รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบตั กิ ารกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2
ผู้มาประชุม
1. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ

ผู้อํานวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ

ประธาน

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ
3. นายสรายุทธ สิริภูษิต
4. นายรุ่งศิริ ประสงค์
5. นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ
6. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ
7. นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา
8. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย
9. นายวรวุฒิ อ้อยหวาน
10. นายกิติศกั ดิ์ ปัญญาทรานนท์
11. นางสาวศศิธร โคโต
12. นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์
13. นายอรุณชัย ศิริทรัพย์
14. นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สนิ
15. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์
16. นางสาวยุพาพรรณ รักบัว
17. นายฐิติพงษ์ วรสวัสดิ์
18. นางสาวภูรีนุช ไกรรมย์
19. นางสาวกชพรรณ เกษอินทร์ษา
20. นายณรงค์ รักอาชีพ
21. นางสาวชิลาวัลย์ เผ่ามุนี
22. นายสุฤชัย คล้ายเชียงราก
23. นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์
24. นายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์
25. นายประพนธ์ จิ้วจิ้น
26. นายกฤษณะ พูลทรัพย์
27. นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนม์จํารัส
28. นางสาวไกลกังวล เพชระบูรณิน
29. นางสาววัลย์ศิริ ไทยแท้
30. นายปฐม บุญทองนุ่ม
31. นายปวเรศ ทองลอย
32. นายปาณัสม์ จรูญรัตน์
33. นายภูบดี ศิวาวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร
ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักสถิติ
นักสถิติ
นักสถิติ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
34. นางสาวสิริรชา...
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34. นางสาวสิริรชา แก้วหย่อง
35. นางสาวปิยะพร ชึลเลอร์
36. นายนิรันดร อ่อนน้อมดี
37. นายนนทกานต์ ตรันเจริญ
38. นายธีระวัฒน์ เฉิดละออ
39. นางจีรวรรณ หนูเจริญ
40. นางสาวอุไรวรรณ บัวจันทร์
ผู้ไม่มาประชุม
41. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง
42. นางสาวกิตติยา รินเพ็ง
43. นายพิศาล สองมณี
44. นายสมเจต หนูอ้น
45. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
46. นางสาวสุดสงวน ไพยรัตน์
47. นางอาธิดา รักวงษ์
48. นางสาวชมภู่ สนนุช
49. นางมลวิภา อรรถฐาเมศร์
50. นายพรชัย ทุราช
51. นางสาวรติยง โลยะลา

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
ผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
พนักงานราชการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

ประชุม
ประชุม
อบรม
ราชการ
ลาพักผ่อน
ลาพักผ่อน
-

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.
นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ.ผู้อํานวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ รักษาการแทนผู้อํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.กล่าวเปิดประชุมประจําเดือนมกราคม.2561 และได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 กรมฯ จัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป จํานวน 1 ราย คือ นางสาวอุไรวรรณ บัวจันทร์
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
1.2 การจัดทํารายงานประจําปี 2560
กรมส่งเสริมการเกษตรได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปี 2560 ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร โดยมี ผู้อํานวยการกอง/สํานัก หรือผู้แทน เป็นกรรมการ ศสท. มอบ นายสรายุทธ สิริภูษิต
เป็นผู้แทนสํารอง และเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีประชุมคณะกรรมการฯ โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
(กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน) ได้ยกร่างเนื้อหาเบื้องต้นจากการสรุปผลการดําเนินโครงการ และมอบหมายให้
กอง/สํานัก พิจารณาเนื้อหาและความถูกต้อง และส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
มติทปี่ ระชุม 1. รับทราบ
2. มอบ กทก. กวข. และกนก. พิจารณาเนื้อหา และส่งให้นายสรายุทธ สิริภูษิต ตรวจสอบ รวบรวม
จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในกําหนดเวลา
1.3. Big data...
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1.3 Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคําสั่งที่ 1309/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 แต่งตั้ง
คณะทํางานพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย
1) คณะทํางานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านข้อมูลเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคมสัน จํารูญพงษ์) เป็นประธาน รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) เป็นรองประธาน ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเลขานุการคณะทํางาน ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน โดยรองประธานมอบศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เขี ย นโครงการเพื่ อ ของบประมาณ (งบกลางปี 2561) จํ า นวน 2 โครงการ คื อ
1. โครงการพัฒนาระบบ Big Data ด้านการเกษตร งบประมาณ 220 ล้านบาท แยกเป็น 3 เรื่อง 1.1 แผนที่ภาพถ่าย
ดาวเทียมความละเอียดสูง เพื่อช่วยในการวาดแปลง 1.2 ค่าจัดทําผังแปลงเกษตรกรรม แบ่งเป็น ที่ลาดชันน้อย
ปานกลาง สูง 1.3 ระบบวิเคราะห์และประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ 2. โครงการปฏิรูปการเกษตรสู่เกษตรสมัยใหม่
(Precision Farming) งบประมาณ 184.7 ล้านบาท ซึ่งได้ดําเนินการส่งโครงการไปที่กระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว
2) คณะทํางานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านข้อมูลสินค้าเกษตร
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
1.4 คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลงานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรมีคําสั่งที่ 1315/2560 ลงวันที่ 29 ธั นวาคม 2560 แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล งานส่ ง เสริ ม การเกษตร ประกอบด้ ว ย รองอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตร
(นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) เป็นประธาน ผู้อํานวยการกอง/สํานัก ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่นหรือผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาหรือผู้แทน
เกษตรจั งหวัดน่ านหรือผู้ แ ทน เกษตรจั งหวัดสุพรรณบุ รี หรือผู้แ ทน เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการศู นย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ผู้อํานวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ และผู้อํานวยการ
กลุ่ ม เครือข่ายคอมพิ วเตอร์ และการสื่อสาร เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เป้าหมายเพื่อกํ าหนดนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันเชิงบูรณาการ พิจารณาปรับปรุง
รูป แบบของการจั ด เก็บข้ อมู ล ให้ เป็น ประโยชน์ กั บผู้ ปฏิบั ติงานในพื้น ที่ ผู้ บริ หาร และหน่ ว ยงานของรัฐ กํา หนด
เป้าหมายในการนําข้อมูลทั้งภายใน ภายนอก จาก Social Media มาวิเคราะห์ (Big Data Analytics) และ
ประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร กํากับ ดูแล ติดตามประเมินผลแผนการเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์ข้อมูล
สารสนเทศร่วมกัน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ข้อคิดเห็นและปฏิบัติงาน
ตามที่เห็นสมควร
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 คณะทํ า งานขับ เคลื่อ นมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้า นการใช้ ดิ จิทั ล (Digital
Literacy) กรมส่งเสริมการเกษตร
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารดํ า เนิ น การยกร่ า งคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งาน
ขับเคลื่อนมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหว่าง
กรมส่งเสริมการเกษตรลงนาม คณะทํางานประกอบด้วย รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส)
เป็นประธาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ผู้อํานวยการกอง/สํานัก ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้อํานวยการกองพัฒนาเกษตรกร เป็นคณะทํางาน ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเลขานุการคณะทํางาน ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางานฯ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
นางสาววันเพ็ ญ ชํานาญ เสนอรายงานการประชุ มศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ได้ดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งที่ 12/2560 พร้อม
เอกสารประกอบวาระการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2561 ขึ้ น ระบบ Meetbox ของศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่เว็บไซต์ http://ictc.meetbox.doae.go.th ซึ่งยังไม่มีผู้เข้าแก้ไข/รับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องทีเ่ สนอให้ทปี่ ระชุมทราบ
4.1 งบประมาณปี 2561 และการจัดซื้อจัดจ้าง
นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ รายงานผลการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1. งบลงทุ น ณ วั น ที่ 24 มกราคม 2561 ผู ก พั น รอเบิ ก จ่ า ยร้ อ ยละ.1.37 เป็ น เงิ น
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 ผู้ชนะ
การเสนอราคา คือ บริษัท สยามนิสสัน เซลส์ จํากัด กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ส่งมอบ
ของภายใน 60 วัน ครบกําหนดส่งมอบตามสัญญาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
2) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 9 รายการ วงเงิน 81,050,000 บาท กรมฯ
เห็นชอบประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว กองคลังลงประกาศฯ ระหว่างวันที่ 24 – 29 มกราคม
2561 3) จ้างพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร จํานวน 1 ระบบ วงเงิน 3,000,000 บาท กรมฯ ลงนามเห็นชอบ
เพื่อประกาศเชิญชวนฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 กองคลังลงประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ 24 – 31 มกราคม
2561 กําหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 4) จ้างพัฒนาระบบรายงานพื้นที่ จํานวน.1.ระบบ วงเงิน.
3,000,000.บาท. ประกาศร่าง TOR ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 มกราคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อฯ
สรุปเสนอกรมฯผ่านกองคลังว่าไม่มีผู้เสนอข้อคิดเห็น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
2. งบดํ า เนิ น งาน.ณ.วั น ที่ . 24.มกราคม.2561 เบิ ก จ่ า ยได้ ร้ อ ยละ.9.76 เป็ น เงิ น
4,569,963.03 บาท ผูกพันรอเบิกจ่าย ร้อยละ 78.99 เป็นเงิน 36,995,375.52 บาท เงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้
ร้อยละ 11.26 เป็นเงิน 5,272,641.45 บาท รายละเอียดการใช้จ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 รายการจ้ า งเหมาบริ ก ารระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต แบบองค์ ก ร.ปี . 2561
จํานวน 2 รายการ
1) จั ด จ้ า งฯ.จํ า นวน 3 เดื อ น (ต.ค. – ธ.ค.60) เดื อ นละ 1,812,580 บาท
วงเงินรวม 5,437,740 บาท กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2560 และพฤศจิกายน 2560
เรียบร้อยแล้ว (ส่งบันทึกตรวจรับของเดือนธันวาคม 2560 ให้กองคลังแล้ว)
2) จัดจ้างฯ จํานวน 9 เดือน (1 ม.ค. – 30 ก.ย.61) วงเงิน 16,323,260
บาท โดยวิธี e-bidding กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) เบิกจ่ายรายเดือน รวม 9 เดือน เดือนละ 1,805,090 บาท
2.2 รายการจ้างเหมาบริการดูแล และบํารุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์
ปี 2561
1) จัดจ้างฯ...

ห น้ า | 5
1) จัดจ้างฯ จํานวน 2 เดือน (ต.ค. – พ.ย.60) วงเงิน 575,000 บาท กับ
บริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด ผู้รับจ้างรายเดิมกรมฯ ลงนามสัญญาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30
พฤศจิกายน 2560เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2) จัดจ้างฯ จํานวน 10 เดือน (1 ธ.ค. 60 – 30 ก.ย.61) โดยวิธีคัดเลือก
วงเงิน 3,425,000 บาท กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กับ บริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด
เบิกจ่ายราย 2 เดือน รวม 5 งวดๆ ละ 685,000 บาท
2.3 จ้ า งเหมาบริ ก ารดู แ ลและบํ า รุ ง รั ก ษาระบบฐานข้ อ มู ล หลั ก ปี 2561
วงเงิน 15,000,000 บาท ส่งหนังสือขออนุมัติหลักการและงบประมาณ เสนอกรมฯ ผ่าน กองแผนงาน เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2561 (อยู่ระหว่างกองแผนงานตรวจสอบและเสนอกรมฯ ต่อไป)
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2 ผลการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2561
4.2.1 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2561 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 23
มกราคม 2561 จํ า นวน 903,376 ครั ว เรื อ น จากเป้ า หมาย 5.7 ล้ า นครั ว เรื อ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.85
จากแผนการดําเนินงาน ไตรมาส 1 : เป้าหมาย 500,000 ครัวเรือน ไตรมาส 2 : เป้าหมาย 1.2 ล้านครัวเรือน
ขณะนี้ไตรมาส 2 ดําเนินการได้ร้อยละ 75 และได้มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ปลูกไม้ผล
ไม้ยืนต้นมาขึ้นทะเบียน รวมทั้งแจ้งให้ทบทวนช่วงเวลาในการปลูกข้าวซึ่งในปี 2560/61 แบ่งการปลูกข้าวเป็น 3 ช่วง
คือ ปลูกพฤษภาคม ปลูกเมษายน และปลูกมิถุนายน
2) ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (FarmerOne) ได้มีการประชุมคณะทํางาน
จั ด ระเบี ย บ ชํ า ระข้ อ มู ล และการจั ด ทํ า รายงานฐานข้ อ มู ล เกษตรกรกลาง ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 17
มกราคม 2561 ที่ประชุมได้หารือเรื่องวันที่ตัดยอดข้อมูลของระบบ FarmerOne ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ได้ข้อสรุปคือ ตัดยอดทุกสิ้นปีปฏิทิน และมอบ
สํานักงานเศรษฐกินการเกษตรประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการ FarmerOne
เพื่ อ ปรั บ แก้ MOU ให้ มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น รวมทั้ ง มอบหมายให้ สรอ. พั ฒ นารายงาน FarmerOne
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
3) จัดทําและส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61
และข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2560/61 ที่ประสบภัยพิบัติ ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร รวมทั้งหมดตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 จํานวน 10 ครั้ง ในเดือนมกราคม 2561 จํานวน 3 ครั้ง
4) โครงการสวัส ดิก ารแห่ง รัฐ ปี 2560 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จํานวน 11.4 ล้านคน ขณะนี้อยู่ระหว่างการนํามา
ตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรว่ามีเกษตรกรรายใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 เพื่อแสดงผล
ในระบบทะเบียนเกษตรกรต่อไป
5) การให้บริการข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จํานวน 1 เรื่อง คือ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกรข้าวของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2557-60
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบงานวิจัย
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2.2 กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล นางสาวศศิธร โคโต รายงานผลการดําเนินงาน
1) การเปรียบเทียบข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกระหว่างข้อมูลพยากรณ์ กับข้อมูล รต.
ปีเพาะปลูก 2560/61 ประเมินได้ว่า ข้าวนาปีผลพยากรณ์สูงกว่า รต. จํานวน 225,651 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.38
ข้าวนาปรัง...
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ข้าวนาปรังผลพยากรณ์สูงกว่า รต. จํานวน 7,878,249 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.08 เนื่องจากเพิ่งเริ่มฤดูปลูกข้าวนาปรัง
ในส่วนของพืชอื่นๆ เช่น ปาล์มน้ํามัน ผลพยากรณ์สูงกว่า รต. จํานวน 1,166,553.89 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.38
ดํ า เนิ น การตรวจสอบข้ อ มู ล รายจั ง หวั ด เพื่ อ ดู ค วามแตกต่ า ง และตรวจสอบการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของจั ง หวั ด
2) ส า ร ส น เ ท ศ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร ( http://www.agriinfo.doae.go.th)
การเข้ารับบริการเว็บไซต์เดือนมกราคม 2561 มีผู้เข้ารับบริการ จํานวน 4,557 ราย เทียบกับเดือนธันวาคม 2560
ลดลงร้อยละ 13.97 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41
ข้อมูลที่เข้าชมมากที่สุด คือ เรื่องการปลูกพืช
3) งานภูมิสารสนเทศ ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลตามเกณฑ์การใช้
จ่ายเงิน ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 จํานวน 2.38 ล้านแปลง จากเป้าหมาย 2.30 ล้านแปลง ผล
การวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลตามตัวชี้วัด ภาพรวมข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 จัดทําได้ร้อยละ 59.52
คิ ด เป็ น คะแนนตั ว ชี้ วั ด กรมฯ ได้ ค ะแนน 5 จั ง หวั ด ที่ ทํ า คะแนนได้ น้ อ ยกว่ า 3 จํ า นวน 8 จั ง หวั ด คื อ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี อุทัยธานี อุดรธานี พังงา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ระนอง และจังหวัดกระบี่ ดําเนินการแจ้งผลการวาดแปลง
ตามตัวชี้วัดในไลน์กลุ่มวาดแปลง และ ไลน์ ict dev เรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบข้อมูล พบการนําเข้าข้อมูลแบบจุด
ในระบบ geofarmer และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้นําเข้าข้อมูลแก้ไขและจัดส่งข้อมูลใหม่ และ Harddisk ระบบเต็ม
ดําเนินการลบข้อมูลที่ไม่จําเป็นต้องเก็บใน Harddisk ออก ผลการดําเนินงาน 1) การจัดทําชั้นข้อมูลเพิ่ม 2 ชั้น คือ
เขตพื้นที่ปลูกพืช GI และโครงการส่งเสริมการปลูกพืช คือ โครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการพืชหลากหลาย
4) การขับเคลื่อนนโยบาย Zoning by Agri-Map มีการประชุมหารือเมื่อวันที่ 9
และ 18 มกราคม 2561 โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) เป็นประธาน ผลการหารือ
- ให้กรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาจัดทําข้อมูลพื้นที่ความเหมาะสมต่อการปลูกพืช
เพิ่มเติม โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (กวพ.)
สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (สสจ.) และกองส่งเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่ และวิศวกรรม
เกษตร (กพวศ.) ร่วมกันพิจารณารายชื่อพืชเสนอ ซึ่งขณะนี้ มีรายชื่อพืช 17 ชนิดพืช คือ กระเทียม กล้วยหอมทอง
ชมพู่ ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ฝรั่ง พริก มะขามหวาน มะม่วง มะยงชิด มะปรางหวาน ลองกอง ลิ้นจี่ ส้มเขียวหวาน
ส้มโอ และพืชสมุนไพร
- ให้จัดตั้งคณะอํานวยการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตามนโยบาย Zoning by
Agri-Map โดยเชิญกอง/สํานักที่เกี่ยวข้อง 4 กอง ได้แก่ ศสท. กวพ. สสจ. และ กพวศ. โดยมอบหมายให้ กวพ.
เป็นเลขานุการ
- ให้ ศสท. คัดเลือกเกษตรกรที่มีการวาดผังแปลงดิจิทัลแล้วในพื้นที่ปลูกข้าว
และอยู่ในพื้นที่ Zoning ประเภท s3, N
- ให้ กวพ. จัดส่งผลการดําเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวไม่เหมาะสม
เป็นเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2560 ให้ ศสท. นําขึ้นข้อมูลใน ssmap
มติทปี่ ระชุม 1. รับทราบ
2. มอบ กวข.สรุปผลการวาดผังแปลงนําเรียนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ดาเรศร์ กิตติโยภาส)
และจัดทําแผนการติดตามผลการวาดผังแปลงในจังหวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
4.2.3 กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ผู้อํานวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ รายงานผล
การดําเนินงาน
1) ระบบโครงการส่ง เสริม การปลูก ข้า วโพดเลี ้ย งสัต ว์ฤ ดูแ ล้ง หลัง นา
ปี 2560/61 และระบบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 กําลังดําเนินการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบพื้นที่การปลูก การพิจารณาผล ประมวล จัดทํารายงาน และการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2561 ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน และโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว
ร่วมกับ...
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ร่วมกับกรมปศุสัตว์ โดยมีเงื่อนไขเกษตรกร 1 คน เข้าร่วมได้ 1 โครงการ พื้นที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นพื้นที่ปลูกข้าว
พื้นที่ไม่เกิน 15 ไร่ ได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 2,000 บาท ได้ประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีดําเนินการจ่ายเงินแล้ว ธ.ก.ส.จะส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) เพื่อนํามา
ปรับปรุงในระบบทะเบียนเกษตรกร และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook
2) ระบบโครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ได้รับมอบหมายจากรอง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายสําราญ สารบรรณ์) ให้ดําเนินการพัฒนาระบบ บุคคลเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรกร
โครงการ 9101 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนหารือการบันทึกข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
3) ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&VSystem) ได้รับการประสานจากกลุ่มติดตาม
และประเมินผลกองแผนงาน ให้จัดทําระบบติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานแต่ละกิจกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการจะเปิดระบบให้บันทึกข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2.4 กลุ่มเครือข่ายคอมพิว เตอร์แ ละการสื่อสาร นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รายงานผลการดําเนินงาน
1) Database Platform ดําเนินการรวมฐานข้อมูล MySQL จากจํานวน 35 ระบบ
11 เครื่อง ทําการ Migrate แล้ว 15 เครื่อง รอ Migrate 10 เครื่อง อยู่ในสัญญาที่บริษัทดูแล 2 ฐานข้อมูล
อยู่นอกเหนือจากบริษัทดูแล 3 ฐาน ซึ่งต้องดําเนินการย้ายและทดสอบเอง
2) Computer and Network
2.1) ระบบอินเตอร์เน็ต 2.1.1) เพิ่ม BW ให้กับ MPLS Branch 30 MB
สําหรับสํานักงานเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด 2.1.2) เพิ่มวงจร Internet Broadband 1 G สําหรับส่วนกลาง
2.1.3) ปรับ Routing และระบบ Security ใหม่ 2.1.4) ทํา BW load Balance 2.1.5) ทํา DNS ขณะนี้
ดําเนินการในข้อ 2.1.3 – 2.1.5 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม 2561
2.2) การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายไปอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดําริ
ด้านการเกษตร ดําเนินการส่งแผนผังการเดินสาย Fiber/TOR ให้กองส่งเสริมโครงการพระราชดําเริ การจัดการพื้นที่
และวิศวกรรมเกษตร (กพวศ.) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง กพวศ.ดําเนินการจัดจ้างต่อไป
2.3) การจั ด สรรเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 5 ชุ ด พร้ อ มเดิ น ระบบ
สายสัญญาณ ณ อาคาร 3 ให้กับสํานักขยายเมล็ดพันธุ์พืช
2.4) การจัดสรรเครื่องพิมพ์ (สี 1 ชุด, ขาว-ดํา 2 ชุด) ให้กับกลุ่ม/ฝ่าย ได้แก่
1) เครื่องพิมพ์สี จัดสรรให้ กลุ่มวิเคราะห์และวางระบข้อมูล โดยขอเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ ทของกลุ่มวิเคราะห์และ
วางระบบข้อมูลไปติดตั้งที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 2) เครื่องพิมพ์ ขาว-ดํา จัดสรรให้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
และกลุ่ ม ทะเบี ย นเกษตรกร โดยขอเครื่ อ งพิม พ์ ที่มี ส แกนเนอร์ข อง กลุ่ม ทะเบีย นเกษตรกร ให้ก ลุ ่ม ฐานข้อ มูล
สารสนเทศ
3) Cyber Security ดําเนินการแจ้งการแก้ไขปัญหาไวรัส Special Video ของ
Facebook แจ้งตรวจสอบและติดตั้ง Patch เพื่อป้องกันช่องโหว่ Meltdown และ Spectre และส่งเจ้าหน้าที่
เข้าตรวจสอบและติดตั้ง Patch เพื่อป้องกันช่องโหว่ Meltdown และ Spectre
4) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2560 – 2564
4.1) คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ตามคําสั่ง
กรมส่งเสริมการเกษตรที่ 1315/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลงาน
ส่งเสริมการเกษตร และกําหนดประชุมครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
4.2) Digital Literacy กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทํา MOU กับสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะ...
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สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล จํานวน 530 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
ราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เบื้องต้นทําการทดสอบสมรรถนะบุคลากรกรมฯ ในส่วนกลาง โดยจัดกลุ่ม
สมรรถนะออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน กลุ่มที่ 2 ทักษะขั้นต้นสําหรับการทํางาน กลุ่มที่ 3 ทักษะ
ประยุกต์สําหรับการทํางาน โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับรองระดับมาตรฐานสมรรถนะ 3 ระดับ
คือ ระดับที่ 1 เป็นการเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลที่มีทักษะขั้นพื้นฐาน โดยผู้เข้าร่วมการ
ทดสอบได้ผ่านการทดสอบตามที่กําหนดในกลุ่ม 1 ระดับที่ 2 เป็นการเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการ
ใช้ดิจิทัลที่มีทักษะขั้นต้นสําหรับการทํางาน ดังนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบได้ผ่านการทดสอบตามที่กําหนด ในกลุ่ม 1 และ
กลุ่ม 2 หรือ ผู้เข้ารับการทดสอบได้ผ่านการทดสอบตามที่กําหนด ในกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 ระดับที่ 3 เป็นการเข้าสู่
มาตรฐานสมรรถนะความสามารถ ด้านการใช้ดิจิทัล ที่มีทักษะประยุกต์สําหรับการทํางาน โดยผู้เข้ารับการทดสอบ
ได้ผ่านการทดสอบตามที่กําหนด กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ซึ่งในการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้
ดิจิทัล จะทดสอบเพื่อวัด 2 ระดับพร้อมๆ กัน คือ ระดับที่ 1 และ ระดับที่ 2 การทดสอบครั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พัก การสมัคร
สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://dl.doae.go.th เข้ารับการอบรมในวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร กําหนดสอบประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะ
ในวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ จะแจ้งให้ผู้สมัครทดสอบทราบภายหลังจาก
เข้ารับการอบรม
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2.5 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจทิ ลั
1) การเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์ รายงาน การพัฒนา
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผู้เรียน ดําเนินการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และยืนยัน
ผ่าน E-mail โดยดึงข้อมูลมาจาก DPIS ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคล ตรวจสอบข้อมูลบุคคล เช่น การลงทะเบียนเรียน
คะแนน เป็นต้น ระบบตรวจสอบและพิมพ์ใบประกาศ ค้นหาจากเลขบัตรประจําตัวประชาชน 2) ผู้ดูแลระบบระบบ
รายงานสรุ ป ผล/รายชื่อ ผู้ ล งทะเบี ย นตามหลั กสู ต ร/ชุ ด วิช า ระบบรายงานสรุป ผลผู้เ รี ย นตามหลัก สู ตร/ชุด วิ ช า
นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ชี้แจงเพิ่มเติม ได้รายงานการพัฒนาระบบการลงทะเบียนออนไลน์และการออกใบประกาศ
ให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทราบว่า ระบบฯ จะเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 31 มกราคม 2561
และพร้อมเปิดใช้งาน ประธาน เชิญประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์ ให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรทราบ
2) แอปพลิเคชัน Farmgear นายปาณัสม์ จรูญรัตน์ รายงาน เป็นแอปพลิเคชัน
สําหรับให้เกษตรกรจองเครื่องจักร ประโยชน์ คือ เกษตรกรไม่ต้องซื้อเครื่องจักร ลดต้นทุน และลดความผิดพลาด การ
ใช้งานแอปพลิเคชัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) เกษตรกร การใช้งานแอปพลิเคชัน คือ เข้าใช้งาน โดยชื่อผู้ใช้งานและ
รหัสผ่านเหมือนแอปพลิเคชัน Doae Farm book เมื่อ Login แล้ว แอปพลิเคชันจะแสดงเครื่องจักรในบริเวณ
ใกล้เคียง เลือกแปลงที่ต้องการใช้เครื่องจักร ทําการเลือกขนาดเครื่องจักร/อุปกรณ์เสริม (จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
แรงม้า ระยะเวลาการทํางานของเครื่องจักร(ไร่/ชั่วโมง) ราคา/ชั่วโมง) ระบุวันที่ต้องการใช้เครื่องจักร และตรวจสอบ
สถานะการจอง 2) เจ้าของเครื่องจักร การใช้งานแอปพลิเคชัน คือ แอปพลิเคชันจะแสดงรายการความต้องการ
ทํ า การเลื อ กรั บ งาน เลื อ กเครื่ อ งจั ก ร/รั บ งาน เมื่ อ เจ้ า ของเครื่ อ งจั ก ร กดรั บ งาน สถานะจะแจ้ ง กลั บ
ไปที่เกษตรกรในหน้าตรวจสอบสถานะ ประธาน ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรนํามาจากแหล่งใด ต้องแยกเครื่องจักร
ของเกษตรกรกับบริษัท ระบุราคาให้ชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของเครื่องจักร คือใคร เกษตรกรควรจะเลือกเครื่องจักร
ในหน้าแรก นายปาณัสม์ จรูญรัตน์ ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเครื่องจักร นํามาจากเว็บไซต์คูโบต้า เจ้าของเครื่องจักร
เบื้องต้น เป็นเกษตรกรที่มีเครื่องจักร นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ชี้แจงเพิ่มเติม แนวทาง คือ เกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่
นําเครื่องจักร...
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นําเครื่องจักรมารวมกัน เกษตรกรสามารถดูความพร้อมที่จะนําเครื่องจักรไปทํางานในบริเวณนั้นๆ และระยะทาง
เป็นต้น จากข้อเสนอแนะจะนําไปปรับ และทดสอบการใช้งานต่อไป
3) แอปพลิเคชัน Farmman นายภูบดี ศิวาวงศ์ รายงาน เป็นแอปพลิเคชัน
อํานวยความสะดวกในการผสมปุ๋ย และดูแลพืชได้ง่ายขึ้น การใช้งานแอปพลิเคชัน เข้าใช้งานโดยใช้เลขทะเบียน
เกษตรกรและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ คลิกเพิ่มแปลงวิเคราะห์แม่ปุ๋ย สามารถเพิ่มแปลงได้ 2 วิธี คือ เพิ่มแปลงด้วย
ตนเอง ระบุ ชื่ อ แปลง ชนิ ด พื ช วั น ปลู ก พื้ น ที่ ป ลู ก (ไร่ / งาน) และเพิ่ ม แปลงจากทะเบี ย นเกษตรกร
คลิกเลือกแปลงที่ต้องการจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เมื่อทําการเพิ่มแปลงเรียบร้อย แอปพลิเคชันจะให้เลือก
การวิ เ คราะห์ NPK และวิ เ คราะห์ ปุ๋ ย นอกจากนั้ น แอปพลิเ คชั นมี ร ะบบการแจ้ ง เตื อ นการจั ด การน้ํ า การใส่ ปุ๋ ย
การจัดการวัชพืช และการจัดการศัตรูพืช และคําแนะนําการวิเคราะห์ดิน นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ชี้แจงเพิ่มเติม
แอปพลิเคชันช่วยในการจัดการแปลง ช่วยในการคํานวณปุ๋ย โดยใช้ข้อมูลแปลงจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ผู้เชี่ยวชาญ แอปพลิเคชันกรณีบุคคลเป้าหมายเดียวกัน คือ เกษตรกร ให้รวมเป็นแอปพลิเคชันเดียวเพื่อความสะดวก
ในการใช้งาน
4) QR Code นางสาวสิริรชา แก้วหย่อง รายงาน จากการประชุมร่วมกัน
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้ดําเนินการจัดทําผังภาพรวมขั้นตอนการซื้อขาย จัดทํา Check List ตั้งแต่การสมัครใช้งาน
จนถึงขั้นตอนการส่งสินค้า และให้วิสาหกิจชุมชน 11 กลุ่มเริ่มดําเนินการซื้อขายผ่าน QR Code ตามผัง และ Check
List นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ชี้แจงเพิ่มเติม จะมีการจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจะมีการ
ซื้อขายสินค้าผ่าน QR Code ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 11 กลุ่มที่มีความพร้อม ประธาน ชี้แจง/ทําความเข้าใจกับ
วิสาหกิจชุมชนทั้ง 11 กลุ่มในการซื้อขายผ่าน QR Code
5) Facebook Fanpage Digital DOAE เปิดเพจเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 มียอดถูกใจเพจ 395 ครั้ง ยอดผู้ติดตาม 416 คน Video แนะนําการใช้งาน
Doae Smart check ยอดผู้รับชม 2,759 คน แชร์ทั้งสิ้น 72 ครั้ง Video แนะนํา Doae Farmbook จากการสัมภาษณ์
เกษตรกร ยอดผู้รับชม 1,019 คน แชร์ทั้งสิ้น 36 ครั้ง Video แนะนําการใช้งาน Doae Farmbook ยอดผู้รับชม
708 คน แชร์ทั้งสิ้น 36 ครั้ง
มติทปี่ ระชุม 1. รับทราบ
2. มอบ กนก.เชิญประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์
4.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน
นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รายงาน
การสํารองและกู้คืนข้อมูล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ได้มีการทดสอบกู้คืนข้อมูล ซึ่งในการทดสอบได้คัดเลือก
ระบบที่มีแพลตฟอร์มของฐานข้อมูล. Oracle 10g (Database Platform) จํานวน 4 ระบบ ประกอบด้วย
1. ระบบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2. ระบบข้อมูลบริหารงานบุคคล (ก.พ.) 3. ระบบเกษตรกร
ปราดเปรื่อง Oracle 10g + 11g (Database Platform) 4. ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.4 การดําเนินงานจัดการความรู้ (KM)
นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
แจ้งต่อที่ประชุม ยังไม่มีการดําเนินงาน เนื่องจากยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่และยังไม่ได้รับแจ้งให้ดําเนินการ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.5 การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย แจ้งต่อที่ประชุม ในเดือนมกราคม 2561 มีเรื่องร้องเรียน 2 เรื่อง
คือ ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี
ปีการผลิต...
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ปีการผลิต 2560/61 ของอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และอําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับเรื่องเมื่อวันที่ 19
มกราคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการตอบผู้ร้อง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา รายงานการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ Reportnews
(ตัดยอดวันที่ 24 ม.ค. 61) เดือนมกราคม 2561 จํานวน 5 ข่าว ซึ่งข่าวที่ได้ออกสื่อ จํานวน 1 ข่าว คือ ข่าวพัฒนา
ระบบส่งเสริมเกษตร SSMAP ให้บริการผ่านเว็บเสริมประสิทธิภาพวางแผนเพาะปลูก ซึ่ง ศสท. ได้จัดส่งข่าวให้
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมฯ เพื่อจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ จํานวน 3 ข่าว คือ SSMAP Zoning และการลุกพื้นที่น้ําเค็ม
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.7 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ศสท. ประจําเดือน
มกราคม 2561 มี 1 โครงการ เจ้าหน้าที่ 1 คน คือ ฝึกอบรม : โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ระหว่างวันที่ 22 ถึง
31 มกราคม 2561 ณ วัด โสมนัส ราชวรวิห าร กรุง เทพฯ, สํา นัก งาน ก.พ. จัง หวัด นนทบุรี และโครงการส่ว น
พระองค์สวนจิตรลดาจัดโดย สํานักงาน กพ. ผู้เข้าอบรม คือ นายพิศาล สองมณี
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ พิจารณา
5.1 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงและตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รอบที่ 1/2561
นางวันเพ็ญ ชํานาญ รายงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ประธานมอบหมาย
ให้กลุ่ม/ฝ่ายปรับปรุงรายละเอียดให้เป็นไปตามปี 2561 ซึ่งกําหนดให้กลุ่ม/ฝ่าย ส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
เพื่อฝ่ายบริหารทั่วไปจะได้รวบรวมส่งกองการเจ้าหน้าที่ภายในกําหนดเวลา ขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดจัดส่ง
มติทปี่ ระชุม มอบกลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบตัวชี้วัด รอบ 2/2560 เพื่อพิจารณาจัดทําตัวชี้วัด รอบ 1/2561
ส่งคุณรุ่งศิริ ประสงค์ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ก่อนเที่ยง
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

....................................................
(นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)
ผู้จดรายงานการประชุม

....................................................
(นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

