
รายงานการประชุมศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ครั้งที่ 12/2560 เม่ือวันพธุที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชมุศูนย์ปฏบิตักิารกรมส่งเสรมิการเกษตร ชั้น 2 
***************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นางสุวรรณี  ศิริรัตนภิญโญ  ผู้อํานวยการกลุ่มฐานข้อมลูสารสนเทศ ประธาน 
  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2. นางสาวยุพา  แซ่ช้ือ  ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเกษตร  
3. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ  ผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร  
4. นายรุ่งศิริ  ประสงค์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
5. นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
6. นายสรายุทธ  สิริภูษิต  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล  
7. นางสิริลักษณ์  น้อยเคียง  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการพิเศษ  
8. นางรัตนาภรณ์  เตียวประเสริฐ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
9. นางอนงค์นาฏ  ศรีรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
10. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
11. นางอาธิดา  รักวงษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
12. นายวรวุฒิ  อ้อยหวาน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
13. นายพรชัย  ทุราช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
14. นางสาวรติยง  โลยะลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
15. นางสาวศศิธร  โคโต  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
16. นายอุดมพงษ์  ตวงประยงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
17. นายสราวุธ  วงศ์ทรัพย์สนิ  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
18. นายสมเจต  หนูอ้น  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
19. นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  
20. นางสาวนารีรัตน์  บัลลังก์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
21. นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
22. นายฐิติพงษ์  วรสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
23. นางสาวภูรีนุช  ไกรรมย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
24. นางสาวกชพรรณ  เกษอินทร์ษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
25. นายณรงค์  รักอาชีพ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
26. นางสาวชิลาวัลย์  เผ่ามนีุ  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
27. นายสุฤชัย  คล้ายเชียงราก  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
28. นายกฤษณะ  พูลทรัพย์  นักสถิติ  
29. นางสาวณิวัฒนา  ต้ังชนม์จํารัส นักสถิติ  
30. นายกฤษฎา  ธรรมสิทธ์ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
31. นายกีรเดช  โรจน์กิจอนันต์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
32. นางสาวไกลกังวล  เพชระบูรณิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
33. นางสาววัลย์ศิริ  ไทยแท ้  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

            34. นายปฐม... 
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34. นายปฐม  บุญทองนุ่ม  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
35. นางสาวชมภู่  สนนุช  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
36. นายปวเรศ  ทองลอย  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
37. นายปาณัสม ์ จรูญรัตน์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
38. นายภูบดี  ศิวาวงศ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
39. นางสาวสิริรชา  แก้วหย่อง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
40. นางสาวปิยะพร  ชึลเลอร์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
41. นายนิรันดร  อ่อนน้อมดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
42. นายนนทกานต์  ตรันเจริญ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
43. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน์  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
44. นายธีระวัฒน์  เฉิดละออ  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
45. นางจีรวรรณ  หนูเจรญิ  เจ้าพนักงานธุรการ  
46. นางมลวิภา  อรรถฐาเมศร์  พนักงานราชการพิเศษ  

ผู้ไม่มาประชุม 
47. นายประพนธ์  จิ้วจิ้น  นักสถิติ ราชการ 
48. นายอรุณชัย  ศริิทรัพย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ   ราชการ 
49. นายกิติศกัด์ิ  ปัญญาทรานนท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ลาป่วย 
50. นายพิศาล  สองมณ ี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลาพักผ่อน 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
  นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ.ผู้อํานวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ.รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.กล่าวเปิดประชุมประจําเดือนธันวาคม.2560.และได้ดําเนินการประชุม   
ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระที ่1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  1.1 กรมฯ มีคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขันได้เข้ารบัราชการ จํานวน 2 ราย คือ 
  1. นางสาวภูรีนุช  ไกรรมย์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
  2. นางสาวกชพรรณ  เกษอินทร์ษา ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ตามคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1182/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560  
  1.2 กรมฯ มีคําสั่งย้ายราชการ จํานวน 1 ราย คือ นายสรายุทธ สิริภูษิต ตําแหน่งนักวิชาการ
สถิติชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 271) กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ไปดํารงตําแหน่งนักวิชาการสถิติ
ชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 270) กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ตามคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร  
ที่ 1243/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ  

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2560 เม่ือวันพธุที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
  นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ เสนอรายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ทั้งน้ี ได้ดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งที่ 11/2560 
พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมครั้งที่ 12/2560 ขึ้นระบบ Meetbox ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ที่เว็บไซต์ http://ictc.meetbox.doae.go.th ซึ่งมีผู้เข้ามาแก้ไข/รับรองรายงานการประชุม  
ซึ่งฝ่ายเลขาฯ จะดําเนินการแก้ไขต่อไป 
มตทิีป่ระชุม   รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 11/2560 เม่ือวันพธุที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
 ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องทีเ่สนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 4.1 งบประมาณปี 2561 และการจัดซ้ือจัดจ้าง  
  นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ รายงานผลการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดังน้ี 

1) งบลงทุน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ผูกพันรอเบิกจ่ายร้อยละ.1.37 เป็นเงิน
1,212,000 บาท เงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ ร้อยละ 98.63 เป็นเงิน 87,052,000 บาท รายละเอียดการใช้จ่าย
และจัดซื้อจัดจ้าง.1).จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน.1.คัน.วงเงิน.1,214,000.บาท ผู้ชนะการเสนอ
ราคา คือ บริษัท สยามนิสสัน เซลส์ จํากัด อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ เพ่ือลงนามในสัญญา 2) จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 9 รายการ วงเงิน 81,050,000 บาท คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือตรวจทาน/ปรับปรุง
รายละเอียดของร่าง TOR แต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเสนอร่าง TOR ได้ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 
3) จ้างพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร จํานวน 1 ระบบ วงเงิน 3,000,000 บาท คณะกรรมการฯ เสนอร่าง TOR 
เสนอกรมฯ ผ่าน กองคลังแล้ว และจัดทํารายงานขอความเห็นชอบ เสนอกรมฯ ผ่าน กองคลัง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 
4) จ้างพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่ จํานวน.1.ระบบ วงเงิน.3,000,000.บาท.คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เสนอกรมฯ ผ่าน กองคลัง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (กองคลังตรวจสอบ 
และแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560) 

2) งบดําเนินงาน.ณ.วันที่.22.ธันวาคม.2560 เบิกจ่ายได้ร้อยละ.0.37 เป็นเงิน 
175,445.94 บาท ผูกพันรอเบิกจ่ายร้อยละ 56.30 เป็นเงิน 26,367,708.73 บาท เงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้  
ร้อยละ 43.33 เป็นเงิน 20,294,825.33 บาท รายละเอียดการใช้จ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง 1) รายการจ้างเหมา
บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร.ปี.2561 จํานวน 2 รายการ 1.1) จ้างฯ.จํานวน 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค.
60) เดือนละ 1,812,580 บาท วงเงินรวม 5,437,740 บาท กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทําบันทึกตรวจรับส่งกองคลังแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 1.2) จ้างฯ จํานวน 9 เดือน 
(1 ม.ค. – 30 ก.ย.61) วงเงิน 16,323,260 บาท คณะกรรมการฯ สรุปพิจารณาผลฯ เสนอกรมฯ ผ่าน กองคลัง 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 รออุทธรณ์ 7 วันทําการ จึงจะลงนามในสัญญาได้ 2) รายการจ้างเหมาบริการดูแล 
และบํารุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี 2561 2.1) จ้างฯ จํานวน 2 เดือน (ต.ค. – พ.ย.60) วงเงิน 
575,000 บาท กับบริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด 2.2) จ้างฯ 10 เดือน (1 ธ.ค. 60 – 30 ก.ย.61) โดยวิธีคัดเลือก 
วงเงิน 3,425,000 บาท กับบริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ ช้ีแจงเพ่ิมเติม รายการจ้างเหมา
บริการดูแลระบบฐานข้อมูล Oracle Exadata วงเงิน 15 ล้านบาท ได้ประสานกองแผนงานแจ้งว่า รายการน้ีไม่อยู่ใน 
คง.2 และให้ดําเนินการขออนุมัติหลักการกรมฯ  
มตทิีป่ระชุม 1. รับทราบ  
      2. มอบ กคค. ร่างหลักการรายการจ้างเหมาบริการดูแลระบบฐานข้อมูล Oracle Exadata 
 4.2 ผลการดาํเนนิงานประจําเดือนธนัวาคม 2560  

  4.2.1  กลุ่มทะเบียนเกษตรกร  
 ผลการดําเนินงานข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี  2561  

(ตามสถานท่ีขึ้นทะเบียน) เป้าหมายรวมทั้งประเทศ 5.7 ล้านครัวเรือน ผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 25 
ธันวาคม 2560 จํานวน 629,181 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.04 เง่ือนไขการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล  
หลังปลูก 15 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ผลการขึ้นทะเบียนของ สสก. จะขึ้นในช่วงของฤดูฝน ณ ขณะนี้ยังไม่มีการปลูก 
เพราะฉะน้ันยอดจึงน้อย 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  
          4.2.2 กลุม่วิเคราะห์... 
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     4.2.2  กลุ่มวิเคราะหแ์ละวางระบบข้อมูล  
1) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรด้านพืช ครั้งที่ 4/2560 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 4/2560 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมพิจารณาการพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด 23 ชนิด 
ประกอบด้วย ข้าวและพืชไร่ 6 ชนิด ไม้ผล ไม้ยืนต้น  9 ชนิด พืชผัก 4 ชนิด และประมง 4 ชนิด โดยผลการพยากรณ์
ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2560/61 ไตรมาส 4/2560 ในปี 2561 สินค้าที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 16 ชนิด 
ลองกองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมากที่สุดร้อยละ 174.22 คาดว่า ปี 2561 ปริมาณผลผลิตอาจล้นตลาด และมีราคาตกตํ่า 
สินค้าที่มีแนวโน้มลดลง 3 ชนิด คือ ถั่วเหลือง ข้าวนาปี และมันสําปะหลัง ในส่วนของทิศทางปริมาณการผลิตสินค้า
ประมงที่สําคัญที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นคือ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดํา ปลานิล ปลาดุก 2) สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร 
ดําเนินการจัดทําข้อมูล 4 ด้านหลัก และเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://www.agriinfo.doae.go.th เรียบร้อยแล้ว 
ประกอบด้วย ข้อมูลภาวะการผลิตพืช (รต.) ปี 2559 ข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ไตรมาส 3/2560 
ข้อมูลบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร และข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลรายจังหวัด 77 จังหวัด สําหรับจํานวนผู้เข้าใช้บริการ
เดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวน 14,548 ราย และเดือนธันวาคม 2560 จํานวน 2,671 ราย ข้อมูลที่เข้าชมมากท่ีสุด 
คือ เรื่องการปลูกพืช 3) การให้บริการข้อมูล (ขอข้อมูลเป็นทางการ) มี 3 ราย คือ คุณพิณสุรางค์ หล่อวานิชรัตน์  
ขอข้อมูลสถิติการผลิตไม้ผลในภาคเหนือ เพ่ือศึกษาวิจัย คุณศุภกิจ ทับไกร ขอข้อมูลสถานการณ์การผลิตละมุด  
ปี 2558 – 2559 รายจังหวัด ระดับประเทศและรายอําเภอในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือศึกษาวิจัย และสมาคม
ประกันวินาศภัย ขอข้อมูลเน้ือที่ปลูกเสียหาย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลังโรงงาน ปี 2554 – 2560 รายจังหวัด 
เพ่ือวิเคราะห์จัดทําข้อมูลประกอบการประกันภัย 4) การเปรียบเทียบข้อมูลเนื้อที่ปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 
2560/61 และปีเพาะปลูก 2561/62 เป็นการคาดการณ์เน้ือที่ปลูกพืชโดยใช้ข้อมูลจากระบบรายงานข้อมูล
ภาวะการผลิตพืช (รต.) ที่ผ่านมา มาวิเคราะห์และคาดการณ์ผลผลิตของปีถัดไป โดยนําเน้ือที่ปลูกมาวิเคราะห์ 
ในเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งประเมินได้ว่า เน้ือที่ปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2560/61 จํานวน 59,582,653 ไร่  
ความเช่ือมั่น 95% และเน้ือที่ปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2561/62 จํานวน 57,832,883 ไร่ ความเช่ือมั่น 95% 
5) ระบบสารสนเทศการผลิตด้านการเกษตร Online ปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 รายงาน 
การเพาะปลูกพืชทั้งหมด 355 ชนิดพืช และมีการเพาะปลูกพืช 10 อันดับแรก (จากมากไปน้อย)  คือ ข้าวนาปี 
ยางพารา อ้อยโรงงาน มันสําปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มนํ้ามัน ข้าวนาปรัง สับปะรด ลําไย และมะพร้าว 
6) งานภูมิสารสนเทศ ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ปี 2561 ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 จํานวน 
1,035,682 แปลง คิดเป็นร้อยละ 25.8 ของเป้าหมาย 4 ล้านแปลง วาดด้วยระบบ GisAgro ร้อยละ 1.26  
ระบบ Qgis ร้อยละ 9.5 และระบบ FAARMis ร้อยละ 15 ซึ่งจังหวัดที่วาดด้วยระบบ GisAgro สูงสุด คือจังหวัด
พิษณุโลก ประมาณ 6,000 แปลง วาดด้วยระบบ Qgis สูงสุด คือจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 55,000 แปลง และวาด
ด้วยระบบ FAARMis คือจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 27,000 แปลง ผลการวาดแปลงตามเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน    
ไตรมาสแรก เป้าหมาย 3.5 ล้านแปลง จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ 17 จังหวัด คือ ปทุมธานี อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ราชบุรี 
สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว หนองบัวลําภู 
นครปฐม บุรีรัมย์ และสุโขทัย ผลการดําเนินงาน 1) การจัดทําช้ันข้อมูลเพ่ิม 2 ช้ัน คือ พืชผัก ผลไม้ GI และขอบเขต
พ้ืนที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2) ระบบ geofarmer ปรับปรุงการนับยอด
ข้อมูล การดึงข้อมูลแปลงที่ยังไม่วาด การตรวจสอบผลงานการวาดแปลง 3) การปรับปรุงช้ันข้อมูลสารสนเทศ      
ช้ันข้อมูล GAP สถานการณ์ลุ่มนํ้าเค็ม 7) งานด้านศึกษาวิจัย 2 เรื่อง คือ การวาดผังแปลงในพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการทดสอบการวาดแปลงในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 8) การจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ คือ รายการจ้างพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่ และรายการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าวสําหรับบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ การจัดทําตัวช้ีวัดการวาดแปลง 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  
          4.2.3 กลุม่ฐานข้อมูล... 
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 4.2.3  กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ  
1) ระบบโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ฤดูแล้ง หลังนา  

ปี 2560/61 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ได้ร่วมเป็นวิทยากรช้ีแจงข้ันตอนการใช้ระบบงานให้กับเจ้าหน้าที่  
จํานวน 31 จังหวัด ณ โรงแรมโฆษิต จังหวัดเพชรบูรณ์ ประธาน มอบหมายนายพรชัย ทุราช และนายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์ 
ประสาน กวข. จัดทําแผนที่ นายสรายุทธ สิริภูษิต ช้ีแจงเพ่ิมเติม เบ่ืองต้นได้ปรึกษากันแล้ว จะดําเนินการจัดทําแผนที่
ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์น้ี (ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560)  2) ระบบติดตามสถานะงบประมาณรายจ่าย 
งบลงทุน กองคลังได้ประสาน ขอความร่วมมือในการพัฒนาระบบติดตามสถานะงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ซึ่งได้
พัฒนาและนําเสนอให้กองคลังตรวจสอบและทดสอบแล้ว กองคลังจะจัดประชุมช้ีแจงขั้นตอนการใช้ระบบงานผ่าน 
VDO Conference ประมาณต้นเดือนมกราคม 2561 และเปิดใช้ระบบงาน  
มตทิีป่ระชุม    1. รับทราบ  
  2. มอบ กสท. ประสาน กวข. จัดทําแผนที่ระบบโครงการส่งเสริมการปลกูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้ง 
หลังนา ปี 2560/61 
  3. มอบนางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ ทดสอบระบบติดตามสถานะงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน 

 4.2.4  กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละการสื่อสาร  
1) การจัดทาํ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  

(องค์การมหาชน) ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 2) การจัดตั้ง
คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร มอบหมายให้ ศสท. ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นประธาน ผอ.กอง/สํานัก ผอ.สสก.ที่ 4 หรือผู้แทน ผอ.สสก.ที่ 5 หรือผู้แทน เกษตรจังหวัดน่านหรือ
ผู้แทน เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีหรือผู้แทน เป็นคณะกรรมการ ผอ.ศสท. เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ผอ.กสท.
และผอ.กคค. เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 3) การระบาดของไวรัสบน Facebook ได้ดําเนินการ             
แจ้งเวียนแนวทางป้องกันการเกิดไวรัส Special Video ของ Facebook บนเว็บไซต์ http://ssnet.doae.go.th 
เรียบร้อยแล้ว 4) การนําเสนอผลการดําเนินงานจัดทําแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมส่งเสริมการเกษตร 
ซึ่งได้รายงานต่อท่านรองดาเรศร์ กิตติโยภาส เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  

 4.2.5  กลุ่มพฒันานวัตกรรมดิจิทลั  
 1) การพัฒนา Mobile Application บนพื้นทีแ่ปลงใหญ่ เพื่อเข้าสู่เกษตร 4.0 

ดําเนินการ 2 แอปพลิเคชัน คือ แอปพลิเคชันสําหรับจัดการเครื่องจักรในพ้ืนที่แปลงใหญ่ เครื่องจักรกล รถแทรกเตอร์ 
และแอปพลิเคชันสําหรับให้คําแนะนําการใช้ปุ๋ย แม่ปุ๋ย เป็นการให้คําแนะนําตามค่าการวิเคราะห์ดินและการ
ตรวจสอบช้ันดิน 2).การพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งเดิมการลงทะเบียนในระบบเจ้าหน้าที่จะต้องนําข้อมูล
การลงทะเบียนเข้าระบบ Moodle  ซึ่งตอนน้ีพัฒนาให้สามารถนําข้อมูลการลงทะเบียนเข้าระบบ Moodle อัตโนมัติ 
เบ้ืองต้นทดสอบแล้วไม่มีปัญหาในการใช้งาน ส่วนระบบรายงานและระบบการพิมพ์ใบประกาศและวุฒิบัตรสามารถดึง
ข้อมูลได้จากระบบ Moodle ส่วนที่ต้องปรับปรุงคือการรายงานผล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดูเง่ือนไขของระบบรายงาน 
3) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชัน DOAE  Farmbook ยอดการดาวน์โหลดอยู่ที่ 2,000 กว่าบัญชี DOAE Smart 
Check ยอดการดาว์นโหลดอยู่ที่ 800 กว่าบัญชี ได้ดําเนินการจัดทํา Clip VDO เพ่ือนําเสนอบนเฟสบุ๊ค ขณะนี้ยอด
การเข้าชม DOAE Smart Check มีมากถึง 2,000 ครั้ง ซึ่งในการประชุมคร้ังต่อไปจะนําเสนอรูปแบบของการดูยอด
การเข้าชมจากเฟสบุ๊ค แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook จะปรับปรุงในส่วนของ Farmbook Officer เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการตรวจสอบแปลง และยืนยันแปลงผ่านแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ส่วน DOAE 
Smart Check จะเพ่ิมการสื่อสารเป็น 2 ทาง โดยเร่ิมจาก Crowdsourcing ก่อน เพ่ือให้สมาชิกสามารถเก็บข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่เป็น Crowdsourcing ได้ 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  4.3 การดําเนินการ... 
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 4.3  การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน  
  นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รายงาน 

1) การสํารองกู้คืนข้อมูล เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ได้มีการทดสอบกู้คืนข้อมูล ประจํารอบเดือนพฤศจิกายน 2560 
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operation Center: NOC) ช้ัน 3 อาคาร 1 มีผู้แทนจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย  
เข้าร่วมการทดสอบกู้คืนข้อมูล ซึ่งในการทดสอบได้คัดเลือกระบบที่มีแพลตฟอร์มของฐานข้อมูล.SQL.Server.2008.
ที่ได้สํารองข้อมูลไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มาทําการทดสอบกู้คืนข้อมูล จํานวน 5 ระบบ ประกอบด้วย  
1. ระบบทะเบียนสินทรัพย์ (Asset) 2. ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (RBM) 3. ระบบรายงานข่าว
ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร (Report News) 4. ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร  
(e-Project) 5. ระบบรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/2558 (Dry Season) โดยการทดสอบกู้คืน
ข้อมูลสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 2) ระบบการควบคุมภายในระดับกรม ในส่วนของ ปอ.กรมฯ ปี 2561 มีเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับ ศสท. 2 เรื่อง คือ การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสํารอง
และกู้คืนข้อมูล 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  

 4.4  การดําเนินงานจัดการความรู้ (KM)  
  นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

แจ้งต่อที่ประชุม ยังไม่มีการดําเนินงาน เน่ืองจากยังไม่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหญ่และยังไม่ได้รับแจ้งให้ดําเนินการ 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  

4.5  การรบัฟงัข้อคดิเหน็และข้อร้องเรียน  
 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ แจ้งต่อที่ประชุม ในเดือนธันวาคม 2560 ยังไม่มีข้อร้องเรียน 

แต่มีการสอบถามข้อมูลสืบเน่ืองจากโครงการการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ผู้ปลูกข้าวนาปี ซึ่งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้จ่ายเงิน สถานการณ์ขณะน้ี  
กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และ
ข้อมูลการช่วยเหลือภัยธรรมชาติ ซึ่ง ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินค่าเก็บเก่ียวโดยนําพ้ืนที่ประสบภัยหักด้วยพ้ืนที่ปลูกข้าว เป็น
ข้อมูลที่ใช้สําหรับจ่ายเงินช่วยเหลือ ไร่ละ 1,200 บาท ปัญหาในขณะน้ี คือ ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
บางส่วน จากการทดสอบระบบการจ่ายเงิน ทําให้ผู้ที่มีรายช่ือประสบภัยได้รับเงิน ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ทําหนังสือแจ้งพ้ืนที่จะ
เริ่มจ่ายเงินวันที่ 15 มกราคม 2561  
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  

 4.6 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  
   นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา รายงานการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ Reportnews   
(ตัดยอดวันที่ 26 ธค. 60) ปีงบประมาณ 2561 เดือนธันวาคม 2560 จํานวน 6 ข่าว ซึ่งข่าวที่ได้ออกสื่อมี 3 ข่าว.
คือ ข่าวการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
ข่าวการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2560 
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร และข่าวการใช้งานและทดสอบแอปพลิเคชัน Doae Farmbook  
หรือสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาข้ึน และจากการ
ประชุมคณะทํางานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ตัวช้ีวัดปี 2561 ศสท. ยังอยู่ในกลุ่มเดิม/เกณฑ์ตัวช้ีวัดเดิม 
คือ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอ่ืนๆ อย่างน้อยเดือนละ 5 ข่าว นอกจากน้ี ได้ประสานสถานีวิทยุ เพ่ือดําเนินการ
สัมภาษณ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการโปรโมทแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook และ DOAE Smart 
Check และกรณีที่แอปพลิเคชันมีการอัพเดทจะแจ้งสถานีวิทยุเพ่ือประชาสัมพันธ์ทางวิทยุต่อไป ตามแผนที่กําหนดไว้ 
คือ 2 เดือน 1 ครั้ง และหารือที่ประชุมขอช่ือผู้ประสานงานในการส่งข่าวกลุ่ม/ฝ่ายละ 1 คน  นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ 
ช้ีแจงเพ่ิมเติม กรมการค้าภายใน จัด Facebook Live เรื่อง ไขข้อข้องใจ กับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
          ปีการผลิต... 
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ปีการผลิต 2560/61 (ด้านการตลาด) ศสท. ควรเปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารผ่าน Facebook  
เช่น สร้างเพจของ ศสท. นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา หารือที่ประชุมให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ร่วมเป็น Admin คอยตอบคําถาม
และเสนอข่าวที่น่าสนใจวันละ 1 ข่าว เพ่ือดึงดูดให้ผู้คนติดตามมากขึ้น นายวรวุฒิ อ้อยหวาน สอบถามเพ่ิมเติม 
ข่าวที่จะนําไปเผยแพร่ควรขออนุมัติกรมฯ ก่อนหรือไม่ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ช้ีแจงเพ่ิมเติม ควรท่ีจะกําหนด
แนวทางและขออนุมัติหลักการเสนอกรมฯ ประธาน ข่าวที่จะนําไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ควรมีความเหมาะสม 
ถูกต้อง และผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่ม/ฝ่าย นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ช้ีแจงเพ่ิมเติม ได้ทําหนังสือแจ้งปิดระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2560/61 ในวันที่ 15 มกราคม 2561 อาจจะใช้เรื่องน้ีประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DOAE Farm book มาใช้งาน นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ช้ีแจงเพ่ิมเติม ปัจจุบันมี
การประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน DOAE Farm book หลายช่องทาง เช่น การอบรมทุกจังหวัด จัดทําแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรตําบล เกษตรจังหวัด และจัดทําสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์  
มตทิีป่ระชุม    1. รับทราบ  
       2. ส่งรายช่ือผู้ประสานงานในการส่งข่าวให้ กสท. ดังน้ี ฝบร. : นางสาวยุพาพรรณ รักบัว,  
กทก. : นางสาวบัณฑรวรรณ เชาวนเมธา, กวข. : นางสาวกิตติยา รินเพ็ง, กสท. : นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา,  
กคค. : นางสาวรติยง โลยะลา, กนก. : นางสาวสิริรชา แก้วหย่อง 

 3. ร่วมกันกําหนดแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวภายใน ศสท. เพ่ือขออนุมัติหลักการกรมฯ 
 4.7 การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ศสท. ประจําเดือน
ธันวาคม 2560 ดังน้ี 
     1) ฝึกอบรม : เทคนิคการสรุปประเด็นและการนําเสนอข้อมูล ประจําปี 2561 รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ผู้เข้าสัมมนา คือ นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ และนางสาวศศิธร โคโต 

     2) สัมมนา : สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี     
ผู้เข้าสัมมนา คือ นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ และนางสาวกชพรรณ เกษอินทร์ษา 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  
 4.8 กรอบบนัทกึข้อตกลงตวัชี้วัดผูบ้รหิาร รอบที่ 1/2561  
 นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง รายงาน ตัวช้ีวัดกรมฯ ตามมาตรา 44 ตัวช้ีวัด 4.1 การพัฒนา
นวัตกรรม : แอปพลิเคชัน DOAE Smart Check (กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เป็นผู้รับผิดชอบ) ตัวช้ีวัด 4.2 การ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : การจัดทําผังแปลงเกษตรกรรม (การวาดแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร) 
เป้าหมายอยู่ที่ 4 ล้านแปลง (แบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรกเป้าหมาย 2 ล้านแปลง รอบ 2 เป้าหมาย 4 ล้านแปลง) 
ตัวช้ีวัด 5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร คัดเลือกจาก 10 โครงการ ปี 2561 ที่มีงบประมาณสูง การใช้จ่ายเงินของโครงการปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและกิจกรรมการวาดแปลง 
และถ่ายทอดเป็นตัวช้ีวัดเกษตรจังหวัด ข้อ 2.8 ทะเบียนเกษตรกร รอบ 1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําผังแปลง
เกษตรกรรมดิจิทัล วัดผล 50% ของ 4 ล้านแปลง รอบ 2 1) ระดับความสําเร็จของการจัดทําผังแปลงเกษตรกรรม
ดิจิทัลให้ครบ 4 ล้านแปลง 2) ร้อยละความสําเร็จของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประธาน ช้ีแจงเพ่ิมเติม ตัวช้ีวัด
ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ปี 2561 มีทั้งหมด 41 โครงการ โครงการที่เก่ียวกับ ศสท. คือ โครงการ  
ปี 2561 ซึ่ง ผู้อํานวยการกองแผนงาน แจ้งว่าแต่ก่อนในส่วนของเกษตรจังหวัดจะวัดผล 2 ตัว คือ e-Project. 
และ.RBM.แต่ปีน้ี อธส. ให้วัดผลที่ T&V System จึงอยากให้ กทก. ช่วยตรวจสอบแผนขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
          ส่งเสริม... 
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ส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2561 ซึ่งกองแผนงานได้ยกร่างให้ว่าถูกต้องและตรงกับงานหรือโครงการ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ช้ีแจงต่อที่ประชุม ข้อมูล ทบก. จะวัด Outcome 
ในไตรมาสที่ 4 ไม่ได้ เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 เดือนสุดท้ายคือ เดือนกันยายน อาจจะมีผู้ขึ้นทะเบียนไม่ถึง 50%             
ซึ่งจะยังรายงานจํานวนไม่ได้ นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง ช้ีแจงเพ่ิมเติม ตัวช้ีวัดผอ.กอง/สํานัก 1) งามตามยุทธศาสตร์ 
วัดร้อยละหรือระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานโครงการ ปีพ.ศ. 2561 2) งาน
ตามภารกิจ 2.1) งานศึกษาวิจัยหรือผลงานวิชาการ วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการศึกษา วิจัย หรือผลงาน
วิชาการ หรือเอกสารคู่มือที่ดําเนินงานในปีงบประมาณ 2561 2.2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วัดระดับ
ความสําเร็จของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 2.3) การดําเนินการตามภารกิจพ้ืนฐานหรืองานประจํา 
2.3.1) วัดร้อยละหรือระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามภารกิจพ้ืนฐาน/งานประจํา 2.3.2) วัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (เป็นตัวช้ีวัดเฉพาะผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริม             
และพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9) 5.4) การลดกระดาษ วัดระดับความสําเร็จของการลดกระดาษ พิจารณาข้อมูลการ
จัดซื้อกระดาษย้อนหลัง 3 ปี และดูเป็นรายเดือนว่ามีการลดกระดาษอย่างไร เป้าหมายคือจะต้องลดการใช้และจัดซื้อ
กระดาษลง 5%  
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  

ระเบยีบวาระที ่5 เรื่องอ่ืนๆ 
   5.1 รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายงาน ดังนี ้
  1. คณะทํางานส่งเสริมการเกษตรดิจิทัล (DOAE Digital) มอบหมายกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร จัดประชุมตามข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
  2. คณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ (K-Tank) มอบหมาย 
นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา จัดประชุมพร้อมทบทวนคําสั่งคณะกรรมการฯ และมอบผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศ 
เพ่ือส่งเสริมการเกษตรพิจารณาวาระการประชุม 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  
   5.2 การจัดงานสานสัมพนัธแ์ละต้อนรบัปใีหม่ 2561  
 นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ รายงานสรุปประเด็นการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานสาน
สัมพันธ์และต้อนรับปีใหม่ 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4/2 
อาคาร 1 โดยนายสมสวย ปัญญาสิทธ์ิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ผู้อํานวยการกอง/สํานัก และ
ผู้แทน เข้าร่วมประชุม สรุปดังน้ี สีฟ้ามีผู้เข้าร่วมทั้งหมดโดยประมาณ 451 คน พิธีสงฆ์นิมนต์พระสงฆ์ วัดบัวขวัญ 
จํานวน 61 รูป เพ่ือให้พรปีใหม่แก่ผู้ร่วมงานและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เสร็จจากการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
ต้ังขบวนพาเหรดพร้อมกัน เวลา 08.00 น. นําขบวนโดยวงดุริยางค์ และกองเชียร์ทีมสีเขียว สีชมพู สีส้ม และสีฟ้า 
เคลื่อนขบวนจากอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตรไปยังสนามกีฬากรมวิชาการเกษตร และทําพิธีเปิดในเวลา 08.30 น. 
โดย  อธส .  การแข่ งขั น กีฬาและประกวดลี ด เดอร์ /กอง เ ชี ยร์  จะ เ ร่ิม ใน เวลา  09 .00 น .  ให้ เ วลา 
สีละ 10 นาที เสร็จแล้วต่อด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน สลับกับการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิง ไปจนถึง
เวลา 16.00 น. เริ่มแข่งขันกีฬามหาสนุก ในส่วนของการแข่งขันกีฬาเปตอง จะเริ่มต้ังแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น. 
ณ สนามเปตองด้านหลังตึกกรมวิชาการเกษตร งานสังสรรค์เริ่มเวลา 17.30 น. โดยให้นักกีฬาและกองเชียร์แต่ละสี
ทยอยเข้างาน (อาคาร 7) และรับคูปองหน้างานเพ่ือใช้ในการจับฉลากของรางวัล 200 ช้ิน (โดยนําคูปองไปใช้ในการ
สอยดาวภายในงาน) มีการประกวดร้องเพลงของ 4 สี กําหนดให้ประกวดสีละ 2 เพลง โดยให้ส่งรายช่ือเพลงและผู้ประกวด
ให้กับ สพท. ภายในวันที่ 3 มกราคม 2561 ของรางวัล อธส. มอบทองคํา 1 บาท เครื่องใช้ไฟฟ้า 5 รางวัล (ยังไม่ได้
ระบุว่ามีอะไรบ้าง) รธส. ท่านละ 2 สลึง และขอเงินสนับสนุนค่ารางวัลจับฉลากจาก ผอ. กอง/สํานัก (ตัวจริง ซึ่งไม่รวม
รักษาการฯ) ท่านละ 5,000 บาท (กพร. กับ กตน. 2 กลุ่ม 5,000 บาท) จับรางวัลเป็นรอบๆ รางวัลของ อธส.   
          จับเวลา... 
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จับเวลา 22.00 น. โต๊ะจีน กรมฯ ให้สีละ 25 โต๊ะ (โต๊ะละ 10 คน) ศสท. ได้โต๊ะจีน 3 โต๊ะจากค่าเฉลี่ยจํานวน
บุคลากรในศูนย์ฯ ส่วนจํานวนโต๊ะที่เกินให้บริหารจัดการเงินในส่วนที่เกินเอง (โต๊ะละ 1,500 บาท) ให้ทุกสีสรุป
จํานวนโต๊ะแจ้งภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ก่อนเท่ียง ถ้าสั่งโต๊ะจีนเพ่ิมให้ส่งเงินที่เพ่ิมจํานวนโต๊ะที่ฝ่ายการเงิน 
กองคลัง ภายในวันที่ 3 มกราคม 2561 การจัดเวที สถานที่ คณะกรรมการด้านสถานที่ช้ีแจงตําแหน่งการต้ังเวที 
และโต๊ะจีน โดยโต๊ะจีนจะจัดเป็นโซน 4 สี มีธงประจําสีปักทุกโต๊ะ (มีฉลากอยู่ที่โต๊ะ 1 ชุด เพ่ือใช้ในการจับรางวัล
ใหญ่) มีซุ้มอาหารจาก เขต 9 ซุ้ม และซุ้มเคร่ืองด่ืม 4 ซุ้ม ที่จอดรถและห้องนํ้าจะใช้บริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมวิชาการเกษตร ในส่วนของห้องนํ้าจะมีรถสุขาให้บริการ 2 คัน ในบริเวณงาน ประธาน แจ้งและหารือ 
ที่ประชุม ศสท. มีผู้เข้าร่วมงานกีฬาในช่วงเช้า จํานวน 46 คน ขอความเห็นการจ่ายค่าเสื้อสีตัวละ 80 บาท (ถ้าต่างคน
ต่างจ่ายจะเก็บค่าเสื้อคนละ 80 บาท) จากรายช่ือที่สํารวจในกลุ่ม/ฝ่าย ศสท. มีผู้เข้าร่วมงานสังสรรค์ จํานวน 39 คน  
ซึ่ง ศสท. ได้รับจัดสรรโต๊ะจีน 3 โต๊ะ (30 คน) เกินมา 9 คน อาจจะต้องซื้อโต๊ะจีนเพิ่ม 1 โต๊ะ จึงหารือที่ประชุม
ต้องการซื้อโต๊ะจีนเพ่ิมหรือไม่ ถ้าซื้อโต๊ะจีนเพ่ิมจะใช้เงินกองทุนสวัสดิการ 0.4  
มตทิีป่ระชุม    1. รับทราบ  
  2. มอบ ฝบร. เก็บเงินค่าเสื้อสีผู้เข้าร่วมงานกีฬา จํานวน 46 คน คนละ 80 บาท 
  3. ซื้อโต๊ะจีนเพ่ิมจํานวน 1 โต๊ะ 

 5.2 เส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Path)  
  นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ช้ีแจง ประเด็นที่ 1 การจัดต้ังกลุ่มใหม่คือกลุ่มพัฒนานวัตกรรม
ดิจิทัล ซึ่งจะจัดต้ังใหม่ไม่ได้ถ้ามีข้าราชการคนเดียว ต้องขอข้าราชการอีก 2 คน เน่ืองจากต้องมีข้าราชการ 3 คน     
จึงจะสามารถจัดต้ังกลุ่มใหม่ได้ เพราะฉะน้ัน กทก. มีอัตราว่างที่เป็นข้าราชการ 2 ตําแหน่ง คือตําแหน่งนักสถิติ 
ขณะนี้ได้ทําเรื่องขอเปลี่ยนตําแหน่งนักสถิติเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเรื่องได้ผ่าน กพ. กรมฯ แล้ว และรอ กพ. 
กระทรวงฯ ประชุม คาดว่าจะประชุมในวันที่ 25 มกราคม 2561 หากการประชุมอนุมัติ จะมีการเรียกบรรจุเพ่ิมใน
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ตําแหน่ง กทก. จะให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์แก่ กนก. จํานวน 1 ตําแหน่ง  
และให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 1 ตําแหน่ง ประเด็นที่ 2 Career Path ของ กกจ. ที่ทําไว้ปรับปรุงล่าสุด ปี 2557 
ผอ. กทก. จะต้องเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเดียว ถ้ามีใครได้รับมอบหมายให้เข้า
ประชุมเรื่อง Career Path ของกรมฯ จะฝากให้ขอเพ่ิมตําแหน่งนักสถิติ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประธาน 
Career Path ของตําแหน่ง ผอ.ศสท. ผู้อํานวยการระดับสูงทั่วไป เป็นตําแหน่งเปิด สามารถขึ้นได้ทุกตําแหน่ง ทุกวุฒิ
การศึกษา ไม่จําเป็นต้องเป็นนักสถิติและนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  

เลกิประชุมเวลา 11.30 น. 

 

 
     นางสาวภูรีนุช  ไกรรมย์                                        .................................................... 
    นางสาวยุพาพรรณ รักบัว                                                           (นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ) 
     ผูจ้ดรายงานการประชุม                                 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


