล  ฿น
ภูมิภาค ทีไมีศูนย์ขຌอมูลทีไไดຌมาตรฐานกระจายอยูทุกภูมิภาค ละมีศูนย์ขຌอมูลของผูຌ฿หຌบริการขຌอมูลราย฿หญ               
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ทีไสำคัญตัๅงอยู฿นประทศ นอกจากนีๅการพรภาพละกระจายสียงทางวิทยุละทรทัศน์จะตຌองปลีไยนผาน  ํ๘ 

จากระบบอนะลใอกมาป็นระบบดิจิทัลอยางตใมรูปบบ ดยมีครงขายพรสัญญาณภาพละกระจายสียง 
ระบบดิจิทัลทีไครอบคลุมพืๅนทีไบริการไดຌอยางทัไวถึง  

มิติดຌานศรษฐกิจ ภาคการกษตร ภาคอุตสาหกรรม ละภาคบริการ ติบตดຌวยการ฿ชຌประยชน์  จาก
ทคนลยีดิจิทัลละการ฿ชຌประยชน์จากขຌอมูล ิData Driven) ละตรียมความพรຌอมพืไอพัฒนา กระบวนการ
ผลิตของภาคกษตร ภาคอุตสาหกรรม ละภาคบริการ ฿หຌมีความทันสมัยละพัฒนาไปสูการทำธุรกิจดຌวยระบบ
อัตนมัติ นอกจากนีๅธุรกิจทคนลยีดิจิทัล ิDigital Innovation Driven Entrepreneur หรือ Technology 

Startup) มีบทบาท฿นการขับคลืไอนประทศ  

มิติดຌานสังคม ประชาชนขຌาถึงครงขายอินทอร์นใตความรใวสูงละบริการสาธารณะพืๅนฐานผานทาง สืไอ
ดิจิทัล ละนำดิจิทัลมา฿ชຌพืไอการพัฒนา฿นมิติตางโ ดยฉพาะอยางยิไงดຌานการรียนรูຌละการ฿ชຌดิจิทัล  ป็น
ครืไองมือ฿นการพัฒนาครูหลักสูตร ละสงสริมการรียนรูຌดຌวยตนอง มีสืไอการรียนรูຌตลอดชีวิตทีไมี นืๅอหา 
หมาะสมกับสภาพวดลຌอมละวิถีชีวิตของชาวบຌาน มีการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿นการชวยสงสริมดูลสุขภาพ  

สำหรับผูຌคนทัๅง฿นมืองละ฿นชนบททีไหางไกลหรือขาดคลนพทย์  
มิติดຌานภาครัฐ กิดการชืไอมยงหนวยงานภาครัฐละบูรณาการขຌอมูลขຌามหนวยงาน  ดยสมบูรณ์

ผูຌบริหารภาครัฐสามารถขຌาถึงขຌอมูลไดຌทุกระดับ ละ฿ชຌประยชน์จากการวิคราะห์ขຌอมูล  ขนาด฿หญพืไอ
ประกอบการวางผนละการตัดสิน฿จไดຌอยางถูกตຌอง ทันสถานการณ์พัฒนาบริการทีไขับคลืไอน ดยความตຌองการ
ของประชาชนหรือผูຌ฿ชຌบริการ ิCitizen Driven) ตามหลักการออกบบทีไป็นสากล (Universal Design) ผาน 
Single Window พิไมขึๅน ภาครัฐสนับสนุนการดำนินธุรกิจดยการชืไอมยง ละบูรณาการขຌอมูล บริการ รวมทัๅง
นวัตกรรมของการบริการ ละระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ  การบริหารจัดการ ละการบริการตຌองยึด
ประชาชนป็นศูนย์กลาง ละ฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ ชิงนยบายผานทางอิลใกทรอนิกส์ 
ิConnected Governance) ไดຌอยางสะดวกทันตอสถานการณ์ตลอดจน ปຂดอกาส฿หຌประชาชนขຌาถึงขຌอมูลทีไมี
ความมัไนคงปลอดภัย มีการรักษาความป็นสวนตัวของขຌอมูล ละสามารถตรวจสอบไดຌละนำไปสูการดำนินงานทีไ
มีความปรง฿ส ิTransparency) ละนาชืไอถือิAccountability)  

มิติดຌานทุนมนุษย์ ประทศไทยปรับปลีไยนครงสรຌางกำลังคนทางดຌานดิจิทัล พืไอรงสรຌางละพัฒนา 

กำลังคนทีไหมาะสมละสอดคลຌองกับบริบทของการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล ทีไรูปบบการจຌางงาน  ละ
วัฒนธรรมการทำงานปลีไยนปลงไป จากการทีไทคนลยีดิจิทัลป็นทคนลยีทีไไรຌพรมดนละอืๅอ฿หຌ ธุรกิจจาก
ทัไวลกสามารถทำงานผานระบบอินทอร์นใตไดຌอยางสะดวก นำมาซึไงการสรຌางสรรค์นวัตกรรม  ทางธุรกิจ฿หมซึไง
ประทศไทยจะมีผูຌชีไยวชาญตางประทศดຌานดิจิทัลขຌามาทำงาน฿นประทศมากขึๅน  

มิติดຌานความชืไอมัไน มีกฎหมาย/กฎระบียบทีไ อืๅอตอศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล มีการปรับปรุง 

กฎระบียบละกระบวนการทำงานของภาครัฐทีไกีไยวขຌอง ทำ฿หຌการทำ e-Business ฿นประทศไทย มีความ
สะดวก รวดรใว ลดตຌนทุน ละนาชืไอถือ การคลืไอนยຌายสินคຌามีประสิทธิภาพมากขึๅนดຌวยระบบ e-Logistics ดຌาน
ระบบการชำระงินมีวิวัฒนาการ฿หมโ พืไอสนับสนุนการทำธุรกรรมทางการงินของประทศ  ทีไสะดวก รวดรใว มี
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ประสิทธิภาพ ละนาชืไอถือ มีการชืไอมยงละลกปลีไยนขຌอมูลบบทันทีกฎหมาย  ทีไสนับสนุนละจำป็นตอ
นยบาย Digital Economy จะมีการบังคับ฿ชຌอยางครบถຌวน  

ระยะทีไ  ๏ ิํ์ ปีี Full Transformation ประทศเทยกຌาวสูการป็น oดิจิทัลเทยลนด์p ทีไ
ขับคลืไอน ละ฿ชຌประยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลเดຌอยางตใมศักยภาพ  

มิติดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ประทศไทยจะมีครงสรຌางพืๅนฐานดิจิทัลทีไทันสมัยทัดทียมประทศ ทีไพัฒนา
ลຌว ละครงขายอินทอร์นใตความรใวสูงจะกลายป็นสาธารณูปภคขัๅนพืๅนฐาน ชนดียวกับถนน ไฟฟ้า ประปา 
ดຌวยครงขายอินทอร์นใตความรใวสูงบบ฿ชຌสายทีไขຌาถึงทุกบຌาน ละรองรับการหลอมรวม  (Convergence) มี
บริการอินทอร์นใตความรใวสูงทีไสามารถขຌาถึงไดຌ฿นทุกสถานทีไ ทุกวลา สำหรับผูຌ฿ชຌ หรือทุกสรรพสิไงทีไตຌองการ
ชืไอมตอ ครงขายทรคมนาคมหลักจะมีสຌนทางชืไอมตอกับตางประทศ ดຌวยทคนลยีทีไหลากหลายรองรับ
ปริมาณความตຌองการ฿ชຌงานทีไพิไมขึๅนอยางไมจำกัด ระยะทางละความรใว  จะไมไดຌป็นอุปสรรค฿นการชืไอมยง
ครงขายระหวางประทศ ขຌอมูลของผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตสวน฿หญ จะถูกกใบไวຌทีไศูนย์ขຌอมูลบนครือขายอินทอร์นใตทีไ
สามารถขຌาถึงละยกยຌายไดຌตลอดวลาดยไมขึๅนอยูกับทคนลยี  ละผูຌ฿หຌบริการระบบการพรภาพละ
กระจายสียงบบดิจิทัลจะถูกหลอมรวม ดยสงผานสืไอหลายรูปบบ ดຌวยทคนลยีทีไหลากหลาย ครอบคลุมพืๅนทีไ
ทัไวประทศ  

มิติดຌานศรษฐกิจ ประทศไทยจะป็นศูนย์กลางการคຌาละการลงทุนดิจิทัล ภาคอุตสาหกรรม  สามารถ
นำทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌพืไอปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานขຌาสูการป็นรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) 

รองรับการขຌาสูอุตสาหกรรม฿นยุคทีไ ๐ ิIndustry 4.0) ละภาคการกษตรทัไวประทศ ตัๅงตขนาด฿หญไปจนถึง
ขนาดลใกปรับปลีไยนรูปบบสูการทำการกษตรบบอัจฉริยะ ิSmart Agriculture) ขณะดียวกัน กลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ิSMEs) ของไทยสามารถนำนวัตกรรมดิจิทัลขຌามา ขับคลืไอนธุรกิจ ิInnovation 

Driven Enterprises: IDE) จนสามารถขຌาไปมีบทบาท฿นวทีระหวางประทศไดຌ  
มิติดຌานสังคม ประชาชนทุกกลุม ดยฉพาะอยางยิไงกลุมผูຌดຌอยอกาส ผูຌสูงอายุ ละคนพิการ สามารถ

ขຌาถึงบริการตางโ ของภาครัฐไดຌทุกทีไ ทุกวลา ผานทคนลยีดิจิทัล ตลอดจนมีการรวบรวม ละปลงขຌอมูล 
องค์ความรูຌของประทศ ทัๅงระดับประทศละระดับทຌองถิไน฿หຌอยู฿นรูปบบดิจิทัลทีไประชาชน  สามารถขຌาถึงละ
นำไป฿ชຌประยชน์ไดຌดยงาย สะดวก ละสรຌางสรรค์ พรຌอมกับสามารถ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล  ป็นครืไองมือ฿นการ
อนุรักษ์ละผยพร สรຌางจุดยืนของประทศไทย นำความรูຌภูมิปัญญาทຌองถิไน มาจัดกใบ  ละตอยอดสรຌาง
มูลคาพิไม฿นระยะยาว฿นขณะดียวกันประชาชนสามารถรูຌทาทันขຌอมูลขาวสารอานออกขียนไดຌทางดิจิทัล มีทักษะ
การ฿ชຌประยชน์จากทคนลยีดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ละมีสวนรวม฿นการกำหนด  ออกบบ 
พัฒนา ละขับคลืไอนการพัฒนาทຌองถิไนละประทศ  

มิติดຌานภาครัฐ รัฐบาลมีกระบวนการทำงานป็นระบบดิจิทัลดยสมบูรณ์ ชืไอมยงการทำงาน ละขຌอมูล
ระหวางภาครัฐจนสมือนป็นองค์กรดียว ิOne Government) ละชืไอมยงประชาชน฿นการ ขຌาถึงขຌอมูลละมี
สวนรวม฿นการกำหนดนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาสังคมละศรษฐกิจ ดยภาครัฐ จะปรสภาพ
ป็นผูຌจัด฿หຌมีการบริการของภาครัฐจากรูปบบดิม ไปสูรูปบบการบริการสาธารณะ  ฿นลักษณะอัตนมัติ
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ิAutomated Public Services) ตามหลักการออกบบทีไป็นสากล ิUniversal Design) ผานระบบดิจิทัลทีไ
สอดคลຌองกับสถานการณ์ละความตຌองการของผูຌรับบริการตละบุคคล ดยผูຌ฿ชຌงานไมตຌอง รຌองขอตอภาครัฐ การ
กำหนดนยบายละการตัดสิน฿จอยูบนพืๅนฐานของขຌอมูลทีไทันสมัย มีการวิคราะห์ขຌอมูล ขนาด฿หญละการมีสวน
รวมของประชาชน ๎๐  

มิติดຌานทุนมนุษย์ การปรับปลีไยนครงสรຌางกำลังคนทางดຌานดิจิทัลป็นงานตอนืไองระยะยาวทีไจะหในผล 

฿นชวง ํ๐ - ๎๐ ปีหากมีการตรียมความพรຌอมอยางหมาะสม ประทศไทยจะสามารถสรຌางงาน ทีไมีคุณคาสูง 
ดຌวยการพัฒนาทักษะของกำลังคนทางดຌานทคนลยีดิจิทัล฿นระดับสูง ิAdvanced Digital Skill) พืไอ฿หຌสามารถ
ผลิตกำลังคนทางดຌานดิจิทัลทีไพียงพอสอดคลຌองกับบริบททางศรษฐกิจละสังคมภาย฿นประทศ ฿นระยะนีๅทักษะ
ละวิชาชีพทีไมุงตอบสนองการทำงานรูปบบ฿หมจะป็นทีไตຌองการมากขึๅน ดยฉพาะกำลังคน  ทีไกีไยวขຌองกับการ
สรຌางครือขายของการประยุกต์฿ชຌระบบอัตนมัติละอุปกรณ์อัจฉริยะ ประทศไทยจะมีระบบนิวศ ของการ
ทำงานรูปบบ฿หมทีไอาศัยทคนลยีดิจิทัล ิDigital Workplace Ecology) ป็นกนกลางสำคัญ฿นการขับคลืไอน 

กิจกรรมทีไมุงนຌนการสรຌางคุณคา฿หຌกับระบบศรษฐกิจละสังคม ดยไมยึดติดกับสถานทีไละวลา ิMobility 

Workplace) มีการ฿ชຌประยชน์รวมกัน฿นรูปบบของระบบศรษฐกิจละสังคมหงการบงปัน ิSharing 

Economy) รวมถึง มีกำลังคนรุน฿หมทีไมีทักษะดิจิทัลระดับสูงละป็นทักษะฉพาะดຌานทีไผสมผสานองค์ความรูຌอัน
ป็นผลจาก การปลีไยนปลงของทคนลยีดิจิทัล 

มิติดຌานความชืไอมัไน มีกฎหมาย/กฎระบียบทีไอืๅอตอศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล฿นระยะยาว (ํ๐ ปีี 
ประทศไทยมีกฎหมาย/ระบียบทีไไมป็นอุปสรรคตอการคຌา การทำธุรกรรมดิจิทัล ละตຌองมีการทบทวน กฎหมาย 
กฎระบียบ กติกาอยางตอนืไอง พืไอสนับสนุน฿หຌประทศไทยป็นสวนหนึไงของระบบศรษฐกิจลก อยางทຌจริง  

ระยะทีไ ๐ ิํ์ - ๎์ ปีี Global Digital Leadership ประทศเทยอยู฿นกลุมประทศทีไพัฒนาลຌว 

สามารถ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลสรຌางมูลคาทางศรษฐกิจละคุณคาทางสังคมอยางยัไงยืน  

มิติดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน การพัฒนาทคนลยีดิจิทัลปลีไยนปลงอยางรวดรใวตลอดวลา จึงยากทีไจะ 

คาดการณ์ภาพอนาคตไดຌตอาจกลาวไดຌวา฿นระยะ ํ๐ ปีตอจากนีๅทคนลยีดิจิทัลจะไม฿ชสิไงปลก฿หม฿นสังคม 

พราะการพรกระจายละการขຌาถึงทคนลยีดิจิทัลของประชาชนทุกคน ทุกกลุม ทำ฿หຌประชาชนคุຌนคย  ละ
฿ชຌทคนลยีดิจิทัลดยอัตนมัติทำ฿หຌทคนลยีดิจิทัลป็นสมือนปัจจัยทีไหຌา฿นการ฿ชຌชีวิตประจำวัน การดำนิน
กิจกรรมทุกประภท ดังนัๅน ประชาชนอาจไมไดຌสังกตหรือรูຌสึกถึงการมีอยูของทคนลยีดิจิทัล  ตหากขาด
ทคนลยีดิจิทัล การดำนินงานตางโ จะหยุดชะงักลงดยสิๅนชิง  มิติดຌานศรษฐกิจ ศรษฐกิจประทศไทย
ชืไอมยงกับระบบศรษฐกิจลกดຌวยทคนลยีดิจิทัล อยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะป็นดຌานการคຌา การผลิต การ
ลงทุน หรือการจຌางงาน ทำ฿หຌประทศไทย กຌาวขຌามกับดักรายไดຌปานกลางไปสูการป็นประทศทีไมีรายไดຌสูง
ทัดทียมประทศทีไพัฒนาลຌว อยางไรกใตามการพัฒนาทคนลยีดิจิทัลอาจสงผลตอการนำหุนยนต์ละระบบ
อัจฉริยะมาทดทนกำลังคน ฿นกระบวนการผลิตของภาคการผลิตละการบริการป็นจำนวนมาก 

 



ผนปฏิบัติการดิจทิัลของสำนักงานพิพิธภณัฑ์กษตรฉลมิพระกยีรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองคก์ารมหาชนี ระยะ ใ ปี ิพ.ศ.โ5ๆใ-โ5ๆ5ี     12 

 

มิติดຌานสังคม ประทศไทยจะปรับปลีไยนนวคิดการพัฒนาจากศูนย์กลางไปยังชนบท  ป็นการพัฒนา
ความจริญจากชนบทขຌาสูศูนย์กลาง ควบคูไปกับการสรຌาง฿หຌกิดครงสรຌางพืๅนฐานดิจิทัล ทีไทันสมัยทัดทียม
ประทศทีไจริญลຌว ครงสรຌางพืๅนฐานดิจิทัลจะมีทคนลยีสมัย฿หมมาทนทีไ ละการ฿ชຌ งานจะถูกพัฒนา฿หຌป็น
บริการทีไประชาชนทุกคนสามารถขຌาถึงละ฿ชຌประยชน์ไดຌซึไงการขຌาถึงบริการจะ  สามารถทำไดຌทุกทีไ ทุกวลา 
ดຌวยอุปกรณ์อัจฉริยะทีไหลากหลาย การ฿ชຌบริการครงขายดิจิทัลพืไ อติดตอสืไอสาร ๎ํ กับผูຌทีไอยูหางไกลกัน 
สามารถทำไดຌสมือนกับป็นการสืไอสารบบ฿กลຌตัว ขຌอมูลปริมาณมหาศาลจะถูกจัดกใบ  ฿นศูนย์ขຌอมูลหรือหลง
กใบขຌอมูลทีไกระจายอยูทัไวบนครือขาย ปรียบสมือนกับขຌอมูลทีไจัดกใบมีอยูทุกทีไ ละสามารถขຌาถึงไดຌบบทันที
มืไอตຌองการ  

มิติดຌานภาครัฐ การทำงานของภาครัฐทีไหลอมรวมกันสมือนป็นองค์กรดียวทีไทำงานดຌวยทคนลยี
ดิจิทัล อยางชาญฉลาด รวดรใว ปรง฿ส ปลีไยนปลงบทบาทภาครัฐ฿นอนาคต ดยภาครัฐจะไมป็นผูຌสรຌางบริการ 

สาธารณะอีกตอไป ตปรปลีไยนไปป็นผูຌอำนวยความสะดวก฿นการสรຌางบริการสาธารณะดยภาคอกชน ละ
ประชาชน รียกวา บริการระหวางกัน ิPeer to Peer) ตามหลักการออกบบทีไป็นสากล ิUniversal Design) ทีไ
ประชาชนทุกคนสามารถขຌาถึงบริการไดຌดยไมมีขຌอจำกัดทางกายภาพ พืๅนทีไ ละภาษา ดยบทบาทของ ภาครัฐ฿น
อนาคตป็นพียงผูຌอำนวยความสะดวก ผูຌกำกับดูลบริหารจัดการการ฿หຌบริการระหวางกัน฿หຌกิด ความป็นธรรม 
ประชาชนสามารถมีสวนรวม฿นการปกครองละบริหารบຌานมืองดยสมบูรณ์ นอกจากนีๅ  จากความสำรใจ฿นการ
กຌาวขຌาสูการป็น One Government ทำ฿หຌประทศไทยป็นผูຌนำดຌานรัฐบาลดิจิทัล ทัๅงการบริหารจัดการภาครัฐ
ละบริการประชาชน฿นภูมิภาคอาซียน  

มิติดຌานทุนมนุษย์ ดຌวยการตรียมความพรຌอม฿นการสรຌางกำลังคนละการจຌางงานรูปบบ฿หมโ ฿นระยะ
กอนหนຌา ประทศไทยจะมีความพรຌอมละป็นหนึไง฿นศูนย์กลางดຌานกำลังคนดิจิทัลของภูมิภาคอาซียน  

ขณะดียวกันดຌวยการคลืไอนยຌายบุคลากรทีไป็นไปอยางงายดายมากขึๅน กำลังคนดຌานดิจิทัลทีไทำงาน ฿นประทศ
ไทยจะมีความหลากหลาย ดยมีผูຌชีไยวชาญละกำลังคนจากตางประทศดຌานดิจิทัลขຌามาทำงาน  ฿นประทศไทย
มากขึๅน ผูຌชีไยวชาญดຌานดิจิทัลของประทศไทยทำงาน฿หຌกับบริษัททีไตัๅงอยูตางประทศมากขึๅน 

มิติดຌานความชืไอมัไน มีกฎหมาย/กฎระบียบทีไอืๅอตอศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล ประทศไทย ป็น
ประทศตຌนบบทีไมีการพัฒนา ทบทวนกฎระบียบ กติกาดຌานดิจิทัลอยางตอนืไองจริงจัง฿นภูมิภาคอาซียน 

โ.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

 พืไอขับคลืไอนการพัฒนาดิจิทัลของประทศไทยตามวิสัยทัศน์ละนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์ดิจิทัล
ของประทศไทย ๐ ระยะ จึงไดຌกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไวຌ ๒ ยุทธศาสตร์ ทีไสงสริมซึไงกันละกันมีการ
กำหนดป้าหมาย พืไอ฿หຌสามารถติดตามละประมินความกຌาวหนຌาไดຌอยางชัดจน ละมีผนงานพืไอดำนินการ
ตามยุทธศาสตร์ ดังนีๅ 
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ยุทธศาสตร์ทีไ ํ พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง฿หຌครอบคลุมทัไวประทศ 

ครงสรຌางพืๅนฐานดิจิทัลทีไมีประสิทธิภาพ ทีไทุกคนขຌาถึงละ฿ชຌประยชน์ พืไอรองรับการป็นดิจิทัลไทย
ลนด์ ป็นการยกระดับศรษฐกิจละสังคมของประทศดຌวยทคนลยีดิจิทัล 

ครงสรຌางพืๅนฐานดิจิทัลทีไสำคัญ ประกอบดຌวยครงสรຌางพืๅนฐานดຌานทคนลยีสารสนทศทรคมนาคม 

ละการพรภาพกระจายสียงทีไมีความทันสมัย  มีคุณภาพ ขนาดพียงพอ ครอบคลุมทุกพืๅนทีไละสามารถ
฿หຌบริการไดຌอยางตอนืไอง พืไอรองรับการติดตอสืไอสาร การชืไอมตอ การลกปลีไยนขຌอมูลสารสนทศการคຌาละ
พาณิชย์ การบริการภาครัฐละอกชน ตลอดจนการ฿ชຌงานรูปบบตางโ อันป็นประยชน์ตอการสรຌางความมัไงคัไง
ทางศรษฐกิจ ละความมัไนคงทางสังคมของประทศ รวมทัๅงพืไอรองรับการป็นศูนย์กลางดຌานดิจิทัล฿นอนาคต 

สำหรับยุทธศาสตร์ทีไ ํ นีๅ จะสรຌาง฿หຌกิดครงสรຌางพืๅนฐานดิจิทัลทีไทันสมัย ประชาชนทุกคนสามารถ
ขຌาถึงละ฿ชຌประยชน์ไดຌ ซึไงการขຌาถึงบริการจะสามารถทำไดຌทุกทีไ ทุกวลา อยางมีคุณภาพดຌวยอินทอร์นใต
ความรใวสูงทีไรองรับความตຌองการ ละราคาคาบริการทีไตຌองจายจะตຌองไมป็นอุปสรรค฿นการขຌาถึงบริการดิจิทัล
อีกตอไป ฿นอนาคตครงสรຌางพืๅนฐานอินทอร์นใตความรใวสูงจะกลายป็นสาธารณูปภคขัๅนพืๅนฐานชนดียวกับ  

ถนน ไฟฟ้า ประปา ทีไสามารถรองรับการชืไอมตอกับทุกสรรพสิไง 
ป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ํ. ครงขายอินทอร์นใตความรใวสูงขຌาถึงทุกหมูบຌาน 

๎. คาบริการอินทอร์นใตความรใวสูงไมกินรຌอยละ ๎ ของรายไดຌมวลรวมประชาชาติตอหัว 

๏. ประทศไทยป็นศูนย์กลางการชืไอมยงละลกปลีไยนขຌอมูลระหวางประทศ 

๐. ครงขายพรสัญญาณภาพทรทัศน์ละกระจายสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทัไวประทศ 
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 ผนงาน 
ํ. พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานอินทอร์นใตความรใวสูง฿หຌครอบคลุมทัไวประทศ มีความทันสมัยมีสถียรภาพ 

ตอบสนองความตຌองการการ฿ชຌงานของทุกภาคสวน ดຌวยราคาทีไหมาะสมละป็นธรรม พืไอสรຌางอกาสการขຌาถึง
ละการ฿ชຌประยชน์จากทคนลยีดิจิทัลทุกรูปบบไดຌอยางทาทียมกัน 

๎. ผลักดัน฿หຌประทศไทยป็นหนึไง฿นศูนย์กลางการชืไอมยงละลกปลีไยนขຌอมูลของภูมิภาคอาซียน 
ดยการสรຌางสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการ฿ชຌประทศไทยป็นศูนย์กลาง  ทัๅงการป็นสຌนทางผานการจราจรของ
ขຌอมูลสำหรับภูมิภาค ละป็นทีไตัๅงสำหรับผูຌประกอบการนืๅอหาราย฿หญของลก 

๏. จัด฿หຌมีนยบายละผนบริหารจัดการครงสรຌางพืๅนฐาน คลืไนความถีไ (Refarm and Release) ละ
การหลอมรวมของทคนลยี฿นอนาคต รวมทัๅงปรับกຌกฎหมาย พืไอสนับสนุนการ฿ชຌทรัพยากรของประทศอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทันตอการปลีไยนปลงของทคนลยี ทัๅงดຌานการสืไอสารทรคมนาคม 
ละการพรภาพกระจายสียง รวมถึงการหลอมรวมของทคนลยีทีไกีไยวขຌอง ละสอดคลຌองกับความตຌองการ฿ชຌ
งาน฿นปัจจุบันละอนาคต ตลอดจนการบริหารจัดการครงสรຌางพืๅนฐาน฿นภาวะวิกฤติ 

๐. ปรับรัฐวิสาหกิจทรคมนาคม฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ละความกຌาวหนຌาของอุตสาหกรรมดิจิทัล฿หຌ
ทาทันการปลีไยนปลง฿นอนาคต 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ ขับคลืไอนศรษฐกิจดຌวยทคนลยีดิจิทัล 
 การขับคลืไอนศรษฐกิจดຌวยทคนลยีดิจิทัล  หมายถึง การพัฒนาศรษฐกิจของประทศดยอาศัย
ทคนลยีดิจิทัลพืไอ฿หຌภาคธุรกิจสามารถลดตຌนทุนการผลิตสินคຌาละบริการ  พรຌอมกับพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ดำนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการขงขันชิงธุรกิจรูปบบ฿หม฿นระยะยาว ภาย฿ตຌการสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล 
จำป็นตຌองรงสรຌางระบบนิวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล ดยมุงนຌนการยกระดับละพัฒนาขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันของภาคธุรกิจ ทีไจะสงผลตอการขยายฐานศรษฐกิจละอัตราการจຌางงานของประทศไทยอยางยัไงยืน฿น
อนาคต 
 สำหรับยุทธศาสตร์ทีไ  ๎ นีๅ ป็นการรงสงสริมศรษฐกิจดຌวยทคนลยีดิจิทัล  (Digital Economy 
Acceleration) ดยมุงนຌนการสรຌางระบบนิวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem) ควบคูกับการ
พัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานดิจิทัล ละการ฿ชຌประยชน์จากทคนลยีดิจิทัล฿นชิงธุรกิจละกระตุຌน฿หຌ
ภาคอกชนกิดความตระหนักถึงความสำคัญ ละความจำป็นทีไจะตຌองรียนรูຌละปรับปรุงนวทางการทำธุรกิจ
ดຌวยการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลอยางมีศักยภาพ ดยฉพาะอยางยิไงธุรกิจขนาดกลางละลใก (SMEs)รวมถึงธุรกิจ฿หม 
(Startup) ฿นดຌานศรษฐกิจชุมชน ทคนลยีดิจิทัลจะชวยชืไอมยงทຌองถิไนกับตลาดลกสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับ 
สินคຌาชุมชน 
 ป้าหมายยุทธศาสตร์ 
 ํ. ขีดความสามารถ฿นการขงขันของผูຌประกอบการไทยพิไมขึๅนจากการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล 
 ๎. สัดสวนของธุรกิจ SMEs ไทย ทัๅง฿นภาคกษตร ภาคอุตสาหกรรม ละภาคบริการขຌาถึงทคนลยี
ดิจิทัลสามารถขงขันไดຌทัๅง฿นวทีภูมิภาคละวทีลก ดยพิไมสัดสวนของธุรกิจ SMEs ละวิสาหกิจชุมชน฿นการ
ขายสินคຌาออนไลน์พิไมขึๅนรຌอยละ ๎๐ 
 ๏. ธุรกิจ SMEs สามารถ฿ชຌนวัตกรรมละมีความชีไยวชาญ฿นการ฿ชຌทคนลยีพิไมขึๅน ดยอันดับของ
ประทศไทย฿นดัชนี ชีๅ วั ดการ฿ชຌนวัตกรรมละความชีไ ยวชาญ ฿นการ฿ชຌ ทคน ลยีภ าย฿ตຌ  Global 
Competitiveness Index อยู฿นอันดับทีไ ๏๐ 
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 ๐. สัดสวนมูลคาพิไมของอุตสาหกรรมทคนลยีดิจิทัลตอ GDP พิไมขึๅนไมนຌอยกวารຌอยละ ๎๑ 
 ๑. ประทศไทยป็นหนึไง฿นผูຌนำอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค 
 ผนงาน 
 ํ. พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของภาคธุรกิจ พืไอสรຌางมูลคาพิไมทางศรษฐกิจละสงสริมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันดຌวยการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลปฏิรูปการทำธุรกิจตลอดหวงซคุณคา 
 ๎. พิไมอกาสทางอาชีพกษตรละการคຌาขายสินคຌาของชุมชนผานทคนลยีดิจิทัล  ดยดำนินการ
รวมกันระหวางหนวยงานจากทัๅงภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาชน 
 ๏. รงสรຌางธุรกิจทคนลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) พืไอ฿หຌป็นฟันฟืองสำคัญ฿นการ
ขับคลืไอนศรษฐกิจดิจิทัลของการคิดคຌนรูปบบธุรกิจ฿หม (Disruptive Business) ดຌวยทคนลยีดิจิทัล ชน 
ระบบนวัตกรรมบริการทีไป็นพืๅนฐานของการ฿ชຌประยชน์จากอุปกรณ์อัจฉริยะ  (Smart Devices) ละการ฿ชຌ
ประยชน์จากขຌอมูลปຂด฿นชิงพาณิชย์ 
 ๐. พัฒนาอุตสาหกรรมทคนลยีดิจิทัล฿หຌมีความขຌมขใงละสามารถขงขันไดຌ฿นอนาคต 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ สรຌางสังคมคุณภาพทีไทัไวถึงทาทียมดຌวยทคนลยีดิจิทัล 
 การสรຌางสังคมคุณภาพดຌวยทคนลยีดิจิทัล  หมายถึง การพัฒนาประทศไทยทีไประชาชนทุกกลุม
ดยฉพาะอยางยิไงกลุมกษตรกร ผูຌทีไอยู฿นชุมชนหางไกล ผูຌสูงอายุ ผูຌดຌอยอกาส ละคนพิการ สามารถขຌาถึง ละ
฿ชຌประยชน์จากบริการตางโ ของภาครัฐผานทคนลยีดิจิทัล มีการรวบรวมละปลงขຌอมูลองค์ความรูຌของ
ประทศทัๅงระดับประทศละระดับทຌองถิไน฿หຌอยู฿นรูปบบดิจิทัลทีไประชาชนสามารถขຌาถึงละนำไป฿ชຌประยชน์
ไดຌดยงายละสะดวก ดยประชาชนมีความรูຌทาทันขຌอมูลขาวสาร ละมีทักษะ฿นการ฿ชຌประยชน์จากทคนลยี
ดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 สำหรับยุทธศาสตร์ทีไ ๏ นีๅ ป็นการสรຌางสังคมดิจิทัลทีไมีคุณภาพ (Digital Society) มุงหวังทีไจะลดความ
หลืไอมลๅำทางอกาสของประชาชนทีไกิดจากการขຌาไมถึงครงสรຌางพืๅนฐาน การขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไอง
ทคนลยีดิจิทัล หรือการไมสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารผานทคนลยีดิจิทัลทีไยังมีราคาพงกินไป  ละ฿หຌ
ความสำคัญกับการพัฒนาพลมืองทีไฉลาด รูຌทาทันขຌอมูล ละมีความรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกิดการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล
อยางสรຌางสรรค์ ดยสุดทຌาย มืไอครงสรຌางพืๅนฐานดิจิทัลพรຌอม ละพลมืองดิจิทัลพรຌอมลຌว ทคนลยีดิจิทัล  
จะป็นครืไองมือ฿นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุมผานบริการดิจิทัลตางโ 
 ป้าหมายยุทธศาสตร์ 
 ํ. ประชาชนทุกกลุมดยฉพาะกลุมผูຌอาศัย฿นพืๅนทีไหางไกล ผูຌสูงอายุ ละคนพิการสามารถขຌาถึงละ฿ชຌ
ประยชน์จากทคนลยีดิจิทัล 
 ๎. ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรูຌ ความขຌา฿จ ทักษะ฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿หຌกิดประยชน์
ละสรຌางสรรค์ (Digital Literacy) 
 ๏. ประชาชนสามารถขຌาถึงการศึกษา สาธารณสุข ละบริการสาธารณะ ผานระบบดิจิทัล 
 ผนงาน 
 ํ. สรຌางอกาสละความทาทียม฿นการขຌาถึงละ฿ชຌประยชน์จากทคนลยีดิจิทัลสำหรับประชาชน
ดยฉพาะอยางยิไง กลุมผูຌสูงอายุ กลุมผูຌพิการ กลุมผูຌทีไอยูอาศัย฿นพืๅนทีไหางไกล 
 ๎. พัฒนาศักยภาพของประชาชน฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿หຌกิดประยชน์ละสรຌา งสรรค์รวมถึง
ความสามารถ฿นการคิดวิคราะห์ ละยกยะขຌอมูลขาวสาร฿นสังคมดิจิทัลทีไปຂดกวຌางละสรี 
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 ๏. สรຌางสืไอ คลังสืไอ ละหลงรียนรูຌดิจิทัลพืไอการรียนรูຌตลอดชีวิต ทีไประชาชนขຌาถึงไดຌอยางสะดวก
ผานทัๅงระบบทรคมนาคม ระบบพรภาพกระจายสียง ละสืไอหลอมรวม 
 ๐. พิไมอกาส฿นการรียนรูຌ ละไดຌรับบริการการศึกษาทีไมีมาตรฐานของนักรียนละประชาชนบบทุกวัย 
ทุกทีไ ทุกวลา ดຌวยทคนลยีดิจิทัล 
 ๑. พิไมอกาสการไดຌรับบริการทางการพทย์ละสุขภาพทีไทันสมัย ทัไวถึง ละทาทียม รองรับการขຌาสู
สังคมสูงวัยดຌวยทคนลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๐ ปรับปลีไยนภาครัฐสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ปรับปลีไยนภาครัฐสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล  หมายถึง การนำทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐทัๅงสวนกลางละสวนภูมิภาคอยางมีบบผนละป็นระบบจน
พัฒนาสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลดยสมบูรณ์ ดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยู฿นรูปบบ
ดิจิทัลทีไขับคลืไอนดยความตຌองการของประชาชนหรือผูຌ฿ชຌบริการ ซึไงประชาชนทุกคนสามารถขຌาถึงบริการไดຌดย
ไมมีขຌอจำกัดทางกายภาพ พืๅนทีไ ละภาษา ละ฿นระยะตอไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการทำงานของภาครัฐ
สมือนป็นองค์กรดียว ภาครัฐจะปรปลีไยนไปป็นผูຌอำนวยความสะดวก฿นการสรຌางบริการสาธารณะดยอกชน
ละประชาชน รียกวา บริการระหวางกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกบบทีไป็นสากล (Universal 
Design) ประชาชนมีสวนรวม฿นการกำหนดนวทางการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมการปกครอง/การบริหาร
บຌานมืองละสนอความคิดหในตอการดำนินงานของภาครัฐไดຌอยางสมบูรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ทีไ ๐ นีๅ ป็นการมุงนຌนการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿นกระบวนการทำงานละการ฿หຌบริการภาครัฐ 
พืไอ฿หຌกิดการปฏิรูปกระบวนการทำงานละขัๅนตอนการ฿หຌบริการ ฿หຌมปีระสิทธิภาพ ถูกตຌองรวดรใว อำนวยความ
สะดวก฿หຌผูຌ฿ชຌบริการ สรຌางบริการของภาครัฐทีไมีธรรมาภิบาล ละสามารถ฿หຌบริการประชาชนบบบใดสรใจ ณ 
จุดดียว ผานระบบชืไอมยงขຌอมูลอัตนมัติ การปຂดผยขຌอมูลของภาครัฐทีไไมกระทบตอสิทธิสวนบุคคลละความ
มัไนคงของชาติ ผานการจัดกใบ รวบรวม ละลกปลีไยนอยางมีมาตรฐาน ฿หຌความสำคัญกับการรักษาความมัไนคง
ปลอดภัยไซบอร์ละขຌอมูล รวมไปถึงการสรຌางพลตฟอร์มการ฿หຌบริการภาครัฐพืไอ฿หຌภาคอกชนหรือนักพัฒนา
สามารถนำขຌอมูลละบริการของภาครัฐไปพัฒนาตอยอด฿หຌกิดนวัตกรรม 
บริการ ละสรຌางรายไดຌ฿หຌกับระบบศรษฐกิจตอไป 
 ป้าหมายยุทธศาสตร์ 
 ํ. บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผูຌประกอบการทุกภาคสวนไดຌอยางสะดวก รวดรใว ละมนยำ 
 ๎. ประชาชนขຌาถึงขຌอมูลภาครัฐไดຌสะดวก ละหมาะสม พืไอสงสริมความปรง฿ส ละการมีสวนรวม
ของประชาชน 
 ๏. มีครงสรຌางพืๅนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดกใบละบริหารฐานขຌอมูลทีไบูรณาการ ไมซๅำซຌอน สามารถ
รองรับการชืไอมยงการทำงานระหวางหนวยงาน ละ฿หຌบริการประชาชนไดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
 ผนงาน 
 ํ. จัด฿หຌมีบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ทีไขับคลืไอนดยความตຌองการของประชาชนหรือผูຌ฿ชຌบริการ 
(Citizen Driven) 
 ๎. ปรับปลีไยนการทำงานภาครัฐดຌวยทคนลยีดิจิทัล ฿หຌมีประสิทธิภาพละมีธรรมาภิบาล 
 ๏ . สนับสนุน฿หຌมีการปຂดผยขຌอมูลทีไป็นประยชน์  (Open Data) ละ฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿น
กระบวนการทำงานของรัฐ (Open Government) พืไอนำไปสูการป็นดิจิทัลไทยลนด์ 
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 ๐. พัฒนาพลตฟอร์มบริการพืๅนฐานภาครัฐ (Government Service Platform) พืไอรองรับการพัฒนา
อปพลิคชัไนหรือบริการรูปบบ฿หมทีไป็นบริการพืๅนฐานของทุกหนวยงานภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๑ พัฒนากำลังคน฿หຌพรຌอมขຌาสูยุคศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล 
 การพัฒนากำลังคนดิจิทัล หมายถึง การสรຌางละพัฒนาบุคลากรผูຌทำงาน฿หຌมีความสามารถ฿นการ
สรຌางสรรค์ละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด฿นการประกอบอาชีพ  รวมถึงการพัฒนาทักษะดຌานทคนลยี
ดิจิทัล฿นบุคลากรภาครัฐ ภาคอกชน ทัๅงทีไประกอบอาชีพ฿นสาขาทคนลยีดิจิทัลดยตรงละทุกสาขาอาชีพ ฿หຌมี
ความรูຌความสามารถละความชีไยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล พืไอสรຌาง฿หຌกิดการจຌางงานทีไมีคุณคาสูงรองรับ
การพัฒนาประทศ฿นยุคศรษฐกิจละสังคมทีไ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลป็นปัจจัยหลัก฿นการขับคลืไอน 
 ยุทธศาสตร์ทีไ ๑ นีๅ มุงนຌนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ขึๅนมารองรับการทำงาน฿น
ระบบศรษฐกิจดิจิทัล ดยนຌนทัๅงกลุมคนทำงานทีไจะป็นกำลังสำคัญ฿นการสรຌางผลิตภาพการลิต (Productivity) 
฿นระบบศรษฐกิจ ละกลุมคนทีไป็นผูຌชีไยวชาญดຌานดิจิทัลอยางไรกใตามการตรียมความพรຌอม ฿หຌประชาชนทัไวไป
กใป็นอีกรืไองทีไสำคัญอยางทัดทียมกัน 
 ป้าหมายยุทธศาสตร์ 
 ํ. บุคลากร฿นวิชาชีพดຌานดิจิทัลมีคุณภาพละปริมาณพียงพอ ดยฉพาะอยางยิไง฿นสาขาขาดคลน 
หรือมีความสำคัญตอการสรຌางนวัตกรรมดิจิทัล 
 ๎. กิดการจຌางงานบบ฿หม อาชีพ฿หม ธุรกิจ฿หม จากการพัฒนาทคนลยีดิจิทัล จำนวน ๎๐,๐๐๐ งาน 
 ๏. บุคลากรผูຌทำงานทุกสาขามีความรูຌละทักษะดຌานดิจิทัล 
 ผนงาน 

 ํ. พัฒนาทักษะดຌานทคนลยีดิจิทัล฿หຌกบุคลากร฿นตลาดรงงาน  ทัๅงบุคลากรภาครัฐละอกชนทุก
สาขาอาชีพ ตลอดจนสงสริมการพัฒนาบุคลากรวัยทำงาน  ละวัยกษียณ฿หຌมีความสามารถสรຌางสรรค์฿ชຌ
ทคนลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด฿นการประกอบอาชีพหรือสรຌางรายไดຌรูปบบ฿หม นำไปสูการสรຌางคุณคาสินคຌา
ละบริการไดຌทาทันความตຌองการของผูຌรับประยชน์ 
 ๎. สงสริมการพัฒนาทักษะ ความชีไยวชาญฉพาะดຌานทีไรองรับทคนลยี฿หม฿นอนาคต ฿หຌกับบุคลากร
฿นสายวิชาชีพดຌานทคนลยีดิจิทัลทีไปฏิบัติงาน฿นภาครัฐละอกชน 
 ๏. พัฒนาผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒ สรຌางความชืไอมัไน฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล 
 การสรຌางความชืไอมัไน฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล หมายถึง มาตรฐาน กฎหมาย กฎระบียบละกติกา ทีไมี
ประสิทธิภาพทันสมัยละสอดคลຌองกับหลักกณฑ์สากลทีไป็นพลัง฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจละสังคมดิจิทัลของ
ประทศ ตลอดจนการสรຌางความมัไนคงปลอดภัย การสรຌางความชืไอมัไน ละการคุຌมครองสิทธิ฿หຌกผูຌ฿ชຌงาน
ทคนลยีดิจิทัล฿นทุกภาคสวน พืไอกอ฿หຌกิดการอำนวยความสะดวก ลดอุปสรรคพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ประกอบกิจกรรมทีไกีไยวขຌองตางโ พรຌอมกับสรຌางนวทางขับคลืไอนอยางบูรณาการพืไอรองรับการติบตของ
ทคนลยีดิจิทัล฿นอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ทีไ ๒ นีๅ มุงนຌนการสรຌางความมัไนคงปลอดภัย  ละความชืไอมัไน฿นการทำธุรกรรมดຌวย
ทคนลยีดิจิทัล฿หຌกับผูຌประกอบการ ผูຌทำงาน ละผูຌ฿ชຌบริการ ซึไงถือไดຌวาป็นปัจจัยพืๅนฐานทีไชวยขับคลืไอน
ประทศสูยุคศรษฐกิจดิจิทัล ละป็นบทบาทหนຌาทีไหลักของภาครัฐ฿นการอำนวยความสะดวก฿หຌกับทุกภาคสวน 
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ดยภารกิจสำคัญยิไงยวดของยุทธศาสตร์นีๅ จะครอบคลุมรืไองมาตรฐาน (Standard) การคุຌมครองความป็นสวนตัว
ละขຌอมูลสวนบุคคล (Privacy) การรักษาความมัไนคงปลอดภัย (Cybersecurityี 
 ป้าหมายยุทธศาสตร์ 
 ํ. ประชาชนละภาคธุรกิจมีความชืไอมัไน  ฿นการทำธุรกรรมออนไลน์อยางตใมรูปบบ  ดยมีผูຌ฿ชຌ
อินทอร์นใตทีไทำธุรกรรมพิไมสูงขึๅนตอนืไองละมูลคา e-Commerce พิไมขึๅนไมนຌอยกวารຌอยละ ๐ ตอปี 
 ๎. มีชุดกฎหมาย กฎระบียบทีไทันสมัย พืไอรองรับการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล ดยผลักดัน 
Data Protection Law ละปรับกຌไข Computer Crime Law ฿หຌบังคับ฿ชຌไดຌ 
 ๏. มีมาตรฐานขຌอมูลทีไป็นสากล พืไอรองรับการชืไอมยงละ฿ชຌประยชน์฿นการทำธุรกรรม 
 ผนงาน 
 ํ. จัด฿หຌมีระบบนิวศทีไหมาะสมตอการดำนินธุรกิจละการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนดยสรຌาง
ความมัไนคงปลอดภัย฿นการ฿ชຌงานทคนลยีดิจิทัลดຌวยการกำหนดมาตรฐาน กฎ ระบียบละกติกา ฿หຌมีความ
ทันสมัยละมีประสิทธิภาพ พืไออำนวยความสะดวกดຌานการคຌา ละการ฿ชຌประยชน์฿นภาคศรษฐกิจละสังคม 
ซึไงภาครัฐจะป็นผูຌริไมตຌน฿นการลดอุปสรรค฿นการดำนินการตางโ 
 ๎. ปรับปรุงกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล฿หຌมีความทันสมัย สอดคลຌองตอพลวัตของ
ทคนลยีดิจิทัลละบริบทของสังคม 
 ๏. สรຌางความชืไอมัไน฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลละการทำธุรกรรมออนไลน์ 
โ.๒ ผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ พ.ศ. (2563-2565) 

 วิสัยทัศน์ oปฏิรูปการกษตรของประทศไทยสูศรษฐกิจละสังคมดิจิทัลp คือ ยุคทีไการผลิตละบริภค
สินคຌาละผลิตภัณฑ์กษตรของประทศไทยสาสามารถสรຌางสรรค์ ละ฿ชຌประยชน์จากทคนลยีดิจิทัลอยางตใม
ศักยภาพ฿นการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน นวัตกรรม ขຌอมูล ทุนมนุษย์ ละทรัพยากรอืไน฿ด พืไอขับคลืไอนการ
พัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศไปสูความมัไนคง มัไงคง ละยัไงยืน 

ป้าหมาย ระยะ 3 ปี ิพ.ศ. 2563 – 2565) ของการปฏิบัติงานดຌานดิจิทัล ของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
 1) หนวยงาน฿นสังกัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ ทีไตัๅงอยู฿นมืองอัจฉริยะ มีระบบครงสรຌางพืๅนฐาน  

ระบบการ฿หบริการกษตรกรทีไมีประสิทธิภาพ รองรับการด้านินงานของมืองอัจฉริยะ มีระบบชืไอมตอกับศูนย 
Operation Center จังหวัด  

 2) กษตรกร/กลุม/สหกรณ/ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ละวิสาหกิจชุมชนดานกษตร ปรับปลีไยนปน 
Digital SMEs 25,000 ราย  

 3) ระบบการวิคราะห์ทางการกษตรมนยำดຌวยทคนลยีดีจิทัลกษตรกรสามารถ฿นไปประยุกต์฿ช฿น
ปลงกษตรไดไมต้ไากวา 200 ปลง  
 4) กษตรกรมีทักษะการ฿ชทคนลยีดิจิทัล ิDigital Literacy) ฿นการสรางอาชีพละรายไดไมนอยกวา 
25,000 ราย  

 5) กระบวนงานการ฿หบริการกกษตรกร รอยละ 90 สามารถ฿หบริการดวยทคนลยีดิจิทัล  

 6) ขาราชการละบุคลากรภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ 70 สามารถปรับตัวมีทักษะละศักยภาพทีไ
หมาะสมตอการปรับปลีไยนภาครัฐปนรัฐบาลดิจิทัล  



ผนปฏิบัติการดิจทิัลของสำนักงานพิพิธภณัฑ์กษตรฉลมิพระกยีรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองคก์ารมหาชนี ระยะ ใ ปี ิพ.ศ.โ5ๆใ-โ5ๆ5ี     19 

 

 7) สวนราชการของกระทรวงกษตรละสหกรณ ทีไมีการรักษาความมัไนคงปลอดภัยละรับมือจากภัย
คุกคามทางไซบอรไมนอยกวารอยละ 80 

การปลงนยบายละผนระดับชาติวาดຌ วยการพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ ละสังคมสู ผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมดຌานกษตร 
 ปลงยุทธศาสตร์ทีไ ํ พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง฿หຌครอบคลุมทัไวประทศ 

ปาหมาย  

 1. กษตรกร฿นทุกหมูบานขาถึงอินตอรนใต ละได฿ชประยชนพืไอสรางอกาสดานการผลิตละ 

การตลาด  

 2. ประทศไทยมีระบบ฿หบริการขอมูลดานการกษตร  

 3. การบริหารจัดการการทำกษตรทีไมีประสิทธิภาพ฿นมืองอัจฉริยะ บูรณาการขับคลืไอนการจัดทำ 
Smart Portal ดานการกษตร฿นมืองอัจฉริยะรวมกับหนวยงานทีไกีไยวของ ทัๅงภาครัฐ อกชน ละสถาบัน 

การศึกษา 
 ปลงยุทธศาสตร์ทีไ 2 ขับคลืไอนศรษฐกิจดຌวยทคนลยีดิจิทัล  
ปาหมาย  

 1. ขีดความสามารถ฿นการขงขันของกษตรกรละผูประกอบการภาคกษตรพิไมขึๅนจากการ฿ช  

ทคนลยีดิจิทัล  

 2. สัดสวนของธุรกิจ SMEs ภาคกษตรขาถึงทคนลยีดิจิทัล สามารถขงขันไดทัๅง฿นวทีภูมิภาค ละ
วทีลก ดยพิไมสัดสวนธุรกิจ SMEs ละวิสาหกิจชุมชนดานกษตร฿นการขายสินคาออนไลนพิไมขึๅน รอยละ 20  

 3. ธุรกิจ SMEs ละวิสาหกิจชุมชนดานกษตรสามารถ฿ชนวัตกรรมละมีความชีไยวชาญ฿นการ฿ช      
ทคนลยดิจิทัลพิไมขึๅน ดยสนับสนุน฿หຌอันดับของประทศไทย฿นดัชนีตัวชีๅวัดนวัตกรรมละความชีไยวชาญ฿น
การ฿ชทคนลยีภาย฿ต Global Competitiveness Index อยู฿นอันดับทีไ 30 

 ปลงยุทธศาสตรทีไ 3 สรางสังคมคุณภาพดวยทคนลยีดิจิทัล  

ปาหมาย  

 1. กษตรกรละผูຌประกอบการ ดยฉพาะกลุมผูຌอาศัย฿นพืๅนทีไหางไกลสามารถขຌาถึงละ฿ชຌประยชน์  
จากทคนลยีดิจิทัล  

 2. กษตรกรทุกคนมีความตระหนัก ความรูความขา฿จ ทักษะ฿นการ฿ชทคนลยีดิจิทัล฿หกิดประยชน
ละสรางสรรค ิDigital Literacy)  

 3. กษตรกรทุกพืๅนทีไสามารถขา฿จละขาถึงบริการบบ One Stop Service ทีไกีไยวของกับชีวิต 

ประจ้าวันตลอดทุกชวงวัยผานทคนลยีดิจิทัล 

 ปลงยุทธศาสตรทีไ 4 ปรับปลีไยนภาครัฐสกูารปนรัฐบาลดิจิทัล  

ป้าหมาย  
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 1. การบริการของกระทรวงกษตรละสหกรณ ตอบสนองประชาชนละกษตรกร ผูประกอบการ ทุก
ภาคสวนไดอยางสะดวก รวดรใว ละมนย้า  
 2. ประชาชนละกษตรกรขຌาถึงขຌอมูลภาครัฐ สะดวกละหมาะสมพืไอสงสริมความปรง฿ส ละการ
มีสวนรวมของภาคประชาชน  

 3. มีครงสรຌางพืๅนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดกใบละบริหารขຌอมูลทีไบูรณาการไมซๅำซຌอน สามารถ  รองรับ
การชืไอมยงการท้างานระหวางหนวยงานละ฿หบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปลงยุทธศาสตรทีไ 5 พัฒนากําลังคน฿หพรอมขาสูยุคศรษฐกิจละสังคมทคนลยีดิจิทัล  

ปาหมาย  

 1. บุคลากรของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ มีความรูຌละทักษะดຌานดิจิทัล ฿นระดับทีไสามารถสรຌาง
อกาสละคุณคา฿หຌกองค์การทีไหมาะสมละสอดคลຌองตอความตຌองการของประชาชน฿นระบบศรษฐกิจดิจิทัล 

 ปลงยุทธศาสตรทีไ 6 สรางความชืไอมัไน฿นการ฿ชทคนลยีดิจิทัล  

ปาหมาย 

 1. กษตรกร ประชาชนละภาคธุรกิจมีความชืไอมัไน฿นการท้าธุรกรรมออนไลนอยางตใมรูปบบ ดยมี   
ผ฿ูชอินตอรนใตทีไท้าธุรกรรมพิไมสูงขึๅนตอนืไองละสรางมูลคา e Commerce พิไมขึๅนไมนอยกวา รอยละ 4 ตอป  

 2. กฎ ระบียบของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ มีความทันสมัยพืไอรองรับการพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมดิจิทัล 

 3. มาตรฐานขอมูลปนสากลรองรับการชืไอมยงละ฿ชประยชน฿นการท้าธุรกรรม 

โ.7 สำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี   
โ.็.แ วิสัยทศัน์ของ พกฉ. พันธกิจ ป้าประสงค์ ละป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  

พิพิธภัณฑ์หงการรียนรูຌ ละขับคลืไอนพระกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์กษตรของสังคม  
พันธกิจ 

(1) ผยพรพระกียรติคุณละพระอัจฉริยภาพดຌานการกษตรของพระมหากษัตริย์ละพระบรม
วงศานุวงศ์  

(2) สืบสาน รักษา ตอยอด หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงดຌานการกษตร  
(3) บริหารจัดการองค์การ฿หຌป็นไปตามมาตรฐานการดำนินงานของพิพิธภัณฑ์฿นบริบทของ

พิพิธภัณฑ์การกษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว 

(4) สงสริม สนับสนุน ครือขายละภาคีความรวมมือ฿นการขับคลืไอนปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
ดຌานการกษตร 
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ป้าประสงค์ 
(1) ฿หຌกิดการรียนรูຌละตระหนักรูຌ฿นพระกียรติคุณละพระอัจฉริยภาพดຌานการกษตรของ

พระมหากษัตริย์ละพระบรมวงศานุวงศ์ 
(2) สงสริมสนับสนุนการนຌอมนำหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงดຌานการกษตรพืไอการสืบสาน 

รักษา ตอยอด 
(3) ป็นสถาบันการรียนรูຌทีไรวบรวมองค์ความรูຌ ภูมิปัญญา นวัตกรรมดຌานการกษตรบนพืๅนฐานหลัก

ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  
(4) สรຌางครือขายละภาคีความรวมมือ฿นการขยายผลการนຌอมนำหลักปรัชญาของศรษฐกิจ

พอพียงดຌานการกษตร 
 

ป้าหมาย 

(1) นักรียน นักศึกษา บุคลากรหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน กษตรกร ประชาชน ไดຌรียนรูຌ       
พระอัจฉริยภาพ฿นหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงดຌานการกษตร 

(2) องค์ความรูຌทีไ กีไยวกับหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ภูมิปัญญา ละนวัตกรรมดຌาน
การกษตรไดຌรับการศึกษาละรวบรวม 

(3) การนำหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงไปสูการปฏิบัติ  
(4) จำนวนครือขาย พกฉ. ทีไสนับสนุนการขับคลืไอนหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  

โ.็.โ ประดในยุทธศาสตร์  
พกฉ. มีประดในยุทธศาสตร์พืไอขับคลืไอน฿หຌบรรลุตามวิสัยทัศน์ทัๅงหมด ๆ ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ 
  ยุทธศาสตร์ทีไ แ ขับคลืไอนพระกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์กษตรสูสังคมไทยป็นทีไประจักษ์ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ การขับคลืไอนชืไอมยงประยุกต์หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงดຌาน
การกษตรสูสังคม 

  ยุทธศาสตร์ทีไ ใ การจัดการการยกระดับ ละผยพรองค์ความรูຌ ภูมิปัญญา ละนวัตกรรม
กษตรศรษฐกิจพอพียง 
  ยุทธศาสตร์ทีไ ไ พัฒนา ยกระดับ การประชาสัมพันธ์ ละการตลาด 

  ยุทธศาสตร์ทีไ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ทีไ 6 การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศขับคลืไอนภารกิจองค์กร 

ดังนัๅนพืไอ฿หຌ พกฉ. สามารถดำนินงานตามภารกิจหลัก฿หຌสำรใจไดຌนัๅน ทคนลยีดิจิทัลจึงมีอิทธิพลอยาง
มากตอการดำนินงานของ พกฉ. ตขณะดียวกันพลวัตรทางทคนลยีมีการปลีไยนปลงอยางรวดรใวสงผล
กระทบตอวิถีชีวิต รูปบบ กิจกรรมตางโ ดังนัๅนการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลป็นครืไองมือสำคัญของการบริหาร ละ
การ฿หຌบริการของ พกฉ. พืไอ฿หຌประชาชนสามารถขຌาถึง ละมีสวนรวมกับกิจกรรมของ พกฉ. ไดຌอยางทาทียม 
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ละพกฉ. สามารถสรຌางประยชน์฿นการผยพรพระกียรติคุณละพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยละ
พระบรมวงศานุวงศ์ดຌานการกษตร ไดຌกวຌางขวางมากขึๅน  
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สวนทีไ ใ 
สถานการณก์าร฿ชຌทคนลยีดิจิทลั฿นปัจจุบันของ 

สำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี 
ใ.แ การทบทวนละวิคราะห์สถานการณ์ดຌานทคนลยีดิจิทัล 

จากผลการสำรวจสถานภาพปัจจุบัน฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลของสำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิม          
พระกียรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี ซึไงประกอบดຌวย ระบบสารสนทศพืไอการบริการ
ระบบทคนลยีดิจิทัลพืไอสนับสนุนการปฏิบัติงานิOperating System) ละระบบครงขายอินตอร์นใต
ิNetwork Internetี 

ใ.แ.แ ระบบสารสนทศพืไอการบริการ 

พกฉ. มีระบบสารสนทศสำหรับการบริการ พืไอ฿หຌประชาชนทัไวไป ละผูຌสน฿จสามารถติดตาม
ขาวสารของ พกฉ. ไดຌอยางตอนืไอง ซึไงป็นระบบทีไดูลดยจຌาหนຌาทีไของ พกฉ. ไดຌก  

ลำดับ ระบบสารสนทศสำหรับการบริการ ชองทางขຌาถึง 
แ วใบไซต์ของสำนักงาน https://www.wisdomking.or.th 
โ Facebook Page https://www.facebook.com/WisdomKingFan 
ใ Line คຌนหาทีไ @wisdomkingfan 
ไ Instagram คຌนหาทีไ wisdomkingfan 
5 Youtube Channel: กษัตริย์กษตร 
ๆ Twitter คຌนหาทีไ wisdomkingfan 
็ Wisdomking Mobile ฿ชຌงานอปพลิคชัไน ผาน Ios ละAndroid 
่ MailGoThai information@wisdomking.or.th 
้ GNEW ฿ชຌงานอปพลิคชัน ผาน Ios ละAndroid 

ใ.แ.โ ระบบทคนลยีดิจิทัลพืไอสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 แี ระบบจัดกใบขຌอมูลสวนกลาง Network-Attached Storage (NAS) ป็นการจัดกใบขຌอมูล

ดิจิทัล ดยผานทาง Network หรือ Internet ป็นวิธีทีไ฿ชຌการพิไมอุปกรณ์กใบขຌอมูล฿หຌกับนใตวิร์กสำหรับกใบ
ขຌอมูลป็นสวนกลางทำงานรวมกันภาย฿นกลุม สำนัก ละองค์กร มีพืๅนทีไ฿นการจัดกใบขຌอมูล ใ2TB ริไม฿ชຌงาน
ตัๅงตปี พ.ศ. 2559 ฿ชຌไปพืๅนทีไไปลຌว 31 TB ยกตละสำนัก฿ชຌพืๅนทีไ 6 TB  

 โี ระบบบัญชีการงิน ละงบประมาณ ฿ชຌงานดยสำนักอำนวยการ ริไม฿ชຌตัๅงตปี พ.ศ.2554 

ป็นระบบการบริหารงานการงินละงบประมาณบบอิลใกทรอนิกส์ ป็นการดำนินงานปรับปรุงระบบการจัดการ
ดຌานการงินการบัญชีของสำนักงาน ดยนำทคนลยีสารสนทศมาประยุกต์฿ชຌ 

 ใี ระบบจัดการสตຍอกสินคຌา ฿ชຌงานดยสำนักพัฒนากิจการ ริไม฿ชຌตัๅงตปี พ.ศ. 2558 ป็น
ระบบทีไจัดการขัๅนตอนรายละอียดกีไยวกับการสตຍอกสินคຌา ตัๅงตตຌนจนครบวงจรพิไมความสะดวกสบาย฿นการ
จัดการสินคຌาสามารถจัดการสินคຌาไดຌอยางมีระบบ ละถูกตຌอง การจัดทำระบบสตຍอกสินคຌา กใพืไอ฿หຌมีสินคຌากใบไวຌ

https://www.facebook.com/WisdomKingFan
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฿หຌพียงพอตอการจำหนายไดຌทันทวงที ไมกิดภาวะสินคຌาไมมีขาย หรือสินคຌาตกคຌาง฿นสตຍอกจนกลายป็นสินคຌา
หมดอายุหรือสืไอมสภาพ 

  ไี ระบบขายหนຌารຌาน (POS) หรือ Point of sale ฿ชຌงานดยสำนักพัฒนากิจการ ริไม฿ชຌตัๅงตปี 
พ.ศ. 2558 ซึไง฿ชຌสำหรับจุดขายหรือจุดชำระงิน ตรงคชชียร์ ซึไงนำหลักการของครืไองคิดงิน ิCash Register) 
มาขียนปรกรมพัฒนาบนคอมพิวตอร์ ลຌวพิไมติมความสามารถตางโ ทีไครืไองกใบงินทำไมไดຌ ดยมีการ฿ชຌงาน
อยู โ สวน ดังนีๅ 

 ไ.แี ระบบ Sabuy Soft (สบายซอฟต์ี ป็นระบบสินคຌาทีไมีบาร์คຌด ละสินคຌาทีไมี 
หมายลขซีรียล ประจำสินคຌาตละชิๅน ดยมีรูปบบการ฿ชຌงานทีไสะดวก ละ฿ชຌงานไดຌงาย ขຌา฿จไดຌรใว อีกทัๅงยัง
ทำงานรวมกับฐานขຌอมูล Microsoft SQL Server ฿ชຌ฿นการจัดการรຌานจำหนายของทีไระลึก รຌานกิน อยู ดี ทีไ มาดู 
พาวิลลีไยน 

ไ.โี  ระบบบริหารจัดการรຌานอาหาร Food Story (ฟูຈดสตอรีไ) ระบบขายสินคຌาหนຌา
รຌาน ทีไลดขัๅนตอนการทำงานซๅำซຌอนไดຌอยางมีประสิทธิภาพ ดຌวยฟีจอร์ทีไทำ฿หຌสามารถรับออดอร์ ชใครายการ
อาหาร บันทึกการขาย รวมถึงคิดงินไดຌทีไตຍะอาหารทันที พืไอ฿หຌการบริการป็นไปอยางรวดรใว 

5) ระบบป้องกันการบุกรุกครือขายคอมพิวตอร์ ิFirewall) ซึไงจะทำหนຌาทีไปຂดละปຂด การ
ขຌาถึงจากภายนอก ิชน จากอินตอร์นใตี ขຌาถึงครือขายภาย฿น ิชน ครือขายภาย฿นองค์กร หรือคอมพิวตอร์
สวนตัวี ไดຌ  

ๆ) ระบบจัดกใบ ิLog file) ขຌอมูลจราจรคอมพิวตอร์ ทีไกีไยวขຌองกับการติดตอสืไอสารของระบบ
คอมพิวตอร์ สดงถึงหลงกำนิด ตຌนทาง ปลายทาง สຌนทาง วลา วันทีไ ปริมาณ ระยะวลาชนิดของบริการ หรือ
อืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับการติดตอสืไอสารของระบบคอมพิวตอร์ ละ Log File ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติวาดຌวย
การกระทำผิดทางคอมพิวตอร์ พ.ศ.2550 ดย พ.ร.บ. ดังกลาวนีๅไดຌ มีการกำหนดกีไยวกับบุคคลซึไงกีไยวขຌองกับ
องค์กรผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใต หรืออีมล์ ฿หຌหนวยงานหรือองค์กร จะตຌองทำการกใบขຌอมูลจราจรทางคอมพิวตอร์ 
ิtraffic data) ซึไงป็นขຌอมูลสำคัญทีไสามารถนำมา฿ชຌ฿นการสืบสวนหรือสอบสวนการกระทำผิดตาม พ .ร.บ.  
ดังกลาวนีๅ ป็นระยะวลา 90 วัน ตไมกิน 1 ป ี

ใ.แ.ใ ระบบครงขายอินตอร์นใต ิNetwork Internetี 
แี ขຌอมูลสถานะดຌานครือขาย 

  นืไองจากปัจจุบันการปฏิบัติงานมีการ฿ชຌสืไอดิจิทัลมากขึๅน พกฉ. จึงจัดตรียมระบบครือขายพืไอ
รองรับการ฿ชຌงานของบุคลากร ฿หຌสามารถปฏิบัติงานไดຌอยางมีประสิทธิภาพภาย฿ตຌทรัพยากรทีไจำกัด มีการ
ชืไอมยงระบบครือขายอินตอร์นใต จากผูຌ฿หຌบริการ ISP (การชาคูสายชา ิLeased-Line)) ละบริการระบบ
ครือขาย฿ยกຌวนำสง ิFiber Optic) ดย฿ชຌอุปกรณ์คຌนหาสຌนทาง ิRouter) ซึไงมีรายละอียดดังนีๅ 
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ลำดับ รายการ Link Internet (MB) ประภท 

Up Down 
แ อาคารสำนักงาน 100 100 Leased Line 
โ อาคารสำนักงาน 1,000 1,0เเ Fiber Optic 
ใ อาคารฉลิมพระกียรติฯ8  1,000 ็เเ Fiber Optic 
4 อาคารมาดู พาวิลีไยน แเเเ ็เเ Fiber Optic 
5 บຌานรือนไทย ไ ภาค  1,000 ็เเ Fiber Optic 

โี ดຌานครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง  
รายการ จำนวน ิครืไองี รวมทัๅงหมด 

ทีไ฿ชຌงานเดຌ 
หมายหตุ 

จำนวน
ทัๅงหมด 

ครืไองทีไมีการ฿ชຌงาน
มากกวา 5 ปี 

ทีไชำรุด 

ครืไองคอมพิวตอร์สำนักงาน 75 35 15 60  
ค รืไ อ ง ค อ ม พิ ว ต อ ร์ ส ำ ห รั บ 
ออกบบ Graphic design 

แไ ไ 3 11  

ครืไองคอมพิวตอร์นຍตบุຍค แ่ ่ 6 12  
ครืไองสำรองไฟฟ้า 55 12 30 25  
คอมพิวตอร์ทใปลใต แเ แเ - 10  
ปริๅนตอร์ โ4 12 โ 22  
ครืไองถายอกสาร 4 2 โ 2  
ครืไองคอมพิวตอร์มขาย 1 - - 1  
การคลังการบัญชี โ - แ 1  
อุปกรณ์ครือขาย แเ - - แเ  
Router ไ - - ไ  
Switching ไ - - ไ  
Access point แ่ - - แ่  

ึึ ณ 31 ดือนธันวาคม โ5ๆใ   
ใ.โ การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัลทีไจำป็น 

ทัๅงนีๅการสำรวจละวิคราะห์สถานภาพดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิ Infrastructure) ละดຌานการปฏิบัติการ 
มีนวทางการพัฒนาปรับปรุงละกຌไขปัญหา ไดຌดังนีๅ 

3.2.1  การจัดซืๅอจัดหาละทดทนครืไองคอมพิวตอร์ สำนักงานละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌองละมีอายุ
การ฿ชຌงานมากกวาขຌอกำหนดขัๅนตไำตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

3.2.2  การพัฒนาปรับปรุงหຌองมขายละพืๅนทีไ฿หຌป็นไปตามมาตรฐานความมัไนคงของหຌองมขาย 
(Tier) พืไอ฿หຌระบบละอุปกรณ์ทีไอยูภาย฿ตຌการดูลสามารถดำนินงานละ฿หຌบริการไดຌอยางตอนืไอง มัไนคงละ
ปลอดภัย 
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3.2.3  การจัดหาหรือจัดซืๅออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ิNetwork switchี ทำ฿หຌการรับ-สง ขຌอมูล 
พืไอ฿หຌการ฿ชຌงานไดຌอยางมีประสิทธิภาพละมีความสถียรมากขึๅน 

3.2.4  การพัฒนาระบบสารสนทศสนับสนุนงานสำนักงานละการบริหาร ิManagement 

Information System : MIS)  ซึไงประกอบดຌวยการพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ ระบบสนับสนุนการ
ดำนินงานตามภารกิจ ไดຌก การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลุมป้าหมายพืไอระบบการจัดการรียนรูຌ กา รพัฒนา
ระบบจัดกใบขຌอมูลพืไอการบริหารงานดຌานการตลาด ป็นตຌน 
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สวนทีไ ไ 

ภาพรวมผนการพัฒนาดิจิทัลของสำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติ 
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี 

การพัฒนาดิจิทัล฿นภาพรวมของ พกฉ. ประกอบดຌวย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ป้าประสงค์ ละป้าหมายดังนีๅ   
๐.ํ วิสัยทัศน์   

 
 
 

๐.๎ พันธกิจ 
฿หຌบริการ สนับสนุน ถายทอดละประยุกต์฿ชຌระบบดิจิทัล พืไอสนับสนุนงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์

กษตรฉลิมพระกยีรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี 4 ดຌาน ดังนีๅ  
๐.๎.ํ พัฒนาครงสรຌางดຌานระบบดิจิทัลพืไอรองรับการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการทรัพยากรของ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติฯ ฿หຌมีประสิทธิภาพ 

๐.๎.๎ พัฒนาระบบระบบดิจิทัลพืไอสนับสนุนการนำไป฿ชຌประยชน์ การบริหารงาน ภารกิจหลัก การจัด
กระบวนการรียนรูຌ ละการ฿หຌบริการไดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

๐.๎.๏ พัฒนาพลตฟอร์มกลางสำหรับการจัดกใบ วิคราะห์ ละผยพรนืๅอหาองค์ความรูຌ ฿หຌป็น
มาตรฐาน ถูกตຌอง ครบถຌวน ทันสมัย ละสะดวก฿นการ฿ชຌงาน 

๐.๎.๐ พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ละครือขายภาคีความรวมมือ ของ พกฉ. ฿หຌมีความสามารถละ
ศักยภาพ฿นการปฏิบัติงานดย฿ชຌระบบทคนลยีดิจิทัล 

๐.๏ ป้าประสงค์  
 ๐.๏.ํ พืไอจัดท้าผนปฏิบัติการดิจิทัลของ พกฉ. ระยะ ๏ ป ิโ5ๆ๏ - โ5๒๑ี สำหรับป็นกรอบทิศทาง
฿นการพัฒนาทคนลยีดิจิทัลของ พกฉ.  
 ๐.๏.๎ กิดการ฿ชຌทรัพยากรทางดิจิทัลรวมกันอยางคุຌมคา ละมีฟลตฟอร์มทางดิจิทัลทีไสามารถทำงาน
รวมกันไดຌอยางมีประสิทธิภาพ  
 ๐.๏.๏ มีการนำระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการดำนินงานตามพันธกิจของ พกฉ.  
 ๐.๏.๐ พืไอ฿หຌพกฉ. มีครงการ/กิจกรรมดຌานดิจิทัลทีไชัดจนตอบสนองตอกรอบภารกิจ พันธกิจ นยบาย 
ตลอดจนกรอบนยบายละผนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง ของพกฉ. 

ไ.ใ.5  พัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล฿หมีฐานขอมูลกลาง พืไอลดความซๅำซอนของขัๅนตอนการดำนินงาน 

 

 

 

 

oทคนลยีดจิิทัลทีไมีประสิทธิภาพ ป็นปัจจัยสำคัญ 
฿นการขับคลืไอนชืไอมยงสูความสํารใจ฿นทศวรรษ฿หม” 
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๐.๐ ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด  
 ๐.๐.ํ จัดท้าผนปฏิบัติการดิจิทัลของ พกฉ. ระยะ ๏ ป ิโ5ๆ๏ - โ5๒๑ี  
 ๐.๐.๎ บุคลากรทุกระดับ ละครือขายภาคีความรวมมือของ พกฉ. มีความตระหนัก มีความรูຌ ความ
ขຌา฿จ ทักษะการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿หຌกิดประยชน์ละสรຌางสรรค์ผลงาน 

 ๐.๐.๏ มีครงสรางพืๅนฐานดานทคนลยีดิจิทัลทีไหมาะสม ละมีประสิทธิภาพ 

 ๐.๐.๐ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนทศพืไอสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ พกฉ. อยางมี
ประสิทธิภาพ 
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สวนทีไ 5 
ผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติ 

พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี 
฿นสวนนีๅกลาวถึงยุทธศาสตร์ ละครงการดຌาน ทคนลยีดิจิทัลของ พกฉ. พืไอป็นนยบาย 

฿นการกำหนดทิศทางดຌานการพัฒนา การบริหารจัดการ ละการประยุกต์฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ฿นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๏ – 25๒๑ ซึไงการกำหนด ยุทธศาสตร์ละครงการนีๅป็นผลมาจากการศึกษาวิคราะห์สภาพดຌาน
ทคนลยีดิจิทัลของ พกฉ.ดยไดຌบงยุทธศาสตร์ออกป็น 5 ประดในยุทธศาสตร์฿นตละประดในยุทธศาสตร์ 
มีรายละอียดกลยุทธ์พรຌอมตัวชีๅวัด฿นการดำนินงาน นอกจากนีๅ฿นตละกลยุทธ์ยังมีการกำหนดครงการพัฒนา
พรຌอมดຌวยงบประมาณ ละระยะวลา฿นการดำนินงาน 

5.แ ประดในยุทธศาสตร์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ แ การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทคนลยีดิจิทัล฿หຌสามารถบริการเดຌ 
ป้าหมาย 

1. พืไอพิไมความมัไน฿จ฿นการ฿ชຌระบบงานสารสนทศ฿นการสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
2. พืไอสรຌางความมัไนคง฿นสถียรภาพของระบบทคนลยีดิจิทัล฿นสวนตางโ ชน ระบบครือขาย ฮาร์ดวร์ 

ซอฟวร์ ระบบฐานขຌอมูลละขຌอมูล ป็นตຌน  
3. พืไอ฿หຌ พกฉ. มีการ฿ชຌมาตรฐานสากล฿นการบริหารจัดการความมัไนคง ปลอดภัยของระบบทคนลยีดิจิทัล  

ตัวชีๅวัด  
1. รຌอยละของความครอบคลุมของการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดิจิทัล ของ พกฉ. 
2. ระดับความชืไอมัไนของผูຌ฿ชຌ 
3. ความรวดรใว฿นการกูຌคืนระบบ  

นวทางการขับคลืไอน 
 ดำนินงานปรับปรุงครงสรຌางพืๅนฐานดຌานทคนลยีดิจิทัล ทัๅง฿นสวนของระบบคอมพิวตอร์มขาย 
ครงสรຌางพืๅนฐานระบบครือขาย ระบบการรักษาความมัไนคงปลอดภัย การจัดหาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์
คลืไอนทีไ ละการจัดหาครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง พืไอ฿หຌสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ พกฉ.
ไดຌอยางมีสถียรภาพละมีประสิทธิภาพ รองรับระบบสารสนทศทีไจะกิดขึๅน฿หม฿นอนาคต 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ โ การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัลพืไอสนับสนุนการบริหารจัดการละภารกิจหลัก    
฿หຌมีประสิทธิภาพ 
ป้าหมาย 

1. พืไอสนับสนุนงานบริหารงานของ พกฉ. 
2. พืไอสนับสนุนการดำนินงานตามภารกิจสำนักงาน 

3. พืไอการประสานงานกับหนวยงานภาย฿นของ พกฉ.ไดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

4. พืไอสนับสนุนการ฿หຌบริการทีไมีมาตรฐาน฿นการ฿หຌบริการประชาชน 
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ตัวชีๅวัด  
1. ความสำรใจ฿นการพัฒนาระบบพืไอสนับสนุนการตัดสิน฿จของผูຌบริหาร 

2. จำนวนระบบงานทีไมีการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลทีไ฿ชຌงานรวมกันพัฒนาลຌวสรใจ 

นวทางการขับคลืไอน 

 นำทคนลยีดิจิทัลสามารถชวย฿หຌการทำงานรวมกันผานพลตฟอร์มทางดิจิทัล ทัๅง฿นระดับครงสรຌาง
พืๅนฐาน ชน การ฿ชຌระบบงาน Cloud รวมกัน ระดับการ฿หຌบริการ ชน การ฿ชຌงานระบบออนไลน์ รวมกัน ไมวาจะ
ป็นระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ หรือระบบสนับสนุนระบบงานอืไนโ ทีไสามารถ฿ชຌงานรวมกันไดຌของทุกโ สวน
งานของ พกฉ. ละการ฿ชຌขຌอมูลรวมกัน ดยการบูรณาการขຌอมูลมาทีไจุดดียวทำ฿หຌกิดการทำงานรวมกันบน
พลตฟอร์มดียวกัน จะสงสริม฿หຌกิดการ฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคา ลดความซๅำซຌอน กิดพลตฟอร์มการทำงาน
รวมกัน  

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  ใ การสริมสรຌางละพัฒนาการรียนรูຌพระกียรติคุณละพระอัจฉริยภาพ
พระมหากษัตริย์เทยดຌานการกษตรผานทคนลยีดิจิทัล 

ป้าหมาย 

1. พืไอ฿หຌ พกฉ.มีชองทาง฿หมโ ฿นการผยพรพระกียรติคุณละพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย
ละพระบรมวงศานุวงศ์ดຌานการกษตร 

2. พืไอพัฒนาละยกระดับมาตรฐานการจัดการรียนรูຌละการ฿หຌบริการรูปบบ฿หมโ ของ พกฉ. 
3. พืไอขยายกลุมป้าหมายละการขຌาถึงขຌอมูลการรียนรูຌ อยางมีความสุข สนุกสนานผานการรียนรูຌดຌวย

ทคนลยีดิจิทัล 

ตัวชีๅวัด  
1. จำนวนนืๅอหาละบริการทีไถูกปรับ฿หຌอยู฿นรูปบบดิจิทัล 

2. ความสำรใจของชองทางการสนับสนุนการจัดกระบวนการรียนรูຌละบริการของ พกฉ. 
3. ความสำรใจของการสรຌางความรวมมือกับหนวยงานอืไน 

นวทางการขับคลืไอน 

 มุงนຌนการพัฒนาระบบอยางตใมประสิทธิภาพ ดยนຌนการพัฒนาระบบทีไคำนึงถึงพฤติกรรมการ฿ชຌงาน
จริงของผูຌ฿ชຌงาน ละดຌวยพฤติกรรมการรียนรูຌของผูຌขຌามา฿ชຌบริการของ พกฉ. ปลีไยนปลงไป พกฉ.จำป็นตຌอง
ปรับปลีไยนวิธีการจัดกระบวนการรียนรูຌ พืไอ฿หຌทันตอสถานการณ์ทีไ ปลีไยนปลงไป ละ฿หຌการผยพร           
พระกียรติคุณละพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ดຌานการกษตรขยายสูวงกวຌาง ผานชองทางดิจิทัลทีไ
หลากหลายมากขึๅน 
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ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ไ การสริมสรຌางพัฒนาความรูຌละทักษะการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลของบุคลากร ละ
ครือขาย ภาคีความรวมมือ 
ป้าหมาย 

1. พืไอยกระดับการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿หຌจຌาหนຌาทีไ พกฉ.สามารถ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿หຌกิดประยชน์ ละ
หมาะสม 

2. พืไอยกระดับของครือขาย พกฉ. ละภาคีความรวมมือ฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล 
ตัวชีๅวัด  

1. รຌอยละของบุคลากร ครือขายละภาคีความรวมมือทีไมีความรูຌ ความขຌา฿จละสามารถ฿ชຌทคนลยี
ดิจิทัลพืไอการดำนินงาน 

2. จำนวนผูຌ฿ชຌงานระบบออนไลน์  
นวทางการขับคลืไอน 

 ศักยภาพของบุคลากรป็นองค์ประกอบสำคัญทีไสุด฿นการขับคลืไอนการปลีไยนปลงทางดิจิทัล ทคนลยี
ดิจิทัลจะสามารถชวย฿หຌกระบวนการภาย฿นองค์กรทีไมีประสิทธิภาพมากขึๅน รใวขึๅน ดังนัๅนการขยายศักยภาพของ
บุคลากรดຌวยครืไองมือดิจิทัลจึงป็นภารกิจสำคัญ฿นการชวย฿หຌบุคลากรขององค์กร ละครือขาย พกฉ.มีความรูຌ 
ความขຌา฿จ฿นทคนลยีดิจิทัล สามารถ฿ชຌประยชน์จากครืไองมือทีไมีประสิทธิภาพ฿นการดำนินงาน฿หຌบรรลุตาม
ป้าหมายของ พกฉ. 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 5 สรຌางความชืไอมัไน฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล พืไอพัฒนาระบบการดำนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ 
ป้าหมาย 

1. พืไอจัดทำนยบายละนวปฏิบัติระบบความมัไนคงปลอดภัยดຌานทคนลยีดิจิทัล ฿หຌป็นไปตาม
ขຌอกำหนดของกฎหมายละมาตรฐานทีไกีไยวขຌอง 

2. พืไอสรຌางความชืไอมัไน฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลดຌวยความมัไนคงละปลอดภัย 

ตัวชีๅวัด 

1. นยบายละนวปฏิบัติระบบความมัไนคงปลอดภัยดຌานทคนลยีดิจิทัลของพกฉ. 
นวทางการขับคลืไอน 

มุงนຌนการสรຌางความมัไนคงปลอดภัย กฎหมาย กฎระบียบ กติกา ละมาตรฐานทีไมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย ละสอดคลຌองกับหลักกณฑ์สากล พืไออำนวยความสะดวก ลดอุปสรรคพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงาน   
ทคนลยีดิจิทัลตางโ 
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5.โ ผนงาน/ครงการจำนกตามยุทธศาสตร์ 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ แ การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทคนลยีดิจิทัล฿หຌสามารถบริการเดຌ 
วัตถุประสงค์  แ. พืไอพิไมความมัไน฿จ฿นการ฿ชຌระบบงานสารสนทศ฿นการสนับสนนุภารกิจขององค์กร  
                 โ. พืไอสรຌางความมัไนคง฿นสถียรภาพของระบบทคนลยีดิจิทัล฿นสวนตางโ ชน ครืไองคอมพิวตอร์ระบบครือขาย ฮาร์ดวร์ ซอฟวร์ 
                 ใ. พืไอ฿หຌ พกฉ.มีการ฿ชຌมาตรฐานสากล฿นการบริหารจัดการความมัไนคง ปลอดภัยของระบบทคนลยีดิจิทัล 
                 ไ. พืไอรองรับการ฿หຌบริการ ทีไมีมาตรฐาน฿นการ฿หຌบริการประชาชน 

ครงการ ตัวชีๅวัดความสำรใจ 
ระยะวลาดำนินการ 

โ5ๆใ โ5ๆไ โ5ๆ5 
แ.แ ครงการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานทคนลยีดิจิทัล พกฉ.มรีะบบงานสารสนทศ฿นการสนับสนุนภารกิจขององค์กรอยางมี

ประสิทธิภาพ  
   

แ.แ.แ พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศพืไอการบริหารองค์กร 
สำนักงานพิ พิธภัณฑ์ กษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใ จ        
พระจຌาอยูหัว 

ระบบครือขายของ พกฉ. สามารถ฿หຌบริการไดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
ละมีความพรຌอม฿นการ฿หຌบริการไมนຌอยกวารຌอยละ ้เ ของวลา     
ทำการ 

   

แ.แ.โ พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศพืไอการบริหารองค์กร 
พิพิธภัณฑ์กลางจຌงสนองพระราชปณิธาน ละตลาดศรษฐกิจ
พอพียง สืบสาน รักษา ตอยอด 

พกฉ.มีครือขายสัญญาณอินทอร์นใตครอบคลุมพืๅนทีไ฿นอาคารจัด
สดงพิพิธภัณฑ์กลางจຌงสนองพระราชปณิธาน ละพืๅนทีไรียนรูຌพืไอ
รองรับผูຌขຌาชมอยางมีประสิทธิภาพ 

   

แ.โ ครงการบำรุงรักษาครงสรຌางพืๅ นฐานระบบทคนลยี
สารสนทศพืไอการบริหารองค์กร   

มีระบบทคนลยีดิจิทัล฿นสวนตางโ ชน ครืไองคอมพิวตอร์ระบบ
ครือขาย ฮาร์ดวร์ ซอฟวร์ พืไอปฏิบัติงานภารกิจขององค์กร 

   

แ.โ.แ จัดซืๅอครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ ิClient and peripheral)  ฿นระยะวลา ็ ปีครืไองคอมพิวตอร์ PC ทีไมีอายุการ฿ชຌงานกิน 5 ปี 
ไมนຌอยกวารຌอยละ ้เ ถูกทดทนดຌวยครืไองคอมพิวตอร์ PC ทีไมี
ประสิทธิภาพสูง 

   

แ.โ.โ คาซอมบำรุง จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ทดทน ละอุปกรณ์
ตอพวง 

คา฿ชຌจาย฿นการจัดหาครุภัณฑ์ครืไองคอมพิวตอร์ลดลง ละกຌไข
ปัญหาไดຌตรงตอความตຌองการของจຌาหนຌาทีไ พกฉ. 

   

แ.โ.ใ จຌางดูลระบบครงสรຌางพืๅนฐานละระบบคอมพิวตอร์
สำนักงาน ิMaintenance) 

ระบบครือขายคอมพิวตอร์มีความรวดรใว ิSpeed) ไมนຌอยกวารຌอย
ละ ้เ ของระบบทีไ฿หຌบริการดูลระบบครงสรຌางพืๅนฐานละระบบ
คอมพิวตอร์สำนักงาน฿หຌสามารถทำงานไดຌอยางตอนืไอง 
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ประดในยุทธศาสตร์ทีไ แ การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทคนลยีดิจิทัล฿หຌสามารถบริการเดຌ 
วัตถุประสงค์  แ. พืไอพิไมความมัไน฿จ฿นการ฿ชຌระบบงานสารสนทศ฿นการสนับสนนุภารกิจขององค์กร  
                 โ. พืไอสรຌางความมัไนคง฿นสถียรภาพของระบบทคนลยีดิจิทัล฿นสวนตางโ ชน ครืไองคอมพิวตอร์ระบบครือขาย ฮาร์ดวร์ ซอฟวร์ 
                 ใ. พืไอ฿หຌ พกฉ.มีการ฿ชຌมาตรฐานสากล฿นการบริหารจัดการความมัไนคง ปลอดภัยของระบบทคนลยีดิจิทัล 
                 ไ. พืไอรองรับการ฿หຌบริการ ทีไมีมาตรฐาน฿นการ฿หຌบริการประชาชน 

ครงการ ตัวชีๅวัดความสำรใจ 
ระยะวลาดำนินการ 

โ5ๆใ โ5ๆไ โ5ๆ5 
แ.โ.ไ คาบริการสัญญาณอินตอร์นใต Leased Line ระบบครือขายของ พกฉ. สามารถ฿หຌบริการไดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

ละมีความพรຌอม฿นการ฿หຌบริการไมนຌอยกวารຌอยละ 90 ของวลา  
ทำการ 

   

แ.โ.5 คาจຌางดูลระบบคลัง การ฿ชຌงานระบบงานคลังละระบบรຌานคຌา สามารถ฿ชຌงานไดຌอยาง
ตอนืไอง 

   

แ.โ.ๆ คาตออายุลิขสิทธิ่อุปกรณ์สำหรับการพัฒนาระบบทคนลยี
สารสนทศพืไอการบริหารองค์กร 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวไฟ ิAccess Point) ละขຌอมูลจราจร
คอมพิวตอร์ (Log file) สามารถทำงานไดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

   

แ .โ .็  ค าจຌ างหมาบริการ แ  อัตรา ออกบบละผลิ ตสืไ อ
ประชาสัมพันธ์ พืไอภาพลักษณ์องค์กร 

ผลิตสืไอประชาสัมพันธ์ จำนวน 120 ชิๅนงาน      

แ.ใ ครงการปรับปรุงหຌองป็นศูนย์ขຌอมูล ิData Center) การ฿หຌบริการ ิInternet Downtime) ไม กินกวารຌอยละ 5 ของ
ระยะวลาทีไ฿หຌบริการตลอดปี  

   

แ.ไ ครงการปรับปรุงหຌองผลิตสืไอพืไอการผยพร 1.ผ ลิ ต สืไ อ  พืไ อ ก า ร  ผ ย  พ ร อ ย า ง นຌ อ ย  180 ชิๅ น ง า น 

2.มีคนรับรูຌขาวกิจกรรม กิจการ บริการของพกฉ. ผานสืไอซซียล
มีดีย ไมตไำกวา 1,000,000 คนทีไมองหใน 

   

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ แ รวม โ ครงการ 
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ประดในยุทธศาสตร์ทีไ โ การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัลพืไอสนับสนุนการบริหารจัดการละภารกิจหลัก฿หຌมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ แ. พืไอสนับสนุนงานบริหารงานของ พกฉ. 
                โ. พืไอสนับสนุนการดำนินงานตามภารกิจสำนักงาน 
                ใ. พืไอการประสานงานกับหนวยงานภาย฿นของ พกฉ. เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
                ไ. พืไอสนับสนุนการ฿หຌบริการทีไมีมาตรฐาน฿นการ฿หຌบริการประชาชน 

ครงการ ตัวชีๅวัดความสำรใจ 
ระยะวลาดำนินการ 

โ5ๆใ โ5ๆไ โ5ๆ5 
โ.แ ครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตนมัติ ิSmart Back Office) พกฉ. มีระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์สำหรับหนวยงาน ทีไมีประสิทธิภาพ    

โ.โ ครงการพัฒนาระบบขຌอมูล Big Data Analytics พกฉ.มีระบบฐานขຌอมูลพืไอวิคราะห์ละวางผนการดำนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

   

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ โ รวม โ ครงการ 
 
 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ใ การสริมสรຌางละพัฒนาการรียนรูຌพระกียรติคุณละพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์เทยดຌานการกษตรผานทคนลยีดิจิทัล 
วัตถุประสงค์  แ. พืไอ฿หຌ พกฉ. มีชองทาง฿หมโ ฿นการผยพรพระกียรติคุณละพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์เทยละพระบรมวงศานุวงศ์ดຌานการกษตร 
                 โ.พืไอพัฒนาละยกระดับมาตรฐานการจัดการรียนรูຌละการ฿หຌบริการรูปบบ฿หม โ ของ พกฉ. 
                 ใ.พืไอขยายกลุมป้าหมายละการขຌาถึงขຌอมูลการรียนรูຌ อยางมีความสุข สนุกสนานผานการรียนรูຌดຌวยรูปบบ฿หมโ 

ครงการ ตัวชีๅวัดความสำรใจ 
ระยะวลาดำนินการ 

โ5ๆใ โ5ๆไ โ5ๆ5 
ใ.แ ครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สมือนจริงละผยพรกิจการ พกฉ. 
ิvirtual museum) 

พกฉ. มี ช องทาง฿หม โ  ฿น ก าร ผ ย พ รพ ระ กี ย รติ คุ ณ ล ะ                  
พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยละพระบรมวงศานุวงศ์ดຌาน
การกษตร 

  
 

ใ.โ ผลิตสืไอพืไอผยพรองค์ความรูຌ กิจกรรม กิจการ ของพกฉ.พืไอ
ภาพลักษณ์องค์กร 

ผลิตสืไอพืไอการผยพร อยางนຌอย ็เ ชิๅนงาน    

ใ.ใ คา฿ชຌจายดูลสืไอประชาสัมพันธ์ พัฒนาสืไอซชียลมีดียของ พกฉ. มีการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การกษตรฯ พืไอสรຌางภาพลักษณ์
องค์กรผาน LINE @Wisdomkingfan ดยประชาสัมพันธ์รวมกันไม
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ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ใ การสริมสรຌางละพัฒนาการรียนรูຌพระกียรติคุณละพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์เทยดຌานการกษตรผานทคนลยีดิจิทัล 
วัตถุประสงค์  แ. พืไอ฿หຌ พกฉ. มีชองทาง฿หมโ ฿นการผยพรพระกียรติคุณละพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์เทยละพระบรมวงศานุวงศ์ดຌานการกษตร 
                 โ.พืไอพัฒนาละยกระดับมาตรฐานการจัดการรียนรูຌละการ฿หຌบริการรูปบบ฿หม โ ของ พกฉ. 
                 ใ.พืไอขยายกลุมป้าหมายละการขຌาถึงขຌอมูลการรียนรูຌ อยางมีความสุข สนุกสนานผานการรียนรูຌดຌวยรูปบบ฿หมโ 

ครงการ ตัวชีๅวัดความสำรใจ 
ระยะวลาดำนินการ 

โ5ๆใ โ5ๆไ โ5ๆ5 
ตไำกวา 60 ครัๅง 

ใ.ไ คาตออายุ บำรุงรักษา ละพัฒนา Mobile Application Mobile Applicationข อ ง  พ ก ฉ . ส าม า รถ ท ำ ง าน ไดຌ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ 

   

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ใ รวม ไ ครงการ 
 
 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ไ การสริมสรຌางพัฒนาความรูຌละทักษะการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลของบุคลากร ละครือขาย ภาคีความรวมมือ 

วัตถุประสงค์ แ.พืไอยกระดับการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿หຌจຌาหนຌาทีไ พกฉ.สามารถ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿หຌกิดประยชน์ละหมาะสม 
                โ.พืไอยกระดับของครือขาย พกฉ. ละภาคีความรวมมือ฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล 

ครงการ ตัวชีๅวัดความสำรใจ 
ระยะวลาดำนินการ 

โ5ๆใ โ5ๆไ โ5ๆ5 
ไ.แ ครงการพัฒนาบุคลากรดຌานทคนลยีดิจิ ทัล ละการจัดทำ  
Big Data 

พกฉ. มีชุดขຌอมูล สำหรับการวิคราะห์ ละประมวลผล พืไอชวย฿น
การตัดสิน฿จ อยางมีประสิทธิภาพ 

   

ไ.โ ครงการพัฒนาการประกอบการ พกฉ. ดຌวย ICT     

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ไ รวม โ ครงการ 
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ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 5 สรຌางความชืไอมัไน฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล พืไอพัฒนาระบบการดำนินงานของพิพิธภัณฑ์ 
วัตถุประสงค์  แ. พืไอจัดทำนยบายละนวปฏิบัติระบบความมัไนคงปลอดภัยดຌานทคนลยีดิจิทัล ฿หຌป็นเปตามขຌอกำหนดของกฎหมายละมาตรฐานทีไกีไยวขຌอง 
                  โ. พืไอสรຌางความชืไอมัไน฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลดຌวยความมัไนคงละปลอดภัย 

ครงการ ตัวชีๅวัดความสำรใจ 
ระยะวลาดำนินการ 

โ5ๆใ โ5ๆไ โ5ๆ5 
5.1 พัฒนาวใบไซต์ ฿หຌป็นมาตรฐานวใบไซต์ภาครัฐ พกฉ. มีวใบไซต์ทีไไดຌมาตรฐาน วใบไซต์ภาครัฐ    

5.2 ครงการพัฒนาระบบสำรองขຌอมูลละอุปกรณ์สำรองขຌอมู ล 
ิBackup / Recovery System) 

พืๅนทีไสำหรับการจัดกใบขຌอมูลสำรองมีขนาดลดลงละวลาทีไ฿ชຌ฿นการ
สำรองขຌอมูลลดลง 

   
5.3 ครงการรักษาความปลอดภั ยดຌ านระบบครือข าย ละ
คอมพิวตอร์ 

พืไอสรຌางความชืไอมัไน฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ละปลอดภัย    

5.ใ.แ จัดซืๅอลิขสิทธิ่ซอฟต์วร์งานออกบบสิทธิ่การชา฿ชຌรายปี  
(Adobe) 

พกฉ. ไดຌลิขสิทธิ่ซอฟวร์งานออกบบสำหรับสนับสนุน ละรองรับ
การทำงานดຌานการออกบบสืไอประชาสัมพันธ์ตางโ 

   

5.3.2 จัดซืๅอชุดปรกรมป้องกันไวรัส ิจำนวน 100 ชุด/รายปีี พกฉ. มีปรกรมป้องกันไวรัสคอมพิวตอร์ ิAnti-Virus) พืไอ฿ชຌป็น
ครืไองมือ฿นการป้องกันไวรัสคอมพิวตอร์ 

   

5.3.3 ครงการจัดหาอุปกรณ์จัดกใบขຌอมูล ิNAS Storage) พกฉ.มีระบบสำรองขຌอมูลทีไรองรับขຌอมูล ขนนาด ใโ TB    
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 5 รวม ใ ครงการ 
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5.3 งบประมาณการลงทุนดຌานทคนลยีดิจิทัลของสำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ิองค์การมหาชนี 

ครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายหตุ  
2563 2564 2565 

รวม
งบประมาณ 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทคนลยีดิจิทัล฿หຌสามารถบริการเดຌ     

1.1 ครงการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานทคนลยีดิจิทัล 4,500,000 8,000,000 - แโ,500,000 
 

1.1.1 พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศพืไอการบริหารองค์กร สำนักงาน
พิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว 

4,500,000 - - 4,500,000 
 

1.1.2 พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศพืไอการบริหารองค์กร พิพิธภัณฑ์
กลางจຌงสนองพระราชปณิธาน ละตลาดศรษฐกิจพอพียง สืบสาน รักษา  ตอ
ยอด 

- 8,000,000 - 8,000,000 แ . ข อ ฿ ชຌ ง บ 
ประมาณหลือจาย 
ปี โ5ๆไ 
โ. ขอ฿ชຌงินทุนพืไอ
กิจการฯ 

1.2 ครงการบำรุงรักษาครงสรຌางพืๅนฐานระบบทคนลยีสารสนทศพืไอการ
บริหารองค์กร   

- 1,558,400 1,838,680 3,397,080 
 

1.2.1 จัดซืๅอครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ ิClient and peripheral) - 500,000 500,000 1,000,000 
 

1.2.2 คาซอมบำรุง จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ทดทน ละอุปกรณ์ตอพวง  - 191,720 200,000 391,720 
 

1.2.3 จຌางดูลระบบครงสรຌางพืๅนฐานละระบบคอมพิวตอร์สำนักงาน 
ิMaintenance) 

- 240,000 300,000 540,000 
 

1.2.4 คาบริการสัญญาณอินตอร์นใต Leased Line - 346,680 346,680 693,360 
 

1.2.5 คาจຌางดูลระบบคลัง - 100,000 100,000 200,000 
 

1.2.6 คาตออายุลิขสิทธิ่อุปกรณ์สำหรับการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศ
พืไอการบริหารองค์กร 

- - 200,000 200,000 
 

1.2.7 คาจຌางหมาบริการ 1 อัตรา ออกบบละผลิตสืไอประชาสัมพันธ์พืไอ
ภาพลักษณ์องค์กร 

- 180,000 192,000 372,000 
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ครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายหตุ  
2563 2564 2565 

รวม
งบประมาณ 

1.3 ครงการปรับปรุงหຌองป็นศูนย์ขຌอมูล ิData Center) - 800,000 - 800,000 
 

1.4 ครงการปรับปรุงหຌองผลิตสืไอพืไอการผยพร - 500,000 - 500,000 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 รวม โ ครงการ วงงินงบประมาณรวม 4,500,000 แเุ858,400 1,838,680 แ็,197,080 
 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัลพืไอสนับสนุนการบริหารจัดการละภารกิจหลัก฿หຌมีประสิทธิภาพ 
 

2.1 ครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตนมัติ ิSmart Back Office) - - 4,150,000 4,150,000 
 

2.2 ครงการพัฒนาระบบขຌอมูล Big Data Analytics - - 2,500,000 2,500,000 
 

ยุทธศาสตร์ ทีไ 2 รวม 2 ครงการ วงงินงบประมาณรวม - - 6,650,000 6,650,000 - 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 3 การสริมสรຌางละพัฒนาการรียนรูຌพระกียรติคุณละพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์เทยดຌานการกษตรผานทคนลยี
ดิจิทัล 

 

3.1 ครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สมือนจริงละผยพรกิจการ พกฉ. ิvirtual 
museum) 

- 300,000 - 300,000 
 

3.2 ผลิตสืไอพืไอผยพรองค์ความรูຌ กิจกรรม กิจการ ของพกฉ.พืไอภาพลักษณ์
องค์กร 

- 400,000 - 400,000 
 

3.3 คา฿ชຌจายดูลสืไอประชาสัมพันธ์ พัฒนาสืไอซชียลมีดียของ พกฉ. - 120,000 120,000 240,000 
 

3.ไ คาตออายุ บำรุงรักษา ละพัฒนา Mobile Application  - 200,000 500,000 700,000 
 

ยุทธศาสตร์ ทีไ 3 รวม ไ ครงการ วงงินงบประมาณรวม - แุเ20,000 ๆ20,000 1,640,000 
 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 4 การสริมสรຌางพัฒนาความรูຌละทักษะการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลของบุคลากร ละครือขาย ภาคีความรวมมือ 
 

4.1 ครงการพัฒนาบุคลากรดຌานทคนลยีดิจิทัล ละการจัดทำ Big Data - 1เเ,เเเ - 1เเ,เเเ 
 

4.2 ครงการพัฒนาการประกอบการ พกฉ. ดຌวย ICT  - ้เ,500 - ้เ,500 
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ครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายหตุ  
2563 2564 2565 

รวม
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ ทีไ 4 รวม 2 ครงการ วงงินงบประมาณรวม - แ้เุ5เเ -  แ้เุ5เเ 
 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 5 สรຌางความชืไอมัไน฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล พืไอพัฒนาระบบการดำนินงานของพิพิธภัณฑ์ 
 

5.1 พัฒนาวใบไซต์ ฿หຌป็นมาตรฐานวใบไซต์ภาครัฐ 2,000,000 - - 2,000,000 
 

5.2 ครงการพัฒนาระบบสำรองขຌอมูลละอุปกรณ์สำรองขຌอมูล ิBackup / 
Recovery System) 

- - 2,500,000 2,500,000 
 

5.3 ครงการรักษาความปลอดภัยดຌานระบบครือขาย ละคอมพิวตอร์ - 190,000 490,000 680,000 
 

     5.3.1 จัดซืๅอลิขสิทธิ่ซอฟต์วร์งานออกบบสิทธิ่การชา฿ชຌรายปี ิAdobe) 
     

     5.3.2 จัดซืๅอชุดปรกรมป้องกันไวรัส ิจำนวน 100 ชุด/รายปีี 
     

     5.3.3 ครงการจัดหาอุปกรณ์จัดกใบขຌอมูล ิNAS Storage) 
     

ยุทธศาสตร์ ทีไ 5 รวม 3 ครงการ วงงินงบประมาณรวม 2,000,000 190,000 2,990,000 5,180,000 
 

งบประมาณรวม 6,500,000 แโ,โ5่,้00 12,เ้่,ๆ่เ ใเ,่5็,5่เ 
 

 
 
 
 
 




