รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบตั กิ ารกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2
ผู้มาประชุม
1. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
2. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ
3. นายสรายุทธ สิริภูษิต
4. นายรุ่งศิริ ประสงค์
5. นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ
6. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง
7. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ
8. นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา
9. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย
10. นางอาธิดา รักวงษ์
11. นายวรวุฒิ อ้อยหวาน
12. นางสาวรติยง โลยะลา
13. นายกิติศกั ดิ์ ปัญญาทรานนท์
14. นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์
15. นายอรุณชัย ศิริทรัพย์
16. นายพิศาล สองมณี
17. นายสมเจต หนูอ้น
18. นางสาวยุพาพรรณ รักบัว
19. นายฐิติพงษ์ วรสวัสดิ์
20. นางสาวภูรีนุช ไกรรมย์
21. นางสาวกชพรรณ เกษอินทร์ษา
22. นายณรงค์ รักอาชีพ
23. นางสาวกิตติยา รินเพ็ง
24. นายสุฤชัย คล้ายเชียงราก
25. นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์
26. นายกฤษณะ พูลทรัพย์
27. นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนม์จํารัส
28. นางสาวไกลกังวล เพชระบูรณิน
29. นางสาววัลย์ศิริ ไทยแท้
30. นางสาวชมภู่ สนนุช
31. นายปฐม บุญทองนุ่ม
32. นายปวเรศ ทองลอย
33. นายปาณัสม์ จรูญรัตน์
34. นายภูบดี ศิวาวงศ์

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร
ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักสถิติ
นักสถิติ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
35. นางสาวสิริรชา...
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35. นางสาวสิริรชา แก้วหย่อง
36. นางสาวปิยะพร ชึลเลอร์
37. นายนิรันดร อ่อนน้อมดี
38. นายนนทกานต์ ตรันเจริญ
39. นางสาวสุดสงวน ไพยรัตน์
40. นายธีระวัฒน์ เฉิดละออ
41. นางสาวอุไรวรรณ บัวจันทร์
42. นางมลวิภา อรรถฐาเมศร์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ
2. นายพรชัย ทุราช
3. นายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์
4. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์
5. นางสาวชิลาวัลย์ เผ่ามุนี
6. นางจีรวรรณ หนูเจริญ
7. นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน
8. นายประพนธ์ จิ้วจิ้น

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานราชการพิเศษ
ผู้อํานวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 4
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
นักสถิติ

ราชการ
ราชการ
ราชการ
ติดงานด่วน
ติดงานด่วน
ติดงานด่วน
-

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.กล่าวเปิดประชุม
ประจําเดือนมีนาคม.2561 และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 การจัดงานครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กําหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษทํานอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริม
การเกษตร ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ 1) สืบสานปณิธานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 2) ให้บริการ
ฝึกอาชีพด้านการเกษตร 3) งานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 4) 50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม 5) สร้างสวน
รวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น 6) งานเกษตรสร้างชาติ ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ซึ่งประชาสัมพันธ์
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ขอความร่ ว มมื อ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร จั ด ทํ า เว็ บ ไซต์ 50 ปี
กรมส่งเสริมการเกษตร (https://50years.doae.go.th)
1.2 Precision Farming เกษตรแม่นยําสูง กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติโครงการและงบประมาณ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อปฏิรูปการเกษตรสู่การเกษตรสมัยใหม่ (4.0) แปลงใหญ่ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแปลงใหญ่หัวขบวน กําหนดสัมมนาในวันที่ 27 – 28
มีนาคม 2561 ณ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2...
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาววั นเพ็ญ ชํ านาญ เสนอรายงานการประชุ มศู นย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
ครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ทั้ ง นี้ ได้ ดํ า เนิ น การนํ า รายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2561
พร้ อ มเอกสารประกอบวาระการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2561 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 เรื่องทีเ่ สนอให้ทปี่ ระชุมทราบ
3.1 งบประมาณปี 2561 และการจัดซื้อจัดจ้าง
นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ รายงานผลการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1. งบลงทุน ณ วัน ที่ 19 มีน าคม 2561 ผูก พัน รอเบิก จ่า ยร้อ ยละ.99.43 เป็น เงิน
87,762,000 บาท เงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ ร้อยละ 0.57 เป็นเงิน 502,000 บาท (แจ้งเงินเหลือจ่ายส่งคืนกรมฯ แล้ว)
รายละเอียดการใช้จ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง.
1) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน.1.คัน.รับราคาวงเงิน.1,212,000.บาท
กรมฯ ลงนามในสัญญากับบริษัท สยามนิสสัน เซลส์ จํากัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ครบกําหนดส่งมอบ
ตามสัญญา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ส่งมอบรถตู้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 อยู่ระหว่าง
จัดทําเอกสารเพื่อเบิกจ่าย
2) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 9 รายการ วงเงิน 81,050,000 บาท ขายประกาศฯ
ชุดละ 1,000 บาท ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2561 กําหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ 26 มีนาคม 2561
พร้อมให้นําตัวอย่างมาทดสอบ (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.) กําหนดยื่นหลักประกันซอง วันที่ 29 มีนาคม 2561
3) จ้างพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร จํานวน 1 ระบบ วงเงิน 3,000,000 บาท
กรมฯ อนุมัติรับราคากับบริษัท เจ-บิ๊ค เทรดดิ้ง จํากัด เป็นเงิน 2,500,000 บาท กรมฯ ลงนามในสัญญาแล้ว
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
4) จ้างพัฒนาระบบรายงานพื้นที่ จํานวน.1.ระบบ วงเงิน.3,000,000.บาท.มีบริษัทฯ
ยื่นข้อเสนอ จํานวน 3 ราย ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. บริษัท เดอะแมปเปอร์ จํากัด 3. บริษัท เทรคอน
(เว็บไซต์) จํากัด ปรากฎว่า ทั้ง 3 ราย ผ่านคุณสมบัติตามประกาศที่กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันและผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค 1 ราย คือ บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จํากัด รับราคาในวงเงิน 1,876,543.21 บาท
ต่ํากว่าวงเงินงบประมาณ 1,123,456.79 บาท (3,000,000 - 1,876,543.21 ) ซึ่งต่ํากว่าราคากลาง 37.45 %
อยู่ระหว่างสรุปผลการรับราคาเสนอกรมฯ
2. งบดํ า เนิ น งาน.ณ.วั น ที่ . 19 มี น าคม .2561 เบิ ก จ่ า ยได้ ร้ อ ยละ.14.11 เป็ น เงิ น
6,597,330.26 บาท ผูกพันรอเบิกจ่าย ร้อยละ 83.39 เป็นเงิน 38,992,498.66 บาท เงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้
ร้อยละ 2.50 เป็นเงิน 1,170,701.08 บาท รายละเอียดการใช้จ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 รายการจ้ า งเหมาบริ ก ารระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต แบบองค์ ก ร.ปี . 2561
จํานวน 9 เดือน (1 ม.ค. – 30 ก.ย.61) วงเงิน 16,245,810 บาท โดยวิธี e-bidding กรมฯ ลงนามในสัญญา
เมื่อวั นที่ 29 ธั นวาคม 2560 กับ บริษั ท กสท โทรคมนาคม จํ ากั ด (มหาชน) เบิก จ่า ยรายเดือน รวม 9 เดือ น
เดือนละ 1,805,090 บาท ส่งบันทึกตรวจรับเดือนมกราคม 2561 ถึงกองคลัง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (มีแก้ไขเอกสารและได้ส่งคืน กค.แล้ว)
2.2 รายการจ้างเหมาบริการดูแล และบํารุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์
ปี 2561 จํานวน 10 เดือน (1 ธ.ค.60 – 30 ก.ย.61) โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 3,425,000 บาท กรมฯ ลงนาม
ในสัญญาเมื่อ...
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ในสัญญาเมื่อวันที่ 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
อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
2.3 รายการจ้ างเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบฐานข้อมู ลหลัก ปี 2561
วงเงิน 15,000,000 บาท กรมฯ เห็นชอบและประกาศเผยแพร่แผนการจ้างฯ แล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
กค. ส่งหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง มาให้ ศสท.เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561
คณะกรรมการฯ นัดประชุมเพื่อร่าง TOR เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561
2.4 รายการจ้างเหมาตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง วงเงิน 3,600,000 บาท
กรมฯ เห็นชอบหลักการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ ผ่าน กค. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561
เพื่อเห็นชอบและประกาศเผยแพร่แผนการจ้างฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 กค. เสนอกรมฯ เพื่อเห็นชอบแผนฯ
ประธาน รัฐ บาลมี น โยบายหากหน่ วยงานใดดํ าเนิน การจัด ซื้อจัดจ้ างงบลงทุน ไม่ทันในไตรมาส 2 จะดึ ง เงิ นคื น
ผู้อํานวยการกองคลัง แจ้งว่า สํานักงบประมาณให้เขียนเหตุผลประกอบในรายการที่ดําเนินการไม่ทันเพราะเหตุใด
และหากไม่ได้ดําเนินการในรายการดังกล่าวจะเกิดผลเสียหายอย่างไร และในส่วนของครุภัณฑ์ 9 รายการ รายการใด
เกี่ยวข้องกับกลุ่มใด ให้กลุ่มนั้นเป็นผู้พิมพ์เอกสารจากระบบและพิจารณาผู้เสนอราคา โดยทําตารางเปรียบเทียบที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ที่มีคําสั่งแต่งตั้งดูเพื่อสรุปผล ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561 และขอให้ทุกคนปรับตัว ทํางานให้เร็ว เพราะมีเวลาเป็นตัวกํากับการทํางาน
มติทปี่ ระชุม 1. รับทราบ
2. มอบกลุ่มเขียนเหตุผลประกอบ ส่งวันนี้ (วันที่ 22 มีนาคม 2561) ช่วงบ่าย
3. มอบ กทก. กคค. กวข. จัดพิมพ์เอกสารและพิจารณาผู้เสนอราคาในรายการที่รับผิดชอบ เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ สรุปผลการพิจารณาต่อไป
3.2 ผลการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2561
3.2.1 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) การขึ้นทะเบียนและปรับ ปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2561 ตัดยอดข้อมูล
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2561 จํานวน 1,602,318 ครัวเรือน จากเป้าหมาย 5.7 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.11
2) จัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ได้ทําหนังสือเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร
ขอจัด พิม พ์สมุดทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อ จัด พิม พ์ใ ห้เ กษตรกรรายใหม่ และทดแทนเล่ม เดิม เมื่อ เกษตรกร
แจ้งเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนหรือทําสมุดทะเบียนเกษตรกรสูญหาย ประมาณความต้องการ จํานวน 400,000 เล่ม
งบประมาณ 4,000,000 บาท กรมฯ อนุมัติงบประมาณในการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ในวงเงิน 4,000,000 บาท
ขณะนี้ดําเนินการร่างหนังสือไปสํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทําเอกสารเพื่อประกอบ
การดําเนินงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 จํานวน 2 รายการ คือ ออกแบบ
และจัดพิมพ์คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 และจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร
3) การปรับกรอบระยะเวลาการปลูกพืช ได้ทําหนังสือแจ้งให้สํานักงานเกษตรจังหวัด
ปรับกรอบระยะเวลาการปลูกพืชตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ซึ่งได้มีจังหวัดแจ้งขอปรับกรอบระยะเวลา
การปลูกข้าว ดังนี้ 1. เดือนเมษายน 2561 จังหวัดนนทบุรี บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ชัยนาท (เพิ่ม อ.มโนรมย์) ลพบุรี
(จากเดิมทั้งจังหวัดตัดเหลือ อ.เมือง ท่าวุ้ง บ้านหมี่ โคกสําโรง) อุตรดิตถ์ (อ.พิชัย) อุทัยธานี (อ.เมืองอุทัยธานี)
2. รอบภาคใต้ (16 มิถุนายน 2561 – 15 มิถุนายน 2562) จังหวัดพังงา และจังหวัดกาญจนบุรี โดยทําหนังสือ
แจ้ งสํานั กงานเศรษฐกิ จการเกษตร ขอให้ประกาศการขึ้นทะเบียนและปรั บปรุงข้อมูลเกษตรกร ปี 2561/62
ตามกรอบระยะเวลาที่จังหวัดแจ้งขอปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
4) การขึ้นทะเบียน...
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4) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ได้มีการ
จัดประชุมหารือแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 กรณีเกษตรกรปลูกพืช
สวนผสม และสวนแซม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริม
การเกษตร โดยมีผู้แทนจากสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ผู้แทนเกษตรจังหวัดระยอง จันทบุรี
ปราจีนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา และจังหวัดพัทลุง และผู้แทนสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เข้าร่วม
ประชุม สรุปสาระสําคัญของการประชุม ดังนี้
1. ความหมายของสวนแซม และสวนผสม
- สวนแซม หมายถึง การปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปบนพื้นที่เดียวกัน
ในเวลาเดียวกัน โดยการปลูกพืชแซมลงในระหว่างแถวของพืชหลัก
- สวนผสม หมายถึง การเพาะปลูกพืชหลายชนิดปะปนกัน ในพื้นที่เดียวกัน
มีอาณาเขตของสวนที่แน่นอน แต่ระยะปลูกของพืชแต่ละชนิดไม่แน่นอน และอาจมีการเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ร่วมด้วย
2. หลักการพิจารณาในการปลูกพืชสวนแซม และสวนผสม
- สวนแซม ไม้ผลไม้ยืนต้นเป็นพืชหลัก ปลูกแซมด้วยพืชอายุสั้น-พืชล้มลุก
ปลูกพืชแซมได้ไม่เกิน 4 ปีแรกของการปลูกพืชหลัก การคิดพื้นที่ปลูกของพืชแซม กรณีพืชหลัก ได้แก่ ยาง ปาล์ม ไม้ผล
ไม้ยืนต้น แซมด้วยพืชอายุสั้น (เฉพาะพืชที่ต้องการแสงมาก เช่น ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าเลี้ยงสัตว์
สับปะรด) หรือพืชอายุมากกว่า 1 ปี หรือไว้หน่อไว้ตอ สามารถคงพื้นที่ 1 - 4 ปี โดยคิดที่ร้อยละ 80 ของพื้นที่ปลูก
ของพืชหลักกรณีพืชหลักเป็นไม้ผล ไม้ยืนต้น ต่างๆ เช่น มังคุด มะพร้าว แซมด้วยพืชที่เกื้อกูลกัน สามารถปลูกได้เต็ม
พื้นที่ ทั้งนี้ ได้หารือกับสถาบันวิจัยยางและศูนย์วิจัยปาล์มน้ํามันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตรด้วยแล้ว
- สวนผสม ไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกร่วมกันหลายชนิด นับจํานวนต้นได้
แต่ระยะปลูกไม่แน่นอน การคิดพื้นที่ปลูกของสวนผสม ควรนับเป็นจํานวนต้น
5) การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและข้อมูลบริการภาครัฐ ได้มีการจัด
ประชุมหารือการบูรณาการฯ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องการเชื่อมโยง
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อทํา Big data ซึ่งจะสรุปข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยง และนําเสนอผู้บริหารของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานเพื่อทํา MOU และจะแจ้งผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป
6) จัดทําและส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61
และข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2560/61 ที่ประสบภัยพิบัติ ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในเดือนมีนาคม 2561 จํานวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560)
ประธาน หนังสือเรียนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หากมีการอ้างถึงเอกสาร/มติครม. ให้แนบเอกสารนั้นๆ ด้วย
และหนังสือแจ้งหน่วยงาน ต้องมีข้อความนี้ในหนังสือ “ขอให้ (ชื่อหน่วยงาน) รายงานผลจากการนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรต่อไป และจะต้องไม่นํา
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุมานี้”
7) การให้บริการข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จํานวน 5 เรื่อง คือ 1. กลุ่มส่งเสริม
แมลงเศรษฐกิจ สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (สสจ.) ขอข้อมูลจํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
2. กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว สสจ. ขอข้อมูลครัวเรือนที่ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2559 - 2560 3. สสก.ที่ 5
จังหวัดสงขลา ขอข้อมูลจํานวนครัวเรือนที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัดในสสก.ที่ 5 4. ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอข้อมูลจํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกร จํานวนพื้นที่ปลูก จํานวนเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมและฝนทิ้งช่วง 3 ปี ย้อนหลัง จําแนกรายจังหวัด
เพื่อทําโครงการวิจัยเรื่อง “การหาแนวทางการจัดตั้งกองทุนความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ” ประจําปี
การจัดตั้ง...
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งบประมาณ 2560 5. นางสาวมุขยวิมล อักษรถึง นิสิตปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกที่เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2558 2560 จําแนกรายตําบล เพื่อใช้ในการทําวิทยานิพนธ์
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.2.2 กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
รายงานผลการดําเนินงาน
1) รายงานสถานการณ์การปลูกข้ าวรอบ 2 ปี เพาะปลู ก 2560/61 ข้อมู ล
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 ภาพรวมทั้งประเทศ แผนควบคุม จํานวน 11,690,425 ไร่ ผลการปลูกข้าว จํานวน
12,528,719 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 107.17 เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า มีจังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ
แผนการควบคุมฯ จํานวน 33 จังหวัด และจังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูกมากกว่าแผนการควบคุมฯ จํานวน 44 จังหวัด จังหวัดที่มี
เนื้อที่ปลูกเกินแผนควบคุมสูงสุด คือ จังหวัดเพชรบุรี สุโขทัย และจังหวัดนครราชสีมา) จากการที่มีการนําข้อมูลข้าวนาปี
รายเดือน ตั้งแต่ปีเพาะปลูก 2554/55 – 2559/60 มาทําการพยากรณ์ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2560/61 โดยได้พยากรณ์
เนื้อที่ปลูก คือ 59,582,653 ไร่ (ค่าความเชื่อมั่นที่ 95%) เมื่อสิ้นสุดการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2560/61
พบว่า มีเนื้อที่ปลูกทั้งสิ้น 58,920,804 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.89 ของค่าพยากรณ์ (วิเคราะห์เชิงอนุกรมเวลา)
อนาคตมีแผนจะทําการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลเข้ามาร่วมด้วย
นอกจากข้อมูลการเพาะปลูกที่มีอยู่
2) สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร (http://www.agriinfo.doae.go.th) การเข้ารับบริการ
เว็บไซต์เดือนมีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับบริการ จํานวน 5,671 ครั้ง เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ลดลง 3,783 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 40 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48
ข้อมูลที่เข้าชมมากที่สุด คือ เรื่องการปลูกพืช
3) การให้บริการข้อมูล จํานวน 9 ราย คือ 1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด
(คุณสุดา วิมลทรัพย์สิน) ขอข้อมูลการผลิตพืชผัก ระดับประเทศ รายจังหวัด ปี 2560 เพื่อศึกษาอุปทานการผลิตพืชผัก
ในประเทศ 2. บริษัท มาลีน ไบโอรี ซอสเซส จํากัด (คุณสุริยาภา จงจินากูล) ขอข้อมูลมันสําปะหลัง องุ่น แตงโม และเมล่อน
ปี 2560 เพื่อที่จะขอคําแนะนํา และขอความร่วมมือเกษตรกรช่วยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 3. กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ
สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร(สสจ.) (คุณเมธินี กีระเกียรติ) ขอข้อมูลแมลงเศรษฐกิจ ปี 2560 จําแนกรายจังหวัด
เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์การผลิต ในการจัดทําข้อมูลสถานการณ์การผลิตแมลงเศรษฐกิจ ปี 2560/61
4. กรมวิชาการเกษตร (คุณภิญญพิชญ์ สิริวงศ์) ขอข้อมูลการผลิตคะน้า กุยช่าย กะหล่ํา คึ้นช่าย ระดับประเทศราย
จังหวัด ปี 2560 เพื่อศึกษาวิจัย 5. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอข้อมูลส้มโอ ชมพู่ กล้วยหอม ปี 2559 – 2560
เพื่อสรุปสถานการณ์การผลิตระดับประเทศ และระดับจังหวัด และข้อมูลระดับอําเภอของแต่ละจังหวัดและสรุปรายงาน
สถานการณ์พืชผลทางการเกษตรต่อไป 6. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการคัดเลือกพืชทดแทน
การทํานาปรัง) ขอข้อมูลราคาถั่วเหลืองฝักสด ฟักทอง ขิง ข้าวพันธุ์ กวก.1 และ กวก.2 ยาสูบ พริกขี้หนูเม็ดใหญ่
และพริ กขี้ หนู เม็ ดเล็ ก ระดั บประเทศ รายจั งหวั ด ปี 2560 เพื่ อศึ กษาวิ จั ย 7. สํ านั กงานเศรษฐกิ จการเกษตร
ขอข้อมูลการผลิตทุเรียนระดับประเทศรายจังหวัด ปี 2554 - 2560 และการผลิตทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี รายอําเภอ
ปี 2554-60 เพื่ อวิ เคราะห์ สถานการณ์ การผลิ ต 8. นั กศึ กษาคณะบริ หารธุ รกิ จ เศรษฐศาสตร์ และการสื่ อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอข้อมูลการผลิตมะยงชิดระดับประเทศรายจังหวัด ปี 2554 - 2560 เพื่อประกอบการวิจัย
9. น.ส.กนกวรรณ ภูธรรม ขอข้อมูลการผลิตข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลังโรงงาน และอ้อย
โรงงาน ระดับประเทศ รายจังหวัด ปี 2555 - 2560 เพื่อประกอบการวิจัย ความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูล
ด้านการจัดส่งข้อมูล พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 81 ด้านคุณภาพข้อมูล พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 78
4) งานภูมิ...
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4) งานภูมิสารสนเทศ ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลตามเกณฑ์การใช้
จ่ายเงิน ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 จํานวน 4.09 ล้านแปลง จากเป้าหมาย 3.50 ล้านแปลง
ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลตามตัวชี้วัด ภาพรวมข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 จัดทําได้ 3,958,474 แปลง
คิดเป็นร้อยละ 98.76 คิดเป็นคะแนนตัวชี้วัดกรมฯ ได้คะแนน 5 คิดเป็นคะแนนตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ได้คะแนน 5
การตรวจสอบข้อมูลแปลง ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและแก้ไขผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล โดยเชิญ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 และเจ้าหน้าที่จากสถานีรับสัญญาณ
ดาวเที ย มจุ ฬ าภรณ์ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มติ ที่ ป ระชุ ม
มอบหมายนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผังแปลงฯ โดยแบ่งข้อมูลเท่าๆ กัน และส่งข้อมูลกลับ ศสท. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
ในส่วนของระบบ SSMAP ดําเนินการปรับปรุงชั้นข้อมูล รายงานสถานการณ์น้ําเค็มรุกพื้นที่การเกษตร (ปัจจุบันยังไม่พบ
น้ําเค็มรุกพื้นที่การเกษตร) ข้อมูลแปลงใหญ่ และตําแหน่งแปลงสมุนไพร
ประธาน ตัวชี้วัดรอบ 2 ของจังหวัดที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วจะดําเนินการอย่างไรต่อไป ต้องทําตารางเป้าหมายใหม่
โดยเปรียบเทียบเป้าหมายทั้งหมดกับผลการวาดแปลง หากผลการวาดแปลงเหลือให้จังหวัดดําเนินการในส่วนที่เหลือ
กรณีที่วาดผังแปลงครบ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 ให้นโยบาย คือ ทําหนังสือแจ้งจังหวัดค้นหาแปลง
ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม SSMap เป็นตัวชี้เป้า หากดําเนินการแล้วไม่มีพื้นที่จะได้ทราบว่าจังหวัด
นั้นดําเนินการครบถ้วน และไม่ต้องจัดสรรงบประมาณในจังหวัดนั้น (แผนงาน/แผนเงินต้องสอดคล้องกัน)
5) การขับเคลื่อนนโยบาย Zoning by Agri-Map ดําเนินการส่งข้อมูลแปลง
เกษตรกรในพื้นที่ S3 และ N ของข้าว (ประมาณ 3,000,000 แปลง) พร้อมระบุว่ามีความเหมาะสมของพืช
เศรษฐกิจอื่นๆ อย่างไร ให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เพื่อดําเนินการต่อไป
6) เกษตรต้นแบบ ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดําเนินการ
จัดเตรียมข้อมูล GIS เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประธาน วันที่ 26 มีนาคม 2561 ให้มี
การประชุมทําความเข้าใจกับเกษตรกร และหน่วยงานที่เชิญเข้าร่วม (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย/
Smart Farmer/สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร)
7) เว็บบล็อก GIS (http://gisblog.doae.go.th) ดําเนินการปรับแก้หน้าเว็บไซต์
ใหม่ จาก site2015.doae.go.th เป็น gisblog.doae.go.th นําขึ้นบทความ จํานวน 4 บทความ ได้แก่ วิธีการวาด
แปลงใหญ่, หลักเกณฑ์การให้บริการภูมิสารสนเทศผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ
(NGIS Portal) พ.ศ. 2560, การใช้งาน SSMAP, การใช้งาน GPS และจัดทําแผนที่ให้บริการ จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่
สถานการณ์น้ําเค็มรุกพื้นที่เกษตร ทุกสัปดาห์, แผนที่แสดงการปลูกข้าว ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561, แผนที่แสดง
จํานวนเครื่องจักรกลการเกษตร ปี 2561
ประธาน สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (สสจ.) แจ้งว่า แผนทีแ่ ปลงใหญ่ ให้ ศสท.ดําเนินการในเรือ่ งจัดซือ้ จัดจ้าง
โดยใช้งบประมาณของ สสจ.
8) งานที่ได้รบั มอบหมาย คือ 1) การจ้างพัฒนาระบบรายงานพืน้ ที่ มีผู้ยื่นข้อเสนอ
จํานวน 3 ราย ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. บริษัท เดอะแมปเปอร์ จํากัด 3. บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จํากัด
ผลการพิจารณาปรากฎว่า บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จํากัด ผ่านคุณสมบัติ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์
ทางราชการระบบรายงานพื้นที่ มีความจําเป็นต้องใช้เพราะจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนเกษตรกร (จ้างพัฒนา
ใหม่) คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วว่ามีความจําเป็น รับราคาในวงเงิน 1,876,543.21 บาท และได้ทําหนังสือแจ้งไป
ยังบริษัทฯ เพื่อให้ยืนยันราคาและรับรองว่าสามารถทํางานในวงเงินที่เสนอมา 2) การจ้างเหมาโครงการตรวจสอบพื้นที่
เพาะปลูก วาดแปลง กรมฯ อนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง ในวงเงิน
3,600,000 บาท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นการนํานวัตกรรมสมัยใหม่เทคโนโลยีการเกษตรที่มีความแม่นยําสูง
โดยอาศัยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงข้อมูลอากาศ เช่น ความชื้น อุณหภูมิ ความเร็วลม และน้ําฝน เป็นต้น
และข้อมูล...
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และข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ โดยการประมวลผลของโดรน เช่น ภาพ 2 มิติ (Ortho mosaic) ภาพ 3 มิติ
(3D – Model) แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูง (Contour Map) แผนที่แสดงค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI Map) เพื่อนํามา
วิเคราะห์รูปแบบ (Model) ความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกรในการเตรียมดินวางแผนการเพาะปลูก
ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต โดยนําร่องโครงการในพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6,000 ไร่ ตําบลซับพุทรา อําเภอ
ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทํายกร่างรายละเอียดข้อกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) จ้าง
เหมาตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง โดยจะมีการประชุมวันนี้ (วันที่ 22 มีนาคม 2561) เวลา 13.30 น.
ประธาน ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมใน TOR สถานที่นําร่องหากที่ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการ
ปลูกแล้ว กรมฯ สามารถหาสถานที่/พื้นที่อื่นแทนได้
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.2.3 กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา รายงานผลการดําเนินงาน
1) ระบบโครงการส่ง เสริม การปลูก ข้า วโพดเลี ้ย งสัต ว์ฤ ดูแ ล้ง หลัง นา
ปี 2560/61 และระบบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ได้พัฒนาระบบถึงขั้นตอน
การเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งทางสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้า
เกษตรได้นัดประชุมกับ ธ.ก.ส. และกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อประชุมหารือ
วิธีการที่กรมฯ ส่งข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้กับ ธ.ก.ส. และธ.ก.ส. ส่งข้อมูลที่ได้ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชี
เกษตรกรแล้วให้กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2) ระบบรายงานโครงการป้องกันกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) ด้วยวิธผี สมผสาน
แบบครอบคลุม พื้น ที่ โดยการมีส่ว นร่วมอย่า งยั่ง ยืน ปี 2560 กรมฯ ได้ส่งสารเคมีพ่นทางใบให้กับสํานักงาน
เกษตรอําเภอตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยได้มีหนังสือให้เข้าร่วม
ประชุมหารือการกํากับติดตามการดําเนินงาน ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 ณ สํานักงานเกษตรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้มีที่ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มติที่ประชุม
กําหนดให้ทีมเจาะเข้าต้น สามารถรับงานพ่นทางใบได้ และทีมพ่นทางใบ 1 ทีม สามารถรับงานได้มากกว่า 1 รอบ
โดย 1 รอบต้องพ่นทางใบ 2 ครั้ง ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงระบบตามมติที่ประชุม และได้ออกให้ความช่วยเหลือ
กับเจ้าหน้าที่ในการพิมพ์ใบงานที่ สํานักงานเกษตรอําเภอหัวหิน ทับสะแก และอําเภอบางสะพานน้อย ระหว่าง
วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2561
3) ระบบการรายงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (กวพ.) ได้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรทางเลือก และได้ดําเนินการ
พัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กวพ.ทําการตรวจสอบระบบก่อนใช้งานจริง คาดว่าจะเปิดใช้งานระบบฯ สิ้นเดือน
มีนาคม 2561
4) ระบบศู นย์ จั ดการดิ นปุ๋ ยชุ มชน อยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาระบบ ซึ่ ง วั น ที่ 15
มีนาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้เข้ามาดูหน้าจอระบบ
การบันทึกข้อมูลแล้ว
5) ระบบการรายงานผลการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานส่ ง เสริ ม การเกษตร
ประจําปีงบประมาณ 2561 อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ซึ่งได้นําโครงการตาม Function และ Agenda จาก
กองแผนงาน เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ในส่วนการจัดทําระบบการบันทึกรายงานผลตามโครงการ
6) ระบบโครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ได้รับแจ้งจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร โครงการที่จะฝึกอบรมให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเท่านั้น ชุมชน
ละ 200 คน 2 หลักสูตร ยกเลิก เปลี่ยนเป็น จัดฝึกอบรมให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป
1 ชุมชน 200 คน 1 หลักสูตร ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ) จะนัดหารือ
ในวันศุกร์...
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ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะทําใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
การเกษตร ชีแ้ จงเพิ่มเติม โครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน แบ่งเป็น 2 หลักสูตร หลักสูตร 1 การพัฒนาการ
เกษตร หลักสูตร 2 การประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรที่ 2 ไม่ได้รับงบประมาณ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.2.4 กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์แ ละการสื่อ สาร นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รายงานผลการดําเนินงาน
1) Database Platform ดําเนินการรวมฐานข้อมูล MySQL จํานวน 35 ระบบ
เพิ่มเป็น 38 ระบบ จํานวน 11 เครื่อ ง เพิ่ม เป็น 12 เครื่อ ง เพิ่ม ขึ้น เนื่อ งจากมีร ะบบใหม่ 3 ระบบ คือ ระบบ
คลัง เก็บ รูป ภาพและวีดีโ อ กรมส่ง เสริม การเกษตร (Photo Stock) ระบบโครงการฝึก อาชีพ ด้า นการเกษตร
50 ศูน ย์ 50 อาชีพ และระบบคลัง ความรู้แ ละสื่อ การเรีย นรู้ฯ เพื่อ เกษตรกรรายย่อ ย (9101 Subject)
ระบบที่จ ะ Migrate จํานวน 8 ระบบ คือ 1. ระบบการรายงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (Migrate เรียบร้อย) 2. ระบบอินทราเน็ต (SSNET) (Migrate เรียบร้อย) 3. ระบบศูนย์บริการประชาชน
ด้านการเกษตร 4. ระบบจัดการสื่อและมัลติมีเดีย กรมส่งเสริมการเกษตร 5. ระบบศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา)
6. ระบบการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร 7. ระบบคลังความรู้ (K-Tank) 8. ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์
2) Computer and Network
2.1) ระบบอินเตอร์เน็ต 2.1.1) Domestic Traffic (การใช้งานอินเตอร์เน็ต
ภายในประเทศ) ความเร็ว 1 GB ใช้งานอยู่ 105 MB 2.1.2) Inter Traffic (การใช้อิน เตอร์เ น็ต ภายนอก
ประเทศ) ความเร็ว 150 MB ใช้งานอยู่ 124 MB 2.1.3) Broadband ส่วนกลาง ความเร็ว 500 MB ใช้งานอยู่
120 MB 2.1.4) Broadband ส่วนภูมิภาค ความเร็ว 500 MB ใช้งานอยู่ 104 MB จากปัญหาที่ผ่าน เกิดจาก
DNS เบื่องต้นแก้ไขโดยการรีโมทย์เข้าไปดูแต่ละเครื่องของจังหวัด/อําเภอที่เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ และแจ้งให้
บริษัทผู้ดูแลเน็ตเวิร์คตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
2.2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายสินทรัพย์ กองคลัง ยืมเครื่องพิมพ์ จํานวน 1 ชุด,
โครงการ 9101 ยืมเครื่อง Notebook จํานวน 1 เครื่อง, สํานักงานโครงการ Baijing 2019 ดําเนินการเดินสายสัญญาณ
ระบบเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว และให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และเครื่องพิมพ์ จํานวนอย่างละ 1 ชุด
3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2560 – 2564
3.1) คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริม
การเกษตร โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน มติที่ประชุม ให้กอง/สํานัก ส่ง OutCome ของแต่ละโครงการ
ให้ฝ่ายเลขาฯ ภายในวันนี้ (วันที่ 22 มีนาคม 2561) ก่อนเที่ยง ขณะนี้ยังไม่มีกอง/สํานักจัดส่ง ช่วงบ่ายจะติดตาม
จากกอง/สํานักต่อไป
3.2) Digital Literacy กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ จํานวน 124 คน
เข้าร่วมทดสอบประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทดสอบประเมิน ทั้งสิ้น 105 คน
โดยมีการทดสอบ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน และระดับที่ 2 ทักษะขั้นต้นสําหรับการทํางาน ผลการทดสอบ
มีดังนี้ ระดับที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้าสอบ จํานวน 105 คน สอบผ่าน จํานวน 98 คน สอบไม่ผ่าน จํานวน 7 คน
ระดับที่ 2 ทักษะขั้นต้นสําหรับการทํางาน มีผู้เข้าสอบ จํานวน 105 คน สอบผ่าน จํานวน 101 คน สอบไม่ผ่าน
จํานวน 4 คน
4) งานที่ได้รับมอบหมาย 1) ระบบคลังรูปภาพ (Photostock) เมื่อวันที่ 7
มีนาคม 2561 ได้ทดสอบระบบร่วมกับหัวหน้ากลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ ณ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
โดยผลการ...
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โดยผลการทดสอบผ่านไปด้วยดี ระบบในภาพรวมสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี ปัจจุบันได้ทําการย้าย
ระบบไปยัง EGA Cloud เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 OS: Ubuntu, Disksize: เริ่มต้น 500 GB ทําการเพิ่ม
Counter สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม และปรับเพิ่มความสวยงาม เมนูไอคอน เพิ่มลายน้ําบนรูปภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการนําเข้าข้อมูล EC เพื่อทดสอบการ log in เข้าใช้งานระบบ เข้าใช้งานระบบที่ URL : https://photostock.doae.go.th
2) การจัดทําเว็บไซต์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ร่วมกับกลุ่มฐานข้อมูล
สารสนเทศ และกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล แบ่งเมนูกิจกรรมเป็น 5 หมวดหมู่ คือ 50 ศูนย์ 50 อาชีพ, 50 แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร, สวนพันธุ์พืชท้องถิ่น, สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และ Field Day ดําเนินการนํา
ข้อมูลประวัติกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นเผยแพร่ ลิงค์เชื่อมโยงระบบลงทะเบียนอบรม 50 ศูนย์ 50 อาชีพ Counter
เก็ บ สถิ ติ ผู้ เ ข้ า เยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ 3) การจั ด ทํ า เว็ บ ไซต์ ล งทะเบี ย น 50 ศู น ย์ 50 อาชี พ (โครงการฝึ ก อาชี พ
ด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชี พ ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี ) โดยกลุ่มระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์ร่วมกับกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ดําเนินการจัดทําเว็บไซต์ลงทะเบียน 50 ศูนย์ 50 อาชีพ โดยแบ่ง
หลักสูตรออกเป็น 62 หลักสูตร เริ่มเปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ระยะเวลาการฝึกอาชีพด้านการเกษตร
ระหว่างวันที่ 2 – 11 เมษายน 2561 ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงเพิ่มเติม ระบบคลัง
ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ในการพัฒนาระบบ และกลุ่ม
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ช่วยในการนําขึ้นเผยแพร่ และเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้มีการประชุม
โดยโครงการ 9101 ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ (มท. คสช. พณ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เพื่อพิจารณาเนื้อหา/บทเรียนที่จะสอนเกษตรกร ระยะเวลา ทีมวิทยากร รวมทั้งสื่อจาก
หน่วยงานต่างๆ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.2.5 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจทิ ลั ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผล
การดําเนินงาน
1) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชัน Doae Farm book ยอดการดาวน์โหลดอยู่ที่
7,516 บัญชี DOAE Smart Check ยอดการดาว์นโหลดอยู่ที่ 2,272 บัญชี DOAE Smart Check เพิ่มเติมในเรื่อง
การเลือกหมวดหมู่ จํานวน 6 หมวดหมู่ คือ ข่าวเกษตร องค์ ความรู้ โรคพืช ภัยแมลง ภัยการเกษตร และข่าว
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป แผนการดําเนินงานต่อไป การนําอุปสงค์/อุปทาน (ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย) โดยใช้
ข้อมูล รต. มาจับ
2) การเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนและระบบรายงานผลการ
เรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ได้เปิดระบบลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ยอดลงทะเบียน ณ วันที่ 22
มีนาคม 2561 จํานวน 398 ราย ยืนยันผ่าน E-mail จํานวน 330 ราย ยังไม่ยืนยัน จํานวน 67 ราย จะทําการ
ตรวจสอบในรายที่ยังไม่ยืนยันผ่าน E-mail ต่อไป
3) การพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร จะดําเนินการพัฒนา
ในรูปแบบ SOA (Service-Oriented Architecture) ลักษณะระบบคุยกับระบบ โดยระบบฯ จะให้ข้าราชการ
ดําเนินการนําเข้าข้อมูลของตนเอง ซึ่งปัจจุบันสํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ใช้ข้อมูลจาก DPIS ในการ
คัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ คาดว่าต้นเดือนเมษายน 2561 จะเชิญ สพท.หารือในการใช้งาน
ระบบฯ และกองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) สามารถตรวจสอบ/คัดกรองข้อมูลบุคลากรจากระบบฯ เพื่อนําเข้า DPIS ได้
ประธาน กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ข้อมูลจาก DPIS ในการดําเนินการคัดกรองบุคคลเข้ารับการอบรมต่างๆ ซึ่งกกจ.ไม่
สามารถดําเนินการนําเข้าข้อมูลบุคลากร/คุณสมบัติของข้าราชการแต่ละคนได้ทัน (ข้อมูลใน DPIS ไม่เป็นปัจจุบัน)
สพท.นําข้อมูลจาก DPIS มาคัดเลือกข้าราชการอบรม นสก. ปรากฎว่า ข้าราชการรายดังกล่าวได้เสียชีวิตไปแล้ว
โดยให้ศูนย์...
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โดยให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําระบบเสมือน DPIS ซึ่งการทํางานของระบบจะให้ข้าราชการ
กรอกข้อมูลของตนเองแล้วจะโชว์ใน DPIS ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้นโยบายการพัฒนาระบบ
โดยให้ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของวุฒิการศึกษาว่าได้รับการรับรองหรือไม่ เพื่อเป็นการเชื่อมโยง
ข้อมูล Big Data ด้านข้อมูลบุคลากร
4) การพัฒนาแอปพลิเคชัน
1. แอปพลิเคชันเกษตรแปลงใหญ่ ประกอบด้วย 1) รูปแบบแอปพลิเคชัน :
ค้นหาแปลงใหญ่ นําทางไปแปลงใหญ่ ข้อมูลแนะนํา ความเป็นมาของแปลงใหญ่ และประโยชน์ ของแปลงใหญ่
2) ผลผลิต : ชื่อสินค้า ช่วงเวลาขายสินค้า ปริมาณสินค้า คุณภาพสินค้า และแหล่งที่ขาย 3) กลุ่ม : สถานภาพกลุ่ม
และ 4) การติดต่อ : ประธานแปลงใหญ่ และผู้จัดการแปลงใหญ่ หน้าแรกจะแนะนําความเป็นมาของแปลงใหญ่
(วัตถุประสงค์ หลักการดําเนินการ และเป้าหมายการพัฒนา) แสดงที่ตั้งของแปลงใหญ่ จะโชว์พิกัดแปลงใหญ่ตาม
หมวดหมู่ของสินค้า (สามารถใช้เมนูค้นหาได้) รายละเอียดข้อมูลแปลงใหญ่ ข้อมูลแปลงใหญ่ใกล้เคียง และมีระบบนํา
ทางไปที่ตั้งแปลงใหญ่
2. แอปพลิ เ คชั น 50 แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเกษตรต้ อ งชม (เกษตรเช็ ค อิ น )
ประกอบด้วย 1) รูปแบบแอปพลิเคชัน : แนะนําแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร 2) แหล่งท่องเที่ยว : ชื่อศูนย์ปฏิบัติการฯ
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ที่ตั้ง จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม วิถีชีวิตชุมชน การมีส่วนร่วม
ของนักท่องเที่ยว เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ระยะทาง (กิโลเมตร) และฤดูกาลท่องเที่ยว 3) แผนที่
ท่องเที่ยว : แสดงจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแสดงจุดท่องเที่ยวที่ใกล้เคียง และ 4) ปฏิทินการท่องเที่ยว
ประมาณสัปดาห์หน้าจะนําขึ้นระบบ Android เพื่อทดสอบการใช้งาน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน
นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รายงาน
กําหนดการสํารองและกู้คืนข้อมูล ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย
กําหนดการทดสอบกู้คืนข้อมูล (Database Platform) จํานวน 10 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบตรวจสอบข้อมูล
รายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60 2. ระบบบันทึกข้อมูลการรับซื้อผลปาล์มสด ปี 2559/60 3. ระบบ
โครงการ 9101 4. ระบบควบคุมใบเสร็จรับเงิน 5. เว็บรับสมัครอบรม (Register.doae.go.th) 6. โครงการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง 7. ระบบศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) 8. ระบบคลัง
ความรู้ 9. ระบบการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร 10. ระบบแปลงใหญ่ (เว็บเผยแพร่) และในเดือน
เมษายน 2561 จะเข้ ารอบ 6 เดือน โดยกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จะต้ องทําหนั งสือแจ้งให้หน่วยงาน
ส่งเอกสารรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งได้ประสานกับ กพร. แจ้งว่า จะเลื่อนให้ส่งในช่วงหลังสงกรานต์
ขอความร่วมมือกลุ่ม/ฝ่ายเตรียมทําแบบติดตามปย. 2 หาก กพร.ทําหนังสือแจ้งมาจะประสานขอแบบติดตามปย. 2
และรวบรวมส่งกพร. ต่อไป นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย จากการประชุมครั้งล่าสุดไม่มีของกลุ่มอื่น จากที่ผ่านมา
ต้องการให้แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย มี 1 เรื่อง และเลือก 1 เรื่องมาเป็นของกรมฯ แต่ปีนี้ทําเป็นภาพรวม นายรุ่งศิริ ประสงค์
ชี้แจงเพิ่มเติม หากปีนี้กลุ่ม/ฝ่ายไม่ทําควบคุมภายในของกลุ่ม/ฝ่าย กคค.จะเตรียมทําแบบติดตามปย. 2 ส่งกพร. เป็น
ของ ปอ.กรมต่อไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.4 การดําเนินงานจัดการความรู้ (KM)
นางสาวยุพาพรรณ รักบัว แจ้งต่อที่ประชุม จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา นายรุ่งศิริ ประสงค์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้ขอความร่วมมือ ฝ่ายบริหารทั่วไป ประสานกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร (กพร.) เรื่อง การจัดการความรู้ ได้ประสาน ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งว่า จะนําประเด็น
การจัดการ...
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การจัดการความรู้ของหน่วยงานย่อย ที่เป็นรายละเอียดย่อยในตัวชี้วัดผู้อํานวยการกอง/สํานัก เข้าที่ประชุมตัวชี้วัด
รอบ 2 เพื่อพิจารณาต่อไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.5 การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย แจ้งต่อที่ประชุม ในเดือนมีนาคม 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา รายงานการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ Reportnews
(ตัดยอดวันที่ 21 มีนาคม 2561) เดือนมีนาคม 2561 จํานวน 10 ข่าว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้จัดจ้างทําสื่อเพื่อนําเสนอทางรายการโทรทัศน์ มีทั้งหมด 7 ด้าน ในส่วน
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.) อยู่ในส่วนการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร จากการประสานงาน
จะลงพื้นที่เพื่อถ่ายทําการประชาสัมพันธ์งานที่อําเภอชนแดน ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีการเลื่อนการถ่ายทํา
และกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้สอบถามว่า ศสท. จะเสนอโครงการใด เพื่อจะได้นัดหมายพื้นที่และบริษัทฯ
ในการถ่ายทํา ซึ่ง ศสท.จะลงพื้นที่อําเภอชนแดนในเดือนเมษายน ประธาน ประเด็นในการถ่ายทํา คือ เกษตรนวัตกรรมสูง
ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ศสท. ยังคงดําเนินการโครงการนี้ เพียงแต่เลื่อนเวลาออกไป ประมาณเดือนพฤษภาคม 2561
หากเลื่อนเวลาไม่ได้ ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องแผนที่ในเชิงนวัตกรรม
มติทปี่ ระชุม รับทราบ มอบนางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ประสานกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
3.7 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ศสท. ประจําเดือน
มีนาคม 2561 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. จัดโดย : หน่วยงานภายนอก มีอบรม 4 เรื่อง
1) ฝึกอบรม : หลักสูตร Satellite Application ระหว่างวันที่ 4 – 10 มีนาคม 2561
ณ ประเทศญีป่ ุ่น จัดโดย รัฐบาลญี่ปุ่น ผู้เข้าอบรม คือ นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง
2) ฝึกอบรม : หลักสูตร การประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้เข้าอบรม คือ นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา
3) ฝึกอบรม : หลักสูตรการสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 18
มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้เข้าอบรม คือ
นางสาวกิตติยา รินเพ็ง
4) สัมมนา : สัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2561 หัวข้อ Weather-ready,
Climate-smart ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ จัดโดย กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้เข้าสัมมนา คือ นายสรายุทธ สิริภูษิต และนางสิริลักษณ์ น้อยเคียง
2. ร่วมเป็นวิทยากร
1) ฝึกอบรม : อบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4 ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก
2) ฝึกอบรม : อบรมการจัดทําเว็บไซต์สํานักงานด้วยโปรแกรม Wordpress ระหว่าง
วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2561 ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของสํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และสํานักงานเกษตรอําเภอ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
5.1 การติดตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V)
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร รายงาน จากการออกติดตามงานในพื้นที่
จังหวัดต่างๆ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.)
1) การขอสนับสนุนสมุดทะเบียนเกษตรกร และเครื่อง GPS ได้แจ้งให้จังหวัดทําหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์มายัง ศสท.
2) เป้าหมายการวาดแปลง
3) การใช้งานอินเตอร์เน็ต (หลุดบ่อย) เบื่องต้นได้ประสานทางนายรุ่งศิริ ประสงค์ เพื่อทํา
การตรวจสอบเบื่องต้นแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 ระบบ Meetbox ผู้บริหาร
นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
จากการประชุมผู้บริหารครั้งที่ผ่านมา ผู้บริหารบางท่านเปิดไฟล์เอกสารประกอบการประชุมไม่ได้ ขอให้ทางกลุ่ม
ฐานข้ อมู ลสารสนเทศ แนะนําผู้นําข้อมูล เข้าระบบฯ แปลงไฟล์เป็น PDF ก่ อนนําขึ้นเผยแพร่ กรณีการนําเสนอ
ในที่ประชุมสามารถเปิดไฟล์ในรูปแบบนําเสนอ (PPT) ได้ ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม กําหนดรูปแบบไฟล์ที่จะนําเข้าระบบฯ เป็น PDF
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ดําเนินการตรวจสอบก่อนการประชุมผู้บริหาร เพื่อป้องกันการผิดพลาด
เลิกประชุมเวลา 11.50 น.

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

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

