รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบตั กิ ารกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2
ผู้มาประชุม
1. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
2. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ
3. นายสรายุทธ สิริภูษิต
4. นายรุ่งศิริ ประสงค์
5. นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ
6. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง
7. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ
8. นางอาธิดา รักวงษ์
9. นายวรวุฒิ อ้อยหวาน
10. นางสาวรติยง โลยะลา
11. นายกิติศกั ดิ์ ปัญญาทรานนท์
12. นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์
13. นายอรุณชัย ศิริทรัพย์
14. นายพิศาล สองมณี
15. นายสมเจต หนูอ้น
16. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์
17. นางสาวยุพาพรรณ รักบัว
18. นางสาวภูรีนุช ไกรรมย์
19. นางสาวกชพรรณ เกษอินทร์ษา
20. นายณรงค์ รักอาชีพ
21. นางสาวกิตติยา รินเพ็ง
22. นางสาวชิลาวัลย์ เผ่ามุนี
23. นายสุฤชัย คล้ายเชียงราก
24. นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์
25. นายประพนธ์ จิ้วจิ้น
26. นายกฤษณะ พูลทรัพย์
27. นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนม์จํารัส
28. นางสาวไกลกังวล เพชระบูรณิน
29. นางสาววัลย์ศิริ ไทยแท้
30. นางสาวชมภู่ สนนุช
31. นายปวเรศ ทองลอย
32. นายปาณัสม์ จรูญรัตน์
33. นางสาวสิริรชา แก้วหย่อง
34. นางสาวปิยะพร ชึลเลอร์

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศ
ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักสถิติ
นักสถิติ
นักสถิติ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
35. นายนิรันดร...

ประธาน
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35. นายนิรันดร อ่อนน้อมดี
36. นางสาวสุดสงวน ไพยรัตน์
37. นายธีระวัฒน์ เฉิดละออ
38. นางจีรวรรณ หนูเจริญ
39. นางสาวอุไรวรรณ บัวจันทร์
40. นางมลวิภา อรรถฐาเมศร์
41. นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ
2. นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา
3. นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน
4. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย
5. นายฐิติพงษ์ วรสวัสดิ์
6. นายปฐม บุญทองนุ่ม
7. นายนนทกานต์ ตรันเจริญ
8. นายพรชัย ทุราช
9. นายภูบดี ศิวาวงศ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานราชการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ติดภารกิจ
ราชการ
อบรม
ลาพักผ่อน
ลาพักผ่อน
ลาป่วย
ลาป่วย
-

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.กล่าวเปิดประชุม
ประจําเดือนพฤษภาคม.2561 และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 กรมส่งเสริมการเกษตรมีคําสั่งการแบ่งงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร และแต่งตัง้
ข้าราชการให้ไปปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตรมีคําสั่งที่ 456/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 เรื่อง การปรับปรุง
การแบ่งงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งงานภายใน
ออกเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบร.) กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (กวข.) กลุ่มพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (กสท.) กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (กคค.) กลุ่มทะเบียน
เกษตรกร (กทก.) และกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (กนก.) และคําสั่งที่ 457/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
นางสาววั นเพ็ญ ชํ านาญ เสนอรายงานการประชุ มศู นย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
ครั้ ง ที่ 4/2561 เมื่ อ วั น ที่ 23 เมษายน 2561 ทั้ ง นี้ ได้ ดํ า เนิ น การนํ า รายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2561
พร้ อ มเอกสารประกอบวาระการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2561 ขึ้ น ระบบ Meetbox ของศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่เว็บไซต์ http://ictc.meetbox.doae.go.th ซึ่งยังไม่มีผู้เข้าแก้ไข/รับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม มอบกลุ่ม/ฝ่ายตรวจสอบรายงานการประชุม และแจ้งฝ่ายเลขาฯ แก้ไขภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องทีเ่ สนอให้ทปี่ ระชุมทราบ
3.1 งบประมาณปี 2561 และการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานผลการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
งบดําเนินงาน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 26,706,000 บาท
ผูกพัน/รับราคา/ใช้จริง 26,317,617.04 บาท คงเหลือ 1,321,939.20 บาท และดําเนินการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน
ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 เงินประมาณการ 1,291,972 บาท คงเหลือเงินจากแผนการใช้จ่ายฯ
จํานวน 29,967.20 บาท และเป็นเงินคงเหลือที่รวมรายการการรับรองคณะผู้เชี่ยวชาญฯ จํานวน 16,271.74 บาท
ซึ่งจะต้องคืนกรมฯ จะมีเงินที่สามารถใช้จ่ายได้ จํานวน 13,695.46 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุม) นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ ขอความร่วมมือกลุ่ม/ฝ่ายจัดทําแผนติดตามงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึง
กันยายน 2561 และขอความร่วมมือคณะกรรมการ TOR ส่งรายงานการประชุมเพื่อดําเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม
เบื้องต้นจะดําเนินการเบิกของคณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการ TOR นางอาธิดา รักวงษ์ ชี้แจงเพิ่มเติม
แผนการใช้จ่ายเงิน รายการจ้างย้ายแอปพลิเคชัน Farmerregist และโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)
จํานวนเงิน 200,000 บาท เป็นแอปพลิเคชัน M-book ปีที่ผ่านมาได้อัพเดทแอปพลิเคชัน/ประมวลผล/นําขึ้น
Account ของบริษัท ครั้งนี้เป็นการจ้างย้ายแอปพลิเคชันและจดทะเบียนเป็น Account ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง TOR
งบลงทุน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 กลุม่ 9 รายการ กรมฯ
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยทัง้ 9 รายการ ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติม
1) แบ่งสัญญาออกเป็น 2 ชุด คือ สัญญาซื้อขายลงวันที่ 1 และวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
การส่ง มอบเร็ว สุด อยู่ที่ 60 วัน (รายการเครื่อ งคอมพิว เตอร์แ ท็ป เล็ต และเครื่อ งอ่า นบัต รแบบอเนกประสงค์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลพร้อมซอฟต์แวร์ จํานวน 2 รายการ และรายการเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์)
และ 90 วัน (รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ชุดโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ
และรายการระบบป้องกันภัยคุกคามบนเครือข่ายเสมือน)
2) ครบกํ า หนดสั ญ ญาเร็ ว สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561 คื อ กลุ่ ม รายการที่ 1
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตและเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ซึ่งบริษัท ทรีโอ แอคเซส จํากัด ได้ส่งมอบของ
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ผลปรากฎว่า คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตไม่ตรงกับที่ระบุในสัญญา ขณะนี้อยู่ในกระบวนการ
ให้บริษัทฯ ทําเรื่องชี้แจงสาเหตุการส่งมอบของไม่ตรงตามสัญญา และคณะกรรมการจะดําเนินการทําเรื่องเสนอกรมฯ
ต่อ ไป ในส่ว นของเครื่อ งอ่า นบัต รแบบอเนกประสงค์ ได้ทํา การตรวจนับ และตรวจสอบ Serial ไม่พ บปัญ หา
ได้กําหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
3) กลุ่ม รายการที่ 6 เครื่อ งคอมพิว เตอร์สํา หรับ งานประมวลผลพร้อ มซอฟต์แ วร์
และกลุ่มรายการที่ 7 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สินค้าจะเข้ามาที่บริษทั แอมโปรไมโครซิส จํากัด ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2561
จะเร่งดําเนินการตรวจรับและทําเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
4) กลุ่มรายการที่ 3 ระบบมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ESB
ได้มีการประชุมร่วมกับบริษัท ไอวายด์ จํากัด จํานวน 5 ครั้ง ในการจัดเตรียม Service ประมาณ 20 Service สําหรับ API
5) กลุ่ มรายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับบริการข้อมูล ภูมิสารสนเทศ
กําหนดส่งของ 90 วัน ได้ดําเนินการเร่งรัด บริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด คาดว่าจะส่งของได้ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2561
ซึ่งจะรวมกับกลุ่มรายการที่ 5 ระบบป้องกันภัยคุกคามบนเครือข่ายเสมือน การส่งมอบต้องรอดําเนินการพร้อมกัน
เนื่องจากเป็นสัญญาเดียวกัน
6) กลุ่มรายการที่ 4 ชุดโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ ได้ประสานทางบริษัท จีไอเอส จํากัด
คาดว่า ลายเส้นจะมาถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2561 จะติดรายการอบรม ซึ่งนายสราวุธ วงษ์ทรัพย์สิน
ได้ป ระสานกับ บริษ ัท ฯ ในการจัด อบรมเรีย บร้อ ยแล้ว สามารถส่ง มอบงานและทํ า เรื ่อ งเบิก จ่า ยได้ท ัน ที
นางสิริลักษณ์...
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นางสิริลัก ษณ์ น้อ ยเคีย ง ชี้แ จงเพิ่ม เติม ระบบรายงานพื้น ที่ ตามแผนการปฏิบัติง านการส่ง มอบงานงวดที่ 2
ให้บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จํากัด เข้ามานําเสนอผลงานทุกสิ้นเดือน
ประธาน สําหรับงบประมาณเหลือจ่ายที่ขอกองแผนงาน รายการจัดซื้อ UPS งบประมาณเกิน 3 ล้านบาท จะต้อง
ดําเนินการจัดซื้อจัดหาด้วยวิธี e-Bidding เดือนมิถุนายน 2561 ขอให้เตรียมตั้งคณะกรรมการ TOR เพราะต้องใช้
จ่ายเงินภายในเดือนกันยายน 2561 และงบประมาณปี 2562 ณ ปัจจุบันงบประมาณไม่ถูกตัด เดือนมิถุนายน 2561
ขอให้เตรียมความพร้อมในการจัดทํา TOR ประชุมในรูปแบบ ICT Dev ทุกคนต้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
มติทปี่ ระชุม 1. รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน
2. มอบกลุ่ม/ฝ่ายจัดทําแผนติดตามงาน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 ส่งฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อรวบรวม
3. มอบคณะกรรมการ TOR ส่งรายงานการประชุม ให้ฝา่ ยบริหารทั่วไปเพื่อดําเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
4. มอบคณะกรรมการตรวจรับติดตามการทํางาน และจัดทํารายงานการประชุมทุกครั้ง
3.2 ผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2561
3.2.1 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร นางอาธิดา รักวงษ์ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) การขึ้นทะเบียนและปรับ ปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2561 ตัดยอดข้อมูล
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จํานวน 2,073,664 ครัวเรือน จากเป้าหมาย 5.7 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 36.38
2) จัด พิม พ์ส มุด ทะเบีย นเกษตรกร ขอจัด พิม พ์สมุดทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม
เพื่อจัดพิมพ์ให้เกษตรกรรายใหม่ และทดแทนเล่มเดิมเมื่อเกษตรกรแจ้งเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนหรือทําสมุด
ทะเบี ย นเกษตรกรสู ญ หาย ประมาณความต้ อ งการ จํ า นวน 400,000 เล่ ม งบประมาณ 4,000,000 บาท
อยู่ระหว่างรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 ให้ความเห็นชอบ
3) การเตรียมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
- จัดจ้างพิมพ์คู่มือเป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจ proof ครั้งที่ 2
กําหนดส่งมอบถึงจังหวัดภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561
- Application FarmerRegist อยู่ระหว่างการปรับปรุง ให้เป็นไปตามคู่มือ
ฉบับใหม่ และประสานบริษัทในการ update ใน play store และ app store (ต้องจ้างบริษัทดําเนินการ ขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนจัดทํา TOR และราคากลาง)
- การประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบ
โฆษณาบน Facebook Digital DOAE โดยเน้นประเด็นการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองผ่าน DOAE
Farmbook Application ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2561 (ต้องจ้างบริษัทดําเนินการอยู่ในขั้นตอนจัดทํา
TOR และราคากลาง)
4) จัดทําและส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61
และข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2560/61 ที่ประสบภัยพิบัติ ให้กับ ธ.ก.ส. ในเดือนพฤษภาคม 2561
จํานวน 3 ครั้ง รวมทั้งหมดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวน 26 ครั้ง
5) ระบบทะเบียนเกษตรกรใหม่ (บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จํากัด) ลงนามสัญญา
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (ศึกษาระบบเดิม / ออกแบบฐานข้อมูล
ใหม่ /นําเข้ าฐานข้ อมู ลใหม่) คณะกรรมการตรวจรับ ได้ประชุมร่วมกั บบริษั ทฯ เมื่อวั นที่ 23 พฤษภาคม 2561
โดยบริษัทฯ ดําเนินการแล้วเสร็จตามที่กําหนดใน TOR คณะกรรมการตรวจรับจะดําเนินการจัดทําบันทึกตรวจรับ
ส่งกองคลังต่อไป
6) ระบบบริการข้อมูลผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดําเนินการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้
ระบบฯ ที่เว็บไซต์ http://corn.doae.go.th โดยให้เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
ลงนามในแบบ...
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ลงนามในแบบยินยอมให้ข้อมูลการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ประกอบการจําหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่มี
เอกสารสิทธิ์ให้แก่ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่รับซื้อ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น ชี้แจงเพิ่มเติม จะดําเนินการทดสอบระบบฯ
ในช่วงฤดูฝน
7) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561
- ทําหนังสือแจ้งจังหวัด เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยข้าวนาปี
ปีการผลิต 2561 ในประเด็นการขายประกันภัยข้าวนาปี ปี 2561 (ในช่วงวันที่ 10 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561
ในภาคปกติ ยกเว้ น ภาคใต้ ถึ งวั นที่ 15 ธั น วาคม 2561) และวิ ธี ก ารบั น ทึก ข้อ มูล ในระบบทะเบีย นเกษตรกร
และระบบภัยธรรมชาติ
- มีการจัดประชุมเพื่อดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 เมษายน 2561
เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อสรุปร่วมกันคือ 1) ให้มีการปรับปรุง
ระบบภัยธรรมชาติ ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยทํ าการเชื่ อมโยงข้อมูลการประกาศเขตให้ ความช่วยเหลือฯ
เช่น ประเภทของภัย ชื่อภัย วันที่เกิดภัย - วันที่สิ้นสุดภัย พื้นที่เกิดภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามประกาศ โดยจะเข้าไปดูงานเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 2) ให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ประสบภัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 แยกประเภท
พืชต่างๆ โดยจัดเก็บข้อมูลพื้นที่เสียหายจริงทั้งหมดแยกรายพืช รายแปลง รายครัวเรือน ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ก.ช.ภ.อ. แล้ว (ข้อมูลพื้นที่เสียหายอาจมีมากกว่า 30 ไร่ขึ้นไป) โดยในปี 2561 จะเริ่มที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ลําไย ทุเรียน ปาล์มน้ํามัน และให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสมาคม
ประกันวินาศภัยไทยเพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
8) การของบประมาณ จากสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย ตามมติที่ประชุมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ได้มีการประชุม
ร่วมกันครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยอยู่ระหว่าง
การจัดทําโครงการนําเสนอ
9) การลงนามบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับข้อมูล
สารสนเทศด้านส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ กําหนดจัดพิธีลงนาม
ในวัน ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อ งประชุม 226 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริม สหกรณ์
ทําหนังสือเรียนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าร่วมพิธีตามวัน เวลา ดังกล่าว ขณะนี้หนังสืออยู่หน้าห้องรองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4
10) การให้บริ การข้ อมูลทะเบี ยนเกษตรกร จํานวน 3 เรื่อง คื อ 1. กองวิ จั ย
และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในปี 2561 เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบ
โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 2. สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว
ขอความอนุเ คราะห์ข้อ มูล เกษตรกร/กลุ่ม เกษตรกรผู้ผ ลิต และจํา หน่า ยข้า วพื้น เมือ ง 3. สถาบัน วิจัย เศรษฐกิจ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขอข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อทําการวิจัยเบื้องต้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการทําวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนา
ระบบการประกันภัยการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระหว่าง 6 หน่วยงาน ประธาน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การให้ข้อมูลที่ผ่านมาติดที่ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพราะหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูล ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานอื่นได้
กับหน่วยงาน...
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เว้นแต่เป็นงานวิจัย มติคณะรัฐมนตรี บันทึกข้อตกลง หรืออยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ หากพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกมา จะไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ กับหน่วยงานอื่นได้ หากบุคคลนั้นไม่ยินยอม ให้ระบบ
ทะเบียนเกษตรกรเตรียมจัดทําแบบยินยอมให้ข้อมูล (เหมือนระบบบริการข้อมูลผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) โดยให้
เกษตรกรลงนามยินยอมให้ข้อมูล โดยเจ้าของฐานข้อมูลสามารถให้ข้อมูลภายใต้มาตรการของรัฐ พร้อมของบประมาณ
เพิ่มเติมในการจัดพิมพ์แบบยินยอมให้ข้อมูล
มติทปี่ ระชุม รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน
3.2.2 กลุ่มวิเ คราะห์ข้อมูล สารสนเทศ ผู้อํานวยการกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
รายงานผลการดําเนินงาน
1) การลงพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 ร่วมกับกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
 ประเด็นการลงพื้นที่ ได้แก่ การตรวจสอบ/อัพเดทผังแปลง โดยให้เกษตรกร
ยืนยันความถูกต้อง, ติดตามการติดตั้งและใช้งานสถานีตรวจวัดอากาศ เป็นการตรวจวัดอุณหภูมิ ความกดอากาศ
ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ําฝน ความเข้มของแสงอาทิตย์ ความเร็วลม และทิศทางลม เก็บข้อมูลเป็นราย 5 นาที
และขอให้ NECTEC พัฒนาเป็น API Service เพื่อสามารถนําข้อมูลมาใช้ต่อไป, เก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านพฤติกรรม
และทัศนคติในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น ต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิต ราคาขาย วันที่หยอด/ใส่ปุ๋ย/
เก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวโพด
ประธาน ขอรายงานผล 1. การตรวจสอบ/อัพเดทผังแปลง ร้อยละที่ถูกต้อง ร้อยละที่ผิดพลาด ผิดพลาดเรื่องอะไร
2. การติดตั้งและใช้งานสถานีตรวจวัดอากาศ ขอข้อมูลรายวันของเดือนพฤษภาคม 2561 สถานการณ์เป็นอย่างไร
ฝนตกกี่วัน มากน้อยแค่ไหน ความชื้นสัมพัทธ์เท่าไหร่ 3. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เก็บข้อมูลในลักษณะไหน ต้นทุนเป็นอย่างไร
 ผลการสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกร จํานวน 78 คน
- ข้อมูลทั่วไป : เกษตรกรส่วนใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 33.7)
รายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 150,001 - 200,000 บาท/ปี (ร้อยละ 27.8) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จบมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ร้อยละ 62.8)
- การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560 ของเกษตรกร ค่าเฉลี่ย
1) รายละเอียดการปลูก เนื้อที่ปลูก 37.98 ไร่ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 3.75 กก./ไร่ ปริมาณผลผลิต 1,031.41 กก./ไร่
ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ 35.26 กก./ไร่ 2) ต้นทุน ค่าเตรียมดิน 559.46 บาท/ไร่ ค่าเมล็ดพันธุ์ 607.50 บาท/ไร่ ค่าปุ๋ย/
สารเคมี 647.70 บาท/ไร่ ค่าเก็บเกี่ยว 776.13 บาท/ไร่ ค่าอื่นๆ 262.78 บาท/ไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 2,843.57 บาท
3) แหล่งน้ํา ส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งน้ํา/ใช้น้ําฝน ร้อยละ 84.6 4) จํานวนครั้งในการใส่ปุ๋ย ส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง
(ร้อยละ 91) 5) การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการปลูก ร้อยละ 62.8 มีการตรวจวิเคราะห์ดิน 6) สถานการณ์การปลูก
พบว่า มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว ร้อยละ 70.5 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ยังไม่ได้ปลูก คาดว่าจะปลูก
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 การลงพื้นที่ครั้งหน้าคงต้องย้ายสถานที่ 7) อายุการเก็บเกี่ยว ส่วนใหญ่อยู่ที่ 120 วัน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ประธาน จัดทําแผนการติดตามงานทุกเดือนลงพื้นที่เดิม และหาพื้นที่ใหม่
ให้สอดคล้องกับงบประมาณ โดยพื้นที่ขอให้ออกตามวันของระบบส่งเสริมการเกษตร คือวันอังคาร พุธ และวันพฤหัสบดี
2) สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร (http://www.agriinfo.doae.go.th) การเข้ารับบริการ
เว็บไซต์เดือนพฤษภาคม 2561 มีผู้เข้ารับบริการ จํานวน 6,407 ครั้ง เทียบกับเดือนเมษายน 2561 ลดลงร้อยละ 4.7
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48 ข้อมูลที่เข้าชม
มากที่สุด คือ ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตรรายจังหวัด ประธาน ให้ทําข้อมูลเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา กับปีปัจจุบัน
3) การให้บ ริก ารข้อ มูล จํ า นวน 12 ราย ส่ว นใหญ่เ ป็น หน่ว ยงานราชการ
และมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจ
ต่อความรวดเร็ว...
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ต่อความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล พึ งพอใจมากที่ สุด คิดเป็ นร้อ ยละ 72 ความพึงพอใจต่อคุ ณภาพของข้ อมูล
พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63 ประธาน การให้บริการข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นพืชรอง ให้เตรียมฐานข้อมูลรายพืช
รายพันธุ์ ทั้งในระบบทะเบียนเกษตรกร และระบบ รต. กรณีมีพันธุ์พืชใหม่ (จากการตั้งชื่อพันธุ์เอง) ควรมีการตรวจสอบ
กับสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร
4) การประชุมคณะทํางานสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ 1. เปรียบเทียบ
ข้อมูลเนื้อที่ปลูกข้าว ปี 2560/61 จํานวน 71.22 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 1.91 ล้านไร่ และเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตข้าว
ปี 2560/61 จํานวน 32.24 ล้านตัน ลดลง 0.53 ล้านตัน 2. เปรียบเทียบข้อมูลเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี 2560/61 จํานวน 6.72 ล้านไร่ เพิ่ มขึ้น 0.23 ล้านไร่ และเปรียบเทียบปริ มาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี 2560/61 จํานวน 4.87 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.48 ล้านตัน 3. เปรียบเทียบข้อมูลเนื้อที่เก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน
ปี 2560/61 จํานวน 9.90 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.15 ล้านไร่ และเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2560/61
จํานวน 103.61 ล้านตั น เพิ่ มขึ้ น 10.66 ล้านตัน 4. เปรียบเทียบข้อมู ลเนื้อที่เก็บเกี่ ยวมั นสําปะหลังโรงงาน
ปี 2560/61 จํานวน 7.87 ล้านไร่ ลดลง 0.84 ล้านไร่ และเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังโรงงาน
ปี 2560/61 จํานวน 27.24 ล้านตัน ลดลง 3.26 ล้านตัน 5. เปรียบเทียบข้อมูลเนื้อที่ให้ผลปาล์มน้ํามัน ปี 2560/61
จํานวน 4.88 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.50 ล้านไร่ และเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2560/61 จํานวน 14.24 ล้านตัน
เพิ่มขึ้น 2.82 ล้านตัน 6. เปรียบเทียบข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่กรีดได้ของยางพารา ปี 2560/61 จํานวน 22.95 ล้านไร่
เพิ่มขึ้น 0.75 ล้านไร่ และเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตยางพารา ปี 2560/61 จํานวน 4.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.08 ล้านตัน
5) ผลการดําเนินงานด้านแผนที่
 ผลการวาดผัง แปลงเกษตรกรรมดิจ ิท ัล ตัด ยอดข้อ มูล ณ วัน ที ่ 23
พฤษภาคม 2561 จังหวัดจัดทําได้ 4,330,463 แปลง คิดเป็นร้อยละ 107.29 ศสท. จัดทําได้ 2,034,511 แปลง
ประธาน การวาดแปลงปาล์ม จํานวน 500,00 แปลง ดําเนินการถึงขั้นตอนไหน ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ ชี้แจง ดําเนินการจัดทําเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้นําขึ้นเผยแพร่ ประธาน ให้นําขึ้นเผยแพร่
 ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ปี 2561 รอบที่ 2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
แจ้งการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร เป็นตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ประธาน ผลการดําเนินงานวาดแปลง ตามตัวชี้วัด
รอบที่ 1 ดําเนินการครบตามเป้าหมาย มี 3 จังหวัดที่ดําเนินการไม่ครบถ้วน ให้ทําหนังสือแจ้ง กพร. ขอยกเลิกตัวชี้วัด
การวาดแปลง หรือจะเปลี่ยนเป็นการใช้งาน Farmbook ให้ กนก. กับ กทก. หารือร่วมกัน หรือ กพร. จะเปลี่ยนเป็น
กิจกรรมอื่นที่ต้องการเร่งรัดการดําเนินงาน เช่น 5 โครงการที่ได้รับงบประมาณกลางปี
 การประเมินแปลงที่มีอยู่ ทั้งสิน้ 16,217,904 แปลง แบ่งเป็นมีเอกสารสิทธิ์
12,519,865 แปลง ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 3,698,039 แปลง จํานวนแปลงที่วาดแล้ว ปี 2561 ทั้งสิ้น 6,335,459 แปลง
แบ่งเป็นมีเอกสารสิทธิ์ 5,809,163 แปลง ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 526,296 แปลง เหลือจํานวนแปลงที่ยังไม่ได้วาด
ทั้งสิ้น 3,811,381 แปลง แบ่งเป็นมีเอกสารสิทธิ์ 842,004 แปลง ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 2,969,377 แปลง ประธาน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้นโยบายวาดแปลงเฉพาะพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ในปี 2562 จะมีแปลงที่มีเอกสารสิทธิ์
842,004 แปลง การของบประมาณปี 2562 ขณะนี้ยังไม่ผ่านสภา สามารถเพิ่มกิจกรรมได้หรือไม่ ภายในวงเงินเดิม
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแปลง จากที่มอบหมายนักวิชาการ
แผนที่ภาพถ่ายของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ดําเนินการการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผังแปลงฯ ขณะนี้
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อย และทีมแผนที่ดําเนินการนําเข้าฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
6) เกษตรต้นแบบ ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงผังแปลงเกษตรให้ถูกต้อง จํานวน 83 แปลง พบว่า ผังแปลงถูกต้อง 44 แปลง แก้ไขแล้ว
30 แปลง อยู่ระหว่างแก้ไข 9 แปลง
7) เว็ บ บล็ อ ก GIS (http://gisblog.doae.go.th) ดํ า เนิ น การนํ า ขึ้ น บทความ
จํานวน 1 บทความ ได้แก่ การวาดแผนการเพาะปลูกพืชโดยใช้ระบบ SSMAP (ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร)
8) งานที่ได้...

ห น้ า | 8
8) งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ได้ แ ก่ 1. การจ้ า งเหมาโครงการตรวจสอบพื้ น ที่
เพาะปลูก วาดแปลง มีผู้ยื่นข้อเสนอ จํานวน 2 ราย ได้แก่ 1. บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จํากัด 2. บริษัท สเต็ม เอ็ด
ดูเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด ผลการพิจารณาปรากฎว่า ทั้ง 2 บริษัท ไม่ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค เมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการฯ ได้สรุปผลการพิจารณาเสนอกรมฯ ผ่านกองคลัง เพื่อยกเลิกและขออนุมัติการจ้าง
โดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ได้รับแจ้งจากกองคลัง ให้เพิ่มเติมเนื้อหาที่คณะกรรมการฯ ได้สรุป
จะเร่งดําเนินการและส่งคืนกองคลังต่อไป 2. การประชุมคณะทํางานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านข้อมูล
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กําหนดประชุมวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ช่วงบ่าย โดยเชิญหน่วยงานภายใต้
คณะทํางานฯ มาหารือ 3. การทํา MOU ระบบการประกันภัยข้าว ขณะนี้ติดในเรื่องของผู้มีอํานาจในการพิจารณา
MOU ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากคณะกรรมการบริหารของ Gistda หมดวาระ
และกําหนดประชุมกลางเดือนมิถุนายน 2561 คาดว่า การทํา MOU จะล่าช้าไป 1 เดือน 4. ระบบรายงานพื้นที่
วงเงิน 1,876,543.21 บาท มีการปรับแผนการดําเนินงานและทําหนังสือเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2561 ประชุมนําเสนอผลการดําเนินงาน งวดที่ 1 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กําหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สําหรับงานงวดที่ 2 ได้กําหนด
ให้มีการประชุ มนําเสนอผลความก้าวหน้าทุกเดือนก่อนการส่ งมอบงานงวดที่ 2 5. นัก ศึกษาฝึกงาน จากคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 2 คน ได้แก่ นางสาวสุภัสสรา นาถ้ําทอง ฝึกงานระหว่างวันที่ 4
มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2561 และนางสาวอริศรา เสภู่ ฝึกงานระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561 6. การติดตาม
นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2 พบว่า จังหวัด อําเภอ มีการใช้ข้อมูลด้านการเกษตรในการจัดทํา
แผนพัฒนาการเกษตร แต่ยังไม่ได้นําข้อมูลที่ตนเองบันทึกในระบบรายงานสารสนเทศของกรมฯ มาใช้งานเท่าที่ควร
และต้องการให้มีการแนะนําการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศของกรมฯ เช่น ssmap, Agriinfo, FAST BI, รต.,
RBM เป็นต้น ประธาน ให้หาเวทีของกอง/สํานัก ในการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศของกรมฯ และนโยบายของผู้บริหาร
ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของระบบงานมีหลากหลาย ขอให้เป็นชื่อผู้ใช้งานเดียว เข้าได้ทุกระบบงาน นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง
ชี้แจงเพิ่มเติม จากการประชุมระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) ได้เสนอให้มีหัวข้อแนะนําการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศ เพิ่มเติมในการอบรมข้าราชการใหม่ และมีการจัดสัมมนาของระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) ในวันที่ 18 –
19 มิถุนายน 2561 ผอ.ศสท. มอบนางสิริลักษณ์ น้อยเคียง ร่วมสัมมนา ขอความร่วมมือกลุ่มที่มีระบบสารสนเทศ
และต้ อ งการให้ จั ง หวั ด ใช้ ง าน สามารถทํ า เอกสารในหั ว ข้ อ การใช้ ป ระโยชน์ ใ นการวางแผนพั ฒ นาการเกษตร
ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ชี้แจงเพิ่มเติม จากการประชุมระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) ประธาน
ในที่ประชุม มอบหมายให้กองแผนงานและกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จัดทําต้นแบบแผนพัฒนา
การเกษตร ว่าต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ต้องใช้ข้อมูลอะไร หลังจากได้ต้นแบบมาแล้วจะมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประมวลผลข้อมูลต่อไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน
3.2.3 กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้อาํ นวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมการเกษตร งบเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เปิดระบบงานเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ระบบทั้ง 5 โครงการยังไม่เสร็จ 100% ปัจจุบันเปิดให้บันทึกแผน
และการจัดฝึกอบรม
2) ระบบสารสนเทศทางด้านบริหาร ได้เชิญบริษัท บิซ โพเทนเชียล จํากัด
เข้าร่วมประชุมการปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบงาน
- ระบบทะเบียนสินทรัพย์ ประชุมร่วมกับกองคลัง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง
- ระบบสารสนเทศ...
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- ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร และระบบจองห้องประชุม
ประชุมร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร
ซึ่งบริษัทฯ รับไปดําเนินการ โดยขอให้บริษัทฯ ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนมิถุนายน 2561
3) ระบบโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง หลังนา
ปี 2560/61 และระบบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 สํานักส่งเสริมและจัดการ
สินค้าเกษตรได้มีหนังสือขอข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้ง หลังนา
ปี 2560/61 และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 เพื่อส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ตรวจสอบเลขที่บัญชี ก่อนดําเนินการโอนเงินให้เกษตรกร จะเป็นข้อมูลเกษตรกร (คํานําหน้าชื่อ
ชื่อ-ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน) เฉพาะเกษตรกรที่ได้ยืนยันการปลูกแล้ว ตัดยอดข้อมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ซึ่งได้ดําเนินการจัดทําข้อมูลเกษตรกรเป็น File Excel ลงแผ่น CD โครงการละ 1 แผ่น
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.2.4 กลุ ่ม ระบบเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์แ ละความมั ่น คงปลอดภัย ทางไซเบอร์
ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ รายงานผลการดําเนินงาน
1) Database Platform มีระบบงานทั้งสิ้น 67 ระบบ ฐานข้อมูล 29 เครื่อง
มีระบบใหม่ 10 ระบบ ระบบที่ Migrate เป็นฐานข้อมูลรวม MySQL version 5.7 จํานวน 6 ระบบ และระบบ
ที่ควรจะ Migrate ต่อไปเนื่องจากฐานข้อมูลเป็น Version เก่า จํานวน 9 ระบบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุม)
2) Computer and Network รายงานในวาระ 3.1 เรียบร้อยแล้ว
3) Cyber Sercurity มัลแวร์ FacexWorm ที่มีการเผยแพร่ทาง Facebook
Messenger และหลอกให้ผู้ใช้ทําการคลิกลิงค์เพื่อติดตั้งปลั๊กอิน ผ่านเว็บเบราเซอร์ Chrome เมื่อติดตั้งแล้ว เฮกเกอร์
สามารถใช้เครื่องที่ติดตั้งขุดเหมืองอิเล็กทรอนิกส์ (Cryptography) และสามารถรีโมทย์มาล็อคเครื่องเพื่อเรียกค่าไถ่
ได้ด้วย โดยมัลแวร์มีจุดประสงค์หลายด้าน เช่น ขโมยรหัสผ่าน ขโมยเงิน Crypto รันสคริปต์ Cryptojacking และทํา
Spam ต่อผู้ใช้งาน Facebook Messenger และเมื่อช่วงเช้า ได้รับการแจ้งจากจังหวัดว่า มีอีเมล์จาก kamphaengphet@doae.go.th
แต่ชื่ออีเมล์เป็น ict10@doae.go.th ส่งข้อความว่า อีเมล์ของผู้รับกําลังจะเต็ม และให้คลิกลิงค์เพื่อทําการยืนยัน
เบื่องต้นได้มีการแจ้งทุกหน่วยงานหากได้รับอีเมล์ในลักษณะนี้ ให้ทําการลบ ซึ่งมีบางจังหวัดได้ทําการคลิกลิงค์แล้ว
ได้แจ้งให้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านของอีเมล์ โดยส่งคู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่านไปด้วยแล้ว ประธาน ให้ประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนใน SSNet
4) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2560 – 2564
4.1) คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ยกร่าง
การเชื่อมโยงข้อมูล โดยใช้เวทีการประชุมระบบมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร (ESB)
4.2) Digital Literacy
- ผูแ้ ทนจากกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล” ในการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจําปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
จังหวัดนครนายก จํานวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้เข้าอบรมจํานวน 83 คน และรุ่นที่ 6
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ผู้เข้าอบรมจํานวน 88 คน ได้แจ้งให้ข้าราชการใหม่เตรียมพร้อมในการทดสอบ
ประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
- ได้ประสานงาน...
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- ได้ประสานงานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ทราบว่า สคช. ได้รับ
งบประมาณในทดสอบ จํานวน 20,000 อัตรา ได้สอบถามทาง สคช.ว่าสามารถดําเนินการทดสอบให้กรมฯ ที่ไหน
ได้บ้าง เพราะเป้าหมายในการทดสอบต่อไปเป็นบุคลากรในส่วนภูมิภาค เพื่อจะประสานทาง สสก. และ สพท. ในการ
ดําเนินการทดสอบต่อไป
5) งานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 1. ระบบคลังรูปภาพ (Photostock) ดําเนินการ
ปรับรูปโลโก้ของระบบให้มีความสวยงามมากขึ้น ปรับระบบ Log in ด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านเดียวกันกับระบบ
SSNet จัดทําคู่การอัพโหลดรูปภาพและวิดีโอ และปรับระบบให้สามารถจัดอันดับการเข้าชมรูปภาพและวิดีโอ (Rating)
ประธาน ทําหนังสือแจ้งจังหวัดดําเนินการอัพโหลดรูปภาพ พร้อมส่งคู่มือการใช้งาน 2. การจัดทําเว็บไซต์ 50 ปี
กรมส่งเสริมการเกษตร ดําเนินการแก้ไขรูปโลโก้ของ 50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม เพิ่มเมนูข่าวประชาสัมพันธ์
และสร้างบัญชีผู้ใช้งานสําหรับการอัพโหลดข่าวให้กับกลุ่มประชาสัมพันธ์ 3. จัดทําระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ดําเนินการเปลี่ยน URL
จาก 9101subject.doae.go.th เป็น k-room.doae.go.th ปรับแก้โครงสร้างและรูปแบบการนําเสนอ ตามมติคณะทํางานฯ
และนําเข้าข้อมูลสื่อวีดีทัศน์ 12 วิชา ประมาณ 300 เรื่อง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน
3.2.5 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจทิ ลั ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผล
การดําเนินงาน
1) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชัน Doae Farm book ยอดการดาวน์โหลดอยู่ที่
11,099 บัญชี DOAE Smart Check ยอดการดาว์นโหลดอยู่ที่ 2,638 บัญชี การเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์
ยอดผู้เข้าเรียน 569 ราย
2) Digital DOAE ได้วางแผนร่วมกับ กทก. ในการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน/
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบโฆษณาบน Facebook Digital DOAE ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทํา TOR และราคากลาง
ปัจจุบันมีผู้ติดตามประมาณ 500 – 600 คน หลังจากมีการประชาสัม พันธ์แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook
มีผู้เข้ามาสอบถามข้อมูลใน Facebook Digital DOAE มากขึ้น
3) การพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร ดําเนินการวิเคราะห์
โครงสร้างฐานข้อมูล DPIS ตารางข้อมูลที่ใช้ในการจัดทําระบบ และ Data Dictionary ปัญหาที่พบจากการดําเนินการ
1. ระบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลของ DPIS มีหลักสูตรการอบบรมเป็นแบบข้อความ ไม่มีส่วนแยก ข้อมูลชื่อหลักสูตร
มีความซ้ําซ้อน เช่น ชื่อต่างกัน แต่เป็นหลักสูตรเดียวกัน และไม่พบตารางข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม 2. Cleansing
ข้อมูล ในส่วนของหลักสูตรที่มีความซ้ําซ้อน สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และกองการเจ้าหน้าที่จะรับไปหารือ
โดยจะเพิ่มสิทธิ์ให้จังหวัดสามารถเพิ่มหลักสูตรการอบรม/สัมมนาเองได้ และจะเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประธาน ตําแหน่งที่ต่ํากว่าชํานาญการพิเศษของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจในการโยกย้าย โดยไม่ต้องแจ้ง
กรมฯ ส่วนตําแหน่งชํานาญการพิเศษขึ้นไป อํานาจกรมฯ โดยให้ ศสท. ทําระบบเสมือน DPIS เพื่อให้ข้าราชการ
ปรับปรุงข้อมูลของตนเอง
4) การส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า เกษตรสู่ ต ลาดออนไลน์ e-Market ได้ รั บ นโยบาย
จากนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ผลักดันตลาด e-Market จากที่ได้ดําเนินการทํางาน
ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ในคราวของวิสาหกิจชุมชน กระบวนการทํางานของการส่งเสริมสินค้าเกษตร
สู่ตลาดออนไลน์ e-Market คือ 1. การเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าเกษตรกับระบบตลาดออนไลน์ กรมส่งเสริมการเกษตร
มีสินค้าเป้าหมาย 4 ตัว คือ Young Smart Farmer (YSF เกษตรกรรุ่นใหม่ 69 ราย, SF เกษตรปราดเปรื่อง 5 ราย,
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 20 ราย), แปลงใหญ่ลําไย (จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลําพูน) 4 กลุ่ม, วิสาหกิจชุมชน 40 กลุ่ม
และโครงการเกษตรยั่งยืน ส่วนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด มีระบบร้านค้าออนไลน์ e-Market, การขนส่งบรรจุภัณฑ์,
Call 1545...
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call 1545 Facebook Line, 14 เขต 76 จังหวัด 4 เขตกรุงเทพ และพนักงาน 30,000 คน 2. ดําเนินการ
ระบบ e-Market บน Thaillandpostmart.com 3. รับเงินค่าสินค้าและรับสินค้า (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน
ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ รายงาน ดําเนินการทดสอบกู้คืนข้อมูล
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย จํานวน 11 ระบบ ประกอบด้วย
1) ระบบตรวจเช็ค อกษ. 2) ระบบข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ (ก่อนปี60) 3) ระบบโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร ปี 2558/2559 (มาตรการที่ 4) 4) ระบบจัดการสื่อและมัลติมีเดีย กรมส่งเสริมการเกษตร 5) ระบบสมัคร
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 6) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 7) ระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชน (APP) 8) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (DB) 9) ระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 10) ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร 11) ระบบรับสมัครออนไลน์ หลักสูตร นสก.
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.4 การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
นางอาธิดา รักวงษ์ แจ้งต่อที่ประชุม ในเดือนพฤษภาคม 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นางสาวรติยง โลยะลา รายงานการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ Reportnews
ผลการรายงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนพฤษภาคม 2561 รวม 51 เรื่อง ได้แก่ เดือนตุลาคม 2560
จํานวน 7 เรื่อง เดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวน 5 เรื่อง เดือนธันวาคม 2560 จํานวน 6 เรื่อง เดือนมกราคม 2561
จํานวน 5 เรื่อง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 7 เรื่อง เดือนมีนาคม 2561 เดือนเมษายน 2561 จํานวน 6 เรื่อง
และเดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 5 เรื่อง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวยุพ าพรรณ รัก บัว รายงานการพัฒ นาสมรรถนะของบุค ลากรศูน ย์เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. จัดโดย : หน่วยงานภายนอก มีอบรม 3 เรื่อง
1) สัมมนา : ดาวเทียม NGSO กับ ประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ จัดโดย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมสัมมนา คือ นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นายสมเจต หนูอ้น และนายกิตติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์
2) สัมมนา : สัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ใ นวั นที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมตรั ง กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ผู้เข้าสัมมนา คือ นายรุ่งศิริ ประสงค์ และนางสาวปิยะพร ชึลเลอร์
3) ฝึกอบรม : หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม จัดโดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าอบรม
คือ นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน
2. ร่วมเป็นวิทยากร...
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2. ร่วมเป็นวิทยากร
1) ฝึกอบรม : อบรมความรู้ประกันภัย สําหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจําปี 2561
- วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดลพบุรี วิทยากร คือ นางอาธิดา รักวงษ์
และนางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์
- วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดกําแพงเพชร วิทยากร คือ นางพรรณา ปรัชญาศิริ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา วิทยากร คือ นางพรรณา ปรัชญาศิริ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดศรีสะเกษ วิทยากร คือ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

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

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

