
รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครั้งที่ 10/๒๕60  เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 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 
7. นางรัตนาภรณ์  เตียวประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ   
8. นางอนงค์นาฏ  ศรีรัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
9. นางอาธิดา  รักวงษ์     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
10. นางสาวรติยง โลยะลา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
11. นายวรวุฒิ  อ้อยหวาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
12. นายพรชัย  ทุราช                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
13. นางสาวศศิธร  โคโต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
14. นายอุดมพงษ์  ตวงประยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ                      
15. นายอรุณชัย  ศิริทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ   
16. นายพิศาล  สองมณ ี                     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
17. นางสิริลักษณ์  น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการพิเศษ  
18. นายสราวุธ  วงศ์ทรัพย์สนิ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 
19. นายสมเจต หนูอ้น  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 
20. นางสาวกิตติยา รินเพ็ง  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ   
21. นางสาวนารีรัตน์  บัลลงัก์     เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน         
22. นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว         เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
23. นายฐิติพงษ์  วรสวัสด์ิ              เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน    
24. นายณรงค์  รักอาชีพ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
25. นางสาวชิลาวัลย์  เผ่ามนีุ    พนักงานธุรการ ระดับ 4                       
26. นายสุฤชัย  คล้ายเชียงราก พนักงานธุรการ ระดับ 4 
27. นายประพนธ์  จิ้วจิ้น                 นักสถิติ     
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. นางสาวชมภู่  สนนุช                     เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
         35. นางสาวดาราวรรณ... 



 ๒ 
 35. นางสาวดาราวรรณ  ทวีศักด์ิบวรกุล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
36. นางสาวจิตรา  มีพร  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
37. นายนนทกานต์  ตรันเจริญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
38. นายปาณัสม ์ จรูญรัตน์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
39. นายภูบดี  ศิวาวงศ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
40. นางสาวสิริรชา  แก้วหย่อง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
41. น.ส.ปิยะพร  ชึลเลอร ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
42. นายนิรันดร อ่อนน้อมดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
43. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
44. นายธีระวัฒน์ เฉิดละออ  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
45. นางจีรวรรณ  หนูเจรญิ เจ้าพนักงานธุรการ  
46. นางสาวนิสา  ทองแก้ว           เจ้าพนักงานธุรการ 
47. นางมลวิภา  อรรถฐาเมศร์              พนักงานราชการพิเศษ 

ผู้ไม่มาประชุม 
48. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ        ลาป่วย 
49. นายปฐม  บุญทองนุ่ม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                   ลาป่วย 
50. นายกิติศกัด์ิ ปัญญาทรานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ   ลาป่วย 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

       นางดาเรศร์  กติติโยภาส ผูอํ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กล่าวเปิดประชุม
ประจําเดือนกันยายน 2560 และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ  
  1.1 กรมฯ มีคําสั่งเลื่อน นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
ฝ่ายบริหารทั่วไป ขึ้นดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส) ฝ่ายบริหารทั่วไป  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 916/2560 ลงวันที่ 27  
กันยายน 2560  

             1.2 กรมฯ มีคําสั่งย้าย นายพรชัย ทุราช ตําแหน่งนักวิชาการสถิติชํานาญการ (ตําแหน่งเลขที่ 
273) กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ไปดํารงตําแหน่งนักวิชาการวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ (ตําแหน่งเลขที่ 287)  
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามคําสั่งกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ 855/2560 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 

    1.3 กรมฯ จัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป จํานวน 8 ราย คือ 
          1. นายธีระวัฒน์ เฉิดละออ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ปฏิบัติงาน  

กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล 
          2. นางสาวจิตรา มีพร ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน  

กลุ่มฐานข้อมลูสารสนเทศ 
          3. นายนนทกานต์ ตรันเจริญ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน  

กลุ่มฐานข้อมลูสารสนเทศ 
          4. นายปาณัสม์ จรญูรัตน์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน  

กลุ่มนวัตกรรมดิจิทัล 
          5. นายภูบดี ศิวาวงศ์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน กลุ่มนวัตกรรมดิจิทัล 

            6. นางสาวสิริรชา... 
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           6. นางสาวสิริรชา แก้วหย่อง ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน  
กลุ่มนวัตกรรมดิจิทัล 

          7. นางสาวปิยะพร ชึลเลอร์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน  
กลุ่มนวัตกรรมดิจิทัล 

          8. นายนิรันดร อ่อนน้อมดี ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน  
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละการสื่อสาร 

    1.4 กรมฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐาน  
4 ด้าน (IPV6) จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีความพร้อมในการ
บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพ้ืนฐานและบริการท่ีรองรับ IPV6 ต้องดําเนินการผ่านหลักเกณฑ์ บริการเว็บไซต์ 
(Website) บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) บริการโดเมนเนม (DNS) และการเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่
ระบบโดเมน (DNSSEC) ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ประเมินความพร้อมใช้ของบริการตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 – 25 สิงหาคม 2560 โดยบริการทั้งหมดต้องมีความเสถียรอย่างน้อย 80% 

    1.5 ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีคาํสัง่ปรบัปรุงโครงสร้างภารกิจ หน้าที่  
และบุคลากรของศสท. ประกอบด้วย 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม ได้แก่ 

  1) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบร.) : ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์/แจกจ่าย
เอกสาร งานการเงิน/บัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล การจัดทําแผนงาน โครงการงบประมาณ 
และการรายงานผลการปฏิบัติงาน บริหารจัดการงบประมาณประจําปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ดําเนินการเกี่ยวกับ 
การประชุมของหน่วยงาน เป็นต้น 
   2) กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (กวข.) : กําหนดระเบียบวิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมกับการจัดเก็บ 
รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล จัดทํารายงานสถิติการเพาะปลูก ระบบจัดเก็บ รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบปรับปรุงข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีให้เป็นปัจจุบัน บูรณาการข้อมูลด้านการเกษตร/ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ 
จัดทํามาตรฐานการกําหนดรหัสข้อมูลกลาง เป็นต้น ความพร้อมของภูมิสารสนเทศให้เทียบกับกรมพัฒนาท่ีดิน กรณีทํางานร่วมกัน 
จะทํางานในฐานะใด 
   3) กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ (กสท.) : พัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับใช้สนับสนุนในงาน
ส่งเสริมการเกษตร ควบคุม กํากับดูแล บริหารจัดการ การจัดทําเว็บไซต์และระบบอินทราเน็ตขององค์กร/ระบบสารสนเทศ       
ด้านสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Back Office) ประสานงาน ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้
ประโยชน์ในกรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ ท่ีผ่านมาการพัฒนาโปรแกรมส่วนใหญ่จะสนับสนุนการทํางานภายในกรมส่งเสริม
การเกษตร ถือว่าดีเม่ือเปรียบเทียบกับกรมต่างๆ 
     4) กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (กคค.) : ศึกษา 
วิเคราะห์ ออกแบบ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์/
จัดทําแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร กําหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ
และแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน และการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้สอดคล้อง ตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา กํากับดูแล และบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บโฮสต้ิงของ
หน่วยงาน ระบบเครือข่าย ฯลฯ ปีนี้สิ่งท่ีต้องระมัดระวังคือเร่ืองความม่ันคงและปลอดภัยของ Data base ฝากนายรุ่งศิริ ประสงค์ 
และนายวรวุฒิ อ้อยหวาน 
   5) กลุ่มทะเบียนเกษตรกร (กทก.) : ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรแบบบูรณาการ บูรณาการข้อมูลเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ/มาตรการภาครัฐต่าง ๆ ท่ีนําข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกร   
ไปใช้ มาจัดเก็บลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร ฯลฯ ข้อมูลในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือว่าฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรใหญ่ท่ีสุด 
เรามีฐานข้อมูลเกษตรกรท้ังประเทศ พ้ืนท่ีการเกษตรเราจะปิดปีนี้ให้ได้(ท่ีอยู่ในมือเรา) รัฐบาลต้องใช้ข้อมูลของเราในการวางนโยบาย 
พัฒนาประเทศ 
   6) กลุม่พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (กนก.) : ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
สนับสนนุด้านบรหิารจัดการในงานส่งเสริมการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือประยุกต์ใช้กับการพัฒนา 
ระบบดิจิทัลขององค์กร และสนับสนุนการปฏิบัติงาน บูรณาการระบบฐานข้อมูลดิจิทัลของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้พร้อมสําหรับ 
            การให้บริการ... 
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การให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดทํานวัตกรรมเชิงดิจิทัล ศึกษา ออกแบบและพัฒนา API สําหรับการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
เชิงระบบ ฯลฯ โมบายแอปพลิเคชันอนาคตมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ถ้าจะให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูล คงมองท่ีโม
บายแอปพลิเคชัน ข้อมูลท่ีผ่านมาไม่ได้ทําเพ่ือบริการเกษตรกร ต่อไปต้องพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกร/
บุคคลภายนอกเป็นหลัก 
ประธาน แนวทางการดําเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละกลุ่ม ให้เขียนเป็นตารางเม่ือดําเนินการในส่วนไหน ก็นํามาเขียนในตาราง
ส่วนนั้น เพ่ือจะรู้ว่าทํางานในส่วนไหนไปแล้ว 
  1.6 Digital Literacy แนวทางการดําเนินงานปี 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ศสท.) ได้จัดทําแผนร่วมกับสํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ช้ีแจงเพ่ิมเติม ก่อนหน้าน้ีได้ประสานงานกับสพท. และขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งคาดว่าจะลงนามได้ในเดือนตุลาคม 
2561 จะนําเรียนหารือกับผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอีกคร้ัง สําหรับ MOU Literacy 
นอกจากสํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และกองพัฒนาเกษตรกร ซึ่งกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
เป็นผู้ประสานงาน นางอนงค์นาฎ ศรีรัตนา ช้ีแจงเพ่ิมเติม Literacy คือ สิ่งที่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้องรู้ อาจจะ
ไม่ใช่เป็นคนลงมือทํา แต่ลงไปดูว่าเค้าขาดอะไร สิ่งที่เราทําไม่ได้ เราสามารถประสานผู้ที่มีความรู้มาสอน เรา
สามารถให้ความรู้ในเรื่องสารสนเทศเบื้องต้น 
           ประธาน Digital Literacy สําหรับศสท. สําคัญมาก เจ้าหน้าที่ของศสท. ต้องรู้มากกว่า
เจ้าหน้าที่กองอ่ืนในระดับเดียวกัน เช่น ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ต้องรู้ให้เหมาะสม ฝ่ายบริหาร 
ต้องใช้ฟังค์ช่ันของ MS.word ได้ อยากจะให้กําหนดหัวข้อเพ่ิมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ศสท. นายรุ่งศิริ ประสงค์ 
ช้ีแจงเพ่ิมเติม จากการประชุม ICT Dev เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ได้มีหัวข้อ Literacy IT กับ Non IT โดย
ให้ที่ประชุมเสนอว่า Literacy IT อะไรที่จะเรียนรู้ และ Literacy IT ที่จะสอนบุคคลภายนอกกอง ซึ่งตอนน้ียังไม่จบ 
โดยให้เสนอมาได้เรื่อยๆ ประธาน เป้าหมายต้องการให้อบรมทุกเดือน เช่น ฝบร. ต้องรู้เรื่องการนําข้อมูลการประชุม
ผู้บริหารขึ้น Meetbox เป็นต้น นางอนงค์นาฎ ศรีรัตนา ให้ความเห็นเพ่ิมเติม ประเด็น Non IT : Literacy ของ
เจ้าหน้าที่ภายในระดับเดียวกันต้องรู้มากกว่ากองอ่ืน เช่น การใช้งาน MS. Excel การเช็คอีเมล์ การตกแต่งรูป การ
เข้าใช้งานเว็บไซต์อ่ืนๆ ประธาน ให้ความเห็น ประเด็น Non IT สําหรับเจ้าหน้าที่ภายนอกกอง ให้จัดทําคลิปวิดีโอ 
ความยาวไม่เกิน 3 นาที ใส่เครดิต ศสท. เผยแพร่คลิปประมาณสัปดาห์ละ 1 คลิป สําหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เน้น
ที่ PC ประเด็น IT หรือ IT ที่ผู้บริหารควรรู้ ผู้บริหารระดับสูง อาจจะไปสอนพิเศษตัวต่อตัว ผู้บริหารระดับกอง/
สํานัก จัดอบรมประมาณ 1 – 1.5 ช่ัวโมง เช่น การเข้า Meetbok การใช้โมบายแคช เทมโพรารี่ เป็นต้น ช่วยไปทํา
หลักสูตร 1) สพท. ทําเป็นหลักสูตร 2) ศสท. ทําเดือนละ 1 ครั้ง (12 ครั้ง/ปี) จะโปรโมทให้คนเข้ามาเรียน จะทํา
ระบบรับสมัครแบบไหน จะสอนออนไลท์ หรือสอนในห้องประชุม เช่น สภาพัฒน์ มีหนังสือเชิญอบรม และมี QR 
Cord ให้ตอบรับการอบรม ในวันอบรมแสดง QR Cord เพ่ือเป็นการยืนยัน 
มตทิีป่ระชุม   1. รับทราบ  

        2. Digital Literacy มอบ กสท. เป็นเจ้าภาพในการจัดทําหลักสูตร ดูว่าเรื่องไหน กลุ่มไหน 
รับผิดชอบ และนักวิชาการต้องเป็นวิทยากร 

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2560 เม่ือวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560   
  นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ เสนอรายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ทั้งน้ี ได้ส่งรายงานการประชุมฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
กลุ่ม/ฝ่ายเพ่ือตรวจสอบแล้ว ไม่มีการแก้ไขในสาระสําคัญของการประชุม 
มตทิีป่ระชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2560 เม่ือวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 
                      ไม่ม ี
            ระเบียบวาระที่ 4... 
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ  
                      4.๑ การดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนงาน : ระบบจัดเก็บและรายงาน  
ข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล (รต.) ตามตัวชี้วัดผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 2 นายสรายุทธ สิริภูษิต รายงาน วัตถุประสงค์ของการกําหนดตัวช้ีวัด 
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามอํานาจหน้าที่และภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน โดยคํานึงถึง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน มีการระบุขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนและจัดทํา
เป็นคู่มือการดําเนินงานที่ทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ประเด็นที่ต้องจัดทํามี 6 ประเด็น 
คือ 1) ระบุกลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ประกอบด้วย เกษตรกร/ประชาชน หน่วยงานภายใน
กรมฯ (จังหวัด/อําเภอ/กอง/สํานัก) และหน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ/เอกชน) คาดหวังความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูล 
มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ปัญหา/อุปสรรค คือ ผู้รับบริการไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ เง่ือนไขช่วงระยะเวลาการ
จัดเก็บและรายงานข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ สํานักงานเกษตรอําเภอ/จังหวัด คาดหวังข้อมูลการรายงาน
สถานการณ์การผลิตมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ปัญหา/อุปสรรค คือ จังหวัดขาดการตรวจสอบความถูกต้อง
อย่างละเอียด แนวทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนงาน คือ ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจัดเก็บและรายงาน
ให้เป็นมาตรฐาน ช้ีแจงประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบ เจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง/เขต/จังหวัดติดตามนิเทศการจัดเก็บและรายงานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอ และเช่ือมโยงระบบ
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง แนวทางและวิธีการส่ือสารระหว่างกัน คือ ประชุมช้ีแจง
ผ่านเวทีต่างๆ เช่น Video Conference จัดทําคู่มือการจัดเก็บข้อมูล/คู่มือการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เก่ียวข้อง และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและหนังสือราชการ 2) วิเคราะห์กระบวนการทํางานโดยใช้ 
SIPOC ประกอบด้วย S–Supplier บุคคล/ส่วนงานที่ให้ปัจจัยนําเข้า คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
I–Input ปัจจัยนําเข้า คือ ระบบเครือข่ายอินเตอร์ เป็นปัจจัยหลักในการนําเข้าข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร แบบจัดเก็บและรายงานข้อมูล และองค์ความรู้เก่ียวกับ 
การจัดเก็บและรายงานข้อมูล) P–Process กระบวนการทํางาน คือ การวางแผนและเตรียมงาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายชื่อผู้ปลูกพืชและเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ การวิเคราะห์และจัดทํา
รายงาน O–Output ผลผลิต คือ การให้บริการผ่านระบบสารสนเทศส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบตารางสถิติ 
แผนภูมิ และแผนภาพ การจัดพิมพ์รายงานผลและเผยแพร่  และ C–Customer ผู้รับบริการ คือ เกษตรกร/
ประชาชน หน่วยงานภายในกรม และหน่วยงานภายนอก 3) จัดทําข้อกําหนดที่สําคัญและตัวช้ีวัดของกระบวนการ 
ประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผนและเตรียมงาน คือ มีความรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องในการจัดทํากรอบการ
จัดเก็บข้อมูล ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการคือร้อยละของจํานวนตําบลท่ีจัดทํากรอบการจัดเก็บข้อมูล, การเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ มีความรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องในการวิเคราะห์/จัดเก็บข้อมูล ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการคือ
ร้อยละของจํานวนอําเภอที่จัดส่งข้อมูลตามกําหนด/ครบถ้วน, การตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล คือ มีความ
รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องในการตรวจสอบ/อนุมัติข้อมูล ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการคือร้อยละของจํานวนจังหวัด 
ที่ตรวจสอบ/อนุมัติข้อมูล  และการวิเคราะห์และการจัดทําสารสนเทศ คือ สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการคือร้อยละของจํานวนพืชที่จัดทําสารสนเทศ
เผยแพร่ตามช่วงเวลาที่กําหนด สําหรับตัวช้ีวัดผลลัพธ์ของกระบวนการ คือ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล  
ได้จัดทําเป็นแบบสอบถาม ถามจากกลุ่มผู้ขอรับบริการ 4) รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5) จัดทําคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ประธาน ให้ความเห็น ข้อกําหนดสําคัญ เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ทํา เราต้องคุมเกมได้ ต้องสร้างระบบ เพ่ือกํากับให้พ้ืนที่
ทุกงาน ผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ให้ความเห็น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) วัดกระบวนการทํางาน
ของหน่วยงาน ระบบทะเบียนเกษตรกร ได้จัดทํากระบวนงานมา 2 ปี คือ ปี 2557 และ 2558 ซึ่งเป็นการวัด
ความพึงพอใจของเกษตรกร ได้ช้ีแจง กพร. ว่า เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนที่สํานักงานเกษตรอําเภอ แต่ในขณะที่ 
          เจ้าหน้าที่... 



 ๖ 
 เจ้าหน้าที่ ศสท. อยู่ที่กรมฯ จะไม่ทราบว่าเกษตรกรพอใจหรือไม่พอใจ กรณีให้เจ้าหน้าที่อําเภอสอบถามเกษตรกร
และกรอกแบบประเมิน ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่อําเภอปฏิบัติหรือไม่ เว้นแต่เราทําหน้าต่างในระบบให้เจ้าหน้าที่ถาม
เกษตรกร ในทางปฏิบัติเกษตรกรไม่ได้มาน่ังที่หน้าจอแต่เจ้าหน้าที่ อําเภอออกพ้ืนที่ในการรับขึ้นทะเบียน 
และนํามาบันทึกภายหลัง ในสถานการณ์การทํางานจริงไม่ได้เป็นอย่างที่ กพร.คิดว่าจะลดข้ันตอนตามกระบวนงาน
ว่าจะต้องทําเสร็จในเวลาเท่าไหร่ และไม่สามารถวัดความพึงพอใจได้ ประธาน ฝาก ฝบร. เรื่องการจัดทําตัวช้ีวัด  
ทําเพ่ือทํารายงานส่งเสียเวลา แต่ถ้าทําลักษณะควบคุมภายในจะได้ประโยชน์ 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  
                       5.1 สรปุผลการดําเนนิงาน ประจําปงีบประมาณ 2560 
          4.1.1 กลุ่มทะเบยีนเกษตรกร 
          ผลการดําเนินงานการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2560 สิ้นสุดเดือน
กันยายน 2560 (ปีเพาะปลูกพืชสิ้นสุดเดือนเมษายน 2561) เป้าหมาย 6.7 ล้านครัวเรือน ผลการปรับปรุง  
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 จํานวน 5.7 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85 ซึ่งผลการดําเนินงานจะได้ตัวเลขน้ีทุกปี 
เน่ืองจากเกษตรกรไม่มาปรับปรุงข้อมูล (กรอบการปลูกพืชของภาคปกติ ฤดูฝนของข้าวนาปีสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2560 
ฤดูแล้งเริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 เมษายน 2561 ภาคใต้ ฤดูฝนของข้าวนาปีเริ่มตุลาคม 2560) การ
ดําเนินงานการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2561 จะนําผลการดําเนินงานมาจัดทํา 
Farmer Map 60 สําหรับ Farmer Map 59 ดําเนินการจัดทํารูปเล่มและนําขึ้นเผยแพร่ใน BI ภายใต้ระบบ
ทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว สําหรับผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (กราฟ) จะเห็นได้ว่า สสก.ที่ 4  
และสสก.ที่ 7 ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป มีผลการดําเนินงานที่สูง เน่ืองจากมีจํานวนครัวเรือนมาก และใน
ภาพรวมเน่ืองจากกรมฯ เปลี่ยนเง่ือนไขคือ เกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกแล้ว ต้องมาแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรภายใน 60 วัน (เอกสารแนบ) 
          โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 (ปีงบประมาณ 2561) ได้รับ
งบประมาณในการดําเนินโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การบันทึกข้อมูลครัวเรือนละ 4 บาท การวาดแปลง 
แปลงละ 5 บาท การอบรม/สัมมนา 50,000 บาท การพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร (ปรับปรุงจากการข้ึนทะเบียน
รายครัวเรือนเป็นเอาแปลงเป็นตัวต้ัง) เริ่มใช้งานในปี 2562 และปรับปรุงระบบภัยธรรมชาติ เป็นรายพืช 
ประธาน เป้าหมายการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ปรับเป็น 5.7 ล้านครัวเรือน  
(จากผลการดําเนินงานของปี 2560) ผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ช้ีแจงเพ่ิมเติม สําหรับข้อมูลครัวเรือน 
ที่ไม่มาปรับปรุงจํานวน 1 ล้านครัวเรือน มีกระบวนการ คือ จัดทําเป็นตารางรายช่ือ/ที่อยู่ แยกเป็นรายหมู่ 
(ภาพรวมจังหวัด) ส่งให้ผู้ใหญ่บ้านในการติดตามสถานะการทําการเกษตร กรณียืนยันว่ายังทําการเกษตร จะนํา
ข้อมูลมาปรับปรุงในระบบทะเบียนเกษตรกร แต่ถ้ามีการแยกครัวเรือน/ไม่ทําการเกษตร อําเภอจะนํารายช่ือ             
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพ่ืออนุมัติการยกเลิกครัวเรือนในระบบทะเบียนเกษตรกร 
มตทิีป่ระชุม   1. รับทราบ  

       2. ทําคลิปวีดีโออธิบายเป้าหมายการดําเนินงานของปี 2561 ทีห่ายไป 1 ล้านครัวเรือน  
เน่ืองจากไม่มาปรับปรุงข้อมูล 

       3. ทํากราฟเปรียบเทียบข้อมลูปี 2559 กับปี 2560 (เน่ืองจากมกีารเปลี่ยนเง่ือนไขการข้ึนทะเบียน/
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร) เพ่ือให้อธิบดีรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
          4.1.2 กลุ่มวิเคราะหแ์ละวางระบบข้อมูล  
          การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช (รต.) ดําเนินการจ้างพัฒนา
ระบบเดือนตุลาคม 2559 อบรมการใช้งานระบบเดือนมีนาคม – เมษายน 2560 เปิดใช้งานระบบเดือนพฤษภาคม 2560 
ติดตามนิเทศงานการใช้งานระบบเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเน้ือที่ปลูกข้าวนาปี  
            ปีเพาะปลูก... 



 ๗ 
 ปีเพาะปลูก 2559/60 เดือนมิถุนายน 2559 มีการเพาะปลูกสูงสุด  การเปรียบเทียบข้อมูลเน้ือที่ปลูกข้าวนาปี  
ปีเพาะปลูก 2559/60 ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) จํานวน 58.65 ล้านไร่ รต. จํานวน 
59.45 ล้านไร่ และทะเบียนเกษตรกร(ทบก.) จํานวน 56.12 ล้านไร่  ประธาน จากข้อมูลจะเห็นว่า ข้อมูล รต. 
กับ ทบก. ต่างกันประมาณ 3% ระยะเวลาการรายงานต่างกันอยู่ 2 สัปดาห์ อยากให้วิเคราะห์ตัวเลขที่ต่างกัน 3% 
ใน 2 สัปดาห์ ถูกต้อง/เหมาะสมหรือไม่ หากมีการสอบถามตัวเลขที่ต่างกันจะได้คาดการณ์ได้ หรืออนาคตอาจจะใช้
ตัวเลขของรต. เป็นเป้าหมาย ทบก. เพ่ือให้จังหวัดดําเนินการ การให้บริการข้อมูล มีผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น 64 คน 
ส่วนใหญ่เป็นนิสิต/นักศึกษา กลุ่มพืชที่ให้บริการมากที่สุด คือ ไม้ผล รองลงมาคือ พืชผัก และข้าว มีความพึงพอใจ
ต่อความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูลมากที่สุด ร้อยละ 61 และมีความพึงพอใจต่อคุณภาพข้อมูลมากที่สุด ร้อยละ 58  
โดยจัดเก็บข้อมูลผู้ขอรับบริการจากการลงทะเบียน ประธาน ปรับเป็นลูกค้าที่แท้จริง เพ่ือเป็นการรับรองว่า จะต้อง
ดําเนินการในเรื่องน้ีต่อ ระบบสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 มีผู้เข้าชมท้ังหมด 9,157 คน สถิติผู้เข้าใช้
งานจาก Google Analytics พิจารณาการเข้าใช้ระบบจาก IP Address ส่วนใหญ่ เป็นผู้ใช้รายใหม่ คิดเป็นร้อยละ 
63.1 และผู้ใช้รายเดิมที่กลับมาเข้าใช้อีกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 36.9 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในส่วนของการเก็บข้อมูล
จํานวนลิงค์ที่เข้าดูข้อมูลแต่ละรายการใน Agriinfo ทั้งน้ีจะสรุปรายงานเป็นรายเดือน/รายปีมารายงานอีกครั้ง  
นายวรวุฒิ อ้อยหวาน การให้บริการประชาชนในด้านสารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะต้องนํานวัตกรรมเข้า
มาช่วย ประธาน เพ่ิมการประมวลผล ความถี่ของการขอใช้ข้อมูลในแต่ละเร่ือง โดยแจกแจงกลุ่มลูกค้า จําแนกเป็น
ภาค/ภายใน-ภายนอก เพ่ือที่จะได้นํามาวิเคราะห์โดยเป็นการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ เช่น ข้อมูล ทบก. สามารถบอก
ได้ว่าสามารถสร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง รัฐบาลสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณ ปัจจุบันความ
ต้องการในด้านสารสนเทศมีมากขึ้น ทําอย่างไรให้เป็นออโตเมติก งานภูมิสารสนเทศ เป้าหมายการวาดแปลง 4.5 
ล้านแปลง มี 3 จังหวัดที่ผลการวาดแปลงยังไม่ครบตามเป้าหมาย คือ จังหวัดลําพูน เชียงราย และจังหวัดอุทัยธานี 
และได้นําแปลงที่ยังคงเหลือของ 3 จังหวัดมาเป็นเป้าหมายการดําเนินงานในไตรมาส 1 ของปี 2561 สําหรับ
จังหวัดที่มีผลการดําเนินงานเกินเป้าหมายจะยกผลการดําเนินงานมาในปี 2561 SSMap ดําเนินการพัฒนาเสร็จ
ตามเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ SSMap : การให้บริการช้ันข้อมูลภูมิศาสตร์สําหรับการวางแผนพัฒนาการ
เกษตร และ GeoFarmer : ระบบนําเข้าแปลงเกษตรกร Agri Map ปัจจุบันมี 2 ระบบ คือ Agri Map Online บน 
PC และ Agri Map Mobile สามารถใช้งานบน Android และ IOS ปัจจุบันได้จัดทําข้อมูลสนับสนุน จํานวน 7 ช้ัน
ข้อมูล ดังน้ี จํานวนครัวเรือนเกษตรกร รายได้เฉลี่ย-หน้ีสินเฉลี่ย ลักษณะการถือครองที่ดิน ที่ต้ัง ศพก. ที่ต้ังแปลง
ใหญ่ ที่ต้ังหน่วยงาน (สสก., สนง.กษจ.) และตําแหน่งที่ต้ังพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพืช Farmer Map 
ดําเนินการตัดยอดข้อมูลตาม ทบก. และนําเสนอผ่านเว็บไซต์ SSMap ประธาน ปีงบประมาณ 2561 การวาด
แปลงเป็นตัวช้ีวัดกรมส่งเสริมการเกษตร และให้ถ่ายเป้าหมายไปให้จังหวัดดําเนินการด้วย (เอกสารแนบ) 
มตทิีป่ระชุม   1. รับทราบ  
        2. วิเคราะห์ตัวเลขเนื้อที่ปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2559/60 ของ รต. และ ทบก. 

       3. ทําคลิปวีดีโอถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน รต. โดยแยกเป็นตอน/ประเด็นคําถาม และนําไว้ในโน้ต
ของไลท์กลุ่ม รต. 
          4.1.3 กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ผลการดําเนินงาน 1) ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัคร
เกษตร(อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เป็นระบบที่พัฒนาต่อเน่ืองจากปี 2559 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 และจัดฝึกอบรมการใช้งานให้กับกรมวิชาการเกษตร จากเดิม 12 สาขา เป็น 16 สาขา 
จาก 16 หน่วยงานและมีข้อตกลงว่า จะทําการปรับปรุงข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน  
2) ระบบคลังความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ (Knowledge Tank) มีการสร้างหมวดองค์ความรู้/ช่ือผู้รู้/
ผู้รับผิดชอบ ปัจจุบันมีการปรับปรุงข้อมูลผู้รู้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 165 คน ข้อมูลองค์ความรู้ จํานวน 241 เรื่อง   
ซึ่งจะนัดประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ขึ้น 3) ระบบรายงานโครงการป้องกันกําจัดศัตรูมะพร้าว 
(หนอนหัวดํา) เดือนกันยายน 2560 เปิดระบบบันทึกทีมรับจ้างเจาะเข้าต้น/พ่นทางใบและบันทึกการปล่อยแตน 
            เบียนบราคอน... 



 ๘ 
 เบียนบราคอน 4) ระบบการรายงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) พัฒนาการ
บันทึก/แก้ไขข้อมูล พัฒนาเพ่ิมเติมระบบการรายงาน ศพก. การบันทึกข้อมูลการจัดงาน Field Day โดยแยกเป็น 
แผนการจัดงาน Field Day และผลการจัดงาน Field Day ขณะนี้กําลังดําเนินการพัฒนาระบบงาน พัฒนาระบบ
บันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้ เข้าอบรมของศพก. ต่อไปจะพัฒนาเป็นปีต่อปี และในปี 2561 จะพัฒนาระบบ 
ให้กรมต่างๆ ที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 5) ระบบการประชุมผู ้บร ิหารกรมส่งเสริมการเกษตร 
(meetbox.doae.go.th) พัฒนาระบบเดือนพฤษภาคม 2560 ปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว 6) ระบบบันทึกข้อมูล
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลโครงการ การส่งข้อมูลโครงการผ่านระบบ Excel 
loader และพัฒนาระบบสรุปข้อมูลการรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ 7) การพัฒนาเว็บไซต์กรมส่งเสริม
การเกษตรตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว จัดทําเว็บไซต์เกษตรไทยก้าวหน้าภายใต้ร่ม 
พระบารมี การดูแลและนําข่าวขึ้น ssnet จํานวน 1,027 เรื่อง และการรายงานการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
ออนไลน์ รวม 96 เรื่อง 8) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ดําเนินการจัดการระบบ
โปรแกรม Moodle รุ่นที่ 2/2560 จัดเตรียมระบบการเรียนการสอบ รุ่นที่ 1/2560 และรุ่นที่ 2/2560 พัฒนา
ระบบรายงาน จัดทําเอกสาร/สื่อการเรียนการสอน และปรับปรุงข้อสอบชุดวิชาการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
แบบมีส่วนร่วม ในส่วนของคลิปวีดีโอได้ทําการปรับความยาวคลิปไม่เกิน 3 นาทีเรียบร้อยแล้ว ส่วนคลิปวีดีโอใหม่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการ ประธาน ระบบศพก. ทางกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร อยากให้ทําเหมือนแปลงใหญ่ 
มีหน่วยงานอ่ืนใช้งานระบบ มีการบันทึกข้อมูลในเรื่องงบประมาณและกิจกรรม แผนและผล ศพก.ให้มอง 2 มุม คือ 
มุมของ ศพก. และมุมของเกษตรกร การจัดงาน Field Day/อบรม ให้เพ่ิม Mapping และคําอธิบายเป็นกราฟ 
(เอกสารแนบ) 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
          4.1.4 กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละการสื่อสาร ผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนา
ปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่าย 49 เครื่อง(ไม่รวมของ สรอ. และทีจ่ะซื้อใหมใ่นปี 2561) เครื่องลูกข่าย 791 เครื่อง(ไม่นับ
เครื่องส่วนตัว) บริหารจัดการระบบเคร่ืองแม่ข่ายและเคร่ืองแม่ข่ายสํารอง (CAT IDC) เก็บข้อมูลรายงานที่พัฒนา
ใหม่เพ่ือป้องกันปัญหาการเข้าใช้งาน บริหารจัดการระบบเคร่ืองแม่ข่ายคลาวด์คอมพิวเตอร์ (สรอ.) เก็บข้อมูลเว็บ
จังหวัด/เว็บอําเภอ ข้อมูลที่อยู่ที่กรมฯ ปลอดภัยกว่าอยู่ที่คลาวด์ เพราะกรมฯ เป็นผู้ดูแลเรื่องความปลอดภัย  
บริหาร/จัดการ และให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และระบบการเช่ือมโยงเครือข่าย GIN 
ระบบบริหาร/จัดการ ระบบบริหาร/จัดการระบบเครือข่ายไร้สาย ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน 
ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPV6 ระบบโปรแกรมเว็บโฮสต้ิงเพ่ือใช้สําหรับเว็บไซต์ บริหารจัดการ
ระบบเซิร์ฟเวอร์เพ่ือใช้สําหรับโปรแกรมประยุกต์ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ม ี2 ระบบ คือ ระบบที่อยู่ที่กรมฯ 
กับระบบที่ สรอ. ขณะนี้ สรอ.ปรับระบบใหม่เป็นเวอร์ช่ัน 2 ทําใหม้ีปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้ อยู่ระหว่าง สรอ. แก้ไข
ปัญหา ฯลฯ (เอกสารแนบ) นางองค์นาฎ ศรีรตันา ที่ผ่านมาเว็บไซต์กรมฯ ที่ถูกแฮกเป็นเว็บไซต์จังหวัดที่อยู่ที่ สรอ. 
มตทิีป่ระชุม   1. รับทราบ  
         2. ผลการดําเนินงานแยกงานจ้าง กับงานปกติ 
         3. ระยะเวลาดําเนินการปรับให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น การตัดต่อวีดีโอ สามารถระบุวันที่ได้ 
                       4.2 งบประมาณปี 2560 และงบประมาณปี 2561 (งบลงทนุ) นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ 
รายงาน  
  งบประมาณป ี2560 
  งบลงทนุ ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 เบิกจ่าย 100% สูงกว่ามติ ครม. 13%  
  งบดําเนินงาน มีรายการที่ต้องกันเงินเลื่อมปีกรณีมีหน้ีผูกผัน 2 รายการ คือ อินเตอร์เน็ต
องค์กรเดือนกันยายน 2560 และค่าจ้างเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ 
            เดือนกันยายน... 
เดือนกันยายน 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทําบันทึกตรวจรับ มีเงินเหลือ 60,632.56 บาท 



 ๙ 
   งบประมาณป ี2561 
  งบลงทุน กรมส่งเสริมการเกษตรได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 1) แผนงานบูรณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จํานวน 
88,264,000 บาท มีรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ (เบ้ืองต้นสเปคครุภัณฑ์ 9 รายการเรียบร้อยแล้ว 
พัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่ อยู่ระหว่างจัดทํา TOR ดําเนินการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างและยกร่างรายช่ือ
คณะกรรมการในแต่ละคณะ แต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว) และครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ได้ส่งช่ือคณะกรรมการไปที่กองคลังเรียบร้อยแล้ว กองคลังดําเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ E-GP เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรเห็นชอบการจัดซื้อและแต่งต้ัง
คณะกรรมการ โดยซื้อร่วมกับสํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร    
2) เงินเดือนพนักงานราชการ จํานวน 3 เดือน 3) ค่าเช่าบ้าน จํานวน 6 เดือน และ4) จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 
จํานวน 6 เดือน  
ประธาน ขอให้ช่วยพิจารณา TOR กับการส่งมอบงานต้องสอดคล้องกัน การจ้างพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร 
ด้วยวิธีไหน ต้องดูเง่ือนไขของระเบียบว่าสามารถจ้างวิธีน้ันได้หรือไม่ อธิบดีสั่งการให้ผูกพันภายในเดือนตุลาคม 2560 
ต้องปรับแผนการจัดทํา TOR ให้เร็วขึ้น 
  งบดําเนินงาน ยังไม่ได้รับโอนงบประมาณ 
  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมส่งเสริมการเกษตร  
ที่เก่ียวข้องกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  1. เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
88 ของงบประมาณรายจ่าย โดยสรุปเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาส ดังน้ี  
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
รายจ่ายภาพรวม 30.29 52.29 74.29 96 
งบดําเนินงาน 33 55 77 98.36 
รายจ่ายลงทุน 21.11 43.11 65.11 88 
  2. เร่งก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จทุกรายการ 
     - รายการที่มีวงเงินเกิน 2 ล้านบาท ให้ก่อหน้ีผูกพันในระบบ GFMIS ภายในไตรมาสที่ 1 
และเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับงวดงาน 
  3. ให้เร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และกระบวนการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS  
ในไตรมาสที่ 1 ให้ได้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
  4. ให้หัวหน้าหน่วยงานกําชับเจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินทุกประเภท เร่งดําเนินการส่งใช้คืนเงินยืม
โดยเร็วเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ  
  5. ให้กอง/สํานัก ในส่วนกลาง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามใบสําคญัเบิกเงินทุกประเภทที่มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ว ส่งให้กองคลังโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
  6. สําหรับเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเงินที่ได้รับอนุมัติ 
ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เร่งรัดดําเนินงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
ตามระยะเวลาของโครงการ ตามงวดงาน หรือภายในเดือนมีนาคม 2561 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดก่อน 
  7. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่มีนโยบายให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหน้ีผกูพัน 
  8. ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ติดตามและกํากับ
ดูแลหน่วยงานให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการน้ีโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถเบิกจา่ยได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด 
            9. ให้ทกุหน่วยงาน... 
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   9. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่กองคลัง 
ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์กองคลังทุกสัปดาห์ 
  10. ให้ดําเนินการชําระหน้ีค่าสาธารณูปโภคให้แก่รฐัวิสาหกิจ ผู้ขายบริการภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหน้ี และหากมีค่าสาธารณูปโภคเหลือจ่ายให้แจ้งตัดคืนกรมส่งเสริมการเกษตรโดยเร็ว ห้ามมิให้
นําไปใช้จ่ายเพ่ือการอ่ืน 
  11. ในกรณีทีห่น่วยงานมีเงินเหลือจ่ายให้แจ้งตัดคืนกรมส่งเสริมการเกษตรโดยเร็ว  
อย่างช้าภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
มตทิีป่ระชุม   1. รับทราบ 
     2. มอบ ฝบร. ติดตาม/เร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด และติดตาม/เร่งรัดการส่งใช้เงินยืม 
     3. สัปดาห์น้ี (วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2560) TOR ดร๊าฟแรกต้องเสร็จ  

  4.3 การสํารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวรติยง โลยะลา 
รายงาน ในส่วนของการสํารองและกู้คืนข้อมูล ได้จัดกิจกรรมการทดสอบสํารองและกู้คืนข้อมูล ครั้งที่ 2/2560 
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร และการ
ควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (Network 
Operation Center : NOC) ช้ัน 3 อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร โดยในครั้งน้ีได้ดําเนินการทดสอบสํารองและกู้คืน
ข้อมูลระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร (http://hrd.doae.go.th) ซึ่งการทดสอบดังกล่าวสําเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี  
          ในส่วนของการสํารองและกู้คืนข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติที่ประชุมควบคุม
ภายใน เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 60 จะมีการดําเนินการ ดังน้ี 1) จัดหมวดหมู่ของ Platform , Database และจัดลําดับ
ความสําคัญของข้อมูล เพ่ือให้ง่ายต่อการสํารองและกู้คืนข้อมูล 2) มีการสํารองข้อมูล แบ่งเป็น ระบบเคร่ืองแม่ข่าย 
(physical & logical) และconfiguration ระบบไฟล์ข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 3) มีการทดสอบกู้คืนข้อมูล  
โดยจัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายและพ้ืนที่สําหรับทดสอบการสํารองและกู้คืนข้อมูล และให้มีการทดสอบกู้คืนข้อมูล  
เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 Platform สําหรับระบบงานที่ไม่มีการใช้งาน ขอสรุปและจะทําหนังสือแจ้งหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ และให้นําระบบที่ล่าสมัยนํามาพิจารณาด้วย 
                       4.4 การพฒันาสมรรถนะของบคุลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                             นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงาน การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์ฯ ประจําเดือน
กันยายน 2560 มีดังน้ี 
                             1. อบรม : การประเมินความเสียหายของการปลูกข้าวจากภาพถ่ายดาวเทียม เน่ืองจาก 
ภัยนํ้าท่วม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดโดย สมาคมประกันวินาศภัยไทย  
ผู้เข้าอบรม คือ นายสมเจต หนูอ้น สรุปสาระสําคัญ คือ วัตถุประสงค์คือ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ภาพถ่ายดาวเทียมในการวิเคราะห์แผนที่นํ้าท่วม ประเมินความเสียหายของนาข้าวจากภัยนํ้าท่วมจากข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือช่วยประเมินความเสียหายของนาข้าวจากภัย
นํ้าท่วม โดยแบ่งการบรรยายเป็น 3 ช่วง คือ 1) การวิเคราะห์แผนที่นํ้าท่วม วิธีการวิเคราะห์พ้ืนที่นํ้าท่วม การวิเคราะห์
ความเสี่ยงของเหตุการณ์นํ้าท่วม ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ลักษณะทางกายภาพ และการไหลของโครงข่ายลํานํ้า 
2) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA ซึ่งเป็นข้อมูลที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ในช่วงที่สาม โดยใช้ข้อมูลพ้ืนที่นํ้าท่วม 
พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวจากภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA และนํามาวิเคราะห์แผนที่นํ้าท่วม ประเมินความเสียหาย
ของนาข้าวจากภัยนํ้าท่วม 3) การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือช่วยประเมินความเสียหาย
ของนาข้าวจากภัยนํ้าท่วม แนวคิดโดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์พ้ืนที่ปลูกข้าวราย 2 สัปดาห์ พ้ืนที่นํ้าท่วม ขอบเขตการ
ปกครองระดับตําบล พ้ืนที่ปลูกข้าวราย 2 สัปดาห์ที่นํ้าท่วม และสรุปรายงานรูปแบบตาราง 
            2. สัมมนา... 



 ๑๑ 
                              2. สัมมนา : Dell EMC Forum 2017 : Realize Your Digital Future เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย DellEMC ผู้เข้าสัมมนา คือ นายพรชัย ทุราช 
สรุปสาระสําคัญ คือ การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจําวัน นําเสนอระบบของโรงพยาบาลบํารุงราช ต้ังแต่
การเข้ารับการรักษาจนถึงกระบวนการรักษาและการติดตามมอนิเตอร์คนป่วย และในงานมีการบรรยาย 5 หัวข้อ
เก่ียวกับดิจิทัลทรานฟอเมช่ัน 1) การบอกเล่าในยุครีเคซี ซึ่งจะมี 4 ขั้นตอนในการพัฒนาไปสู่ดิจิทัล 2) การนํา
อินเตอร์เน็ตออฟธิง มาวัดค่าอุณหภูมิของพืช เพ่ือมอนิเตอร์ค่าความช้ืนของดิน 3) ปรับปรุงระบบไอทีอินฟราสตรัค
เจอร์เพ่ือรองรับอนาคต มาใช้ในการควบคุมความปลอดภัย 4) คอนเวอร์เจนซ์ ซิสเต็ม การลดความยุ่งยาก ซ้ําซ้อน
ของระบบไอที 5) เวิร์คฟอร์ซ ทรานส์ฟอร์เมช่ัน การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ  
                       4.5 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
                             4.5.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 
            ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ของหน่วยงานส่วนกลาง (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค 3 จังหวัด (สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ และสํานักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร) วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารโครงการ การดําเนินการโครงการ คู่มือการขึ้นทะเบียน หลักฐาน
ที่เก่ียวข้องในการขึ้นทะเบียน(โดยการสุ่มตรวจ) สอบถามจากผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ปฏิบัติงาน ข้อตรวจพบ 
คู่มือการขึ้นทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และหน่วยงานได้รับคู่มือฯ ล่าช้า การจัดทําแบบคําร้องทะเบียน
เกษตรกรมีการระบุข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร และได้ช้ีแจงทางกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ทางวาจา ขั้นตอนการดําเนินการทําผ่านระบบทั้งในส่วนของการขึ้นทะเบียน พิมพ์รายงานออกมาติดประกาศ 
เ พื ่อย ืนย ันข ้อม ูล  และกล ับ ไปบ ันท ึก  ในระบบ  พร้อมทั้ งตรวจสอบข้อมูล เอกสาร สิท ธ์ิ กับกรมที่ ดิน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

         4.5.2 การจ้างทีป่รกึษาการพฒันาระบบประยุกต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร 
          ข้อตรวจพบ คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ใช้ราคากลางเป็นเกณฑ์
ในการใช้ดุลยพินิจ แต่การเสนอราคาของที่ปรึกษาเป็นราคาเหมารวมและไม่มีรายละเอียดสื่อถึงราคากลาง ทําให้
ยากต่อการใช้ดุลยพินิจตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
การจ้างที่ปรึกษามิได้กําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา แต่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือตรวจรับงานของที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะ คือ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบต้องได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง และศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
                             4.5.3 การจ้างทีป่รึกษาเพื่อปรบัปรุงพฒันาเว็บไซตก์รมส่งเสริมการเกษตร 

         ข้อคิดเห็นของกลุ่มตรวจสอบภายใน คือ 1) ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) ไม่ได้กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 2) เส้นเช่ือม (Link) ไม่ได้กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง ได้ช้ีแจงไปว่า เป็นการจ้าง
พัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร หากพัฒนาเว็บไซต์เสร็จแล้วจะนํา e-Service มาใส่ ข้อเสนอแนะ  
คือ 1) ให้หน่วยงานเลือกภารกิจที่มีความสําคัญและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ในรูปแบบ  
e-Service เพื่อลดขั้นตอน ประหยัดทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพ (จะนํามาปรับให้อยู่ในเว็บไซต์ปัจจุบัน)  
2) ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบเส้นเชื่อม (Link) อยู่สม่ําเสมอ 3) ผู้บริหารหน่วยงาน
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสมํ่าเสมอ 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
            4.6 พระราชบัญญัติ... 
 



 ๑๒ 
                        4.6 พระราชบญัญตักิารจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ.2560  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงทีเ่กี่ยวข้อง 
นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ รายงาน  
   1) ประกาศเชิญชวนทั่วไป อํานาจสั่ งซื้อสั่ งจ้าง 200 ล้านบาท ประกอบด้วย  
ระบบ e-bidding วงเงินเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และจัดทําแผนตามมาตรา 11 ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลาง ระบบ e-market วงเงินเกิน 5 แสนบาท (ซื้อวัสดุที่ไม่ซับซ้อน) และจัดทําแผนตามมาตรา 11  
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง กรณีตํ่ากว่า 5 แสนบาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
   2) วิธีคัดเลือก อํานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง 100 ล้านบาท ประกอบด้วย เง่ือนไขซับซ้อนใช้ฝีมือ
โดยเฉพาะ, เร่งด่วน, ข้อจํากัดต้องระบุย่ีห้อ, ซื้อจากต่างประเทศ, ราชการลับ วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท  
ต้ังคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และจัดทําแผนตามมาตรา 11 ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลาง (กรณีเร่งด่วน และราชการลับ ไม่ต้องจัดทําแผนฯ) 
**คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคา ห้ามซ้ํา 
กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ** 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ มอบ ฝบร. ศึกษาวิธีการจ้างกรณีการจ้างหน่วยงานรัฐ/สถานศึกษา, ในสญัญากําหนด
ประเทศผู้ผลิตหรือไม่ กรณมีกีารอุทธรณ์ต้องทําอย่างไร 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ 
                      5.1 ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตดิตามความก้าวหน้า ดังนี ้
                            1. แผนพัฒนาดิ จิทัล เพื่ อ เศรษฐกิจและสั งคมกรมส่ ง เสริมการเกษตร  (DE)  
นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ช้ีแจงเพ่ิมเติม จะนําแผน
ของปี 2561 มาเทียบกับแผนปี 2562 ของกรมส่งเสริมการเกษตรและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วน
ของสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ของปี 2561 มีเป้าหมายอะไร และจะนํามาทําต่อในปี 2561 ประธาน เอกสาร 
ที่จะได้จากอ.อัศนีย์ ให้กระจายไปให้แต่ละกลุ่มดู เพ่ือจะดูว่าสามารถนําส่วนไหนมาใช้งานได้บ้าง    
                            2. บริษัทรีเค้า ที่เข้ามานําเสนอข้อมูล นายวรวุฒิ อ้อยหวาน รายงาน บริษัทรีเค้า ทํา
เก่ียวกับแมชชีน เลิร์นนิง มีข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลเซ็นเซอร์ จากซอสต่างๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ คือ แมชชีน เลิร์นนิง อัลกอริทึม การประมวลผลภาพดาวเทียมและเซ็นเซอร์ เช่น ข้าวโพด 1 ไร่ 
อัลกอริทึมสามารถวิเคราะห์คุณภาพ NPK ของข้าวโพดในแต่ละแปลงได้ สภาพอากาศ มีการแจ้งเตือนก่อนเกิด 
ฝนตกทางไลท์ การทําให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพสินคา้เกษตรของตนเอง ยกตัวอย่าง แปลงใหญ่ มีแปลงต้นแบบ 4 พืช 
คือ ข้าว อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง มองว่าเราจะทํางานกับบริษัทในรูปแบบไหน หรือจะสร้าง
ผลิตภัณฑ์ร่วมกันในรูปแบบไหน  นายประพนธ์ จ้ิวจ้ิน ปัจจุบันยังไม่ได้รับการประสานจากบริษัท หลังจากการ
ประชุมได้มีการหารือในส่วนที่จะให้บริษัทมาเติมเทคโนโลยีที่เราขาด และไม่พัฒนาในส่วนที่บริษัทมี ประธาน 
บริษัทมีการคํานวณของเวสเตอร์ดาต้า สามารถบอก Forecast ได้เป็นรายวัน รายเดือน และรายแปลงย่อย  
ซึ่งสามารถมาเมสช่ิงกับรายแปลงของเราได้ สามารถแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปให้เกษตรกรผ่านทาง Farm Book 
หรือ Smart Check นายประพนธ์ จ้ิวจ้ิน Farm Book มีบริการพิเศษ สําหรับลูกค้า Smart Check บริการลูกค้า
ทั่วไป สําหรับ Farm Book อยากให้มีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น มี Future เปิดเพ่ือการแจ้งเตือน ประธาน บริษัทแจ้งว่า
พร้อมดําเนินการ คือ แปลงใหญ่ข้าวโพด รองลงมาคือ อ้อย ถ้าทดลองแปลงใหญ่ข้าวโพด โดยเอา Mapping ลงไป
จับ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรแจ้งว่าจังหวัดสระบุรี มีแปลงใหญ่ข้าวโพด การแจ้งเตือนก่อน
เกิดเหตุ สามารถแจ้งผ่าน Farm Book ได้หรือไม่ กรณีทํางานร่วมกัน ใช้ข้อมูลแปลงในการเช่ือม โดยการส่งรหัส
แปลง ข้อมูลแปลงที่เหลือ 3.85 ล้านแปลง ถ้าจะเอารูปแปลงจากบริษัทไม่สามารถว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน  
จะเริ่มเปิดเกมส์ตัวน้ีก่อน หากขอใช้กับรศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ ได้หรือไม่ นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ในทางเทคนิค 
            สามารถทําได้... 



 ๑๓ 
 สามารถทําได้ แต่ต้องคุยในรายละเอียดกับบริษัทอีกครั้ง การเช่ือมโดยใช้รหัสแปลง Farm Book สามารถทําได้ 
นายสรายุทธ สิริภูษิต อาจจะใช้เทคโนโลยีที่มีความละเอียดสูง หรือใช้โดน นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง ดาวเทียม 
ดูขอบเขตแปลงไม่ได้ 
มตทิีป่ระชุม   1. รับทราบ  
มตทิีป่ระชุม   2. มอบ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น ประสานกับบริษัท และผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้า
เกษตร และทดสอบการใช้งาน โดยหาพ้ืนที่ที่สามารถเขา้ใจได้และมีวินัย เริ่มจากแปลงใหญ ่
มตทิีป่ระชุม   3. มอบ นางสิริลักษณ ์น้อยเคียง ประสานอาจารย์มงคล รักษาพัชรวงศ์ 
มตทิีป่ระชุม   4. นัดประชุมหากมีความคืบหน้า 
                            3. Farm Book กับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร / Smart Check นายวรวุฒิ อ้อยหวาน  
ยังไม่ได้ล็อก และข้อมูล ณ ปัจจุบันมีเข้ามาเรื่อยๆ  ผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร รายงานการข้ึนทะเบียน
เกษตรกร ปี 2560 ตัดยอดปีงบประมาณ 30 กันยายน 2560 ข้อมูลที่เข้ามา 1 ตุลาคม 2560 เป็นข้อมูล
ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีข้อมูลมีเข้ามาทุกวัน มากน้อยขึ้นอยู่กับว่ามีมาตรการช่วยเหลือหรือไม่ ปัจจุบันมี
มาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวครัวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาท จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์นํ้าท่วม 
ข้าวราคาดี ยางพาราราคาสูงรัฐบาลจะไม่ปล่อยมาตรการช่วยเหลือ ตัวเลขการข้ึนทะเบียนจะตํ่าลง ทั้งในส่วนของ 
Farm Book และ Smart Check ไม่มีแรงจูงใจให้เกษตรกรใช้เพ่ือตรวจสอบข้อมูล นายวรวุฒิ อ้อยหวาน การ
ทํางานในส่วนของระบบสามารถดึงข้อมูลได้ แต่กระบวนการจริงอย่างการแจ้งปลูกยังไม่มีเกษตรกรแจ้งผ่านทางน้ี 
ประธาน จากที่ไปโรงแรมแอมบาสเดอร์ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินและอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสนใจ 
Farm Book และ Smart Check คิดว่าต้องเร่งรัดการดําเนินงาน โดยลงพ้ืนที่ไปทดสอบการใช้งานจริงของ Smart 
Check หากว่า Farm Book ต้องให้เกษตรใช้งานจริง/ปรับปรุงข้อมูลจริง เพราะเราต้องลงไปเริ่มต้น จากการลง
ทดสอบการใช้งานที่จังหวัดน่าน ตอนนั้นระบบยังไม่สมบูรณ์ ให้ลงทดสอบ ครั้งที่ 2 โดยทดสอบการใช้งาน Smart 
Check ทําคลิปการใช้งาน/แนะนํา Smart Check มีอะไรพร้อมกับ QR Cord นางอนงค์นาฎ ศรีรัตนา จากการ
หารือกับนายวรวุฒิ อ้อยหวาน เรื่องการทําประชาสัมพันธ์ Smart Check และได้แจ้งที่ประชุมทีมประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมการเกษตร ว่าเรามีช่องทาง Smart Check ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โดยขอให้กอง/สํานักส่งข่าว 
เช่น แผนการระบาด/ช่วงเวลาการระบาด ภัยธรรมชาติมีการช่วยเหลืออย่างไร แผนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร/การ
วาดแปลง และจะเพ่ิม Farm Book และ Smart Check ในแผนประชาสัมพันธ์ด้วย นายวรวุฒิ อ้อยหวาน Farm 
Book กรณีที่จะให้เจ้าหน้าที่เกษตรตําบลเข้าถึงข้อมูลเกษตรกรภายใต้ตําบลที่รับผิดชอบ/ดูแล โดยจะให้เกษตร
ตําบลทําการรีจีสเตอร์เข้ามา และให้เกษตรอําเภอยืนยันข้อมูล เมื่อเกษตรอําเภอยืนยันแล้ว เกษตรตําบลจะเห็น
ข้อมูลเกษตรกรในตําบลท่ีดูแล ในส่วนของกระบวนการจะขอหารือทางผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกรอีกคร้ัง 
มตทิีป่ระชุม   1. รับทราบ  
มตทิีป่ระชุม   2. มอบ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น ประสานกับบริษัท และผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้า 
                      5.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ รายงาน องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คือ องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ในการ
บริหารจัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ หน่วยงานของรัฐ เพ่ือไปสู่
ระบบราชการ 4.0 องค์ประกอบที่ 4.1 ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของส่วน
ราชการ ตามร่างจะเป็น SSMap องค์ประกอบที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามร่างจะมี ระบบ
ทะเบียนเกษตรกร แอปพลิเคชัน Smart Check plus ในที่ประชุมขอเปลี่ยนเป็น Doae Smart Check องค์ประกอบที่ 5 
ศักยภาพในการดําเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร คัดเลือกจาก 10 
โครงการในปี 2561 โดยใช้หลักเกณฑ์คือ วงเงินงบประมาณสูงสุด ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
คือ โครงการทะเบียนเกษตรกร ผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ในส่วนของงบประมาณโครงการทะเบียน 
            เกษตรกร... 



 ๑๔ 
 เกษตรกร 90% ลงจังหวัด ไม่สามารถควบคุม/กํากับการใช้จ่ายเงินของจังหวัดได้ เงินที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสามารถควบคุม/กํากับได้ วงเงิน 300,000 บาท จึงขอหารือกับทางกลุ่มพัฒนาระบบบริหารอีกครั้ง 
มตทิีป่ระชุม   1. รับทราบ  
มตทิีป่ระชุม   2. องค์ประกอบที่ 4.1 ส่ง SSMap : การวาดแปลง  องค์ประกอบที่ 4.2 ส่ง Doae Smart Check 
องค์ประกอบที่ 5.1 มอบผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกรคุยกับผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
มตทิีป่ระชุม   2. มอบ ฝบร.รวบรวมส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

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


