ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
(Agritech and Innovation Center : AIC)
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การดาเนินการลงนามบันทึกตกลงความความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
(Agritech and Innovation Center : AIC) ในสถาบันการศึกษา
ศูนย์ AIC จานวนทั้งสิ้น 69 สถาบัน 83 แห่ง 77 จังหวัด
จานวนศูนย์ความ
จานวนศูนย์ AIC
เป็นเลิศ AIC
ภาค
จานวนจังหวัด
รวม
จังหวัด (แห่ง)
(แห่ง)
ภาคเหนือ
17
17
2
19
ภาคกลาง
26
26
3
29
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
20
20
1
21
ภาคใต้
14
14
0
14
รวมทั้งหมด
77
77
6
83
หมายเหตุ: MOU ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
MOU ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563
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คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเกษตร
อัจฉริยะ

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
เกษตร 4.0 ของ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

เกษตร
ทฤษฎี
ใหม่

การเชื่อมโยงศูนย์ AIC

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน Big
Data และ Gov

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ
เกษตร
(Agribusiness)

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์เกษตร

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน Ecommerce

เกษตร
ธรรมชาติ

เกษตรกรรม
ยั่งยืน

AIC
เกษตร
อินทรีย์

ความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม

เกษตร
ผสมผสาน

วนเกษตร

ความยั่งยืน
ด้าน
เศรษฐกิจ

ความยั่งยืน
ด้านสังคม

ศพก. 882 ศูนย์

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
(สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
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ความก้าวหน้าการดาเนินงาน

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) พ.ศ. 2563
แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and Innovation
Center : AIC)
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จะมีการประชุมเพื่อ Kick off ศูนย์ AIC
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ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) พ.ศ. 2563

หมวด 1 บททั่วไป
ศูนย์ AIC” หมายความว่า สถานที่ที่
เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอบรมบ่ม
เพาะ รวบรวมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญา
ด้านการเกษตร และนวัตกรรมทาง

หมวด 2 การจัดตั้ง
วัตถุประสงค์ และอานาจหน้าที่
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

2) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยี
เกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้ง
เครื่องจักรกลเกษตร

3) เพื่อเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร
ผู้นาสถาบันเกษตรกร Smart Farmer,
Young Smart Farmer STARTUP
เกษตร และ SME เกษตร ภายในจังหวัด

4) เพื่อผลักดันงานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การ
ลงทุน การแปรรูป และการบริหาร
จัดการเชิงพาณิชย์

อานาจหน้าที่

เป็นแหล่งบริการองค์
ความรู้ แหล่งเรียนรู้
รูปแบบใหม่

ผลักดันด้านการพัฒนา การ
ลงทุน การแปรรูป การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม การตลาด Ecommerce โดยการสอนระบบ
ออนไลน์
ผลักดันเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การเกษตรผ่านการวิจัย

เป็นแหล่งพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมด้าน
การเกษตร

ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร
การประดิษฐ์นวัตกรรม เครื่องจักรกล
ทางการเกษตร

การให้บริการเป็นแหล่งรวบรวม
เทคโนโลยีทางการเกษตรและภูมิ
ปัญญาทางการเกษตรรวมถึง
นวัตกรรมด้านการเกษตร

การออกแบบและจัดทาแผน
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประสานงาน อานวยการ
ขับเคลื่อน กากับและติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนงานที่กาหนด

หมวด 3 การบริหารและการ
ดาเนินกิจการ

หมวด 4 งบประมาณใน
การบริหารจัดการของ
ศูนย์

คณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
(AIC)
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการศูนย์ AIC จังหวัด (77
(ส่วนกลาง)
จังหวัด)
ประธาน: ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองประธาน : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการและเลขานุการ : ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ได้รบั มอบหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ : ผู้อานวยการ
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และสานักแผนงานและโครงการพิเศษ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน
กรมส่งเสริมการเกษตร

ประธาน : อธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาที่เป็นที่ตั้งศูนย์ AIC จังหวัด
รองประธาน : เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด
กรรมการและเลขานุการ: หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในพื้นที่จังหวัด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
: ผู้อานวยการศูนย์ที่สังกัด
สถาบันการศึกษาที่ตั้งเป็นศูนย์
AIC จังหวัด
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แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
(Agritech and Innovation Center : AIC)

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์ของ
ศูนย์ AIC

5. วิธีการดาเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 2
ส่วน ดังนี้
• 5.1 การดาเนินงานส่วนกลาง
• 5.2 การดาเนินงานส่วนจังหวัด

3. เป้าหมาย

6. แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

9. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับ
ประโยชน์

4. แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ AIC
• 4.1 นิยามศูนย์ AIC
• 4.2 หน้าที่และอานาจ ของศูนย์ AIC จังหวัด
• 4.3 การวิเคราะเชิงพื้นที่จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning by Agri-Map)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์4.4 การขับเคลื่อนศูนย์ AIC
• 4.5 ศูนย์ AIC จังหวัด ในสถาบันการศึกษา
• 4.5.1 การให้บริการ
• 4.5.2 การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี; จัดอบรมบ่มเพาะเกษตรกร แหล่ง
เรียนรู้ และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer
⦁ 4.6 ศูนย์ความเป็นเลิศ AIC;

7. สถานที่ดาเนินการ

10. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการฯ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จะมีการประชุมขับเคลือ่ นศูนย์ AIC ครั้งที่ 3/2563
1. การอบรมบ่มเพาะ เรื่อง ตลาดเกษตร โลจิสติกส์เกษตร เกษตรอนาคตทางเลือกใหม่ ฯลฯ
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เช่น ระบบสูบน้าส่งน้าด้วยพลังงานทางเลือก
3. จัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
4. จัดทา Action plan
5. จัดตั้งโครงสร้างขับเคลื่อน
•
•
•
•
•

5.1 คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร
5.2 คณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมและเครื่องจักรกลเกษตร
5.3 คณะกรรมการพัฒนาตลาดเกษตร (ออนไลน์และออฟไลน์)
5.4 คณะกรรมการโลจิสติกส์เกษตร
5.5 คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร

แผนปฏิบัติการ ปี 2563

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด

MOU ร่วมกับ 14
สถาบันการศึกษา
เมื่อวันที่ 30 มค.
MOU ร่วมกับ 14
สถาบันการศึกษา
เมื่อวันที่ 30 มีค.

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and
Innovation Center : AIC) อยู่หน้าห้อง รมว.
- ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ AIC
เมื่อวันที่ 9 เมย.
- กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ AIC และ
แผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พค.
- ประชุมการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ AIC เมื่อวันที่ 15 พค

ส.ค.

ก.ย.

มิย.

สรรหาผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ AIC จังหวัด

มิย.-กค

แต่งตั้งคณะทางานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ AIC

มิย.-กค

จัดทาแผนการขับเคลื่อนศูนย์ AIC ระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่และผลักดันเพื่อบรรจุเข้าเป็นแผนพัฒนาจังหวัด

มิย.-กค

จัดทากิจกรรมพัฒนาเกษตรกร ที่ศูนย์ AIC ในแต่ละจังหวัด ได้แก่ ค้นหาและ
มิย.-กค
คัดเลือกเกษตรกรอบรม E-commerce

Kick off ศูนย์ AIC ทั่วประเทศ ( 1 มิย.)
มิย.

ส่วนกลาง
ส่วนจังหวัด

- แต่งตั้งคณะทางาน AIC ในส่วนกลาง
- จัดทาคู่มือและจัดประชุมคู่มือการดาเนินงานศูนย์ AIC พร้อมกาหนดเป้าหมาย
และผลลัพธ์ ที่สาคัญในภาพรวม

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกรในศูนย์ AIC จังหวัด มิย.-สค
E-commerce

มิย.-สค
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC เพื่อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ AIC จังหวัด
-มิย.-สค
จัดประชุมการขับเคลื่อน ศูนย์ AIC เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน

-ประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC คณะกรรมการบริหารศูนย์
AIC จังหวัด และคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ AIC
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน รวมทั้งสรุปรายงาน
-สร้ า งที ม ให้ ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารวิ ช าการเกษตรจาก กค.-สค
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรขายสินค้าผ่าน E-Commerce

Thank
You

Tech Requirements
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