รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบตั กิ ารกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2
ผู้มาประชุม
1. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
2. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ
3. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ
4. นายสรายุทธ สิริภูษิต
5. นายรุ่งศิริ ประสงค์
6. นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
7. นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ
8. นางอาธิดา รักวงษ์
9. นางสาวรติยง โลยะลา
10. นายกิติศกั ดิ์ ปัญญาทรานนท์
11. นายพิศาล สองมณี
12. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์
13. นางสาวยุพาพรรณ รักบัว
14. นายฐิติพงษ์ วรสวัสดิ์
15. นางสาวภูรีนุช ไกรรมย์
16. นางสาวกชพรรณ เกษอินทร์ษา
17. นายณรงค์ รักอาชีพ
18. นางสาวชิลาวัลย์ เผ่ามุนี
19. นายสุฤชัย คล้ายเชียงราก
20. นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์
21. นายประพนธ์ จิ้วจิ้น
22. นายกฤษณะ พูลทรัพย์
23. นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนม์จาํ รัส
24. นางสาวไกลกังวล เพชระบูรณิน
25. นางสาววัลย์ศิริ ไทยแท้
26. นายปฐม บุญทองนุ่ม
27. นางสาวชมภู่ สนนุช
28. นายปาณัสม์ จรูญรัตน์
29. นางสาวปิยะพร ชึลเลอร์
30. นายนิรันดร อ่อนน้อมดี
31. นายนนทกานต์ ตรันเจริญ
32. นางจีรวรรณ หนูเจริญ
33. นางสาวอุไรวรรณ บัวจันทร์
34. นางมลวิภา อรรถฐาเมศร์

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศ
ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักสถิติ
นักสถิติ
นักสถิติ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานราชการพิเศษ
ผู้ไม่มาประชุม...
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง
2. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ
3. นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา
4. นายสมเจต หนูอ้น
5. นางสาวกิตติยา รินเพ็ง
6. นายปวเรศ ทองลอย
7. นางสาวสิริรชา แก้วหย่อง
8. นางสาวสุดสงวน ไพยรัตน์
9. นายธีระวัฒน์ เฉิดละออ
10. นายภูบดี ศิวาวงศ์
11. นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์
12. นายอรุณชัย ศิริทรัพย์
13. นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สนิ
14. นายวรวุฒิ อ้อยหวาน
15. นายพรชัย ทุราช
16. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
ประชุม
ประชุม
ประชุม
ราชการ
ราชการ
ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.กล่าวเปิดประชุม
ประจําเดือนมิถุนายน.2561 และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ได้รบั การคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ดังนี้
1) นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ประเมินผลงาน
ในตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
2) นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ ตําแหน่งนักวิชาการสถิติชํานาญการ ประเมินผลงาน
ในตํ า แหน่ ง นั ก วิ ช าการสถิ ติ ชํ า นาญการพิ เ ศษ กลุ่ ม วิ เ คราะห์ แ ละวางระบบข้ อ มู ล ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร
1.2 กรมส่งเสริมการเกษตร มีคําสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตําแหน่ง คือ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
ตํา แหน่ง นัก วิช าการส่ง เสริม การเกษตรชํา นาญการ รัก ษาการในตํา แหน่ง ผู้อํา นวยการกลุ่ม ทะเบีย นเกษตรกร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 689/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
หั วหน้ าฝ่ ายบริ หารทั่ วไป เสนอรายงานการประชุ มศู นย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้ ง ที่ 5/2561 เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้ ง นี้ ได้ ดํ า เนิ น การนํ า รายงานการประชุม ครั้ ง ที่ 5/2561
พร้ อ มเอกสารประกอบวาระการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2561 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 20 มิถนุ ายน 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 18 มิถุนายน 2561 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 69,229,780 บาท
ผูกพัน/รับราคา/ใช้จริง 67,465,421.78 บาท คงเหลือ 1,419,636.48 บาท และกลุ่มดําเนินการจัดส่งแผนการ
ติดตามงานระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 ซึ่งฝบร.ได้ประมาณการค่าใช้จ่าย จํานวน 1,311,520 บาท
คงเหลือเงินจากแผนการใช้จ่ายฯ จํานวน 108,116.48 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประธาน ได้หารือกับผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่องการเบิก OT เป็น ปฏิบัติงานที่บ้าน โดยไม่ต้องเข้า
มาเซนต์ ชื่ อ ปฏิ บั ติ ง านที่ ก รมฯ ได้ รั บ คํ า แนะนํ า ให้ ทํ า หนั ง สื อ ขอหารื อ ไปกรมบั ญ ชี ก ลางเป็ น รายเครส และให้
นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ ไปปรึกษาหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน กองคลัง ในรายละเอียดและวิธีการ โดยส่งงาน
เป็นรายชิ้น
งบลงทุน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ผู้อาํ นวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ชี้แจง
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 กลุ่ม 9 รายการ
 กลุ่มรายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตและเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้
 กลุ่มรายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
บริษัท แอพเวิรค์ ส์ จํากัด จะส่งมอบของภายในสัปดาห์หน้า ขณะนี้จัดเตรียมสถานทีแ่ ล้ว
 กลุ่มรายการที่ 3 ระบบมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
ESB ได้มีการจัดประชุมและสรุปความต้องการของ Service และ API เรียบร้อยแล้ว
 กลุ่มรายการที่ 4 ชุดโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการอบรม
จะส่งมอบของภายในสัปดาห์หน้า
 กลุ่มรายการที่ 5 ระบบป้องกันภัยคุกคามบนเครือข่ายเสมือน ดําเนินการติดตั้ง
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ
 กลุ่มรายการที่ 6 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลพร้อมซอฟต์แวร์
จํานวน 2 รายการ และกลุม่ รายการที่ 7 เครือ่ งพิมพ์แบบเลเซอร์ ขณะนี้สนิ ค้ายังไม่เข้าบริษัท แอมโปรไมโครซิส จํากัด
ตามแผนกําหนดส่งมอบสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน 2561
2) ระบบทะเบียนเกษตรกร ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
3) ระบบรายงานพื้นที่ ขณะนี้ฝ่ายตรวจสอบ กองคลัง ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
มติทปี่ ระชุม รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน
3.2 ผลการดําเนินงานประจําเดือนมิถนุ ายน 2561
3.2.1 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร นางอาธิดา รักวงษ์ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) การขึ้นทะเบียนและปรับ ปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2561 ตัดยอดข้อมูล
ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 จํานวน 2,487,603 ครัวเรือน จากเป้าหมาย 5.7 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 43.64
2) จัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ขอจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม
เพื่อจัดพิมพ์ให้เกษตรกรรายใหม่ และทดแทนเล่มเดิมเมื่อเกษตรกรแจ้งเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนหรือทําสมุด
ทะเบียนเกษตรกรสูญหาย ประมาณความต้องการ จํานวน 400,000 เล่ม งบประมาณ 4,000,000 บาท
อยู่ระหว่างสรุปรับราคาเสนอกรมฯ
3) จัดทํา...

ห น้ า | 4
3) จัดทําและส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61
และข้ อ มูล เกษตรกรผู้ ป ลู ก ข้ า วนาปี ปี 2560/61 ที่ป ระสบภั ย พิ บั ติใ ห้ กับ ธ.ก.ส. ในเดื อ นมิ ถุน ายน 2561
จํานวน 2 ครั้ง รวมทั้งหมดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวน 29 ครั้ง
4) ระบบทะเบียนเกษตรกรใหม่ (บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จํากัด) ลงนามสัญญา
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว (งานงวดที่ 1 คือ ศึกษาระบบเดิม / ออกแบบฐานข้อมูลใหม่
/นําเข้าฐานข้อมูลใหม่) ในส่วนของงานงวดที่ 2 กําหนดส่งมอบงานวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 (งานงวดที่ 2 คือ
ระบบในภาพรวม / ระบบรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร / ระบบยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร) บริษัทฯ
ได้ร่วมประชุมกับทีมงานทุกสัปดาห์และได้นําเสนอหน้าจอระบบบางส่วนแล้ว รวมทั้งได้ร่วมประชุมกับ บริษัท เทรคอน
(เว็บไซต์) จํากัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบรายงานพื้นที่เพื่อหารือการส่งข้อมูลระหว่าง 2 ระบบด้วย ผู้อํานวยการกลุ่ม
วิเคราะห์ข้อมูสารสนเทศ เพิ่มเติม ให้จัดเตรียมระบบฯ กรณีเกษตรกรที่ไม่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายใน 3 ปี
ให้ระบบฯ มีการแจ้งเตือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ และเมื่อครบ 3 ปี ให้ระบบฯ มีการคัดกรองเกษตรกร
5) การเชื่อมโยงการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นําเสนอ
ข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง ซึ่งที่ประชุมสรุปมีมติให้จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ) กับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สามารถเข้าถึงข้อมูลการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ภายใต้ MOU เดียวกัน
โดยจะเริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ 2562
6) การเชื่อมโยงข้อมูล ทะเบีย นเกษตรกรกั บ ข้อมูล สารสนเทศด้ า นส่ง เสริ ม
สหกรณ์ ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่ง MOU ซึ่งได้ลงนาม
เรียบร้อยแล้วให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาลงนาม ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
7) จัดจ้างทํานิทรรศการและร่วมจัดนิทรรศการ เรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสัมมนาการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม
บทบาทของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการสนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริม
การเกษตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ประธาน ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมในการจัดนิทรรศการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชื่นชม
8) การจัดทําทะเบียนเกษตรกร (Farmer One) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) ได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. เพื่อจะนําเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ
เกี่ยวกับข้อมูลการขึ้นทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ซึ่ง สศก. ได้จัดทําข้อมูลเรียบร้อย
แล้วแต่พบปัญหาผลของรายงานไม่ตรงกัน จึงได้เชิญประชุมเพื่อสอบถามวิธีการประมวลผลข้อมูลของแต่ละกรม
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน และนัดประชุมอีกครั้งในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.
9) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยทาก ไส้เดือนดิน และสารชีวภัณฑ์ จัด
ประชุมร่วมกับกลุ่มแมลงเศรษฐกิจ สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (สสจ.) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เพื่อ
หารือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยทาก ไส้เดือนดิน และสารชีวภัณฑ์ ซึ่งกลุ่มแมลงเศรษฐกิจแจ้งว่า ไม่มีข้อมูล
และความรู้ด้านการเลี้ยงหอยทาก ควรจะต้องสอบถามข้อมูลจากจังหวัดและเกษตรกรผู้เลี้ยงโดยตรงว่ามีรูปแบบการ
เลี้ ย งแบบใด และในส่ ว นของไส้ เ ดื อ นดิ น และสารชี ว ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ส อบถามข้ อ มู ล จากกองส่ ง เสริ ม การอารั ก ขาพื ช
และจัดการดินปุ๋ย (กอป.) ซึ่งกลุ่มทะเบียนเกษตรกรจะนัดหารือกับ กอป. และกลุ่มแมลงเศรษฐกิจอีกครั้งในสัปดาห์
หน้า ประธาน ทําหนังสือขอความเห็นชอบกรมฯ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10) การให้บริการ...
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10) การให้บริการข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จํานวน 3 เรื่อง คือ 1. สํานักส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร ขอข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีอยู่ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดทํา
แผนการผลิตภายใต้การขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 2. กรมทรัพยากรน้ํา
ขอข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เกษตรน้ําฝน ดําเนินการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของพื้ นที่ เ กษตรน้ํา ฝนเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ดทํ า แผนงานภายใต้ แ ผนปฏิ รูป ประเทศด้ า นทรั พ ยากรน้ํา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) 3. กรมป่าไม้ ขอข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน
ป่าไม้และการใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัดน่าน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน
3.2.2 กลุ่มวิเ คราะห์ข้อมูล สารสนเทศ ผู้อํานวยการกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
รายงานผลการดําเนินงาน
1) การลงพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตําบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 พฤติกรรมการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตําบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ที่แตกต่างจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสังเขป ดังนี้
 พฤติกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน
ตําบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย
พฤติกรรม
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดนครราชสีมา
ภูมิประเทศ
ดินตื้น หินโผล่ พื้นที่ลาดชัน
ที่ราบ ดินเค็ม
การหยอดเมล็ด
ต้นเดือนเมษายน
ต้นเดือนกรกฎาคม
จํานวนวันปลูก
120 วัน
150 วัน
การคาดการณ์วันหยอดเมล็ด
ข่าวพยากรณ์อากาศจากโทรทัศน์
ข้อมูลจากบริษทั CP
วิธีการเก็บเกี่ยว
แรงงานคน ต้นทุนสูง
ใช้เครื่องจักร
เครื่องจักรกลการเกษตร
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ราคารับซื้อ
6 บาท ความชื้น 14.5%
7.5 บาท ความชื้น 15%
 ผลการสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกร จํานวน 31 คน
- ข้อมูลทั่วไป : เกษตรกรส่วนใหญ่อายุ 51 - 60 ปี (ร้อยละ 49)
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จบประถม (ร้อยละ 74) การมีสมาร์ทโฟน ส่วนใหญ่ไม่มี (ร้อยละ 71) การปรับปรุง/ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร ส่วนใหญ่แจ้งผู้ใหญ่บ้าน (ร้อยละ 39)
- การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560 ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร
ทั้งหมดมีการปลูกในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนตุลาคม (รุ่น 1) และมีการหยอดเมล็ด 1 ครั้ง รายละเอียดการปลูก
(ค่าเฉลี่ย)เนื้อที่ปลูก 31.81 ไร่ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 3.29 กก./ไร่ ปริมาณผลผลิต 982.75 กก./ไร่ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้
47.64 กก./ไร่ ต้นทุน ค่าเตรียมดิน 651.25 บาท/ไร่ ค่าเมล็ดพันธุ์ 612.43 บาท/ไร่ ค่าปุ๋ย 624.17 บาท/ไร่
สารเคมี 63.12 บาท/ไร่ ค่าเก็บเกี่ยว 632 บาท/ไร่ ค่าอื่นๆ 247.47 บาท/ไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 2,946.76 บาท/ไร่
- การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561 ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร
ทั้งหมดยังไม่มีการปลูกและทําการปลูกในเดือนกรกฎาคม โดยการใช้เครื่องปลูก/เครื่องหยอดเมล็ดทั้ง 31 คน
รายละเอียดการปลูก (ค่าเฉลี่ย)เนื้อที่ปลูก 34.19 ไร่ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 3.35 กก./ไร่ อายุการเก็บเกี่ยว แบ่งเป็น
130 วัน จํา นวน 6 คน 140 วัน จํา นวน 4 คน 150 วัน จํานวน 21 คน ตรวจสอบข้อมูล ข่า วสาร ดิน ฟ้า
อากาศก่อ นการปลูก ข้า วโพดเลี้ย งสัต ว์ พบว่า ส่ว นใหญ่เ กษตรกรมีก ารตรวจสอบข้อ มูล ข่า วสารก่อ นการปลูก
คิดเป็นร้อยละ...
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คิดเป็นร้อยละ 74.2 ช่องทางที่เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ผ่านช่องทางโทรทัศน์ ร้อยละ 51.1 เกษตรกร
เป็นสมาชิกของบริษัท ซีพี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 87.1 และบริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมและช่วยเหลือด้านต่างๆ
ทั้งความรู้วิชาการ รับซื้อผลผลิตของสมาชิก ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ และอื่นๆ สถานที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นร้านขาย
เมล็ดพันธุ์พืชไร่ ร้อยละ 66.7 วิธีการเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่ใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด ร้อยละ 81.8 สถานที่จําหน่าย
ผลผลิตของเกษตรกร พบว่า มีระยะทางเฉลี่ย 37.87 กิโลเมตร (ใกล้สุด 15 กิโลเมตร และไกลสุด 70 กิโลเมตร)
สถานที่จําหน่าย แบ่งเป็น บริษัท ซีพี ร้อยละ 39 โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ร้อยละ 26.9 ร้านรับซื้อพืชไร่ ร้อยละ 14.6
ตลาดกลางการเกษตร ร้อยละ 9.8 พ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 4.9 บริษัทสินเชื่อ ร้อยละ 2.4 สหกรณ์การเกษตร
ร้อยละ 2.4 เปรียบเทียบพฤติกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560 และปี 2561 ระหว่างตําบลซับพุทรา
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ กับตําบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ในประเด็น การปลูก ต้นทุน
การผลิต สถานที่รับซื้อเมล็ดพันธุ์ วิธีการเก็บเกี่ยว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ประธาน ส่วนใหญ่
เกษตรกรขายผลผลิตให้กับบริษัท ซีพี คาดว่า สถานที่จําหน่ายระหว่างบริษัท ซีพี โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และร้าน
รับซื้อพืชไร่ เป็นของบริษัท ซีพี
2) การจ้างเหมาโครงการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง กรมฯ อนุมัติ
ยกเลิกการจ้างฯ และให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งกองคลังทําหนังสือเสนอกรมฯ เพื่อเห็นชอบการจ้างฯ แล้ว
ขณะนี้เรื่องอยู่หน้าห้องรองอธิบดี คนที่ 4 โดยเชิญบริษัท ดีทีซี จํากัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มานําเสนอ
และได้แ จ้ งบริษัท เบื่องต้น แล้ วว่ าเป็นงานเร่ งด่วน หากเซนต์ สั ญ ญาแล้วระบบฯ ต้องพร้ อ มใช้ งานภายใน 7 วั น
ประธาน ให้เร่งรัดการดําเนินการ
3) สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร (http://www.agriinfo.doae.go.th) การเข้ารับบริการ
เว็บไซต์เดือนมิถุนายน 2561 มีผู้เข้ารับบริการ จํานวน 8,180 ครั้ง เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 27.67 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51
ข้อมูลที่เข้าชมมากที่สุด คือ ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร 77 จังหวัด
4) การให้บ ริก ารข้อ มูล จํ า นวน 4 ราย ส่ว นใหญ่เ ป็น พืช หลัก และพืช รอง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจต่อความรวดเร็ว
ในการจัดส่งข้อมูล พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของข้อมูลพึงพอใจมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 61
5) ผลการดําเนินงานด้านแผนที่ นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง รายงาน
 ผลการวาดผัง แปลงเกษตรกรรมดิจ ิท ัล ตัด ยอดข้อ มูล ณ วัน ที ่ 19
มิถุนายน 2561 จังหวัดจัดทําได้ 4,304,289 แปลง คิดเป็นร้อยละ 107.39 ศสท. จัดทําได้ 2,034,511 แปลง
 ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ปี 2561 รอบที่ 2 การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริม
การเกษตร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 มีมติให้ปรับตัวชี้วัดเกษตรจังหวัดรอบ 2 จาก รายงานผล
การวาดแปลง เป็น การใช้แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook โดยกําหนดเป้าหมายการชี้วัดคะแนน 5 ที่มียอดการใช้งาน
ร้อยละ 20 ของจํานวนครัวเรือนเกษตรกร และให้ ศสท. จัดหารางวัล จํานวน 3 รางวัล สําหรับมอบให้หน่วยงานที่มี
ผลการดําเนินงานสูงสุดและครบตามเป้าหมายก่อน ขณะนี้เหลือในส่วนการจัดทําเกณฑ์ตัวชี้วัดส่งกองการเจ้าหน้าที่
และแจ้งจังหวัดทราบ
 การประเมินแปลงที่มีอยู่ทั้งสิ้น 16,217,904 แปลง แบ่งเป็นมีเอกสารสิทธิ์
12,519,865 แปลง ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 3,698,039 แปลง จํานวนแปลงที่วาดแล้ว ปี 2561 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ทั้งสิ้น 12,414,724 แปลง แบ่งเป็นมีเอกสารสิทธิ์ 11,764,444 แปลง ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 729,123 แปลง
เหลือจํานวนแปลงที่ยังไม่ได้วาดทั้งสิ้น 3,787,110 แปลง แบ่งเป็นมีเอกสารสิทธิ์ 840,053 แปลง ไม่มีเอกสารสิทธิ์
2,968,916 แปลง
การตรวจสอบ...
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 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแปลง ปัจจุบันมีข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่
มี Error ประมาณ 2,000 แปลง ขณะนี้กําลังดําเนินการแก้ไข มีการแก้ไขข้อมูลแปลงที่วาดพื้นที่แปลงใหญ่เกินที่แจ้ง
การตรวจสอบจํานวนแปลงที่วาด และอยู่ในโครงการแปลงใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 แปลงที่วาดแล้ว
จํานวน 157,409 แปลง แปลงที่ยังไม่ได้วาด จํานวน 159,998 แปลง จะแจ้งจังหวัดให้ดําเนินการวาดแปลงต่อไป
6) เกษตรต้นแบบ ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนติดตาม
ตรวจสอบแปลงที่วาดแล้ว จํานวน 114 แปลง ออกติดตามระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถนุ ายน 2561
7) เว็บบล็อก GIS (http://gisblog.doae.go.th) สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ได้ประสานขอเพิ่มจุดที่ตั้งลานมันบนระบบ SSMap จากภาพถ่าย เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร จึงดําเนินการ
นําบทความ เรื่อง การลงภาพถ่ายลานมันบนระบบ SSMap (ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร) ขึ้นเผยแพร่
ประธาน กรณีเพิ่มตลาดรับซื้อสินค้า/ผลผลิตพืชอื่นๆ โดยการเพิ่มชั้นข้อมูลในระบบ SSMap นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง
ชี้แจงเพิ่มเติม ได้ประสานบริษัท ในการเพิ่มชั้นข้อมูลแล้ว
8) ระบบรายงานพืน้ ที่ บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จํากัด จะเข้ามานําเสนอความก้าวหน้า
ของระบบงานประจําเดือนมิถุนายน 2561 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561
9) การจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ในวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561
ณ สวนลุมพินี ศสท. ดูแลและจัดทําในส่วนที่ 3 นิทรรศการ “50 ปี เกษตราภิวัฒน์” บริการองค์ความรู้และจัดทํา
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ฝึกอาชีพในงานฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความจํานงเข้าฝึกอบรมอาชีพได้
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561
มติทปี่ ระชุม รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน
3.2.3 กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมการเกษตร งบเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดําเนินการพัฒนาระบบ ชี้แจง/แนะนํา และตอบปัญหาการใช้ระบบงาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ใบประกาศ
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีคู่มือการใช้งาน โดยเผยแพร่ที่ไลน์ Warroom
2) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 สํานักส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตรได้ทําหนังสือขอข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสิทธิ์จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
ระดับอําเภอ ซึ่งได้ดําเนินการจัดทําข้อมูลเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561) ดังนี้ 1. ข้อมูลเกษตรกร
ที่ผ่านการรับรองสิทธิ์ฯ ระดับอําเภอ เพื่อส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แยกเป็น 5 งวด
ดังนี้ งวดที่ 1 เกษตรกร 5,480 ราย พื้นที่ 54,631.50 ไร่ วงเงิน 109,263,000 บาท งวดที่ 2 เกษตรกร
8,964 ราย พื้นที่ 84,310.00 ไร่ วงเงิน 168,620,000 บาท งวดที่ 3 เกษตรกร 8,388 ราย พื้นที่ 63,309.00 ไร่
วงเงิน 126,618,000 บาท งวดที่ 4 เกษตรกร 10,861 ราย พื้นที่ 71,199.75 ไร่ วงเงิน 142,399,500 บาท
และงวดที่ 5 เกษตรกร 395 ราย พื้นที่ 1,228.00 ไร่ วงเงิน 2,456,000 บาท โดยกําหนดเกษตรกร 1 คน
พื้นที่ปลูกเข้าร่วมโครงการฯ ไม่เกิน 15 ไร่ๆ ละ 2,000 บาท ซึ่งสํานักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณในงวดที่ 1
และงวดที่ 2 แล้ว 2. ข้อมูลเกษตรกรที่แปลงปลูกพืชไม่มีเลขที่เอกสารสิทธิ์ เพื่อส่งให้สํานักงบประมาณ เพิ่มข้อมูลรหัส
ทะเบียนเกษตรกร จํานวน 214 ราย ตามที่สํานักงบประมาณขอมาจัดเก็บข้อมูลเป็น File Excel ส่งให้สํานักส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
3) ระบบรายงานโครงการป้องกันกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) ด้วยวิธี
ผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ปี 2560 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการ
ดินปุ๋ยได้แจ้งให้พัฒนาระบบฯ เพิ่มเติม โดยใช้ URL : https://coconut3.doae.go.th เพื่อบันทึกข้อมูลการปรับเปลีย่ น
พื้นที่การระบาดใหม่ จํานวน 5 จังหวัด(ที่มีสารเคมีเหลือ) คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ เพชรบุรี ชลบุรี
และจังหวัด...
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และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดระบบเมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน และทุกขั้นตอน
เหมือนเดิม ระบบฯ จะไม่ล็อกจํานวนต้นตามปริมาณสารเคมี ปัจจุบัน 5 จังหวัดดําเนินการใกล้แล้วเสร็จ
นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ ชี้แจงเพิ่มเติม ดําเนินการแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ให้กับสํานักงาน
บริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืนเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอกรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติแผนการปฏิบัติงานฯ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.2.4 กลุ ่ม ระบบเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์แ ละความมั ่น คงปลอดภัย ทางไซเบอร์
ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ รายงานผลการดําเนินงาน
1) Database Platform ระบบที่จะ Migrate จํานวน 8 ระบบ ดําเนินการแล้ว
2 ระบบ คือ ระบบการรายงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และระบบอินทราเน็ต (SSNet)
มีระบบใหม่ 3 ระบบ คือ ระบบคลังเก็บรูปภาพและวิดีโอกรมส่งเสริมการเกษตร ระบบโครงการฝึกอาชีพด้านการเกษตร
50 ศูนย์ 50 อาชีพ และระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ฯ เพื่อเกษตรกรรายย่อย
2) Computer and Network
2.1) ระบบอินเตอร์เน็ต 2.1.1) Domestic Traffic (การใช้งานอินเตอร์เน็ต
ภายในประเทศ) ความเร็ว 1 GB ใช้งานอยู่ 119.71 MB 2.1.2) Inter Traffic (การใช้อินเตอร์เน็ตภายนอก
ประเทศ) ความเร็ว 150 MB ใช้งานอยู่ 99.65 MB 2.1.3) Broadband ส่วนกลาง ความเร็ว 500 MB ใช้งานอยู่
189.18 MB 2.1.4) Broadband ส่วนภูมิภาค ความเร็ว 500 MB ใช้งานอยู่ 168.66 MB ประธาน ให้จัดทํา
สถาปัตยกรรมของอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ทราบว่า สามารถเพิ่มเติมความเร็วได้อย่างไร มีปัญหา/วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
ในส่วนของสายแลนให้ตั้งเรื่องของบประมาณ เพราะศสท.เป็นหน่วยสนับสนุน
2.2) การประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ Application
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ นายทะนงศักดิ์ สุขะนินทร์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่
และโทรทัศน์ในระบบไอพี สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 13.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย
โดยนายทะนงศักดิ์ สุขะนินนทร์ ได้ให้ความเห็นไว้ 3 ประเด็น คือ 1. Config Apache HTTPd Zhttpd.conf)
2. Program ใน php disconnect database 3. เมื่อแก้ไขข้อ 1 แล้วจะเกิด wait time จะต้องดูเรื่อง Config ต่อไปด้วย
2.3) cisco stealthwatch จากการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงการ
ให้บริการ Application ได้ประสานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด จัดหา
อุปกรณ์ที่ชื่อ Stealthwatch เป็นระบบตรวจสอบการใช้งานบนเครือข่ายและเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาศัยคุณสมบัติ
ของ Netflow ในอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถมองเห็น สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่าย
และ Data Center ได้อย่างครอบคลุมและสะดวก รวมไปถึงตรวจจับภัยคุกคามที่หลุดรอดเข้ามายังระบบได้อย่างรวดเร็ว
ดําเนินการติดตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ขณะนี้ดําเนินการตรวจสอบว่า IP ไหนมีพฤติกรรมอย่างไร ถ้าเจอ
พฤติกรรมลักษณะนี้จะอนุญาต หรือไม่อนุญาต แล้วจะนําเรียนที่ประชุมครั้งต่อไป
2.4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ปัจจุบันใช้งานมากกว่า 70% มีความเสี่ยงที่จะทําให้
ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสํารอง เมื่อ Load เกิน 100% เครื่องสํารองไฟฟ้าจะตัดไฟได้ ปัจจุบัน Load อยู่ที่ 30 KVA
จะเปลี่ยนเป็น 80 KVA ซึ่งได้นําเรียน ผอ.ศสท. ในการจัดหางบประมาณจัดซื้อ และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
เวลาประมาณ 15.30 น. เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเสาไฟฟ้าหลังห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย เกิดกลุ่มควัน
และเปลวไฟลุกไหม้ รปภ. ได้ตัดไฟฟ้าของชั้น 3 เพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้ลุกลาม จึงได้แจ้ง ผอ.ศสท. เพื่อขอปิดระบบ
เครือข่าย ระบบกลับมาใช้งานได้เวลา 16.00 น. ประธาน ให้ทําหนังสือถึงวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สอบถาม
โครงสร้างตึกกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถรองรับน้ําหนักได้แค่ไหน หากรับน้ําหนักไม่ได้ ให้ทําการย้ายข้อมูลไปอยู่
บน Crown ขอทราบผลเดือนกรกฎาคม 2561
3) Cyber...
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3) Cyber Sercurity มัลแวร์ FacexWorm ดําเนินการจัดทําหนังสือประทับตรา
แจ้งหน่วยงานพร้อมคู่มอื การแก้ไขปัญหาไวรัส FacexWorm และได้ประสานกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหาแนวทาง
ในการดําเนินการแจ้งเตือนผ่านหน้าอินทราเน็ต ซึ่งอยู่ระหว่างการหาปลั๊กอินของ Wordpress เพื่อติดตั้งใช้ในการจัดทํา
Pop Up พร้อมทั้งจัดทําเว็บไซต์ Cyber Security โดยนําคู่มือการป้องกันภัยคุกคามที่เคยแจ้งเตือนเข้าระบบ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการปรับแต่งความสวยงาม
4) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2560 – 2564
4.1) บูรณาการฐานข้อมูลงานส่งเสริมการเกษตร ได้ยกร่าง การเชื่อมโยง
ข้อมูล โดยแบ่งระบบงานต่างๆ ของแต่ละกลุ่ม ระบบมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร (ESB)
เบื่องต้นดึงข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรและระบบภัยธรรมชาติ จัดเตรียม Service ไว้ 20 Service 5 API
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ประธาน ให้ใช้รหัสผ่านเดียวกันทุกระบบ ผู้อํานวยการกลุ่มระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติม จะเพิ่ม Service ที่ ESB ให้ทุกระบบงานมาดึงข้อมูลโดยใช้ Authentication
เดียวกันทั้งหมด ในส่วน Authentication ของอินเตอร์เน็ต จะให้รหัสเดียวกับ SSNet
4.2) Digital Literacy
- ประชุมหารือแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร
โดยมีผู้แทนจากกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ร่วมกับสํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) เมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม สพท. เนื่องจากสํานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือในการกําหนดหลักสูตร
อบรมให้กับข้าราชการทั้งประเทศ จํานวน 36 หลักสูตร และได้ประสานไปยังสํานักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งว่า จะจัดประชุม
เพื่อชี้แจง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
- ประชุมหารือแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร
โดยมีผู้แทนจากกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ร่วมกับสํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กองพัฒนาเกษตรกร
กองการเจ้าหน้ าที่ และ รศ.ดร.อั ศนี ย์ ก่อตระกูล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) เมื่ อวันที่ 19 มิถุ นายน 2561
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล แจ้งว่า จะมีด้วยกัน 7 ด้าน
ที่จะต้องเตรียมการพัฒนา จึงให้กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) เตรียมในส่วนของคน (พื้นฐาน) ซึ่ง กสก. ได้จัดสอบ
Literacy สําหรับประชาชนไปแล้ว จะต้องสอบ Literacy สําหรับข้าราชการ เป็นการเน้นทักษะ
5) งานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 1. ระบบคลังรูปภาพ (Photostock) ดําเนินการ
ทําหนังสือขอความร่วมมือกอง/สํานัก สสก. จังหวัด อําเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ระบบฯ และแจ้งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบการอัพโหลดรูปภาพ/วิดีโอลงในระบบคลังเก็บรูปภาพและวิดีโอ กรมส่งเสริมการเกษตร (Photo
Stock) ผ่านทางฟอร์มออนไลน์ 2. การจัดทําเว็บไซต์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ดําเนินการจัดทําคู่มือการนํา
QR Code ขึ้นระบบ ในส่วนของกิจกรรมสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น พร้อมสร้างบัญชีผู้ใช้งานสําหรับการอัพ
โหลด QR-Code ให้กับศูนย์ 50 ศูนย์ 3. ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ ดําเนินการจัดทําระบบให้สามารถ
ดาวน์โหลดวิดีโอไปใช้ได้ จัดทําคู่มือการดาวน์โหลดวิดีโอ กรณีวิดีโออยู่ใน Youtube มีการปรับปรุง-เพิ่มวิชาทุกสัปดาห์
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการทําวิดีโอคลิปแนะนําระบบ ประธาน อธิบดีสั่งการให้นําคลังความรู้ของกรมส่งเสริม
การเกษตร ขึ้นเผยแพร่ทางแอปพลิเคชัน DOAE Smart Check 4. ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรผ่านช่องทาง
Smart box และช่องทาง Social media ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สรุปสาระสําคัญ คือ
รวบรวมองค์ความรู้จาก 12 หน่วยงาน รวม 194 เรื่อง เผยแพร่ผ่าน 2 ช่องทาง คือ กล่อง Android Smart Box ติดตั้ง
ที่ ศพก. แล้วจํานวน 158 แห่ง และแอปพลิเคชัน “องค์ความรู้ สู่เกษตรกร” (Android), กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุน
อินเตอร์เน็ตให้ ศพก. 349 แห่ง เดินสายฟรี 300 เมตร และค่าบริการ 1 ปี, กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนสื่อองค์
ความรู้ที่ผลิตโดยสํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 4 เรื่อง และพิกัดที่ตั้งของ ศพก. 882 ศูนย์ ประกอบการ
พิจารณาจุดติดตั้ง...
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พิจารณาจุดติดตั้งอินเตอร์เน็ต และมติที่ประชุม ให้ตั้งคณะทํางานย่อยเพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรององค์ความรู้
ของแต่ละหน่วยงาน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน
3.2.5 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจทิ ลั นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ รายงานผลการ
ดําเนินงาน
1) แอปพลิเคชัน Doae Farmbook ยอดการดาวน์โหลดอยู่ที่ 15,099 บัญชี
และจากการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้มีการสั่ง
การให้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้วยแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook เป็นร้อยละ 20 ของ
เป้าหมายปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 จํานวน 5.7 ล้านครัวเรือน (1,140,000 ครัวเรือน) โดยปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรจังหวัด
ข้อ 2.8.1 จากระดับความสําเร็จของการจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล (การวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร) เป็น
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการใช้ประโยชน์และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook
ซึ่งผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Doae Farmbook ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป้า หมาย 1,140,000 ครัว เรือ น ยอดบัน ทึก จํ า นวน 26,556 ครัว เรือ น 53,960 แปลง 494,578 ไร่
การใช้ประโยชน์ ณ ปัจจุบัน ประมาณ 500,000 ครั้ง ประธาน ระดับความสําเร็จของการใช้ประโยชน์ไม่นับซ้ํา
นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ ชี้แจง ปัจจุบันการจัดชุดติดประกาศได้เฉพาะข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจอืน่
ยังไม่สามารถจัดชุดฯ ได้ นายฐิติพงษ์ วรสวัสดิ์ ชี้แจง สําหรับพืชเศรษฐกิจอื่นอยู่ระหว่างหารือกับทีมงานว่าจะชุด
แบบรวม หรือแยกรายพืช ที่สรุปคือ จัดชุดแบบรายพืช (ประมาณ 200 กว่าชนิด) จะต้องออกแบบหน้าจอใหม่
แยกเป็นบันทึกจากระบบทะเบียนเกษตรกร และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook และเมื่อเลือกการบันทึกแล้ว
จะต้องโชว์พืชทั้งหมด ประธาน วัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook คือต้องการให้บันทึกข้อมูล
พืชรอง เพื่อให้ทราบสถานการณ์ของพืชนั้นๆ
2) แอปพลิเคชัน Doae Smart Check ยอดการดาว์นโหลดอยู่ที่ 3,078 บัญชี
เพิ่มฟังก์ชันระบบบริหารจัดการส่งข้อมูลข่าวสารภาวะการผลิตพืชรายเดือน ตามระยะทางแหล่งที่มา เนื้อที่เพาะปลูก
และราคาที่เกษตรกรขาย ประธาน ให้นําองค์ความรู้จาก K-Room เพิ่มใน Smart Check ด้วย
3) การส่งเสริมสินค้าเกษตรสู่ตลาดออนไลน์ e-Market ดําเนินการ 1. ทําหนังสือ
แจ้งสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร และกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คัดเลือกสินค้า
ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ เพื่อนําไปจําหน่ายบนแพลตฟอร์มของไปรษณีย์ ขณะนี้ได้รับแจ้งรายชื่อสินค้าแล้ว
จํานวน 67 สินค้า หากได้รับรายละเอียดสินค้าครบจะดําเนินการส่งให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เพื่อคัดเลือกสินค้า
ไปจําหน่ายบนเพลตฟอร์มต่อไป 2. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานโครงการรณรงค์การผลิตลําไยคุณภาพ
ปี 2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ สรุปประเด็น
ที่เกี่ยวข้องคือ 2.1 นําเสนอช่องทางระบายสินค้าลําไยผลสด ผ่านระบบ e-Market โดยให้เกษตรกรสามารถรับออเดอร์
สินค้าจากไปรษณีย์ แล้วส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้มีการนําร่องจากเกษตรกร
แปลงใหญ่ ทั้งนี้ หากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดําเนินการจัดทํา mou ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ราคาขนส่ง
จะถูกกว่าราคาส่งปกติ 2.2 จังหวัดลําพูนมีกําหนดจัดเวทีเสวนาการผลิตและเชื่อมโยงตลาดลําไย ที่อําเภอลี้ เพื่อนําเสนอ
ข้อมูลแนวทางการผลิตและการตลาดของลําไย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยได้แจ้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
เข้าร่วมเพื่อชี้แจงแนวทางการขายสินค้าผ่านระบบ e-market และขณะนี้ Young Smartfarmer จังหวัดเชียงราย
นําสินค้าลงจําหน่ายบน Thaillandpostmart.com จํานวน 3 ผลิตภัณฑ์ คือ แยมเมล่อน มะเขือเทศเชอร์รี่อบลมร้อน
และเมล่อน เกรดพรีเมี่ยม ประธาน นางดาเรศร์ กิติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้จัดประชุมชี้แจง
ระบบ e-Market โดยเชิญ Young Smartfarmer จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมด้วย
4) ระบบฝึกอบรม...
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4) ระบบฝึกอบรมบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ มีหลักสูตร
บังคับ 23 หลักสูตร ในส่วนของการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม เข้าที่เมนู คัดเลือกบุคลากร ค้นหาหลักสูตร
ที่ต้องการ เมื่อได้หลักสูตรที่ตอ้ งการแล้ว สามารถคัดเลือกบุคลากรตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ จากปุ่ม คัดเลือก
บุคลากร ซึ่งระบบได้ดําเนินการผูกเงื่อนไขแต่ละหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ประธาน เตรียมออกบูธและจัดนิทรรศการ
นําเสนอระบบฝึกอบรมฯ ในงานเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2561
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน
ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ รายงาน ดําเนินการทดสอบกู้คืนข้อมูล
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย จํานวน 10 ระบบ ประกอบด้วย
1) ระบบศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร (K-Center) 2) ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจํา
3) ระบบห้องสมุด Library 4) ฐานข้อมูลรวม MS SQL Serve 5) ระบบทะเบียนสินทรัพย์ (SD-MMSQL-Server)
6) ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (New-RBM) 7) ระบบรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
8) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-Project) 9) ระบบรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
10) ระบบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.4 การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
นางอาธิดา รักวงษ์ แจ้งต่อที่ประชุม ในเดือนมิถุนายน 2561 มีเรื่องร้องเรียน 1 เรื่องจาก
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 02610029954 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอให้เร่งพิจารณา
จ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2560 ผู้ร้อง คือ คุณบุญ ผุยอุธา บ้านเลขที่ 3
หมู่ที่ 4 ตําบลสําโรงปราสาท อําเภอปรางกู่ จังหวัดศรีสะเกษ รับเรื่องเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ผู้รับผิดชอบ
นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบข้อมูล
ประธาน จากการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 อธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการให้จัดทําเว็บไซต์แจ้งเรื่องร้องเรียนของกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนา
ระบบสารสนเทศเป็น Admin ในการส่งเรือ่ งร้องเรียนให้กอง/สํานัก
มติทปี่ ระชุม รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน
3.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นางสาวรติยง โลยะลา รายงานการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ Reportnews
ผลการรายงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2561 รวม 59 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
เดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 5 เรื่อง และเดือนมิถุนายน 2561 จํานวน 8 เรื่อง (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) ประธาน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรจะประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook
และแอปพลิเคชัน DOAE Smart Check ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลสําหรับการประชาสัมพันธ์
มติทปี่ ระชุม รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน
3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวยุพ าพรรณ รัก บัว รายงานการพัฒ นาสมรรถนะของบุค ลากรศูน ย์เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําเดือนมิถุนายน 2561 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. จัดโดย...
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1. จัดโดย : หน่วยงานภายนอก มีอบรม 5 เรื่อง
1) อบรม : การใช้งานระบบ Planet Basemap เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ณ สํ า นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ บางเขน จั ด โดย สํ า นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศ
และภูมิสารสนเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม คือ นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง และนายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน
2) สั ม มนา : เปิ ด มุ ม มองการให้ บ ริ ก ารงานภาครั ฐ ต่ อ ประชาชนด้ ว ยทั ก ษะดิ จิ ทั ล
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ํา กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านดิจิทัลภาครัฐ ผู้เข้าร่วมสัมมนา คือ นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ และนายวรวุฒิ อ้อยหวาน
3) สัมมนา : ภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จัดโดย บริษัท Digital Globe ผู้เข้าร่วมสัมมนา คือ นางสาวสุดสงวน ไพยรัตน์
4) อบรม : ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเกษตราธิการ จัดโดย สถาบันเกษตราธิการ
5) อบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสแกนช่องโหว่ด้วย Rapid7 ในวันที่ 26
มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จํากัด
ผู้เข้าสัมมนา คือ นายกิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์ นายนิรันดร อ่อนน้อมดี และนายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์
2. ร่วมเป็นวิทยากร ฝึกอบรม : อบรมความรู้ประกันภัย สําหรับการประกันภัยข้าวนาปี
ประจําปี 2561 จํานวน 4 วัน คือ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม วิทยากร คือ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น,
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดชัยภูมิ วิทยากร คือ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วิทยากร คือ นางอาธิดา รักวงษ์
และนางสาวณิวัฒนา ตั้งชนม์จํารัส
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.7 เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร (Career Path)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงาน จากที่ได้ประชุมผอ.กลุ่ม ในการปรับเส้นทางความก้าวหน้า และได้นําเอกสาร
ให้กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และได้แจ้งว่า เส้นทางความก้าวหน้านี้ ยังไม่ให้ปรับ ให้ดําเนินการปรับเส้นทาง
สั่งสมประสบการณ์และผลงานตามเงื่อนไขของกรมฯ ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือกลุ่มตรวจสอบ
ประธาน ให้เพิ่มประมาณงานที่ปฏิบัติจริง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ มอบ ฝบร. แก้ไข /มอบกลุ่มตรวจสอบเงื่อนไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมฯ กําหนด
และมอบ ฝบร. ทําหนังสือแจ้งกองการเจ้าหน้าที่เรื่องโครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.8 บันทึกข้อตกลงและตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนนผูอ้ ํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รอบที่ 2/2561 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงาน ดําเนินการส่งบันทึกข้อตกลงและตัวชี้วัด/เกณฑ์
การให้คะแนนผู้อํานวยการฯ ให้กองการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ เพิม่ เติม ขอแก้ไข
เป้าหมายตัวชี้วัดข้อ 2.3 ตามจากการประชุมผูบ้ ริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2561 จากยอด 140,000 ครัวเรือน
เป็น 1,140,000 ครัวเรือน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ และมอบผู้อํานวยการกลุ่มถ่ายทอดตัวชี้วัดลงเจ้าหน้าที่ และดําเนินการส่งเอกสารประกอบ
ตัวชี้วัดตามกําหนดเวลา
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.
....................................................
(นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)
ผู้จดรายงานการประชุม

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

