รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1
ผู้เข้าประชุม
1. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส
2. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
3. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ
4. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ
5. นายสรายุทธ สิริภูษิต
6. นายรุ่งศิริ ประสงค์
7. นายวรวุฒิ อ้อยหวาน
8. นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ
9. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง
10.นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สนิ
11. นายสมเจต หนูอ้น
12. นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา
13. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย
14. นางอาธิดา รักวงษ์
15. นางสาวรติยง โลยะลา
16. นายพรชัย ทุราช
17. นายกิติศกั ดิ์ ปัญญาทรานนท์
18. นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์
19. นายอรุณชัย ศิริทรัพย์
20. นายพิศาล สองมณี
21. นางสาวกิตติยา รินเพ็ง
22. นายฐิติพงษ์ วรสวัสดิ์
23. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์
24. นายณรงค์ รักอาชีพ
25. นางสาวชิลาวัลย์ เผ่ามุนี
26. นายสุฤชัย คล้ายเชียงราก
27. นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์
28. นายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์
29. นายประพนธ์ จิ้วจิ้น
30. นายกฤษณะ พูลทรัพย์
31. นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนม์จํารัส
32. นางสาวไกลกังวล เพชระบูรณิน
33. นางสาววัลย์ศิริ ไทยแท้

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ประธาน
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร
ผู้อํานวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักสถิติ
นักสถิติ
นักสถิติ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
34.
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34. นางสาวชมภู่ สนนุช
35. นายปฐม บุญทองนุ่ม
36. นายปวเรศ ทองลอย
37. นายปาณัสม์ จรูญรัตน์
38. นายภูบดี ศิวาวงศ์
39. นางสาวสิริรชา แก้วหย่อง
40. นางสาวปิยะพร ชึลเลอร์
41. นายนิรันดร อ่อนน้อมดี
42. นายนนทกานต์ ตรันเจริญ
43. นางสาวสุดสงวน ไพยรัตน์
44. นายธีระวัฒน์ เฉิดละออ
45. นางจีรวรรณ หนูเจริญ
46. นางสาวอุไรวรรณ บัวจันทร์
47. นางมลวิภา อรรถฐาเมศร์
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ
2. นางสาวยุพาพรรณ รักบัว
3. นางสาวกชพรรณ เกษอินทร์ษา
4. นางสาวภูรีนุช ไกรรมย์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานราชการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ติดสัมมนา
ลาพักผ่อน
อบรม
อบรม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 ประธานการประชุม กล่าวเปิด
ประชุมประจําเดือนเมษายน 2561 และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 ติ ด ตามสถานการณ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านของศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เนื่ องจากขณะนี้ ง านของศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี จํ า นวนมาก จึ ง ขอทราบผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งขอทราบความคิดเห็น พร้อมแนวทางการดําเนินงานด้วย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2561
หั วหน้ าฝ่ ายบริ หารทั่ วไป เสนอรายงานการประชุ ม ศู นย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
ครั้งที่ 3 /2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ ได้ดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งที่ /2561 ขึ้นระบบ
Meetbox ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เว็บไซต์ http://ictc.meetbox.doae.go.th ซึ่งยังไม่มีผู้
เข้าแก้ไข/รับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องทีเ่ สนอให้ทปี่ ระชุมทราบ
3.1 งบประมาณปี 2561 และการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานผลการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1. งบลงทุน ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 ผูกพันรอเบิกจ่ายร้อยละ 86.26 เป็นเงิน
76,138,714.21 บาท เงินคงเหลือร้อยละ 13.17 เป็นเงิน 11,623,285.79 บาท รายการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง) จํานวน 1 คัน
รับราคาวงเงิน 1,212,000 บาท กรมฯลงนามในสัญญากับบริษัท สยามนิสสัน เซลส์ จํากัด เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60
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ครบกําหนดตามสัญญาวันที่ 27 ก.พ.61 บริษัทฯ ส่งมอบรถตู้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.พ.61 อยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย
1.2 จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ จํ านวน 7 กลุ่ ม รายการ วงเงิ น 81,050,000.กรมฯ รับราคา 7 กลุ่ม 9 รายการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 (รวมเป็นเงิน 70,550,171.- มีเงินเหลือจ่าย
10,499,829.-) อยู่ระหว่างการแจ้งบริษัทให้มาทําสัญญา
- กลุ่มรายการที่ 1 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตและเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) จํานวน 2 รายการ กับ บริษั ท ทรีโอ แอคเซส จํ ากัด เป็ น เงิน ทั้ งสิ้น 22,957,171 บาท
(ยี่สิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
- กลุ่มรายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
จํานวน 1 รายการ กับบริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,525,200 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพัน
สองร้อยบาทถ้วน)
- กลุ่มรายการที่ 3 ระบบมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
ESB จํานวน 1 รายการ กับบริษัท ไอ วายด์ จํากัด เป็นเงินทั้งสิ้น 26,750,000 บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน)
- กลุ่มรายการที่ 4 ชุดโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ จํานวน 1 รายการ กับบริษัท
จีไอเอส จํากัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,998,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- กลุ่มรายการที่ 5 ระบบป้องกันภัยคุกคามบนเครือข่ายเสมือน จํานวน 1 รายการ
กับบริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด เป็นเงินทั้งสิ้น 12,240,800 บาท (สิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
- กลุ่มรายการที่ 6 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลพร้อมซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ จํานวน 2 รายการ กับบริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,450,000 บาท (สามล้านสี่
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- กลุ่มรายการที่ 7 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จํานวน 1 รายการ กับบริษัท แอมโป
ไมโครซิส จํากัด เป็นเงินทั้งสิ้น 629,000 บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
1.3 จ้างพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร จํานวน 1 ระบบ วงเงิน 3,000,000 บาท
กรมฯ ลงนามในสัญญากับ บริษัท เจ-บิ๊ค เทรดดิ้ง จํากัด วงเงินในสัญญา 2,500,000 กรมฯ เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61
ครบกําหนดตามสัญญา วันที่ 12 ก.ย. 61
1.4 จ้างพัฒนาระบบรายงานพื้นที่ จํานวน 1 ระบบ วงเงิน 3,000,000 บาท กรมฯ
อนุมัติรับราคากับบจก.เทรคอน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ในวงเงิน 1,876,543.21 บาท มีเงินเหลือจ่าย
1,123,456.79 บาท อยู่ระหว่างการแจ้งบริษัทให้มาทําสัญญา
2. งบดําเนินงาน ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 21.45 เป็นเงิน
11,098,078.72 บาท ผูกพันรอเบิกจ่ายร้อยละ 67.57 เป็นเงิน 34,955,420.20 บาท เงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้
ร้อยละ 10.98 เป็นเงิน 5,677,621.08 บาท รายละเอียดการใช้จ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2561 จํานวน 9 เดือน
(1 ม.ค. – 30 ก.ย.61) วงเงิน 16,245,810 บาท โดยวิธี e-bidding กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60
กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เบิกจ่ายรายเดือน รวม 9 เดือน เดือนละ 1,805,090 บาท เบิกจ่าย
เดือนมกราคมและ กุมภาพันธ์ 61 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทําบันทึกตรวจรับของเดือนมีนาคม 2561
2.2 จ้างเหมาบริการดูแล และบํารุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ปี 2561
จํานวน 10 เดือน (1 ธ.ค.60 – 30 ก.ย.61) โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 3,425,000 บาท กรมฯ ลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 กับ บริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด เบิกจ่ายราย 2 เดือน รวม 5 งวด งวดละ 685,000 บาท
เบิกจ่ายเงินงวด 1 (ธ.ค.60 - ม.ค.61)เรียบร้อยแล้ว อยูร่ ะหว่างจัดทําบันทึกตรวจรับของงวด 2 (ก.พ.- มี.ค.61)
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2.3 จ้ า งเหมาบริ ก ารดู แ ลและบํ า รุ ง รั ก ษาระบบฐานข้ อ มู ล หลั ก ปี 2561
วงเงิน 15,000,000 บาท อยู่ระหว่างการเสนอกรมฯ เห็นชอบร่าง TOR และจะได้ประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อไป
2.4. จ้ า งเหมาตรวจสอบพื้ น ที่ เพาะปลู ก วาดแปลง วงเงิ น 3,600,000 บาท
อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ เพื่อเห็นชอบการจ้างฯ และลงนามในประกาศเชิญชวน
2.5. จ้างพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร จํานวน 400,000 เล่ม วงเงิน 4,000,000
บาท อยู่ระหว่างการจัดทําหนังสือขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงานและราคา
กลาง เพื่อเสนอกรมฯผ่าน กค.
มติทปี่ ระชุม 1. รับทราบ
2. ให้จัดทํารายงานเป็นตาราง Action Plan
3.2 ผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2561
3.2.1 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) รายงานผลการขึ้ น ทะเบี ย นและปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกร ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน) ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 เป้าหมาย 5.7 ล้านครัวเรือน ปรับปรุงข้อมูล
แล้ว จํานวน 1,852,581 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.50
2) การจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อจัดพิมพ์ให้เกษตรกรรายใหม่
และทดแทนเล่ม เดิม เมื ่อ เกษตรกรแจ้ง เปลี ่ย นแปลงหัว หน้า ครัว เรือ นหรือ ทํ าสมุ ดทะเบี ยนเกษตรกรสู ญหาย
ประมาณความต้องการ จํานวน 400,000 เล่ม งบประมาณ 4,000,000 บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างกองคลังทําเรื่องตั้งคณะกรรมการ TOR
3) การเตรียมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
3.1) ยกร่าง และขอความเห็นชอบคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร โดยปรับปรุงจากเดิม ดังนี้
- ใช้ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 ในการอ้างอิงการจัดทํา (ยกร่าง) คู่มือฯ ปี 2561 โดยยกเลิก
ระเบียบคณะกรรมการ นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2554
- นิยามศัพท์ คําว่า สวนแซมและสวนผสม
- ปรับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้เหมาะ
กับพื้นที่
- เพิ่มเนื้อหาในประเด็นการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ผ่าน DOAE Farmbook Application
3.2) ตั้งเรื่องจัดพิมพ์คู่มือเป็นรูปเล่ม
3.3) อยู่ระหว่างการปรับปรุง Application FarmerRegist ให้เป็นไปตาม
คู่มือฉบับใหม่ และประสานบริษัทในการ update ใน play store และ app store (ต้องจ้างบริษัทดําเนินการ)
3.4) แจ้งประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกําหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้น
ทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ. 2561 ให้สํานักงานเกษตรจังหวัด อําเภอ ทราบ
3.5) ตั้ ง เรื่ อ งประชาสั ม พั น ธ์ ก ารขึ้ น ทะเบี ย น/ปรั บ ปรุ งทะเบี ย นเกษตรกร
ผ่านระบบโฆษณาบนเฟสบุ้ค Digital DOAE โดยเน้นประเด็นการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองผ่าน DOAE
Farmbook Application ในช่วงเดือน มิ.ย. – ส.ค. 61
3.6) ปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรให้รองรับการดําเนินงานในปี 2561
เรียบร้อยแล้ว
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4) จัดทําและส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61
และข้อมูลเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ปี 2560/61 ที่ประสบภัยพิบัติ ให้กับ ธ.ก.ส. ในเดือนเมษายน จํานวน 2 ครั้ง
รวมทั้งหมดตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน จํานวน 21 ครั้ง
5) ระบบทะเบียนเกษตรกรใหม่ (บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จํากัด) ลงนามสัญญา
16 มีนาคม 2561 ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 (ศึกษาระบบเดิม / ออกแบบฐานข้อมูลใหม่ /นําเข้า
ฐานข้อมูลใหม่)บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานทุกสัปดาห์ โดยได้นําเสนอโครงสร้างฐานข้อมูลใหม่ และหน้าจอ
ระบบใหม่บางส่วนแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการสร้างฐานข้อมูลใหม่เพื่อเตรียมการทดสอบถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูล
เดิม
6) ให้บริการข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เดือนมกราคม จํานวน 1 เรื่อง
เดือนกุมภาพันธ์ จํานวน 3 เรื่อง เดือนมีนาคม จํานวน 5 เรื่อง เดือนเมษายน จํานวน 1 เรื่อง บริษัท กลุ่มสมอทอง
จํากัด ขอข้อมูลจํานวนพื้นที่เพาะปลูก ปาล์ม น้ํามัน จําแนกรายตําบล ที่เกษตรกรมาขึ้น ทะเบียนกับ กรมส่งเสริม
การเกษตรในปี พ.ศ. 2560
ประธานมอบหมาย -ในการประชาสัมพันธ์หรือการขยายผลการดาวน์โหลด DOAE Farmbook Application ใน
การใช้งาน ขอให้ตั้งเป้าหมายให้จังหวัดเพื่อผอ.สสท. จะได้นําไปรายงานในที่ประชุมผู้บริหารกรมฯได้ ซึ่งเป็น 4.0
ที่ทุกคนต้องใช้
-ในการปรับปรุงโปรแกรมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบฯ เพื่อดําเนินการ แต่ในการปฏิบัติงานจริงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินการพัฒ นาร่วมกัน
เพื ่อ เป็น การเรีย นรู้ร ะบบโครงสร้างตั้งแต่เริ่ม ต้น ทั้งนี้ร วมถึงการจ้างพัฒ นาระบบรายงานพื ้น ที ่ด้วย และควรมี
กระบวนการทํางานเพื่อต่อยอดการพัฒนาได้
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน
3.2.2 กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) รายงานสถานการณ์ การปลูกข้าวรอบ 2 ปี เพาะปลูก 2560/61 ข้อมู ล
ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 (สัปดาห์ที่ 24) จากการรายงานสถานการณ์การปลูกข้าวรอบ 2 ปีเพาะปลูก พบว่า
ภาพรวม ทั้ ง ประเทศมี เนื้ อ ที่ ก ารปลู ก 12,530,693 ไร่ ร้ อ ยละ 107.19 ของแผนควบคุ ม ฯ เมื่ อ พิ จ ารณา
รายจังหวัด พบว่า มีจังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับแผนการควบคุมฯ จํานวน 34 จังหวัด และจังหวัดที่มี
เนื้ อ ที่ ป ลู ก มากกว่าแผนการควบคุ ม ฯจํ านวน 43 จั งหวัด ที่ ม าข้ อ มู ล : 1) เนื้ อ ที่ ป ลู ก ในเขตชลประทานได้ จ าก
กรมชลประทาน (ชป.) 2) เนื้อที่ปลูกนอกเขตชลประทานได้จากกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) 3) ภาพรวม เนื้อที่
ปลูกในเขตชลประทานรวมกับเนื้อที่นอกเขตชลประทาน (ชป. + กสก.)
2) รายงานผลการสํารวจโครงการสัมมนาเชิงปฏิ บั ติก ารการวิเคราะห์พื้ น ที่
เพื่อปฏิรูปการเกษตรสู่การเกษตรสมัยใหม่ เมื่อวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตําบล
ซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทําการสํารวจ ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มาเข้าร่วมโครงการสัมมนา
จํานวน 163 คน ผลการสํารวจ ดังนี้
- ข้อมูลทั่วไปเกษตรกร ได้แก่ เพศหญิง 51.5% เพศชาย 48.๔% , อายุ 41-50 ปี
(31.7%) อายุ 51-60 ปี (22.4%) อายุ 31-40 ปี (11.2%) อายุ ต่ํ า กว่ า 30 ปี (7.4%) อายุ 60 ปี ขึ้ น ไป
(27.3%) อายุโดยเฉลี่ย 52 ปี ,การศึกษา ประถมศึกษา 61.5% มัธยมศึกษาต้อนต้น 14.9% มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 15.5% อนุปริญญาหรือเทียบเท่าย 2.5% ปริญญาตรี 5.6%
- การใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
รวม 11 ยี่ห้อ โดยยี่ห้อ Sumsung ได้รับความนิยมสูงสุด และ ยี่ห้อ Lenovo ได้รับความนิยมต่ําสุด และพบว่ามีการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบนโทรศัพทืมือถือ ร้อยละ 52.8 ไม่มีการเชื่อต่อ ร้อยละ 47.2 ทั้งนี้ การใช้โทรศัพท์มือถือสสมาร์ทโฟน
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ของเกษตรกร พอทํ าได้ 48.1% ไม่ เคยใช้ เลย 41.4% และชํานาญ 10.5% , การใช้ ถ่ายภาพ พอทํ าได้ 43.2%
ไม่เคยใช้เลย 40.1% และ ชํานาญ 16.7% , ทักษะการใช้อินเตอร์เน็ต พอทําได้ 43.2% ไม่เคยใช้เลย 48.8% และ
ชํานาญ 8.0% , ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยเฉลี่ย 396.65 บาท/
เดือน (ต่ําสุด = 50 บาท สูงสุด = 1,500 บาท)
- ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตบน
โทรศั พท์ มื อถื อในการปรับปรุงทะเบี ยนเกษตรกร ไม่ เพิ่ มภาระ 54.7% ไม่ เคยใช้เลย 45.3% , เกษตรกรที่ จะใช้
โทรศัพท์มือถือในการแจ้งปลูกด้วยตนเอง ใช้ 56.7% ไม่ใช้ 43.3% , เกษตรกรที่จะใช้โทรศัพท์มือถือในการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร ใช้ 60.3% ไม่ใช้ 39.7%
สรุปความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ด้านการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้จัดประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ด้านกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ด้านเนื้อหา/หลักสูตร และ ภาพรวมของการประชุม/อบรม/สัมมนา อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
3) ข้อมูลแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
การแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 พบว่า เกษตรกรมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว ร้อยละ 27.0
และยังไม่ได้มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตร ร้อยละ 73.0 ความครบถ้วนของข้อมูลแปลงใหญ่เกษตรกรได้แจ้งปลูก
พบว่า ครบถ้วน ร้อยละ 64.2 และไม่ครบถ้วนร้อยละ 35.8 การวาดแปลงเพื่ อตรวจสอบความถูกต้อง พบว่า
เกษตรกรทราบว่าเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอมีการวาดแปลง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ร้อยละ 53.1 และไม่
ทราบ ร้อ ยละ 46.9 รูป แปลงเพาะปลู กจากภาพถ่ ายทางอากาศ/ดาวเที ยม พบว่า เกษตรกรเคยเห็ น รูป แปลง
เพาะปลูกจากภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเที ยม ร้อยละ 34.4 และไม่ เคยเห็น ร้อยละ 65.6 การมีเครื่องจักรกล
การเกษตรของเกษตรกร พบว่า ไม่มีเครื่องจักรกลการเกษตร ร้อยละ 48.5 และมีครื่องจักรกลการเกษตร ร้อยละ 51.5
สถานที่จําหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ร้านรับซื้อพืชไร่ ร้อยละ 40.5 พ่อค้าคนกลาง 34.4 พ่อค้าที่ใช้สิตเชื่อ 19.0
พ่อค้าท้องถิ่น 4.9 ตลาดกลางการเกษตร 0.6 และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 0.6
4) การเข้ารับบริการเว็บไซต์ www.agriinfo.doae.go.th เดือนมีนาคม 2561
มี ค นเข้ารับ บริการข้ อ มู ล จํ านวนทั้ งสิ้ น 9,463 ครั้ง เมื่ อนํ ามาเปรีย บเที ยบกั บ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ เพิ่ ม ขึ้น 9 ครั้ ง
(0.10%) เดือนเมษายน 2561 มีคนเข้ารับบริการข้อมูล จํานวน 2,106 ครั้ง ซึ่งยังไม่ถึงสิ้นเดือน คาดว่าจะมีการ
เข้ า รั บ บริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ ความพึ งพอใจของผู้ เข้ า รั บ บริ ก ารข้ อ มู ล ผ่ า นเว็ บ ไซต์ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
พึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48 หัวข้อที่มีผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด ประจําเดือนเมษายน 2561 (ตามลําดับ)
ได้แก่ การปลูกพืช , ข้อมูลภาวะการผลิตพืช (รต.) ปี 2559 ,ราคาตลาด , ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร 77
จังหวัด , สถานการณ์ การผลินพืช , จํานวนประชากร ,การปลูกพื ชที่สําคัญ 10 ชนิด , กลุ่มเกษตรกร , สหกรณ์
การเกษตร และการส่งออก-นําเข้าสินค้าเกษตร
5) การให้บริการข้อมูล การให้บริการข้อมูล เดือน เมษายน 2561 จํานวน 11 ราย
ลําดับ
ผู้รบั /หน่วยงาน
ข้อมูลที่ให้บริการ
วัตถุประสงค์
1.
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 19 ชนิด กําหนดดัชนีตัวชี้วัดการจัดการน้ํา
เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดระดับ
การจัดการน้ําใน
แต่ละพื้นที่
2.

สํานักส่งเสริมและจัดการ
สินค้าเกษตร (สสจ.) กลุ่ม
ส่งเสริมพืชผักและเห็ด

ข้อมูลพืชผัก ปี 2558 – 2559

เพื่อใช้ประกอบการจัดทํา
สถานการณ์
การผลิตพืชผักต่อไป
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3.

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการ เนื้อที่ปลูกมันสําปะหลังและข้าวโพด วิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิด
พัฒนา
เลี้ยงสัตว์ ปี 2555-2559
ภัยธรรมชาติชนิดต่างๆที่มีต่อการ
ปลูกมันสําปะหลังและข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

4.

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
(นายชัดชัย แก้วตา)

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ จํานวน
14 ชนิด

เพื่อสร้างรูปแบบและพัฒนา
โปรแกรมการเลือกพืชเศรษฐกิจที่
เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก

6.

สถาบันวิจัยพืชสวน
กรมวิชาการเกษตร
(นางสุภัทรา เลิศวัฒนา
เกียรติ)

ข้อมูลการปลูก โกโก้ ปี 2560

เพื่อนําไปใช้รายงานสถานการณ์
ภาพรวม
ของประเทศไทยณ งานประชุม
วิชาการโกโก้ อาเซียน ประเทศ
เวียดนาม

7.

นางสาวเพ็ญนภา ศิริสลุง
ข้อมูลพื้นที่ปลูกและผลผลิตมะพร้าว
นักศึกษาปริญญาโท
อ่อน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณตรีรัตน์ มัทธวรัตน์
พืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี
นักศึกษาปีที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ข้อมูลที่ได้จะนําไปเป็นข้อมูล
อ้างอิงในเล่มวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท
8.
เพื่อศึกษาพืชเศรษฐกิจของ
จังหวัดและนําไปใช้ประกอบ
รายงาน วิชาสารสนเทค
ภูมิศาสตร์
9.
นายวันเฉลิม พิมพิรัตน์
พืชเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น
เพื่อใช้ในการประกอบการทํา
นักศึกษาปีที่ 3
รายงาน ในรายวิชาระบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สารสนเทศภูมศิ าสตร์เพื่อ
การเกษตร
10. นางรวี ผ่องศรี
ข้อมูลการปลูกพริก ปี 2560
เพื่อทราบแหล่งพื้นที่การปลูก
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
พริกทั้งหมดของประเทศไทย
และนําข้อมูลมาคํานวนหา
เปอร์เซ็นต์ของแหล่งพื้นที่
ตัวอย่างในการศึกษากระบวนการ
ส่งออกพริก
11. นายธวัชชัย ชมเชย
ข้อมูลพืชยาสูบ รายจังหวัด ของปี
เพื่อนําข้อมูลไปใช้ประกอบในงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย 2555 - 2560
การวางแผนการใช้ที่ดิน พืช
และแผน กรมพัฒนาที่ดิน
เศรษฐกิจยาสูบ
6) การใช้ประโยชน์ข้อมูล Big Data การประชุมคณะทํางานระบบข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ด้านข้อมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 มีการกําหนดประเด็น/ชุดข้อมูล
ที่มีมลู ค่าสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC High Value Data Set) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา ดังนี้
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร/คุณภาพการผลิตของเกษตรกร
ขาดแคลนแหล่งพันธุ์ดี (พืช สัตว์ และประมง)
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- การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง
- ช่องทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ อาทิ สินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ
อาทิ เกษตรอินทรีย์ GAP HACCP การแปรรูป
- กฎหมายที่ไม่ได้บังคับให้เกษตรกรต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทําใหข้อมูลไม่
ครบถ้วน ส่งผลให้คุณภาพข้อมูลบางชนิดไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
7) โครงการอืน่ ๆ
- จ้างเหมาตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง (3.6 ล้านบาท) อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไข TOR (โครงการนําร่อง อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์) คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม 2561 ประธานสอบถามถึงสาเหตุที่ต้องแก้ไข TOR นายรุ่งศิริ ประสงค์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กอง
คลังให้ทบทวบการกําหนดค่าปรับ โดยเสนอให้ปรับทั้งงานหลังครบกําหนดการส่งมอบงาน เนื่องจากเกรงว่าจะไม่เกิด
ความเป็น ธรรมกับ ผู้รับ จ้า ง แต่ค ณะกรรมการฯเกรงว่า หากปรับ ทั้ง งานไม่ป รับ เป็น งวดงานจะทํา ให้ร าชการ
เสียหายได้
ประธานกล่า วว่า หากมีก ารทัก ท้ว งใดๆจากกองคลังซึ่ง อาจทําให้ง านเกิด ความล่าช้า ขอให้ผู้เกี่ย วข้อ งทํ าเป็น
หนังสือพร้อมชี้แจงเหตุผลให้กองคลังทราบ นายสรายุทธ สิริภูษิต จะดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันนี้
- ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตร (สสนก.) อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งนี้ ได้มีการนัดประชุมร่วมกับ
สสนก. เวลา 13.00 น. ในวันที่ 25 เม.ย. 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2
ประธานให้ข้อคิดว่า ประเด็น คือ กรมฯต้องไปสมัค รสมาชิก กับ สสนก. ลัก ษณะนี้ไม่ได้เรีย กว่าการแลกเปลี่ย น
ข้อมูลการสมัครสมาชิก การแลกเปลี่ยน คือ การทํา MOU ร่วมกัน การสมัครสมาชิก คือ มีการบริการฟรี แต่การ
สมัครสมาชิกตามเงื่อนไขของ สสนก. ไม่ค่อยชัดเจน ให้ระวังการตกลงตามเงื่อนไขต่าง ๆ ในการประชุมร่วมกัน
8) ผลการดําเนินงานแผนที่ ประจําเดือน เมษายน 2561
8.1 ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทั ล ผลการดําเนินงานวาดผังแปลง
เกษตรกรรมดิจิทั ล เป้าหมาย 4,008,177 แปลง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2561 จังหวัดจัดทําได้
4,220,459 แปลง คิดเป็นร้อยละ 105.30 ศสท. จัดทําได้ 1,159,353 แปลง เหลือที่ต้องทําอีก 1,433,734 แปลง
ทั้งนี้ มีจังหวัดที่ยังวาดแปลงไม่ครบตามเป้าหมาย มี 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี
ราชบุ รี กาญจนบุ รี เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขัน ธ์ จั น ทบุ รี สตู ล ตรัง นราธิวาส สุ ริน ทร์ อุ บ ลราชธานี กระบี่ พั งงา
สุราษฎร์ธานี ระนอง อุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานกล่าวว่า ผอ.ศสท. รายงานว่ามีการปรับแผนการวาดแปลงและขณะนี้ภาพรวมทั้งประเทศเกินเป้าหมายแล้ว
หากมีความจําเป็นต้องปรับแผน ขอให้คิดว่าเราจะยืนยันวาดแปลงเพาะปลูกเพื่อดูปริมาณการผลิตพืช ทั้งที่เกิดปัญหา
การปลูกในพื้นที่ป่าเขา ปีงบประมาณ 2562 ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเตรีย มการในด้านเทคนิคเพื่อ แก้ไขปัญ หาดังกล่าว
สําหรับผลการดําเนินการในครั้งนี้ถือว่าประสบผลสําเร็จดีมาก นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง รายงานเพิ่มเติมว่ามีจังหวัด
จํานวน 19 จังหวัด ที่ยังดําเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย ประธาน ขอให้ ผอ.ศสท. แจ้งเกษตรจังหวัดที่ไม่ยังไม่ถึง
เป้าหมายเร่งดําเนินการโดยด่วน
8.2 ระบบ ssmap ชั้นข้อมูลที่เพิ่มเติม ได้แก่ ชั้นดิน ส่วนหนึ่งของแผนที่
แปลงใหญ่
8.3 เกษตรต้นแบบ ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
- ทดลองจัดทําข้อมูลอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและ google
- ส่วนหนึ่งของแผนที่แปลงใหญ่
ประธานขอให้ทํากราฟแสดงการรายงานผล มีการคาดการณ์น้ําฝนเป็นหลัก กําหนดเปอร์เซ็นต์ความแม่นยําในอนาคต
อาจร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยา

ห น้ า | 9
8.4 เว็บบล็อก GIS (http://gisblog.doae.go.th) นําขึ้นบทความ จํานวน 1
บทความ ได้แก่ การใช้งาน SSMAP (ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร) เพื่อเลือกพื้นที่การปรับเปลี่ยนการ
ปลูกพืช
8.5 แปลงใหญ่ –ตรวจสอบการวาดแปลงใหญ่
ประธานสอบถามว่า มีแผนเร่งรัดการวาดแปลงอย่างไรบ้าง นายสรายุทธ สิริภูษิต รายงานว่าจะชี้เป้าเป็นรายพื้นที่
ที่ยังไม่ดําเนินการวางแปลง
9. งานอื่ น ๆ ระบบรายงานพื้ น ที่ ระบบตรวจสอบพื้ น ที่ เพาะปลูก จั ดทํ า tor
บริการตรวจสอบข้อมูลแปลงเกษตรกร พื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามัน-พื้นที่น้ําท่วมเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและ
Demo แผนที่แปลงใหญ่
ประธานสอบถามว่า พื้ นที่ ปลู กปาล์ม น้ํ ามันมีความก้ าวหน้าอย่างไร นายสรายุท ธ สิ ริภูษิ ต รายงานว่า จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ที่มี่การขึ้นทะเบียน กับพื้นที่ที่วาดแปลงแล้ว พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่มีการขึ้นทะเบียน 1.9 แสนราย
เป็ นเนื้ อที่ 2.4 ล้ านไร่ จากการตรวจสอบ 1.3 แสนราย มี การวาดแปลงแล้ว เนื้ อที่ ประมาณ 1.8 ล้ านไร่ และ
ตรวจสอบพื้ นที่ที่ มี เอกสารสิ ทธิ์ยังไม่ วาดแปลงในส่วนกลาง 1.7 หมื่นราย เนื้ อที่ประมาณ 1.8 แสนไร่ ซึ่ งคาดว่าจะ
ดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์นี้ ซึ่งจะชี้เป้าเป็นรายอําเภอส่งต่อให้พื้นที่วาดแปลงต่อไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ และมอบ ผอ.กวข สรุปตัวเลขพื้นที่ที่สามารถวางแปลงได้ในรูปกราฟ เสนอภายในวันนี้
3.2.3 กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ผู้อํานวยการกลุ่มข้อมูลสารสนเทศ รายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําเดือนเมษายน ๒๕61 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมการเกษตร งบเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายประสงค์ ประไพตระกูล) มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ดําเนินการพัฒนาระบบงาน 5 โครงการ ดังนี้
1.1) โครงการเสริม สร้างรายได้ ให้ แ ก่ เกษตรกรรายย่ อ ย ได้ ป ระชุ ม ร่วมกั บ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ และผชช.ยุพา แซ่ชื้อ และทดสอบระบบงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2561 กําหนดทดสอบระบบงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2561 คาดว่าจะเปิดระบบต้นเดือนพฤษภาคม 2561
1.2) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
1.3) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
1.4) โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพื่อทดแทนการปลูกยางพารา ได้พัฒนา
ระบบงาน การยางแห่งประเทศไทยจะส่งข้อมูลเกษตรกรให้กรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ได้ประชุม หารือกับผู้รับผิดชอบโครงการ กำหนดกระบวน การขั้นตอนการ
ทํางาน
ทั้งนี้ ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการที่ 1-4 จะเป็นแบบเดียวกัน
1.5) โครงการขยายพันธุ์พืช แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) ปรับปรุงพื้นที่
ขยายอาคาร เป็นงบลงทุน จะจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนที่ 2 เป็นการรายงานผลการผลิตพืช
ทั้งนี้ จากการประชุมโครงการไทยนิยมยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
(นายประสงค์ ประไพตระกู ล ) เป็ น ประธาน มติที ่ป ระชุม กํ า หนดให้เ ปิด โครงการหลัง จากมีก ารชี ้แ จง VDO
Conference ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ประธานสอบถามว่า งบประมาณจะมาเมื่อไหร่ ผอ.กสท.รายงานเพิ่มเติมว่า ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2561
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2) ระบบโครงการส่ ง เสริ ม การปลู ก ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ฤดู แ ล้ ง หลั ง นา
ปี 2560/2561 และระบบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ระบบบันทึกข้อมูล
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาระบบรายงาน และได้ประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลการ
โอนเงินให้เกษตรกรกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 และระบบพร้อม
ใช้งาน
3) ระบบรายงานโครงการป้ องกั นกํ าจั ดศั ตรูมะพร้ าว (หนอนหั วดํ า) ด้ วยวิ ธี
ผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ปี 2560 ได้เข้าร่วมกับกองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ย ให้ความร่วมมือโดยช่วยเหลืออำเภอ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการดำเนินการพ่นทางใบและเจาะเข้า
ต้น รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 ซึ่งจังหวัดและอำเภอสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี
4) ระบบการรายงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ มประสิท ธิภ าพการผลิต สินค้ าเกษตร
(ศพก.) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้ประชุมหารือกับกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมการบันทึกข้อมูล
และเพิ่ มรายงานข้อมู ลเกษตรกรรมทางเลือก และทดสอบระบบงาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 กลุ่ มฐานข้อมูล
สารสนเทศได้จัดทำคู่มือการใช้ระบบงาน คาดว่าจะเปิดระบบประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2561
5) ระบบศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาระบบศูนย์จัดการ
ดินปุ๋ยชุมชน กองส่งเสริม การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้ดูระบบงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
แจ้งกําหนดทดสอบระบบงาน ครั้งที่ 2 ปลายเดือนเมษายน 2561 คาดว่าจะเปิดระบบประมาณเดือนพฤษภาคม 2561
6) ระบบการรายงานผลการขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานส่ ง เสริ ม การเกษตร
ประจําปีงบประมาณ 2561 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ได้ประสานพัฒนาระบบการรายงานผลการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบ จะให้
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ทดสอบระบบงานเดือนพฤษภาคม 2561
7) ระบบรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 2560/2561 (นอกเขตชลประทาน)
กองส่งเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้ขอปรับปรุงระบบรายงานผลการเพาะปลูก
พืชฤดูแล้ง ปี 2560/2561 (นอกเขตชลประทาน) เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานปี 2560/2561 กลุ่มฐานข้อมูล
สารสนเทศได้ดําเนินการดังกล่าว และเปิดระบบเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
8) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การสมัครขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนปรับปรุง/
ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรจําตัวประชาชนของสมาชิกเพื่อรองรับการขับเคลื่อนแนวทางบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
และบริการภาครัฐ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก เชื่อมข้อมูลกับทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนราษฎร์
ของกระทรวงมหาดไทย และได้จัดประชุมร่วมกับกองส่งเสริมวิสาหกิจชุม และบริษัท บิซ โพเทนเชียล จํากัด เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯรับไปดำเนินการ
9) ระบบติดตามสถานะงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน กองคลังได้ประสานขอความ
ร่วมมือให้จัดทําระบบติดตามสถานะงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ซึ่งได้พัฒนาและให้กองคลังตรวจสอบ และทดสอบแล้ว
โดยกองคลังได้จัดประชุมชี้แจง ขั้นตอนการใช้ระบบงาน ผ่าน VDO Conference เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561
และกําหนดให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
10) ระบบสารสนเทศทางด้า นบริห ารจัด การองค์ก ร ระบบจองห้อ งประชุม
ระบบทะเบีย นสิน ทรัพ ย์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กองคลัง ได้แจ้งขอให้ปรับปรุง/เพิ่มเติม
ระบบงาน เพื่อให้การใช้งานถูกต้อง ครบถ้วน จึงได้จัดประชุมเชิญทั้ง 3 หน่วยงาน และบริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ รับไปดําเนินการ และรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2.4 กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
ฐานข้อมูล
จํานวนระบบ
จํานวนเครื่อง
MySQL

35 > 38

11 > 12 (8 > 6)

Micorsoft SQL Server

11

7

Oracle

8

4

Micorsoft Access

1

1

PostgreSQL + SQL Server

1

1

รวม

59

24 > 25 (21 > 19)

1) ระบบที่จะ Migrate 8 ระบบ >> 9 ระบบ ได้แก่ ระบบการรายงานศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (Migrateแล้ว) ระบบอิทราเน็ต(SSNET) (Migrateแล้ว) ระบบศูนย์บริการ
ประชาชนด้านการเกษตร ระบบจัดการสื่อและมัลติมีเดีย กรมส่งเสริมการเกษตร ระบบศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา)
ระบบการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ระบบคลังความรู้ (K-Tank) และระบบฌาปนกิจสงเคราะห์
2) ระบบใหม่ 3 ระบบ ได้แก่ คลังเก็บรูปภาพและวีดีโอ กรมส่งเสริมการเกษตร
(Photo Stock) 2. โครงการฝึ กอาชี พ ด้ านการเกษตร 50 ศู นย์ 50 อาชี พ และ คลั งความรู้ และสื่ อการเรี ยนรู้ ฯ
เพื่อเกษตรกรรายย่อย (9101subject)
3) กํ าหนดการทดสอบการกู้คืนข้อมู ล (Database Platform ) วันที่ 25 เมษายน
2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย ชั้น 3 ได้แก่ ระบบตรวจสอบข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้ปมลูกข้าว
นาปี ปี 2559/60 ระบบบั นทึ กข้ อมู ลการรั บซื้ อผลปาล์ มสด ปี 2559/60 ระบบโครงการ 9101 ระบบควบคุ ม
ใบเสร็จรับเงิน เว็บรับสมัครอบรม (register.doae.go.th) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
ฤดูนาปรัง ระบบศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) ระบบคลังความรู้ ระบบการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และ
ระบบแปลงใหญ่ (เว็บเผยแพร่)
4) Network Security ได้แก่ 1) การปรับเพิ่มความปลอดภัยของระบบเครื่องแม่ข่าย
ด้วยการประยุกต์ใช้ VPN (Virtual Private Network) สําหรับ Admin ที่ต้องการรีโมทเข้าใช้งาน และ ระบบเครื่องแม่ข่าย
จากระยะไกล 2) การปรับเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อเข้าใช้งานผ่านระบบ Application ต่าง ๆ ของกรมด้วยการ
ประยุกต์ใช้ https บนเว็บไซต์ ประธานขอให้กําหนดแผนด้วย
5) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2560 - 2564
5.1 คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลงานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร ประชุม ฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 กุมภาพั นธ์ 2561 ณ ห้ องประชุม ศูนย์ปฏิ บัติการกรมส่งเสริม
การเกษตร ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร
ประธานให้ข้อคิดเห็นว่า ให้หาแนวทางในการดําเนินการบูรณาการข้อมูลในส่วนของหลังบ้านในเชิงเทคนิค
5.2 การดําเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้
ดิจิทัล (Digital Literacy) กรมส่งเสริมการเกษตร
5.2.1) จัด ประชุม ทีม เลขานุก ารคณะทํ า งานขับ เคลื ่อ นสมรรถนะ
ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
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5.2.2) Digital Literacy เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ร่ ว มทดสอบครั้ ง ที่ 1/2561
จํานวน 212 คน และครั้งที่ 2/2561 จํานวน 124 คน รวมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทดสอบประเมินทั้งสิ้น 336 คน
การทดสอบ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน และระดับที่ 2 ทักษะขั้นต้นสําหรับการทํางาน โดยผลการ
ทดสอบ ระดับที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้าสอบ จํานวน 286 คน สอบผ่าน จํานวน 267 คน. สอบไม่ผ่าน จํานวน 19 คน
ระดับที่ 2 ทักษะขั้นต้นสําหรับการทํางาน มีผู้เข้าสอบ จํานวน 287 คน สอบผ่าน จํานวน 269 คน สอบไม่ผ่าน
จํานวน 18 คน
6) งานที่ได้รับมอบหมาย
6.1) ระบบคลังรูปภาพ (Photostock) ได้ท ดสอบระบบร่ว มกับ หัว หน้า กลุ่ม
โสตทัศนูปกรณ์ ณ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร โดยผลการโดยผลการทดสอบผ่านไปด้วยดี ระบบใน
ภาพรวมสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี ปัจจุบันได้ทําการย้ายระบบไปยัง EGA Cloud และ OS:
Ubuntu, Disksize: เริ่ม ต้ น 500 GB ทํ าการเพิ่ ม Counter สถิ ติ ผู้ เข้ าเยี่ย มชม และปรับ เพิ่ ม ความสวยงาม เมนู
ไอคอน เพิ่มลายน้ําบนรูปภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการนําเข้าข้อมูล EC เพื่อทดสอบการ log in เข้าใช้งานระบบ เข้าใช้
งานระบบที่ URL : https://photostock.doae.go.th
6.2 การจั ด ทํ า เว็ บ ไซต์ 50 ปี กรมส่ งเสริ ม การเกษตร โดย กคค. (รติ ย ง,
นิรันดร, กิติศักดิ์) ร่วมกับ กสท. (อนงค์นาฎ) กนก. (กฤษฎา) : การแบ่งเมนูกิจกรรม 5 หมวดหมู่ 50 ศูนย์ 50 อาชีพ
50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนพันธุ์พืชท้องถิ่น (จัดทํา QR Code ของพืชรวม 34 ชนิด) และสืบสานปณิธาน
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และ Field Day และ
6.3 การจัดทําเว็บ ไซต์ล งทะเบียน 50 ศูนย์ 50 อาชีพ (โครงการฝึกอาชีพ
ด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพ ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี) การจัดทําเว็บไซต์ลงทะเบียน
50 ศูนย์ 50 อาชีพ โดย กคค. (รติยง, นิรันดร, กิติศักดิ์) ร่วมกับ กสท. (พรชัย) : การแบ่งหลักสูตร 62 หลักสูตร
ระยะเวลาหลักสูตร 2 – 11 เมษายน 2561
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.2.5 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจทิ ลั ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผล
การดําเนินงาน
1) พัฒนานวัตกรรมดิจทิ ลั
1.1) โมบายแอปพลิเคชัน
พัฒนาและบํารุงรักษาโมบายแอปพลิเคชัน
• DOAE Farmbook โมบายแอปพลิเคชันให้บริการ เกษตรกร ปรับปรุง
ตรวจสอบ และติดตามมาตรการ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกร
• DOAE Smartcheck โมบายแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูล : หมวดหมู่
ข่าวสาร ข่าวเกษตร องค์ ค วามรู้ โรคพื ช ภัยแมลง ภั ยการเกษตร ประชาสั ม พั นธ์ และตรวจสอบโซนนิ่ งด้ วย
geolocation
• “เกษตรเช็คอิน” โมบายแอปพลิเคชันส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร
: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ภาพ เสียง วิดีโอ ปฏิทินการท่องเที่ยวทั้งปี และการเดินทาง
ระยะทาง การนําทางผ่านระบบแผนที่ออนไลน์
• “เกษตรแปลงใหญ่” โมบายแอปพลิเคชันส่งเสริมการเกษตรแปลง
ใหญ่ : ประเภท ที่อยู่ ผลผลิต ปริมาณ มาตรฐาน ชื่อเจ้าของแปลงใหญ่ เบอร์โทร ชือเจ้าหน้าที่ดูแล เบอร์โทร
• DOAE Machine ring : Farmgear โมบายแอปพลิเ คชัน สํ า หรับ
เกษตรกรขอใช้บริการเช่าเครื่องจักรผลการเกษตร และFarmgear Driver โมบายแอปพลิเคชันสําหรับเกษตรกรเจ้าของ
เครื่องจักรกลการเกษตร
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หลักการแนวคิดเมื่อต้องพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน : การเชื่อมโยงไปกลับ
ในการเข้าถึงเนื้อหา ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วอินเติร์เน็ตและขนาดของข้อมูลที่ให้บริการผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
รูปร่างหน้าตาของโมบายแอปพลิเคชัน ประเทภของอุปกร์ มือ แทปเล็ต บราวเซอร์
สถาปัตยกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน แบ่งเป็น
หน้าบ้าน หลังบ้าน
1.2 โปรแกรมในรูปแบบบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศ
(Service Oriented) โมบายแอปพลิเคชัน บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ บริการ API และ
เชื่อมโยงระบบข้อมูลโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกับระบบอื่นๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
1.3 แบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนทักษะ : sourcecode ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ configuration/tuning ระบบเซิร์ฟเวอร์ และ dev/debubug
1.4 การใช้งาน : DOAE Faembook ยอดดาวน์โหลด 8,088 ครั้ง DOAE
Smartcheck ยอดดาวโหลด 2,401 ครั้ง และลงทะเบียน E-learning จํานวน 495 ราย
1.5 ปั จ จุ บั น ดํ า เนิ น การ DOAEMachineRing ,ระบบตรวจสอบค ุณ สมบั ติ
เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆของกรมส่งเสริมการเกษตร , ระบบจัดการการสัมนาสําหรับเจ้าหน้าที่ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร , พัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับสมาร์ทเช็ค , พัฒนาระบบการเชื่อมโยง APIกับ ระบบ
Marketplaceต่างๆ , การทํางานร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยในการนําแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์มาใช้งานกับสินค้า
ของเกษตรกรที่กรมส่งเสริมรับผิดชอบดูแล และ จัดทําเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รายงานว่า กรมส่งเสริมการเกษตรให้หน่วยงานจัดส่งรายงานการควบคุม
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศส. 2561 รอบ 6 เดือน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับหน่วยงานย่อย (แบบติดตาม ปย.2) สําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 –
31 มีนาคม 2561 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งได้ดําเนินการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.4 การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย รายงานว่า เดือนเมษายน
2561 จํานวน 1 เรื่อง คือ หนังสือจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0220/1995 ลงวันที่ 29
มีนาคม2561 เรื่อง ขอร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ปีการผลิต 2560/2561 ผู้ร้อง คือ
นายมนัส ปรียาจิตต์ บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 4 ตําบลทํานบ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ รับเรื่องเมื่อวันที่ 4
เมษายน 2561 ผู้รับผิดชอบ นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา รายงานการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
ออนไลน์ Reportnews (ตัดยอดวันที่ 19 เมษายน2561) ผลการรายงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนเมษายน
2561 รวม 46 เรื่อง ไดแก่ เดือนตุลาคม 2560 จํานวน 7 เรื่อง เดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวน 5 เรื่อง เดือน
ธันวาคม 2560 จํานวน 6 เรื่อง เดือนมกราคม 2561 จํานวน 5 เรื่อง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 7 เรื่อง
เดือนมีนาคม 2561 และเดือนเมษายน 2561 จํานวน 6 เรื่อง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ของเจ้าหน้าที่ ประจําเดือน
เมษายน 2561 จัดโดยหน่วยงานภายนอก มี 4 เรื่อง ดังนี้
1) ฝึกอบรม : การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ขั้นสูง ระหว่างวันที่
9 – 11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ผู้เข้าอบรม จํานวน 13 คน
2) สัมมนา : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาการใช้ประโยชน์จากโครงการเครือข่าย
ดาวเทียม THEIA (เธ-เออ) ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ อิมแพ็ค เอ๊กซิบิชั่น เซนเตอร์ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ จัด
โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ผู้เข้าสัมมนา คือ นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง และนายสมเจต หนูอ้น
3) ฝึกอบรม : หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 2 พฤษภาคม
2561 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก จัดโดย สํานักพั ฒ นาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีผู้เข้าอบรม คือ นางสาวภูรีนุช ไกรรมย์ และนางสาวกชพรรณ เกษอินทร์ษา
4) สัมมนา : สัมมนาการขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยี วันที่ 23 เมษายน 2561
ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดโดย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้เข้าสัมมนา คือ
นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลตามข้อมูลการขึ้น/ปรับ ปรุงทะเบียนเกษตรกร
ประธานกล่าวว่า เห็นควรกําหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และติดตามนิเทศงานในการใช้
Application Farmbook ในพื้นที่ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และแจ้งเจ้าหน้าที่จากสํานักงาน
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และสํานักงานเกษตรอําเภอชนแดนเข้าร่วมตรวจสอบและติดตามด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา 11.50 น.
....................................................
(นายสุฤชัย คล้ายเชียงราก)
ผู้จดรายงานการประชุม

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

