
รายงานการประชุมศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันพฤหสับดทีี่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชมุศูนย์ปฏบิตักิารกรมส่งเสรมิการเกษตร ชั้น 2 
 
ผู้มาประชุม 
1. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน 
2. นางสาวยุพา  แซ่ช้ือ  ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเกษตร  
3. นางสุวรรณี  ศิริรัตนภิญโญ  ผู้อํานวยการกลุ่มฐานข้อมลูสารสนเทศ  
4. นายสรายุทธ  สิริภูษิต  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล  
5. นายรุ่งศิริ  ประสงค์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
6. นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
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. นางสาวรติยง  โลยะลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
14. นายพรชัย  ทุราช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
15. นายกิติศกัด์ิ  ปัญญาทรานนท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
16. นางสาวศศิธร  โคโต  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
17. นายอุดมพงษ์  ตวงประยงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
18. นายอรุณชัย  ศิริทรัพย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ    
19. นายพิศาล  สองมณ ี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
20. นายสราวุธ  วงศ์ทรัพย์สนิ  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
21. นายสมเจต  หนูอ้น  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
22. นางสาวนารีรัตน์  บัลลังก์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
23. นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
24. นางสาวภูรีนุช  ไกรรมย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
25. นางสาวกชพรรณ  เกษอินทร์ษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
26. นายณรงค์  รักอาชีพ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
27. นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  
28. นางสาวชิลาวัลย์  เผ่ามนีุ  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
29. นายสุฤชัย  คล้ายเชียงราก  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
30. นายกฤษฎา  ธรรมสิทธ์ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
31. นายประพนธ์  จิ้วจิ้น  นักสถิติ  
32. นายกฤษณะ  พูลทรัพย์  นักสถิติ  
33. นางสาวณิวัฒนา  ต้ังชนม์จํารัส นักสถิติ  
34. นางสาวไกลกังวล  เพชระบูรณิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

          35. นางสาววัลย์ศิริ... 
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35. นางสาววัลย์ศิริ  ไทยแท ้  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
36. นางสาวชมภู่  สนนุช  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
37. นายปวเรศ  ทองลอย  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
38. นายปาณัสม ์ จรูญรัตน์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
39. นายภูบดี  ศิวาวงศ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
40. นางสาวสิริรชา  แก้วหย่อง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
41. นางสาวปิยะพร  ชึลเลอร์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
42. นายนิรันดร  อ่อนน้อมดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
43. นายนนทกานต์  ตรันเจริญ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
44. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน์  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
45. นายธีระวัฒน์  เฉิดละออ  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
46. นางจีรวรรณ  หนูเจรญิ  เจ้าพนักงานธุรการ  
47. นางสาวอุไรวรรณ  บัวจนัทร์   เจ้าพนักงานธุรการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายฐิติพงษ์  วรสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ติดงานด่วน 
2. นางมลวิภา  อรรถฐาเมศร์  พนักงานราชการพิเศษ ติดงานด่วน 
3. นายปฐม  บุญทองนุ่ม  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ลาพักผ่อน 
4. นายกีรเดช  โรจน์กิจอนันต์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลาพักผ่อน 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
  นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.กล่าวเปิดประชุม
ประจําเดือนกุมภาพันธ์.2561 และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระที ่1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 กรมฯ มีคําสั่งย้ายข้าราชการ ดังน้ี 

1) นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ไปดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 137/2561 ลงวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2561 

2) นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ กลุ่มฐานข้อมูล 
สารสนเทศ ไปดํารงตําแหน่งนักวิชาการสถิติชํานาญการ กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตามคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 166/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

3) นางสาวศศิธร โคโต ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ กลุ่มวิเคราะห์ 
และวางระบบข้อมูล ไปดํารงตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี ตามคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 168/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ  

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันพฤหสับดทีี่ 25 มกราคม 2561 
  นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ เสนอรายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ทั้งน้ี ได้ดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561  
พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมคร้ังที่ 2/2561 ขึ้นระบบ Meetbox ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ที่เว็บไซต์ http://ictc.meetbox.doae.go.th ซึ่งยังไม่มีผู้เข้าแก้ไข/รับรองรายงานการประชุม  
มตทิีป่ระชุม   รับรองรายงานการประชุม          ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันพฤหสับดทีี่ 25 มกราคม 2561 
 3.1 การจัดทํารายงานประจําปี 2560 ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล 
รายงาน กทก. กวข. และกนก.  ได้พิจารณาเน้ือหาเรียบร้อย และรวบรวมส่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทํา
รายงานประจําปี 2560 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามกําหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว 
มตทิีป่ระชมุ รับทราบ  
 3.2 Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ประธาน ช้ีแจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
คนที่ 4 ได้ขอหารือและให้นโยบายในการขับเคลื่อน Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อสรุป คือ ไม่ได้รับ
งบประมาณในการจัดทํา Big Data คณะทํางานประกอบด้วย4 คณะ และคณะทํางานฯ ที่เก่ียวข้องกับศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.) คือ 
  1) คณะทํางานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านข้อมูลเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคมสัน จํารูญพงษ์) เป็นประธาน รองอธิบดี 
กรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) เป็นรองประธาน ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเลขานุการคณะทํางาน ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน ได้มีการประชุมคร้ังที่ 1 โดยได้วางแนวคิด
การทํางานเบ่ืองต้นไว้แล้ว 
  2) คณะทํางานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านข้อมูลสินค้าเกษตร โดยมี ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางจันทร์ธิดา มีเดช) เป็นประธาน รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เป็นรองประธาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2 (นายสําราญ สาราบรรณ์) เป็นคณะทํางาน โดยรองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร มอบผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม หากมีการประชุม 
ศสท. มอบ กวข. เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูล 
มตทิีป่ระชุม 1. รับทราบ  
                   2. มอบ กวข. เข้าร่วมประชุมคณะทํางานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านข้อมลูสินค้าเกษตร 
 3.3 คณะกรรมการบรูณาการฐานข้อมูลงานส่งเสริมการเกษตร ประธาน ช้ีแจง  
ได้มีการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมได้เสนอ
ความเห็นให้มีการรวมระบบงาน มอบ กสท. ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดประชุมเพ่ือติดตามแผนการดําเนินงาน 
มตทิีป่ระชุม 1. รับทราบ  
                   2. มอบ กสท. จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการฯ 

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

 1. งบลงทุน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผูกพันรอเบิกจ่ายร้อยละ.4.21 เป็นเงิน
3,712,000 บาท เงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ ร้อยละ 95.79 เป็นเงิน 84,552,000 บาท รายละเอียดการใช้จ่าย
และจัดซื้อจัดจ้าง. 

 1) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน.1.คัน.วงเงิน.1,214,000.บาท กรมฯ 
ลงนามในสัญญากับบริษัท สยามนิสสัน เซลส์ จํากัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ครบกําหนดส่งมอบตามสัญญา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ส่งมอบรถตู้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
กรมฯ มอบอํานาจให้บริษัทฯ ดําเนินการจดทะเบียน 

 2) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 9 รายการ วงเงิน 81,050,000 บาท ประกาศ
ร่าง TOR เพ่ือรับฟังความคิดเห็นแล้ว ระหว่างวันที่ 24 – 29 มกราคม 2561 มีผู้เสนอความคิดเห็น จํานวน 5 ราย  
           คณะกรรมการฯ...  
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คณะกรรมการฯ สรุปไม่ปรับปรุง TOR เสนอกรมฯ ผ่านกองคลัง กองคลังสรุปเสนอกรมฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
คณะกรรมการฯ ดําเนินการแก้ไขล่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2561 ขณะนี้กรมฯ ลงนามแล้ว 
 3) จ้างพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร จํานวน 1 ระบบ วงเงิน 3,000,000 บาท  
กรมฯ อนุมัติรับราคากับบริษัท เจ-บ๊ิค เทรดด้ิง จํากัด เป็นเงิน 2,500,000 บาท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  
มีเงินเหลือจ่าย 500,000 บาท ครบกําหนดอุทธรณ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 หากไม่มีการอุทธรณ์ กองคลัง 
จะเสนอกรมฯ ลงนามในสัญญาต่อไป 
 4) จ้างพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่ จํานวน.1.ระบบ วงเงิน.3,000,000.บาท.กําหนดย่ืน
เสนอราคา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีบริษัทฯ ย่ืนข้อเสนอ จํานวน 3 ราย ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2. บริษัท เดอะแมปเปอร์ จํากัด 3. บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จํากัด คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปพิจารณาผลฯ  
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์ ขณะน้ีอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือร่างหนังสือ
ยกเลิกขอใช้วิธี e-bidding 
ประธาน งบลงทุน 7 รายการ หากกรมฯ ลงนามแจ้งบริษัทฯ วันน้ี จะดําเนินการ e-bidding ได้เมื่อไหร่ นายรุ่งศิริ  ประสงค์ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ช้ีแจงเพ่ิมเติม ขั้นตอนการดําเนินงานใช้ระยะเวลา
ประมาณ 35 วัน คาดว่า หลังสงกรานต์จะดําเนินการ e-bidding ได้ 

 2. งบดําเนินงาน.ณ.วันที่.21 กุมภาพันธ์ .2561 เบิกจ่ายได้ร้อยละ.13.86 เป็นเงิน 
6,491,758.70 บาท ผูกพันรอเบิกจ่าย ร้อยละ 75.64 เป็นเงิน 35,426,192.72 บาท เงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้  
ร้อยละ 10.50 เป็นเงิน 4,920,028.58 บาท รายละเอียดการใช้จ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง  

   2.1 รายการจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร.ปี.2561  
จํานวน 2 รายการ  

    1) จัดจ้างฯ.จํานวน 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค.60) เดือนละ 1,812,580 บาท  
วงเงินรวม 5,437,740 บาท กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว  

  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 รายการจา้งเหมาบริการดูแล และบํารุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ 
ปี 2561 

   1) จัดจ้างฯ จํานวน 2 เดือน (ต.ค. – พ.ย.60) วงเงิน 575,000 บาท  
กับ บริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด ผู้รับจ้างรายเดิม กรมฯ ลงนามสัญญาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
   2) จัดจ้างฯ จํานวน 10 เดือน (1 ธ.ค.60 – 30 ก.ย.61) โดยวิธีคัดเลือก 
วงเงิน 3,425,000 บาท กรมฯ ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กับ บริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด  
เบิกจ่ายราย 2 เดือน รวม 5 งวดๆ ละ 685,000 บาท ส่งบันทึกตรวจสรับงวดที่ 1 (ธ.ค.60 – ม.ค.61) ถึงกองคลัง 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
  2.3 จ้างเหมาบริการดูแลและบํารุ งรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก  ปี  2561  
วงเงิน 15,000,000 บาท กรมฯ เห็นชอบและประกาศเผยแพร่แผนการจ้างฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  
อยู่ระหว่างจัดทําหนังสือแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เพ่ือเสนอกรมฯ ผ่านกองคลัง 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ และมอบผู้เก่ียวข้องติดตาม/เร่งรัดการดําเนินงานจ้างเหมาบริการดูแลและบาํรุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูลหลัก ปี 2561 
 
           4.2 ผลการดําเนินงาน...  
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 4.2 ผลการดาํเนนิงานประจําเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 
  4.2.1  กลุ่มทะเบียนเกษตรกร นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1) การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ตัดยอดข้อมูล  
ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 1,295,332 ครัวเรือน จากเป้าหมาย 5.7 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.73  
 2) ระบบทะเบียนเกษตรกร ได้ขอความเห็นชอบกรมฯ เปิดระบบทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2560/61 กรณีเกษตรกรตกหล่นและขอแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงเพ่ิมเติมหลังกําหนดปิดระบบฯ 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ดังน้ี ชุดที่ 1 เห็นชอบและเปิดระบบแล้ว จํานวน 11 จังหวัด ชุดที่ 2 เห็นชอบ 
และเปิดระบบแล้ว จํานวน 15 จังหวัด ชุดที่ 3 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ จํานวน 33 จังหวัด และจะปิดระบบฯ 
ทุกจังหวัดหลังจากเปิดระบบฯ ชุดที่ 3 แล้วประมาณ 1 สัปดาห์ 
    3) จัดทําและส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 
และข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2560/61 ที่ประสบภัยพิบัติ ให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง (ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2560) 
    4) ระบบบริการข้อมูลผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จัดประชุมร่วมกับสมาคม
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมการค้าพืชไร่ เพ่ือหารือการจัดทําระบบบริการข้อมูลผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือใช้
ในการประกอบการขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรให้แก่หน่วยงานที่รับซื้อ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร สรุปผลการประชุม ดังน้ี 1. ผู้ที่
ต้องการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริม
การเกษตรให้ลงทะเบียนเป็นผู้รับซื้อ โดยให้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและสมาคมการค้าพืชไร่ส่งรายช่ือสมาชิก    
ที่ต้องการรับซื้อ เพ่ือให้กรมสร้างช่ือผู้ใช้งานที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบบริการข้อมูลฯ 2. เกษตรกรที่ต้องการขายข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ตกลงยอมรับเง่ือนไขการเปิดเผยข้อมูลการเพาะปลูกของตนเอง และเป็นผู้รับรองข้อมูลของตนเอง โดยใช้
รหัสทะเบียนเกษตรกรในการกรอกข้อมูล ระบบฯ แสดงข้อมูลการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุกแปลงของเกษตรกร
ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธ์ิและไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 3. ผู้รับซื้อบันทึกข้อมูลปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแปลง     
ที่เกษตรกรต้องการขายโดยกําหนดหลักเกณฑ์ ดังน้ี (1) ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (2) ประเภทของผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็น เมล็ดหรือฝัก (3) ค่าความช้ืนของผลผลิต ประธาน ระบบบริการข้อมูลผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ให้ทดสอบระบบฯ ที่ อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือ
ปฏิรูปการเกษตรสู่การเกษตรสมัยใหม่ (4.0) 
    5) โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จํานวน 11.4 ล้านคน พบว่าตรงกับหัวหน้าครัวเรือนทะเบียนเกษตรกร 
จํานวน 2.28 ล้านคน ตรงกับสมาชิกในครัวเรือนทะเบียนเกษตรกร จํานวน 2.41 ล้านคน รวมตรงกับหัวหน้า 
และสมาชิก จํานวน 4.69 ล้านคน 
    5) การให้บริการข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จํานวน 3 เรื่อง คือ 1. จัดทําข้อมูล
เครื่องจักรกลการเกษตรจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรสําหรับนําเข้า SSMAP 2. สํานักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง 
ขอข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร (ช่ือ นามสกุล ที่อยู่) เพ่ือนําข้อมูลมาวางแผนและติดตาม
ผลการดําเนินงานส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เกษตรกรมีความมั่นคงด้านอาชีพ มีรายได้ 
และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 3. กรมปศุสัตว์ ขอข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2556 – 2560 
(จํานวนครัวเรือนเกษตรกร และพ้ืนที่ปลูก ในพ้ืนที่ 28 จังหวัด) เพ่ือประกอบการดําเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืช
อาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 เพ่ือลดรอบการปลูกข้าวฤดูนาปรัง 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  
 
           4.2.2 กลุ่มวิเคราะห์...  
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     4.2.2  กลุ่มวิเคราะหแ์ละวางระบบข้อมูล ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล 
รายงานผลการดําเนินงาน 

 1) รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวรอบ 2 ปีเพาะปลูก 2560/61 ภาพรวม 
ทั้งประเทศ แผนควบคุม จํานวน 11,690,425 ไร่ ผลการปลูกข้าว จํานวน 10,954,073 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.70 
แบ่งเป็น พ้ืนที่ในเขตชลประทาน แผนควบคุม จํานวน 8,351,625 ไร่ ผลการปลูกข้าว จํานวน 8,294,465 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 99.32 พื้นที ่นอกเขตชลประทาน แผนควบคุม จํานวน 3,338,800 ไร่ ผลการปลูกข้าว  
จํานวน 2,659,608 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 79.66 
                                       2 )  สารสน เทศส่ ง เ ส ริมการ เ กษตร  ( http://www.agriinfo.doae.go.th)  
การเข้ารับบริการเว็บไซต์เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้ารับบริการ จํานวน 5,550 ครั้ง เทียบกับเดือนมกราคม 2561 
ลดลง 3,425 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 38.16 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43 ข้อมูลที่เข้าชมมากที่สุด คือ เรื่องการปลูกพืช  
                                       3) การให้บริการข้อมูล จํานวน 8 ราย คือ 1. บริษัทอาหารสยาม จํากัด (มหาชน) 
ขอข้อมูลสถิติการเพาะปลูกขนุนหนัง ปี 2553 – 2560 จําแนกตามจังหวัด เพ่ือใช้ประกอบการคาดการณ์ผลผลิต 
2. คุณจรุวัฒน์ วรุตมพันธ์ (นิสิต/นักศึกษา) ขอข้อมูลสถิติการปลูกสับปะรดโรงงาน มะม่วงนํ้าดอกไม้ และมะพร้าวอ่อน 
ปี 2558 - 2560 จําแนกตามจังหวัด เพ่ือนําข้อมูลไปวิเคราห์ Power of supplier ของ 5 force และเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้ม
ตลาดผลไม้ 3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอข้อมูลสถิติการปลูกพริกในประเทศไทย 
ปี 2555-2560 จําแนกตามจังหวัด เพ่ือประกอบการทําวิจัย เรื่อง การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานพริก 
เพ่ือความปลอดภัยอาหาร 4. สํานักงานประกันสังคม ขอข้อมูลสถิติจํานวนเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2559 - 2560 
จําแนกตามจังหวัด เพ่ือให้การพิจารณาขยายความคุ้มครองเกิดประโยชน์ต่อลูกจ้างในกิจการเพาะปลูก และวิเคราะห์
หาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกรผู้ประกอบกิจการเพาะปลูก 5. วารสารเคหการเกษตร ขอข้อมูลสถิติการปลูกชมพู่ 
แยกพันธ์ ปี 2555 - 2560 จําแนกตามจังหวัด เพ่ือประกอบการเขียนบทความลงในวารสารเคหการเกษตร  
6. คุณจุติณัฏฐ์ ธนกิจวนิชกุล ขอข้อมูลเน้ือที่ปลูกมะม่วงในจังหวัดเลย ปี 2559 - 2560 เพ่ือศึกษาวิจัยประกอบ
วิทยานิพนธ์ 7. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอข้อมูลสถิติการปลูกมะขาม ปี 2560 
จําแนกตามจังหวัด เพ่ือนําไปประกอบงานวิจัยด้านการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 8. บริษัท ชบาบางกอก จํากัด 
ขอข้อมูลการผลิตองุ่นพันธ์ุคาร์ดินัล พันธ์ุไวท์มะละกา องุ่นผลิตไวน์ และพันธ์ุอ่ืนๆ  
 4) งานภูมิสารสนเทศ ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลตามเกณฑ์การใช้
จ่ายเงิน  ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 3.80 ล้านแปลง จากเป้าหมาย 2.90 ล้านแปลง  
ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลตามตัวช้ีวัด ภาพรวมข้อมูล ณ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จัดทําได้ร้อยละ 94.94 
คิดเป็นคะแนนตัวช้ีวัดกรมฯ ได้คะแนน 5 คิดเป็นคะแนนตัวช้ีวัดเกษตรจังหวัด ได้คะแนน 5 การตรวจสอบข้อมูล
แปลง พบว่า การวาดแปลงไม่สมบูรณ์ ประมาณ 70,000 แปลง จะดําเนินการทําหนังสือมอบสํานักงานส่งเสริม 
และพัฒนาการเกษตรดําเนินการแก้ไขและจัดส่งข้อมูลกลับมาใหม่ Harddisk ระบบเต็ม ดําเนินการลบข้อมูล 
ที่ไม่จําเป็นต้องเก็บใน Harddisk ออก และประสาน กคค. ขอพ้ืนที่ Harddisk เพ่ิมเติม และตรวจสอบพบแปลง 
แบบ sliver polygon (แปลงขนาดเล็ก แคบ รอบพ้ืนที่) ในส่วนของระบบ SSMAP ดําเนินการเพ่ิมช้ันพิกัดแปลง
โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2559/60 จํานวน 20 จังหวัด  
และตลาดเกษตรกร และปรับปรุงช้ันข้อมูลรายงานสถานการณ์นํ้าเค็มรุกพ้ืนที่การเกษตร ปัจจุบันยังไม่พบนํ้าเค็ม 
รุกพ้ืนที่การเกษตร 
     5) การขับเคลื่อนนโยบาย Zoning by Agri-Map กองวิจัยและพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร (กวพ.) จัดส่งผลการดําเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือก 
ปี 2560 จํานวน 20 จังหวัด นําขึ้น SSMAP เรียบร้อยแล้ว และได้ทําหนังสือแจ้งกองส่งเสริมโครงการพระราชดําริ 
การจัดการพ้ืนที่ และวิศวกรรมเกษตร (กพวศ.) และสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (สสจ.) พิจารณาพืชโซนน่ิง 
           ที่ต้องการ...  
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ที่ต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินทําเพ่ิมเติม ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 กพวศ.ประสานทางโทรศัพท์ 
ไม่เพ่ิมเติมพืชโซนน่ิง และ สสจ. ขอเพิ่มพืชที่ให้ทําโซนน่ิงเพ่ิมเติม จะดําเนินการทําหนังสือแจ้งกรมพัฒนาที่ดินต่อไป 
ประธาน  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ได้ให้นโยบายให้นําข้อมูล Zoning  
ของกองส่งเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร มาเพ่ิมเติมใน SSMAP ผู้อํานวยการ 
กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ช้ีแจงเพ่ิมเติม ได้ดําเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ S3 และ N ของข้าว ประมาณ 1.1 ล้านแปลง 
13 ล้านไร่ ข้อมูลเป็นรายแปลง รายจังหวัด และได้ประสาน/ส่งข้อมูลให้ กวพ. เพ่ือประสานและแจ้งพ้ืนที่หากมีโครงการ
ปรับเปลี่ยนให้พิจารณาพ้ืนที่ดังกล่าวก่อน เพราะเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว แต่เหมาะสมกับการปลูกพืช
ชนิดอ่ืน 
  6) เกษตรต้นแบบ ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดําเนินการ
จัดทํารูปแปลงพ้ืนที่เกษตร ทั้งตําบล เพ่ือเช่ือมโยงกับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรต่อไป และดึงข้อมูลแปลงเกษตรที่เข้าร่วม
โครงการแปลงใหญ่ 197 แปลง เพ่ือเตรียมตรวจสอบ โดยการซ้อนทับกับข้อมูลชุดดินและโซนนิ่ง 
  7) งานที่ได้รับมอบหมาย คือ 1) เขียนโครงการเพ่ือของบประมาณ (งบกลาง 
ปี 2561) ภายใต้ Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการพัฒนาระบบ Big Data ด้านการเกษตร งบประมาณ 
220 ล้านบาท  2) การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการวิจัยว่าด้วยการพัฒนาข้อมูลระบบ
การประกันภัยและสินเช่ือภาคการเกษตรที่ย่ังยืนของประเทศไทย ระหว่าง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมส่งเสริม
การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคมประกันวินาศภัยไทย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสถาบันวิจัยป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
มีการจัดประชุมแล้ว 2 ครั้ง วัตถุประสงค์เพ่ือหารูปแบบ วิธีการต่างๆ ที่จะนํามาใช้ในการประเมิน การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือที่รวดเร็ว รวมถึงการคิดเบ้ียประกันที่สอดคล้องกับความเสียหาย  
3) การประชุมร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยจะต้องทําหนังสือสมัคร
เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายคลังข้อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ เพ่ือที่จะเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะต่อไป  
4) ร่วมเป็นคณะทํางานติดตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System) 5) ขอความอนุเคราะห์ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการจัดทําแปลงนําร่อง 
ที่ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และตําบลทรงธรรม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  

 4.2.3  กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ผู้อํานวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ รายงานผล 
การดําเนินงาน 

1) ระบบโครงการส่งเสร ิมการปลูกข ้าวโพดเลี ้ยงส ัตว ์ฤด ูแล ้ง หลังนา  
ปี 2560/61 และระบบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 กําลังดําเนินการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบพื้นที่การปลูก การพิจารณาผล ประมวล จัดทํารายงาน และการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2561 ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน และโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว  
ร่วมกับกรมปศุสัตว์ โดยมีเง่ือนไขเกษตรกร 1 คน เข้าร่วมได้ 1 โครงการ พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว 
พื้นที่ไม่เกิน 15 ไร่ ได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 2,000 บาท โดยทั้ง 2 ระบบจะเช่ือมโยงเข้าฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร และเกษตรกรสามารถติดตามสถานะได้จากแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook  

   2) ระบบรายงานโครงการป้องกันกําจัดศตัรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) ด้วยวิธผีสมผสาน 
แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ปี 2560 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  
ที่ประชุมแจ้งให้ปรับปรุงระบบ เพ่ือเปิดใช้ระบบงานคร้ังที่ 2 บันทึกข้อมูลมะพร้าวที่จะดําเนินการเจาะเข้าต้นใหม่ 
เฉพาะจังหวัดที่ต้องดําเนินการเจาะเข้าต้น ครั้งที่ 2 จะเปิดระบบช่ือ http://coconut2.doae.go.th เปิดให้ทําการ
บันทึกข้อมูลต้ังแต่วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใช้ช่ือผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน และทุกขั้นตอนเหมือนเดิม 
 

           3) ระบบการรายงาน...  
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    3) ระบบการรายงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ได้มีการประชุมร่วมกับกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ให้มีการ
เพ่ิมเติม/ปรับปรุงการบันทึกข้อมูล เพ่ิมเติมรายงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ 
    4) ระบบศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ได้รับการประสานจากกองส่งเสริมการอารักขาพืช 
และจัดการดินปุ๋ย ให้ดําเนินการพัฒนาระบบศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  
    5) ระบบการรายงานผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร 
ประจําปีงบประมาณ 2561 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ได้ทําหนังสือขอให้พัฒนาระบบการรายงานฯ
ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 6) ระบบโครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ได้รับมอบหมายจากรองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร (นายสําราญ สารบรรณ์) ให้ดําเนินการพัฒนาระบบ บุคคลเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรกร
โครงการ 9101 จํานวน 200 คน ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนหารือการบันทึกข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ซึ่งรอการ
ประสานจากผู้เช่ียวชาญ ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ช้ีแจง
เพ่ิมเติม โครงการพัฒนาการเกษตรเพ่ือความย่ังยืน จะเป็นการรับสมัครเกษตรกรเข้ารับการอบรม โดยมี 2 หลักสูตร 
หลักสูตร 1 การพัฒนาการเกษตร หลักสูตร 2 การประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขโครงการฯ โดยเบ่ืองต้นจะมีระบบฯ ดังน้ี ระบบรับสมัครเกษตรกร ประกอบด้วย การลงทะเบียน การคัด
คุณสมบัติ ระบบการฝึกอบรม ระบบการเงิน ระบบติดตามความก้าวหน้า/ประเมินผลโครงการ และต้องมีช่องทางการ
นําเข้าหลักสูตร ซึ่งอาจจะต้องมีการเช่ือมกับระบบ K-Tank เบ่ืองต้นได้ประสานกับผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรม
ดิจิทัล ในการจัดทําระบบและคลิปสอนการนําเข้าหลักสูตร  
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 

 4.2.4 กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร นายรุ่งศิริ  ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รายงานผลการดําเนินงาน 

1) Database Platform ดําเนินการรวมฐานข้อมูล MySQL จํานวน 35 ระบบ 
11 เครื่อง เหลือ 8 เครื่อง ระบบที่จะ Migrate จํานวน 8 ระบบ คือ 1. ระบบการรายงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 2. ระบบอินทราเน็ต (SSNET) 3. ระบบศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร  
4. ระบบจัดการสื่อและมัลติมีเดีย กรมส่งเสริมการเกษตร 5. ระบบศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) 6. ระบบการประชุม
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร 7. ระบบคลังความรู้ (K-Tank) 8. ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ 

2) Computer and Network 
 2.1) ระบบอินเตอร์เน็ต 2.1.1) Domestic Traffic (การใช้งานอินเตอร์เน็ต

ภายในประเทศ) ความเร็ว 1 GB ใช้งานอยู่ 150 MB  2.1.2) Inter Traffic (การใช้อินเตอร์เน็ตภายนอก
ประเทศ) ความเร็ว 150 MB ใช้งานอยู่ 124 MB  2.1.3) Broadband ส่วนกลาง ความเร็ว 500 MB ใช้งานอยู่ 
233 MB 2.1.4) Broadband ส่วนภูมิภาค ความเร็ว 500 MB ใช้งานอยู่ 115 MB ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ระบบอินเตอร์เน็ตปัจจุบันช้า และจากปริมาณตัวเลขการใช้งานจริงพบว่า ยังมี
ความเร็วอินเตอร์เน็ตคงเหลืออยู่ เสนอให้มีการแยกวงจรกับประเภทการใช้งาน ประธาน สัปดาห์หน้าให้นัดประชุม
เพ่ือวิเคราะห์การใช้งานอินเตอร์เน็ต  

 2.2) การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ให้กับกองแผนงาน 
 2.3) สํานักงานโครงการ Baijing 2019 ขอให้เดินสายสัญญาณระบบเครือข่าย 

และขอเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC, Notebook และ Printer 
 3) Cyber Security การตรวจสอบหามัลแวร์ CrossRAT ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ 3 

Platform คือ Windows Apple และ Linux ดําเนินการจัดทํารายละเอียด และคู่มือวิธีการตรวจสอบหามัลแวร์ 
CrossRAT ทั้งน้ี ได้นําหนังสือประทับตราประชาสัมพันธ์ในหน้า SSNet เรียบร้อยแล้ว 

         4) แผนพัฒนา...  
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 4) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2560 – 2564  
  4.1) คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการ

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริม
การเกษตร โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทํารายงานการประชุม ซึ่งจะ
ประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 19 มีนาคม 2561 

  4.2) Digital Literacy กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน
ขับเคลื่อนมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กรมส่งเสริมการเกษตร ตามคําสั่ง
กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 115/2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 และได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตรในส่วนกลาง จํานวน 212 คน เข้าร่วมอบรม และสอบประเมินเพ่ือรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการ
ใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อม ทั้งสิ้น 172 คน  
เข้าสอบประเมินโดยมีการทดสอบ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ทักษะขั้นพ้ืนฐาน และระดับที่ 2 ทักษะขั้นต้นสําหรับการ
ทํางาน ผลการทดสอบ มีดังน้ี ระดับที่ 1 ทักษะขั้นพ้ืนฐาน มีผู้เข้าสอบ จํานวน 181 คน สอบผ่าน จํานวน 169 คน 
สอบไม่ผ่าน จํานวน 12 คน ระดับที่ 2 ทักษะขั้นต้นสําหรับการทํางาน มีผู้เข้าสอบ จํานวน 182 คน สอบผ่าน 
จํานวน 168 คน สอบไม่ผ่าน จํานวน 14 คน และเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทดสอบประเมินเพ่ือรับรอง
สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ครั้งที่ 2/2561 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา 13.00 – 16.00 น. มีผู้สนใจสมัคร จํานวน 124 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติกรมฯ ให้เจ้าหน้าที่ 
จํานวน 124 คน เข้าร่วมทดสอบ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม น่าจะมีช่องทาง 
ให้เสนอแนะหลักสูตรการสอบได้ เพ่ือให้ตรงกับบุคคลเป้าหมาย 

   5) ระบบคลังรูปภาพ (Photostock) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ประชุม
ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ และผู้แทนจากกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพ่ือเก็บข้อมูลความต้องการ 
ของผู้ใช้งาน (User requirements) เพ่ิมเติมสําหรับใช้ประกอบการพัฒนาระบบ ความต้องการระบบ คือ จัดเก็บได้
ทั้งภาพ และวิดีโอ ภาพที่อัพโหลดควรมีขนาดอยู่ที่ 5 –10 MB ขนาดของข้อมูลโดยประมาณ 1 –2 TB ต่อปี  
กลุ่มโสตฯ เป็น Admin หลัก เพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการคลังภาพทั้งหมด โดยมี Users ที่ทําหน้าที่อัพโหลดไฟล์ภาพ/วิดีโอ
จากคณะประชาสัมพันธ์ (77 จังหวัด), ศูนย์ฯ 50 ศูนย์, สสก. 9 สสก. Users สามารถจัดการภาพ เช่น edit, delete 
ภาพที่อัพโหลดแล้ว ต้อง Log in ก่อนเพ่ือทําการ Upload/download ภาพและวิดีโอ สามารถจัดหมวดหมู่ภาพเพ่ือ
การค้นหาได้ง่าย (ติด tag ไฟล์ภาพ/วิดีโอ ตามช่ืองาน) โดยแบ่งตามงานของกรมฯ เช่น งานตามภารกิจ งานตามนโยบาย 
ตัวอย่างหมวดหมู่ ได้แก่ ภาพผู้บริหาร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไม้ผล ไม้ดอก เป็นต้น ทั้งน้ี กลุ่มโสตฯ จะดําเนินการ
จัดทําหมวดหมู่ภาพและส่งให้ ศสท. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามา 
download ภาพไปใช้งาน ได้แก่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (สลก.) คณะทํางานประชาสัมพันธ์กรมฯ  
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร (สพท.) กอง/สํานัก หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน และประชาชนทั่วไป การเตรียมความพร้อมในส่วนของ Server เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  
ได้ดําเนินการติดต้ังเคร่ือง Server OS: Ubuntu ขนาด Disk เริ่มต้น 500 GB ติดต้ัง WordPress Domain name: 
https://www.photostock.doae.go.th ทีมงานคุณภาพ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ : นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา  
และนายกีรเดช  โรจน์กิจอนันต์ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล : นายกฤษฎา ธรรมสิทธ์ิ กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร : นางสาวรติยง  โลยะลา นายกิติศักด์ิ  ปัญญาทรานนท์ นายปฐม  บุญทองนุ่ม และนายธีระวัฒน์  เฉิดละออ 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  
   4.2.5  กลุ่มพฒันานวัตกรรมดิจิทลั ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผล
การดําเนินงาน  
    1) โมบายแอปพลิเคชัน Farmgear มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรที่ไม่มี
เครื่องจักร สามารถสั่งจองรถแทรคเตอร์จากเจ้าของเครื่องจักรที่มาลงทะเบียนไว้ ทําให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทุน 
           ซื้อเคร่ืองจักร...  
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ซื้อเคร่ืองจักร จ่ายค่านํ้ามัน และดูแลรักษา กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่ยังขาดแคลนเคร่ืองจักร เกษตรกรสามารถ
เข้าใช้งานด้วยรหัสทะเบียนเกษตรกรเหมือน DOAE Farmbook เกษตรกรสามารถจองได้โดย เลือกแปลงปลูก 
ที่ต้องการเคร่ืองจักร ประเภทรถ ประเภทอุปกรณ์ ช่วงราคา วันที่ หลังจากมีเจ้าของเคร่ืองจักรมารับงานที่ผู้ใช้จองไว้ 
หลังจากทํางานเสร็จก็กดยืนยันการทํางานเพ่ือให้คะแนน 
    2) โมบายแอปพลิเคชัน DOAE Farmgear-Driver มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เจ้าของเครื่องจักรที่ต้องการรับงานการไถดินในรูปแบบต่างๆ  เจ้าของเครื่องจักรลงทะเบียนกับแอปพลิเคชัน หลังจาก
น้ันสามารถเพ่ิมเครื่องจักรของตนเองได้ เลือกรับงานจากงานทั้งหมดที่เกษตรกรมาจองไว้ เรียงงานได้ตาม ราคา วันที่ 
และจํานวนไร่ จากน้ันเลือกเครื่องจักรที่จะนําไปทํางาน และกําหนดราคาที่ต้องการ ในส่วนของแอปพลิเคชันขณะน้ี
กําลังเพ่ิมการถ่ายภาพเคร่ืองจักรให้เจ้าของเครื่องจักร 
    3) โมบายแอปพลิเคชัน DOAE Farmman มีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้เกษตรกรท่ีต้องการรู้สูตรของแม่ปุ๋ยในการผสมแม่ปุ๋ยแทนการเปิดหนังสือเพ่ือหาสูตรปุ๋ยแต่ละสูตร ซึ่งสามารถหา
สูตรของปุ๋ยได้จากการรู้ค่าของ N P K โดยที่แอปพลิเคชัน ประกอบด้วย  2 ส่วน คือ เลือกแปลงเพ่ือวิเคราะห์แม่ปุ๋ย 
และโซนน่ิง ซึ่งในการเลือกแปลงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เพ่ิมแปลงด้วยตนเอง และ เพ่ิมแปลงจากทะเบียนเกษตรกร 
โดยมีกลุ่มผู้ใช้งาน 1 กลุ่ม คือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลบนระบบ
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร หรือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลแปลงบนระบบฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร 
        API ระบบจัดการข้อมูล DOAE Farmman ระบบดึงข้อมูลจากระบบ
ทะเบียนเกษตรกร ในส่วนของกิจกรรมการเพาะปลูก กลุ่ม ชนิด พันธ์ุ ของพืช ข้อมูล SSMAP ข้อมูลพิกัดสถานที่  
และกําลังเร่งดําเนินงานพัฒนาในส่วนของการวิเคราะห์และประมวลผลความสอดคล้องของช้ันดินกับพืชในส่วนของ
แอปพลิเคชัน DOAE Farmman 
    4) โมบายแอปพลิเคชัน DOAE Smartcheck แอปพลิเคชัน ประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ ข่าวสาร สถานที่รับซื้อผลผลิต แอปพลิเคชันมีลักษณะเป็นเครื่องมือให้ข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดส่งข้อมูล
ด้านการเกษตรที่มีความสอดคล้องกับผู้ใช้งาน โดยใช้การวิเคราะห์และประมวลผลด้วยระบบดิจิทัล กลุ่มเป้าหมาย 
การใช้งานเป็นเกษตรกรและประชาชนชาวไทยที่สนใจข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทุกคน ปัจจุบันมียอดการติดต้ัง 
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 1,914 เครื่อง 
        API ระบบจัดการข้อมูล DOAE Smartcheck ระบบบริหารจัดการข่าวสาร 
ระบบจัดส่งข้อมูล push notification แจ้งเตือนข่าวสาร ระบบดึงข้อมูล SSMAP ข้อมูลพิกัดสถานที่ และกําลังเร่ง
ดําเนินงานในสว่นเลือกแสดงขา่วสารตามกลุม่ของข่าว เพ่ือให้ผู้ใช้งาน สามารถเลือกรบักลุม่ข่าวสารตามที่ผูใ้ช้งานสนใจ 
โดยกลุ่มของข่าวสาร ประกอบด้วย ข่าวเกษตร องค์ความรู้ โรคพืช ภัยแมลง มาตรการโครงการรัฐ และประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
    5) Facebook Fanpage Digital DOAE ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  
มียอดถูกใจเพจ 449 ครั้ง ยอดผู้ติดตาม 472 คน เผยแพร่สื่อโดยใช้ clip และ info graphic เพ่ือเผยแพร่แอปพลิเคชัน 
DOAE Farmbook และ DOAE Smart check ซึ่งในวันที่ 27 มกราคม 2561 เว็บไซต์ข่าวสยามรัฐได้นําข้อมูล 
info graphic จากทางแฟนเพจไปใช้เผยแพร่ 
    5) การจัดทํา QR Code ร่วมกับกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยให้คําแนะนํา
การใช้งาน และจัดทํา QR Code สําหรับรับเงินให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ในวันที่ 22-25 
กุมภาพันธ์ 2561 ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย ในเรื่องการจัดทํา 
QR Code และการขนส่งสินค้า 
    6) การเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-learning เพ่ิมข้อมูลคะแนนเรียน 
ให้กับคนที่เคยเรียนไปแล้วแต่ข้อมูลสูญหาย 
           7) โมบายแอป...  
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    7) โมบายแอปพลิเคชนั DOAE Farmbook ดําเนินการเพ่ิม Feature Farmbook 
ในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลายหลาย และโครงการสง่เสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง หลงันา 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ   

 4.3  การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน  
  นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

รายงาน การสํารองและกู้คืนข้อมูล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการทดสอบกู้คืนข้อมูล (Database Platform) 
จํานวน 10 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2. ระบบ
ข้อมูลเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช 3. ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่สําคัญ (รายสัปดาห์) 4. ระบบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 5. ระบบการจองห้องประชุม 6. โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็น
เกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน 7. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนนาปรัง ปี 2559 8. ระบบข้อมูล
พ้ืนฐานแปลงใหญ่ (ปี 60) 9. ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 10. สถานีการเรียนรู้เพ่ืองานส่งเสริม
การเกษตร (K-Station) 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  

 4.4  การดําเนินงานจัดการความรู้ (KM)  
  นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

แจ้งต่อที่ประชุม ยังไม่มีการดําเนินงาน เน่ืองจากยังไม่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหญ่และยังไม่ได้รับแจ้งให้ดําเนินการ 
ฝากฝ่ายบริหารทั่วไป ประสานกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะให้หน่วยงานดําเนินการอย่างไรต่อไป 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 

4.5  การรบัฟงัข้อคดิเหน็และข้อร้องเรียน  
  นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย แจ้งต่อที่ประชุม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีเรื่องร้องเรียน 3 เรื่อง  

จากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ  
       1. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ

ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ของอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รับเรื่องเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้รับผิดชอบ นายพิศาล สองมณี ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

       2. ขอความเป็นธรรมในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร (เน่ืองจากข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง 
หมู่ที่ ผิด) ของอําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี รับเรื่องเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้รับผิดชอบ  
นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ 

       3. ขอให้พิจารณาและตรวจสอบสิทธิ (ตรวจสอบสิทธิตามโครงการเงินช่วยเหลือ 
ค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/61 ไร่ละ 1,200 บาท) 
ของอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้รับผิดชอบ นายพิศาล สองมณี ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  

 4.6 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  
   นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา รายงานการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ Reportnews   
(ตัดยอดวันที่ 20 ก.พ. 61) เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 7 ข่าว จากมติการประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ผ่านมา  
ให้ดําเนินการจัดทํา Facebook Fanpage โดยเชิญผู้แทนจากกลุ่ม/ฝ่ายร่วมเป็น Admin เบ่ืองต้นข่าวประชาสัมพันธ์
ที่นําขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ฯ ได้นําขึ้นใน Facebook ด้วย สําหรับประเด็นข่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ตามแผนประชาสัมพันธ์
มีเรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้มีการเขียนข่าว/ส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมฯ เรียบร้อยแล้ว ข่าวต่อไปจะเป็นเรื่อง 
Service การติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561 ที่จะนําลงในแอปพลิเคชัน Doae 
Farmbook ประธาน ให้เขียนข่าวประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ Digital Literacy สําคัญกับคุณอย่างไร 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และมอบผู้เก่ียวข้องเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ Digital Literacy  
           4.7 การพัฒนา...  
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 4.7 การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ศสท. ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
 1. จัดโดย : หน่วยงานภายนอก มีอบรม 1 เรื่อง คือ ฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer  
รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะดํา จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย สถาบัน     
เกษตราธิการ ผู้เข้าอบรม คือ นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ และนายฐิติพงษ์ วรสวัสด์ิ 

 2. จัดโดย : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม ี3 เรื่อง คือ  
    1) อบรมการจัดทําเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Wordpress  ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ผู้เข้าอบรม คือ เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สํานักงาน
เกษตรอําเภอ 

    2) จัดสอบประเมินเพ่ือรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)  
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ITDS 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้เข้าสอบประเมิน คือ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรสังกัดส่วนกลาง  

    3) อบรมการพัฒนาเครื่องมือสําหรับเช่ือมโยงเพ่ือตรวจสอบข้อมูลบุคคล และการใช้งาน 
ระบบบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงข้อมูลกรมการปกครอง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เข้าอบรม คือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จํานวน 20 คน 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และมอบนางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา จัดทําคลิป VDO สอนการใช้งาน Wordpress 
 4.8 มาตรการการประหยดัพลังงาน  
   นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ รายงาน คณะทํางานการจัดการพลังงาน เชิญประชุมคณะทํางานฯ
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 วัตถุประสงค์การประชุมเพ่ือทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน 
เน่ืองจากเป็นตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกรมส่งเสริม
การเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ทบทวนการลดพลังงานในเร่ืองเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า
และแสงสว่าง อุปกรณ์สํานักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร/กาต้มนํ้าหรือกระติกต้มนํ้าร้อน/เครื่องทํานํ้า
เย็น/ตู้เย็น) ลิฟต์ และน้ํามันเช้ือเพลิง  
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และถือปฏิบัติ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องทีเ่สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 5.1 แนวทางในการจัดทําระบบ Paperless / ระบบ Share file / ระบบ Share folder 
ผู้อํานวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ รายงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้มีหนังสือเรื่องการลดกระดาษตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเร่ือง 
การลดกระดาษเป็นตัวช้ีวัดยอ่ยของตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในองค์ประกอบที่ 4  
ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาวิธีการ/ความเป็นไปได้/
ปัญหาอุปสรรคในการนําระบบ Paperless / ระบบ Share file / ระบบ Share folder เพ่ือนํามาปรับใช้ในงาน 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น การตรวจงาน ตรวจร่างหนังสือ ฯลฯ โดยให้ทํารายละเอียดเสนอผู้บริหารและแจ้ง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทราบ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยขอเสนอแนวทางดังน้ี 1) ยกเลิกสําเนาเอกสาร  
โดยใช้การสแกนแทนสําเนา และนําเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2) การลดเอกสารในการประชุม โดยใช้ระบบ 
Meetbox ในส่วนกลาง (กอง/สํานัก) และขยายผลไปยังสสก.และจังหวัด 3) จัดทําแบนเนอร์รายงานการประชุม 
 
         ใน SSNet...  
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ใน SSNet ยกเลิกการจัดส่งรายงานการประชุม 4) กําหนดแบบฟอร์ม/รูปแบบหนังสือ โดยประสานสํานักงาน
เลขานุการกรม กองแผนงาน และกองคลัง 
มตทิีป่ระชุม    1. รับทราบ  
 2. มอบกลุ่ม/ฝ่าย ไปศึกษา และแจ้งผลใหก้ลุ่มฐานข้อมลูสารสนเทศทราบ 
 3. กสท. จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอ/ผลการพิจารณาของกลุ่ม/ฝ่าย 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 การประเมินสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการเปน็ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
  นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา รายงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เชิญเข้าร่วมคลินิกให้คําปรึกษา
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกาประเมินตนเองของส่วนราชการเพ่ือเป้นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการประเมินสถานะองค์การในการเป็นระบบราชการ 4.0 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จัดโดย 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สรุปผลการเข้าร่วมคลินิก ดังน้ี  

1) ข้อมูลประกอบการพิจารณา คือ 1. ภาครัฐที่เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน 2. ภาครัฐที่ยึด 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3. ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยมีปัจจัยความสําเร็จ 3 ประการ คือ การสาน
พลังระหว่างภาครัฐและภาคอ่ืนๆ (Collaboration) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่ความเป็น
ดิจิทัล (Digigtalization)  

2) การประเมินออกเป็น 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การนําองค์กร (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (กองแผนงาน) หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะเสนอว่าข้อย่อยเก่ียวข้องกับหน่วยงานใด) หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และกรจัดการ
ความรู้ (เบ่ืองต้น กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) หมวด 5  
การมุ่งเน้นบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่/สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) หมวด 7 ผลลัพธ์ดําเนินการ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) หลังจากน้ี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
จะต้ังคณะทํางาน PMQA และมอบหมายกอง/สํานักตามตัวช้ีวัดย่อย 

3) เกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน 300 คะแนน (Basic) ระดับ 
ก้าวหน้า 400 คะแนน (Advance) และระดับพัฒนาจนเกิดผล 500 คะแนน Significance) 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

เลกิประชุมเวลา 11.45 น. 

 

 
....................................................             .................................................... 
   (นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)                                                           (นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ) 
    ผู้จดรายงานการประชุม                                   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


