
รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครั้งที่ 11/๒๕60  เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ช้ัน 2 

 
 
ผู้มาประชุม  
1. นางดาเรศร์  กิตติโยภาส  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน 
2. นางสุวรรณี  ศิริรัตนภิญโญ  ผู้อํานวยการกลุ่มฐานข้อมลูสารสนเทศ  
3. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ  ผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร  
4. นายรุ่งศิริ  ประสงค์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
5. นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
6. นายสรายุทธ  สิริภูษิต  นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ  
  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล 
7. นางรัตนาภรณ์  เตียวประเสริฐ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
8. นางอนงค์นาฏ  ศรีรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
9. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
10. นางอาธิดา  รักวงษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
11. นายกิติศกัด์ิ  ปัญญาทรานนท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
12. นางสาวศศิธร  โคโต  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
13. นายอุดมพงษ์  ตวงประยงค ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
14. นายอรุณชัย  ศิริทรัพย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ    
15. นายพิศาล  สองมณ ี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
16. นายสราวุธ  วงศ์ทรัพย์สนิ  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
17. นายสมเจต  หนูอ้น  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
18. นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  
19. นางสาวนารีรัตน์  บัลลังก์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
20. นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
21. นายฐิติพงษ์  วรสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
22. นายณรงค์  รักอาชีพ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
23. นายสุฤชัย  คล้ายเชียงราก  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
24. นายกฤษณะ  พูลทรัพย์  นักสถิติ  
25. นางสาวณิวัฒนา  ต้ังชนม์จํารัส นักสถิติ  
26. นายกฤษฎา  ธรรมสิทธ์ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
27. นายกีรเดช  โรจน์กิจอนันต์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
28. นางสาวไกลกังวล  เพชระบูรณิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
29. นางสาววัลย์ศิริ  ไทยแท ้  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
30. นายปฐม  บุญทองนุ่ม  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
31. นางสาวชมภู่  สนนุช  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
32. นางสาวดาราวรรณ  ทวีศักด์ิบวรกุล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
33. นายปวเรศ  ทองลอย  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

            34. นายปาณัสม์... 
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 34. นายปาณัสม ์ จรูญรัตน์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
35. นายภูบดี  ศิวาวงศ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
36. นางสาวสิริรชา  แก้วหย่อง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
37. นางสาวปิยะพร  ชึลเลอร์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
38. นายนิรันดร  อ่อนน้อมดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
39. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน์  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
40. นายธีระวัฒน์  เฉิดละออ  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
41. นางจีรวรรณ  หนูเจรญิ  เจ้าพนักงานธุรการ  
42. นางสาวนิสา  ทองแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ  
43. นางมลวิภา  อรรถฐาเมศร์  พนักงานราชการพิเศษ  

ผู้ไม่มาประชุม 
44. นางสาวยุพา  แซ่ช้ือ  ผชช.ด้านสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเกษตร ราชการ 
45. นางสิริลักษณ์  น้อยเคียง  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการพิเศษ ราชการ 
46. นายวรวุฒิ  อ้อยหวาน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ราชการ 
47. นายพรชัย  ทุราช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ราชการ 
48. นายประพนธ์  จิ้วจิ้น  นักสถิติ ราชการ 
49. นายนนทกานต์  ตรันเจริญ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ราชการ 
50. นางสาวรติยง  โลยะลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ลาพักผ่อน 
51. นางสาวชิลาวัลย์  เผ่ามนีุ  พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลาพักผ่อน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

       นางดาเรศร์  กติติโยภาส ผูอํ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กล่าวเปิดประชุม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปน้ี   

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ  
  1.1 กระทรวงฯ มีคําสั่งแตง่ตั้ง นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ขึ้นดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตามคําสัง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ 1065/2560 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  
มตทิีป่ระชุม   1. รับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2560 เม่ือวันอังคารที่ 10 ตลุาคม 2560   
  นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ เสนอรายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ทั้งน้ี ได้ส่งรายงานการประชุมฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
กลุ่ม/ฝ่ายเพ่ือตรวจสอบ และดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งที่ 10/2560 พร้อมเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมครั้งที่ 11/2560 ขึ้นระบบ Meetbox ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่ เว็บไซต์ 
http://ictc.meetbox.doae.go.th ซึ่งมีผู้เข้ามาแก้ไข/รับรองรายงานการประชุม ซึ่งฝ่ายเลขาฯ จะดําเนินการแก้ไข
ต่อไป 
มตทิีป่ระชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10/2560 เม่ือวันอังคารที่ 10 ตลุาคม 2560 
                      ไม่ม ี
            ระเบียบวาระที่ 4... 
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
                       4.1 รายงานผลการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ 2561 
          4.1.1 กลุ่มทะเบยีนเกษตรกร 
          การจัดทําคลิปวีดีโออธิบายเป้าหมายการดําเนินงานของปี 2561 ที่หายไป 1 ล้านครัวเรือน 
เน่ืองจากไม่มาปรับปรุงข้อมูล ขณะนี้ได้ทําหนังสือขอหารือไปยังสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในการนับ
ระยะเวลาเริ่มต้นของเวลา 3 ปี ต้องเริ่มนับอย่างไร ประธาน ประสานเป็นการภายในกับ สศก. และประชาสัมพันธ์
แผนให้จังหวัดทราบ โดยระบุให้ชัดเจน กรณีไม่มีความเคลื่อนไหวภายใน 3 ปีต่อเน่ืองจะตัดข้อมูลออกจากฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร 
          ผลการดําเนินงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ข้อมูล 
ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 849,464 แปลง 6,254,567.04 ไร่ ประธาน ทํากราฟเปรียบเทียบ
ข้อมูลปีปัจจุบันกับปีก่อน เป็นรายเดือน เพ่ือเป็นการติดตามสถานการณ์ และฝาก กวข. นําข้อมูลสถานการณ์นํ้า 
กับการขึ้นทะเบียนมาเปรียบเทียบ เพ่ือวิเคราะห์และพยากรณ์ 
มตทิีป่ระชุม   1. รับทราบ  

        2. มอบ กทก. ประสานสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในประเด็นข้างต้น และทํากราฟเปรียบเทียบ
ข้อมูลปี 2560 กับปี 2561 

        3. มอบ กวข. นําข้อมลูสถานการณ์นํ้ากับการขึ้นทะเบียนมาเปรียบเทียบ เพ่ือวิเคราะห์และพยากรณ์ 
          4.1.2 กลุ่มวิเคราะหแ์ละวางระบบข้อมูล  
          ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร Online มีการปรับปรุงเพ่ิมเติม 3 ส่วน 
ได้แก่ 1) การบันทึกข้อมูลในพ้ืนที่ที่ไม่มีการเพาะปลูกพืชของตําบล ในเดือนที่บันทึกข้อมูล เพ่ือยืนยันว่าไม่มีการ
เพาะปลูกพืชในเดือนที่บันทึก 2) การแก้ไขข้อมูลย้อนหลังหรือข้อมูลที่อําเภอได้ส่งมาแล้ว เมื่อพิจารณาข้อมูลพบว่า
ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงในพื้นที่ ต้องการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แม่นยํา และมีความน่าเช่ือถือมากที่สุด 
เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการแก้ไขข้อมูล 3) การเปลี่ยนแปลงจาก “การอนุมัติข้อมูล” เป็น “การรับรองข้อมูล” 
เพ่ือให้จังหวัดพิจารณาข้อมูลภาพรวมของอําเภอ จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร online 
ที่แต่เดิมจังหวัดอนุมัติข้อมูลรายพืช เปลี่ยนเป็นการรับรองข้อมูลของอําเภอที่ได้บันทึกเข้ามาในเดือนน้ันๆ โดยให้
พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาพรวมอําเภอ โดยการรับรองข้อมูล จังหวัดจะรับรองข้อมูลระดับอําเภอภายใน 5 วัน 
ประธาน การรับรองข้อมูล เหมาะสมกับเวลาหรือไม่ ช่วยติดตามการรับรองของจังหวัด ปัญหาที่พบจากไลท์ รต.  
จะมีคําถามกับการแก้ไข ปรับข้อความหน้าระบบให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย การเปรียบเทียบข้อมูลเนื้อที่ปลูกข้าวนาปี 
ปีเพาะปลูก 2560/61 จากการพยากรณ์ระบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช (รต.) กับ ระบบทะเบียนเกษตรกร 
(ทบก.) ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 รต. จํานวน 57.61 ล้านไร่ ทบก. จํานวน 52.10 ล้านไร่ 
ผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ข้อมูล ทบก. นําพ้ืนที่ประสบภัยมาหักออกจากพ้ืนที่ 
ขึ้นทะเบียน ด้วยเง่ือนไขการปลูกใหม่ ถ้าไม่หักจะแจ้งปลูกใหม่ไม่ได้ ในทางกลับกัน รต. มีช่องรายงานพ้ืนที่ประสบภัย
แยกจากพ้ืนที่ปกติ ประธาน ทบก. มีการหักพ้ืนที่นํ้าท่วม และมีพ้ืนที่ปลูกใหม่ จะต้องนํามาเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นภาพ 
การให้บริการข้อมูล มีผู้มาขอรับบริการ 3 ราย คือ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลการผลิตกระเทียมหัว  
ปี 2558 – 2559 จังหวัดแพร่ (รายอําเภอ) เพ่ือใช้พยากรณ์และประมาณการผลิตสินค้ากระเทียมหัว บริษัท 
ยูนิเวอร์แซลไรซ์ จํากัด ข้อมูลการผลิตข้าวเหลืองอ่อน ระดับประเทศ (รายอําเภอ) ปี 2559/60 เพ่ือจัดทําเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการส่งเสริมการผลิตในฤดูกาลถัดไป และบริษัทดอนเมืองพัฒนา จํากัด ข้อมูลปริมาณผลผลิต 
รายเดือนของพืชไร่ 11 ชนิด พืชผัก 43 ชนิด และไม้ผล 10 ชนิด ต้ังแต่เดือนมกราคม 2556 – เดือนธันวาคม 2559 
เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณและราคาพืชไร่ พืชผัก และไม้ผล ประธาน หา Supply Chain จากผู้รับบริการ รวมถึง ทบก. ด้วย 
อาจเชิญผู้รับบริการมาประชุม สอบถามการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้ทราบการผลิตของทั้งประเทศ งานภูมิ
สารสนเทศ ผลการวาดแปลง ปี 2561 เดือนตุลาคม 2560 เป้าหมาย 508,177 แปลง ผลการวาดแปลง 
            307,862 แปลง... 



 ๔ 
 307,862 แปลง เดือนพฤศจิกายน 2560 เป้าหมาย 1,108,177 แปลง ผลการวาดแปลง 403,712 แปลง 
สาเหตุที่ผลการวาดแปลงต่ํากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากจังหวัดให้ความสําคัญกับโครงการอ่ืนมากกว่า นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน 
ช้ีแจงเพ่ิมเติม ได้ทําหนังสือแจ้งจังหวัดให้เร่งรัดการดําเนินการวาดแปลง และแจ้งว่า การวาดแปลงเป็นตัวช้ีวัด
เกษตรจังหวัดและตัวช้ีวัดกรมส่งเสริมการเกษตร นายสรายุทธ สิริภูษิต จะทําสรุปผลการวาดแปลงเป็นรายวัน  
โดยแบ่งเป็น ตามเกณฑ์ ตํ่ากว่าเกณฑ์ เพ่ือติดตามสถานการณ์ และจะนําเรียนท่านรองเป็นรายสัปดาห์ ประธาน 
กรณีผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมายให้เขียนสถานการณ์ และแจ้งว่าจะต้องดําเนินการอย่างไร แจ้งในไลท์กลุ่ม 
หากผลการดําเนินการยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ให้รายงานผู้อํานวยการศูนย์/รองอธิบดี เพ่ือแจ้งในไลท์บอส หรือแจ้ง
ในการประชุมผู้บริหารกรมฯ และในส่วนของการวาดแปลง/อัพเดตข้อมูล/ปรับปรุงแปลง ให้เขียนวิธีการอัพเดต
ข้อมูล/ปรับปรุงแปลงในไลท์ โดยแยกภาษาวาดแปลง คือ วาดใหม่ เช่ือมแปลง/ยืนยันแปลง คือ ปรับปรุง 
มตทิีป่ระชุม   1. รับทราบ  
มตทิีป่ระชุม   2. มอบ กวข. และ กทก. รวบรวมรายช่ือผู้ขอข้อมูลนําเรยีนรองดาเรศร์ กิตติโยภาส 
มตทิีป่ระชุม   3. มอบ กวข. สรุปผลการวาดแปลงเป็นรายสัปดาห์ (จัดลําดับ) และเขยีนวิธีการอัพเดตข้อมูล/
ปรับปรุงแปลง ลงในโน้ตไลท์ 
          4.1.3 กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ผลการดําเนินงาน 1) ระบบรายงานโครงการป้องกัน
กําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) ดําเนินการบันทึกข้อมูลและจัดทํารายงาน ดังน้ี 1. แปลงมะพร้าว และจํานวน
ต้นที่ถูกหนอนหัวดําทําลาย 2. การปล่อยแตนเบียนบราคอน 3. ทีมรับจ้างเจาะเข้าต้น/พ่นทางใบ 4. ข้อมูล 
ใบงาน และพิมพ์ใบงานเจาะเข้าต้น เพื่อจ่ายงานให้ทีมรับจ้าง พร้อมรับสารเคมี 5. ข้อมูลผลการดําเนินงาน 
ขณะน้ี อําเภอกําลังดําเนินการข้อ 4 และข้อ 5 เฉพาะเจาะเข้าต้น เน่ืองจากสารเคมีพ่นทางใบกําลังดําเนินการ
จัดซื้อและได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลืออําเภอในการพิมพ์ใบงาน ซึ่งใบงานต้องใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงิน ระบบการบันทึกไม่มีปัญหา จะมีใน
ส่วนของสารเคมีที่เหลือจากใบงานเดิม แนะนําให้เพ่ิมใบงานใหม่ การบันทึกผลการดําเนินงาน จากการฉีดสารเคมี 
เท่าที่ฉีดจริง และยกยอดสารเคมีไปใบงานถัดไป 2) ระบบข้อมูลโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืช 
ให้เหมาะสม ประกอบด้วย 3 โครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ 2 โครงการ คือ 1. ระบบโครงการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 จํานวน 31 จังหวัด ลดพื้นที ่การปลูกข้าว 
จํานวน 7 แสนไร่ เงื่อนไข คือ เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (นาปี) ภายใน 4 ปีที่ผ่านมา  
(ปี 2557 – 2560) อย่างน้อย 1 ปี และพื้นที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นพื้นที่นาที่ทางราชการออกเอกสารสิทธ์ิ
ให้ราษฎรตามกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งที่มีเอกสารสิทธ์ิ 
และไม่มีเอกสารสิทธิ์ ถ้าตรวจสอบไม่พบพื้นที่ปลูกข้าว หรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน ทบก. จะไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการได้ การตรวจสอบข้อมูลต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขั้นตอนการโอนเงิน เมื่อผ่าน
คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอแล้ว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอน
เงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (สสจ.) จะต้องทํา
หนังสือไปสํานักงบประมาณเพื่อของบประมาณและโอนเงินให้เกษตรกรในแต่ละครั้ง (สํานักงบประมาณจะโอน
เงินให้ ธ.ก.ส.เป็นครั้งๆ) ข้อมูลที่ทําการตรวจสอบแล้วจะส่งให้ สสจ. และธ.ก.ส. โดยจัดทําเป็น WebService  
และทําหนังสือแจ้งเป็นทางการให้ ธ.ก.ส. ทราบด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.  
จะมีการชี้แจงการดําเนินโครงการปรับเปลี ่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที ่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560  
ผ่าน VDO Conference 2. ระบบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561 จํานวน 53 จังหวัด  
ลดพื้นที่การปลูกข้าว รอบที่ 2 จํานวน 1.5 แสนไร่ และระบบโครงการพืชปุ๋ยสด กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบ 
ประธาน การ Service ข้อมูล เมื่อมีการโอนเงินแล้ว ธ.ก.ส. ต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เรา โดยจะทําเป็นหนังสือ 
แจ้งเป็นทางการหรือไม่ก็ได้ ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ การตรวจสอบพ้ืนที่ต้องกําหนดเวลาให้ชัดเจน 
 
            ภายในกี่วัน... 



 ๕ 
 ภายในกี่วัน ลงตรวจพ้ืนที่วันที่ 16 หลังปลูก 15 วัน 3) ระบบรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 
มีการปรับปรุงระบบรายงานผลฯ เปรียบเทียบเป็นรายปี โดยปรับเป็นข้าวรอบ 1 และข้าวรอบ 2 และเปิดระบบฯ 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 4) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน มีการปรับปรุงระบบตามแนวทางบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 5) ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร ระบบจองห้อง
ประชุม และระบบทะเบียนสินทรัพย์ ได้มีการประชุมปรับปรุง/เพ่ิมเติมระบบงานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และบริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ รับไปดําเนินการ โดยบริษัทฯ จะต้อง 
ส่งแผนการดําเนินงานของแต่ละระบบงานฯ ให้กรมฯ ซึ่งระบบจองห้องประชุม ส่งแผนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร ส่งแผนภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และระบบทะเบียน
สินทรัพย์ ส่งแผนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งแผน 6) ระบบการประชุม
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ictc.meetbox.doae.go.th) เปิดใช้งานในส่วนของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก ประธาน ระบบ Meetbox ให้ทุกคน
เข้าไปใช้งานและช่วยกันตรวจสอบ สําหรับกอง/สํานัก หากมีการขอใช้งานระบบต้องดําเนินการอย่างไร  
นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ช้ีแจงเพ่ิมเติม กอง/สํานัก แจ้งความประสงค์ พร้อมแจ้งสิทธ์ิผู้นําเข้าข้อมูล และสิทธ์ิ 
การแสดงความคิดเห็น ประธาน สําหรับระบบการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร (meetbox.doae.go.th)  
กรณีคลิกเอกสารประกอบวาระ อยากให้สามารถเปิดเอกสารได้เลยโดยไม่ต้องดาวน์โหลด และหากกอง/สํานัก
ต้องการใช้งานต้องมีการสอน นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ช้ีแจงเพ่ิมเติม เวอร์ช่ันแรก ดาวน์โหลดและสามารถ 
เปิดเอกสารได้เลย แต่เน่ืองจากเอกสารมีขนาดใหญ่ ทําให้เวลาดาวน์โหลดจะนาน  
มตทิีป่ระชุม   1. รับทราบ  
มติที่ประชุม   2. มอบ กสท. กําหนดเวลาการตรวจสอบพ้ืนที่ให้ชัดเจน (ระบบข้อมูลโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การ
ปลูกพืชให้เหมาะสม) 
มตทิีป่ระชุม   3. มอบ กสท. ทําหนังสือแจ้งบริษัทฯ ทวงแผนการดําเนินงานของระบบจองห้องประชุม  และระบบ
สารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร 
          กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล นายกฤษฎา  ธรรมสิทธ์ิ รายงานผลการดําเนินงาน
การพัฒนาแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย 1) โมบายแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
การแจ้งปลูก ตรวจข้อมูลแปลง สํารวจสมาชิก และติดตามสิทธ์ิ แอปพลิเคชันเป็นส่วนหน่ึงของระบบทะเบียน
เกษตรกร โดยมีกลุ่มผู้ใช้งาน 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล 
บนระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลการเพาะปลูกได้ด้วยตนเอง ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน 
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกครัวเรือน และเกษตรกรสามารถติดตามสิทธ์ิของครัวเรือนในการเข้าร่วมโครงการตามมาตรการ
ต่างๆ ของรัฐได้  ซึ่งปัจจุบันมียอดการติดต้ัง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 1,683 เครื่อง และนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบดูแลเกษตรกรเป็นรายตําบลซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการขึ้นทะเบียน
และให้ข้อมูลกับเกษตรกรได้ทันที ซึ่งปัจจุบันมียอดการติดต้ัง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 896 เครื่อง 
2) โมบายแอปพลิเคชัน DOAE Smartcheck ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข่าวสาร สถานที่ และโซนน่ิง แอปพลิเคชัน 
มีลักษณะเป็นเคร่ืองมือให้ข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์คือ แจ้งเตือนข่าวสารด้านการเกษตรที่มีความสอดคล้อง 
กับผู้ใช้งาน โดยใช้การวิเคราะห์และประมวลด้วยระบบดิจิทัล กลุ่มเป้าหมายการใช้งานเป็นเกษตรกรและประชาชน
ชาวไทยที่สนใจข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทุกคน ปัจจุบันมียอดการติดต้ัง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 
จํานวน 607 เครื่อง 3) เว็บไซต์ http://myapp.doae.go.th และแฟนเพจ facebook.com/digitaldoae  
เป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ซึ่งจะมีข้อมูลเหมือน DOAE Farmbook DOAE Smartcheck แต่มากกว่า 
กลุ่มผู้ใช้งาน คือ บุคคลท่ัวไป 4) การจัดทําคลิปประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook  
นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ต้องจัดทํารายละเอียดแอปพลิเคชัน เพ่ือรายงานกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ด้วย 5) งานที่ต้องเร่งดําเนินการ คือ การพัฒนาแอปพลิเคชันในส่วนของการวิเคราะห์และประมวลผล 
            ความสอดคล้อง... 



 ๖ 
 ความสอดคล้องกับผู้ใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันทั้ง DOAE Farmbook และ DOAE Smartcheck พัฒนาระบบ
ส่วนควบของระบบโมบายแอปพลิเคชันให้มคีวามเสถยีรและมั่นคงปลอดภัย และระบบ e-learning มีการเปลีย่นแปลง
เง่ือนไขการเข้าเรียนจากการเรียนเป็นรุ่น เป็น รายปี (ปรบัปรุงในส่วนของระบบลงทะเบียนการเรียน ระบบรายงาน 
ระบบใบประกาศและวุฒิบัตรและเตรียมการเชื่อมต่อ e-learning  เข้ากับระบบ Moodle version 3.4 โดยเปิดเรียน
ตามเง่ือนไขใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 2561 ขณะนี้รอขอความเห็นชอบจากกรมส่งเสริมการเกษตร ประธาน สามารถ
ทําระบบรอได้เลย และทําหนังสอืขออนุมัติหลักการกรมฯ  
มตทิีป่ระชุม   1. รับทราบ  
มตทิีป่ระชุม   2. มอบ กนก. ทํารายละเอียดการใช้งาน โมบายแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook สําหรับอธิบดี 
และรองอธิบดี นําเรียนรองดาเรศร์ กิตติโยภาส 
มตทิีป่ระชุม   3. มอบทุกกลุ่มช่วยดูคลิปประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook และประชาสัมพันธ์ 
ทางไลท์กลุ่มต่างๆ  
          4.1.4 กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ผลการดําเนินงาน 1) Database 
Platform รวมฐานทําได้ใน V.2005 2) Backup and Recovery ดําเนินการสํารองข้อมูลทุกระบบเป็นราย
เดือน แบ่งเป็น Backup แบบ host เป็นรายเดือน Backup Database แยกเก็บเป็นรายวันย้อนหลัง 2 สัปดาห์ 
และทดสอบการกู้คืนข้อมูลทีละ Platform ทุกเดือน โดยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ได้ทําการทดสอบการกู้คืน
ข้อมูล SQL Server 2005 Database Platform จํานวน 7 ระบบ ประกอบด้วย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ระบบศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร 
ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจํา ระบบห้องสมุด และระบบโครงการสายใยรัก ผู้อํานวยการ
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบโครงการสายใยรัก ยกเลิกการใช้งานแล้ว 3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ปี 2560 – 2564 จะนําเสนอแผน DOAE-DE 4.0 ให้ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา ประธาน เน้นในส่วน 
ที่จะทําในเร็วๆ น้ี จะทําอะไร ในส่วนไหนให้ชัดเจน 4) Digital Literacy 1. การลงนาม MOU ระหว่างกรมส่งเสริม
การเกษตรกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ในเรื่อง Digital For Farmer และ Digital For Officer เลื่อนออกไปก่อน 
และจะแจ้งกําหนดการให้ทราบอีกครั้ง เมื่อจัดทํา MOU แล้ว กระบวนการต่อไปจะต้องจัดทําแบบประเมินวัดระดับ 
จัดทําหลักสูตรการพัฒนา Digital ในแต่ละระดับ เพ่ือยกระดับทักษะ Digital และมีการวัดผลการพัฒนาควบคู่ไป
ด้วย 2. การฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการเกษตร วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560  
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ จะเชิญกลุ่ม/ฝ่ายหารือในการจัดทําหลักสูตรอีกคร้ัง 5) แผนงานโครงการ 
ดําเนินการ 1. จัดทําโครงการ 100 ล้านบาท จํานวน 1 โครงการ ฝากกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลจัดทํา TOR  
2. จัดทําโครงการงบพ้ืนฐาน จํานวน 1 โครงการ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รับเขียน TOR  
และทะเบียนเกษตรกร งบประมาณ 300 ล้านบาท จะมีการเกลี่ยงบ จะขอหารือกลุ่มทะเบียนเกษตรกรและกลุ่ม
วิเคราะห์และวางระบบข้อมูลต่อไป 6) การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกอบด้วย 1. จ้างเหมาบริการระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2561 2. จ้างเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์  
ปี 2561 ไม่มีผู้ยืนซอง อยู่ระหว่างสรุปเสนอกรมฯ ผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ต้องทําเรื่องใหม่ โดยจะจ้าง
วิธี e-bidding รอบ 2 หรือวิธีคัดเลือก และได้สอบถามจากบริษัทที่มาซื้อซองเสนอราคาที่ไม่มาย่ืน เน่ืองจากราคาสูง 
ประธาน ราคาที่สูง เน่ืองจากเมื่อสํารองข้อมูลแล้ว จะต้องทําการกู้คืนข้อมูลให้สามารถใช้งานได้  3. จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 9 รายการ 4. จ้างพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่ 5. จ้างพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร รายการ 
ที่ 4 และ 5 กรมฯ ยังไม่ลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน 6. จ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร กรมฯ โอนงบประมาณจ้างเหมาบริการดูแล
ระบบฐานข้อมูล Oracle Exadata วงเงิน 15,000,000 บาท มาให้แล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ดําเนินการต่อ ประธาน 
สามารถเดินเรื่องได้เลย เริ่มสัญญาเมื่อไหร่ให้ระบุไว้ในสัญญา 7) เน็ตประชารัฐ ผลการสํารวจ ศพก. มีประมาณ 
260 แห่งจาก 882 แห่งที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต (แต่อาจจะไม่ใช้เน็ตประชารัฐ) คือ กรณี ศพก. อยู่ในพ้ืนที่ 
            ให้บริการเน็ต... 



 ๗ 
  
ให้บริการเน็ตประชารัฐ สามารถเช่ือมต่อผ่าน wifi โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และกรณี ศพก. อยู่นอกเหนือพ้ืนที่ให้บริการ 
เน็ตประชารัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดต้ังเดินสายสัญญาณ fiber optic และค่าใช้จ่ายรายเดือน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการประสาน TOT ขอพิกัดติดต้ังอุปกรณ์ wifi ของโครงการเพ่ือตรวจสอบว่ามี ศพก. ใดอยู่ในพ้ืนที่ให้บริการ 
แต่ยังไม่ได้รับ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศเข้าร่วมประชุมจัดทํา
หลักสูตรสําหรับอบรมให้ประชาชนในโครงการเน็ตประชารัฐ โดยเสนอให้วิทยากรแกนนา จํานวน 1,000 คน  
สอนการใช้งาน App Protectplant, DOAE Farmbook, DOAE Smart Check และ Agri-Map ประธาน  
ขอ status เป็นแผนที่ จะได้รู้เป้าหมายของการเดินหน้าต่อไป 
มตทิีป่ระชุม   1. รับทราบ  
         2. การจ้างเหมาบริการดูแลระบบฐานข้อมูล Oracle Exadata ใหเ้ริ่มดําเนินการจ้างได้เลย 
         3. พิกัดติดต้ังอุปกรณ์ wifi โครงการเน็ตประชารัฐเป็นแผนที ่
          4.1.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป ผลการดําเนินงาน 1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561  
งบลงทุน 1. รายการรถตู้ ขนาด 12 ที่น่ัง จํานวน 1 คัน วงเงิน 1,214,000 บาท กําหนดย่ืนข้อเสนอราคา 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคณะกรรมการฯ 2. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 9 รายการ วงเงิน 81,050,000 บาท รายการจ้างพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร จํานวน 1 ระบบ 
วงเงิน 3,000,000 บาท และรายการจ้างพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่ จํานวน 1 ระบบ วงเงิน 3,000,000 บาท 
อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง งบดําเนินงาน 
1. รายการจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2561 แบ่งเป็น จ้างฯ จํานวน 3 เดือน  
เดือนละ 1,812,580 บาท วงเงินรวม 5,437,740 บาท กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กรมฯ 
ลงนามในสัญญาเม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และจ้างฯ 9 เดือน วงเงิน 16,323,260 บาท โดยวิธี  
e-bidding อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ เพ่ือขอความเห็นชอบการจ้าง 2. รายการจ้างเหมาบริการดูแล และบํารุงรักษา
ระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ปี 2561 แบ่งเป็น จ้างฯ จํานวน 2 เดือน วงเงิน 575,000 บาท กับ บริษัท 
แอพเวิร์คส์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างรายเดิม กรมฯ อนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา
สัญญากับผู้รับจ้าง และจ้างฯ 10 เดือน วงเงิน 3,425,000 บาท โดยวิธี e-bidding กรมฯ เห็นชอบการจ้างฯ  
ไม่มีผู้เสนอราคา อยู่ระหว่างการสรุปการพิจารณาผลของคณะกรรมการฯ เพ่ือเสนอกรมฯ ยกเลิกการจ้าง 2) ปรับปรุง
โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหนังสือเสนอกรมฯ แล้ว และได้ประสานกับกองการเจ้าหน้าที่
ได้รับแจ้งว่า กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล มีข้าราชการ 1 คน และภารกิจงานสามารถกระจายไปในกลุ่มงานต่างๆ ได้  
3) เปลี่ยนตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วัตถุประสงค์คือ ต้องการขออัตรากําลังเพ่ิม การเปลี่ยนตําแหน่งต้องไม่กระทบ
กับงานปกติ ห้ามขออัตรากําลังเพ่ิม ประธาน เราไม่สามารถประเมินการทํางานของพนักงานขับรถยนต์ได้  
จึงต้องการเปลี่ยนตําแหน่งที่สามารถปฏิบัติงานได้ 4) สอบข้อเท็จจริง อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน ให้ทําหนังสือขอขยายระยะเวลา ออกเร่ืองภายในวันน้ี (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560) 
มตทิีป่ระชุม   1. รับทราบ 
     2. มอบ ฝบร. จัดทําปฏิทินแต่ละรายการ สิ้นไตรมาสแรก (ธันวาคม 2560) สามารถทําสัญญา
รายการไหนได้บ้าง 
     3. มอบ ฝบร. เชิญ ผอ.กกจ. คุยเรื่องโครงสร้างกับรองดาเรศร์ กิตติโยภาส 

        4. ออกหนังสือขอขยายระยะเวลาการสอบข้อเท็จจริง  
                       4.2 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รายงาน ปี 2560 ได้รับการประสานจากกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารแจ้งให้ดําเนินการส่งรายงานการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประกอบด้วย รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
            การควบคุม... 



 ๘ 
 การควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย.2) สําหรับงวดต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดําเนินการส่งรายงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเรียบร้อยแล้ว 
ปี 2561 มี 2 กิจกรรม คือ 1) การสํารองและกู้คืนข้อมูลระบบงานและฐานข้อมูล (Application และ Database) 
ฐานข้อมูลดําเนินการสํารองและกู้คืนข้อมูลเดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 1 platform Application ดําเนินการสํารอง 
และกู้คืนข้อมูล platform ละ 3 ครั้งต่อปี เลือกจาก Sql server 2005, Sql server 2008, My Sql, Oracle 
Exadata, Oracle VM เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ได้ทําการทดสอบกู้คืนข้อมูล รอบเดือนตุลาคม 2560  
โดยเชิญผู้แทนจากกลุ่ม/ฝ่ายเข้าร่วมทดสอบการกู้คืนข้อมูล ดําเนินการโดยบริษัท MA กํากับโดยกลุ่มเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 2) การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT security) 
โดยทําโพรีซีบนไฟร์วอลและหาช่องโหว่ คาดว่าจะดําเนินการในเดือนธันวาคม 2560 ประธาน วิเคราะห์ระบบก่อน 
และหาวิธีป้องกัน แผนการดําเนินการต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ และมอบ กลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมการทดสอบสํารองและกู้คืนข้อมลู 
                       4.3 การดําเนินงานจัดการความรู้ (KM)  นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ 
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รายงาน ปี 2561 ยังไม่มีแผนจากคณะกรรมการจัดการความรู้คณะใหญ่ 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ  
                        4.4 การรบัฟงัข้อคดิเห็นและข้อรอ้งเรียน ผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ในเดือน
พฤศจิกายน 2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียน เน่ืองจากหมดโครงการมาตรการของรัฐ  

        ปัจจุบันมีโครงการการช่วยเหลือคา่เก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
ปลูกข้าวนาปี วันน้ี (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ส่งข้อมูลให้ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นครั้งแรก และมีประเด็นจากการประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ผู้บริหาร ธ.ก.ส. แจ้งกับรัฐมนตรีว่า ที่ ธ.ก.ส. ยังไม่จ่ายเงินค่าเก็บเก่ียวเน่ืองจาก กสก. ไม่ส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส.  
กสก.จึงประสานให้ ธ.ก.ส.นัดประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2560 เพ่ือหารือในรายละเอียด เน่ืองจากมติครม.ออกมาอย่างกว้างๆ ประเด็นการจ่ายเงินในพ้ืนที่ที่ไม่มี
เอกสารสิทธ์ิ และประเด็นข้าวนาปี เริ่ม 1 เมษายน ถึง 31 ตุลาคม พ้ืนที่ได้สอบถามว่า กรณีปลูกข้าว 2 รอบ ฤดูนาปี
ในรอบท่ี 1 ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ได้รับความช่วยเหลือแล้ว และในรอบที่ 2 ประสบภัยอีก สามารถช่วยเหลือ
ได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งทาง ธ.ก.ส. ไม่สามารถให้คําตอบได้ ธ.ก.ส.ได้ทําหนังสือหารือไปกรมการค้าภายในในประเด็น
ดังกล่าว ซึ่งกรมการค้าภายในยังไม่ตอบหนังสือกลับมา ปัจจุบัน ธ.ก.ส.ทําหนังสือลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
ขอให้จัดส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 ในรายจังหวัดที่มีความพร้อมและไม่มี
พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ เพ่ือ ธ.ก.ส. ใช้เป็นข้อมูลในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 ที่ได้รับการคัดกรองข้อมูลเพ่ือช่วยเหลือเป็นอันดับแรก 
โดย กสก. จะส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 
2560/61 และข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2560/61 ที่ประสบภัยพิบัติและผ่านการรับรองจาก ก.ช.ภ.อ. 
และใช้ข้อมูลที่เริ่มประสบภัยต้ังแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นมา 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
                       4.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นางอนงค์นาฎ ศรีรัตนา รายงาน ผลการดําเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม ผ่านเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเว็บไซต์ reportnews.doae.go.th 
เดือนตุลาคม 2560 จํานวน 7 ข่าว และเดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวน 5 ข่าว นอกจากแผนการปฏิบัติงานท่ีส่ง
ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปแล้ว สามารถเขียนข่าวส่งได้ที่กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

4.6 การพัฒนา... 
 



 ๙ 
                        4.6 การพฒันาสมรรถนะของบคุลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                             นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงาน การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์ฯ  
ประจําเดือนตลุาคม 2560 มีดังน้ี 
                             1. ฝึกอบรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 3 โครงการผสานพลังรัฐเพ่ือการบริหาร
จัดการด้านการเกษตรด้วยนวัตกรรม  GI  ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท 
เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ  จัดโดย GISTDA ผู้เข้าอบรม คือ นายสรายุทธ สิริภูษิต  
                             2. ฝึกอบรม : Smart Officer รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2560  
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันเกษตราธิการ ผู้เข้าอบรม คือ นางสาวยุพาพรรณ รักบัว 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 มีดังน้ี 
                             1. สัมมนา : มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมการบริการภาครัฐในยุคดิจิทัลเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
Transforming e-Government to Innovative Government for Smarter Life วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูนํ้า จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าสัมมนา คือ นายกิติศักด์ิ 
ปัญญาทรานนท์ และนายนิรันดร อ่อนน้อมดี  
                             2. สมัมนา : เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้เพ่ือขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 27 – 28 
พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพฯ จัดโดย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
ผู้เข้าสัมมนา คอื นายกิติศักด์ิ ปัญญาทรานนท์ 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ 
                       5.1 งาน AGRITECHICA 2017  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เข้าร่วมงาน AGRITECHICA 2017 ซึ่งเป็นงานแสดงเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรช้ันนําของโลก และร่วม
บรรยายในช่วงการประชุม Ag Machinery International Conference : South – East Asia in focus – “Will 
Western brands find their place?” ระหว่างวันที่ 12 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี เทคนิคของเค้าล้ําหน้าเราไป 3 ปี โดยใช้เครื่องมือว่ิงไปในพ้ืนที่และตรวจวัดค่าดิน 
                       5.2 แปลงใหญ่หัวขบวน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสําคัญกับแปลงใหญ่หัวขบวน ซึ่งกรมส่งเสริม
การเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บริษัทรีเค้า ที่เข้ามานําเสนอเป็นจุดเริ่มต้น การคาดการณ์อากาศ  
โดยนําข้อมูลการพยากรณ์อากาศทําเป็นกราฟเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของพืช การเจริญเติบโตของพืช 
กับการใช้นํ้าจะสัมพันธ์กัน เพ่ือกําหนดว่าพ้ืนที่แปลงใหญ่น้ันจะเพาะปลูกอะไร ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  
จุด Server ของ Nectec ที่จะไปทดสอบที่ อ.ชนแดน หากย้ายจุดไปที่ อ.ชนแดน อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ UAB 
สํารวจความแม่นยํา โดนบินสํารวจขอบแปลงใหญ่ เมื่อได้ข้อมูลกลับมาแล้วต้องหารือกับบริษัทรีเค้าอีกครั้งจัดทํา
โมเดลนําข้อมูลมาพยากรณ์ต่อไป การใช้โดนในการบินสํารวจ ระยะการบินจะตํ่ากว่าเคร่ืองบินและดาวเทียม  
ความคมชัดจะดีกว่าเห็นขอบเขตแปลง และสามารถแยกแปลงได้ แต่ต้องใช้คนเหมือนเดิม และดําเนินการขอ
ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Gisda ประธาน เมื่อใช้โดนแล้ว ต้องสามารถลดข้ันตอนได้ และคนดําเนินการตรวจสอบ  
ในการลงพื้นที่แปลงใหญ่หัวขบวนให้นํา แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook และแอปพลิเคชัน DOAE Smartcheck 
ร่วมทดสอบด้วย 
มตทิีป่ระชุม   1. รับทราบ  
มตทิีป่ระชุม   2. มอบ นายรุ่งศิริ ประสงค ์ประสาน Nectec ย้ายจุด Server ไปที่ อ.ชนแดน 
มตทิีป่ระชุม   3. มอบ นายสมเจต หนูอ้น ประสานของภาพถ่ายดาวเทียมจาก Gisda 

เลกิประชุมเวลา 15.15 น.  
 
.....................................................                                                 .................................................... 
     (นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)                                                          (นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ) 
   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน                                                    เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      ผู้จดรายงานการประชุม                                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


