รายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งที่ 7/2561 ประจําเดือนกรกฎาคม 2561
ดําเนินการประชุมผานระบบ Meetbox ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูมาประชุม
1. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
2. นางสาวยุพา แซชื้อ
3. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ
4. นายสรายุทธ สิรภิ ูษิต
5. นายรุงศิริ ประสงค
6. นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
7. นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ
8. นางสิริลักษณ นอยเคียง
9. นางรัตนาภรณ เตียวประเสริฐ
10. นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา
11. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย
12. นางอาธิดา รักวงษ
13. นายวรวุฒิ ออยหวาน
14. นายพรชัย ทุราช
15. นางสาวรติยง โลยะลา
16. นายกิติศักดิ์ ปญญาทรานนท
17. นายอุดมพงษ ตวงประยงค
18. นายอรุณชัย ศิริทรัพย
19. นายพิศาล สองมณี
20. นายสราวุธ วงศทรัพยสิน
21. นายสมเจต หนูอน
22. นางสาวกิตติยา รินเพ็ง
23. นางสาวนารีรัตน บัลลังก
24. นางสาวยุพาพรรณ รักบัว
25. นายฐิติพงษ วรสวัสดิ์
26. นางสาวภูรีนชุ ไกรรมย
27. นางสาวกชพรรณ เกษอินทรษา
28. นายณรงค รักอาชีพ
29. นางสาวชิลาวัลย เผามุนี
30. นายสุฤชัย คลายเชียงราก
31. นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์
32. นายประพนธ จิ้วจิ้น
33. นายกฤษณะ พูลทรัพย

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธาน
ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
นักวิชาการแผนที่ภาพถายชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักสถิติ
นักสถิติ
34. นางสาว...
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34. นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนมจํารัส
35. นางสาวไกลกังวล เพชระบูรณิน
36. นางสาววัลยศิริ ไทยแท
37. นายปฐม บุญทองนุม
38. นางสาวชมภู สนนุช
39. นายปาณัสม จรูญรัตน
40. นางสาวปยะพร ชึลเลอร
41. นายนิรันดร ออนนอมดี
42. นายนนทกานต ตรันเจริญ
43. นายปวเรศ ทองลอย
44. นางสาวสิริรชา แกวหยอง
45. นายภูบดี ศิวาวงศ
46. นางสาวสุดสงวน ไพยรัตน
47. นายธีระวัฒน เฉิดละออ
48. นางจีรวรรณ หนูเจริญ
49. นางสาวอุไรวรรณ บัวจันทร
50. นางมลวิภา อรรถฐาเมศร

นักสถิติ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
พนักงานราชการพิเศษ

เจาหนาที่แสดงความเห็นผานระบบดังกลาว ตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
นางพรรณาภา ปรัชญาศิ ริ ผูอํานวยการศู นย เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเป ดประชุ ม
ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
การประชุมครั้งนี้ ไมมีเรื่องใดจะแจงใหทราบ ขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
รายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ไดดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 พรอมเอกสารประกอบวาระการประชุม
ครั้งที่ 7/2561 ขึ้นระบบ Meetbox ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เว็บไซต http://ictc.meetbox.doae.go.th
ซึ่งยังไมมีผูเขาแกไข/รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
3.1 งบประมาณป 2561 และการจัดซื้อจัดจาง
รายงานผลการใชจายเงินและการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2561 ดังนี้
งบดําเนินงาน ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 70,079,780 บาท
ผูกพัน/รับราคา/ใชจริง 68,770,763.27 บาท คงเหลือ 1,008,574.99 บาท และกลุมดําเนินการจัดสงแผนการ
ติดตามงานระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ซึ่ งฝบร.ไดประมาณการคาใชจาย จํานวน 960,000 บาท
คงเหลือเงินจากแผนการใชจายฯ จํานวน 45,842.47 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
งบลงทุน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 7 กลุม 9 รายการ
1) กลุมรายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ตและเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค
คณะกรรมการตรวจรับฯ สรุปผลการตรวจรับ เสนอ กรมฯ ผาน กองคลัง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
2) กลุมรายการ...
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2) กลุมรายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ
คณะกรรมการตรวจรับฯ สรุปผลการตรวจรับ เสนอ กรมฯ ผาน กองคลัง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
3) กลุมรายการที่ 3 ระบบมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลกรมสงเสริมการเกษตร
ESB บริษัท ไอ วายด จํากัด ดําเนินการติดตั้งเครื่องเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางติดตั้งระบบฯ
4) กลุม รายการที่ 4 ชุดโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับฯ สรุปผล
การตรวจรับ เสนอ กรมฯ ผาน กองคลัง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
5) กลุ มรายการที่ 5 ระบบปองกัน ภัย คุกคามบนเครือขายเสมือน คณะกรรมการ
ตรวจรับฯ สรุปผลการตรวจรับ เสนอ กรมฯ ผาน กองคลัง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
6) กลุมรายการที่ 6 เครื่องคอมพิว เตอรสําหรับ งานประมวลผลพรอมซอฟตแวร
จํานวน 2 รายการ บริษัท แอมโปรไมโครซิส จํากัด สงมอบของเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (ยังไมครบ) และกลุม
รายการที่ 7 เครื่องพิมพแบบเลเซอร บริษัท แอมโปรไมโครซิส จํากัด สงมอบของเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
กองคลัง แจงการปดรับใบสําคัญ 1) ปดรับใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
2) ป ด รั บ ใบสํ า คั ญ เบิ กเงิ น สด/ใบแจ งหนี้ ในวั น ที่ 12 กัน ยายน 2561 ในสว นของศูน ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสาร ขอความรวมมือทุกกลุมสงใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ถึงฝายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
และใบสําคัญเบิกเงินสด/ใบแจงหนี้ ถึงฝายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหกลุม/ฝาย ที่รับผิดชอบรายการจัดซื้อ จัดจาง ตรวจสอบผลงาน และเรงรัด
การเบิกจาย
3.2 ผลการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2561
3.2.1 กลุมทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) การขึ้น ทะเบีย นและปรับ ปรุง ทะเบีย นเกษตรกรป 2561 ตามสถานที่
ขึ้นทะเบียน ตัดยอดขอมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 จํานวน 3,266,090 ครัวเรือน จากเปาหมาย 5.7 ลานครัวเรือน
คิดเปน รอยละ 57.30 ตามสถานที่ตั้ งแปลง ตั ดยอดข อมู ล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 บั นทึกขอมูล แล ว
จํานวน 1,324,150 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 19,539,056.91 ไร บันทึกผลผานการตรวจสอบแลว จํานวน 32,606 ครัวเรือน
เนื้อที่ปลูก 630,078.82 ไร หากเทียบจากป 2560 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทั้งหมด 4 ลานครัวเรือน ดําเนินการ
ไดรอยละ 32.55 ทั้งนี้ จะทําหนังสือเรงรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวเพื่อใหพรอมสําหรับโครงการ/มาตรการ
ชวยเหลือของภาครัฐตอไป
2) จัด พิมพสมุด ทะเบีย นเกษตรกร ขอจัด พิม พสมุดทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม
เพื่อจัดพิมพใหเกษตรกรรายใหม และทดแทนเลมเดิมเมื่อเกษตรกรแจงเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนหรือทําสมุด
ทะเบี ย นเกษตรกรสู ญ หาย ประมาณความต องการ จํ า นวน 400,000 เล ม งบประมาณ 4,000,000 บาท
อยูระหวางเสนอกรมลงนามสัญญา
3) จัดทําและสงขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2560/61
และข อมู ล เกษตรกรผูปลู กข า วนาป ป 2560/61 ที่ประสบภัย พิบัติใหกับ ธ.ก.ส. ในเดือนกรกฎาคม 2561
จํานวน 2 ครั้ง รวมทั้งหมดตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวน 33 ครั้ง
4) ระบบทะเบียนเกษตรกรใหม (บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด) ลงนามสัญญา
วันที่ 16 มีนาคม 2561 สงมอบงานงวดที่ 1 เรียบรอยแลว (งานงวดที่ 1 คือ ศึกษาระบบเดิม/ออกแบบฐานขอมูลใหม
/นําเขาฐานขอมูลใหม) ในสวนของงานงวดที่ 2 กําหนดสงมอบงานวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 (งานงวดที่ 2 คือ
ระบบในภาพรวม/ระบบรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร/ระบบยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร) บริษัทฯ
ไดสงมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ขณะนี้อยูระหวางการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับฯ
ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
5) การจาง...
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5) การจางเหมานําแอปพลิเคชัน “คูมือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ป 2561”
ขึ้น App Store และ Play Store ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ไดเตรียมขอมูลคูมือที่ปรับแก
เปนป 2561 ไวเรียบรอยแลว นัดหารือบริษัทวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
6) รวมสัมมนา “โครงการสัมมนาหนวยงานเชื่อมโยงรวมใชประโยชนขอมูล
จากฐานขอ มูล ทะเบีย นกลาง” โดย สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 4 โรงแรมรามาการเดนท เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในการสัมมนา
เป น การบรรยายให ความรู และเสวนาเรื่ อง การขั บเคลื่ อนการบู รณาการฐานข อมู ลประชาชนและการบริการ
เสวนาเรื่ อง การลดสํ าเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนและสํ าเนาทะเบี ยนบ าน ทิ ศทางการขั บเคลื่ อนนโยบายรั ฐบาลดิ จิ ทั ล
และการบูรณาการฐานขอมูลทะเบียนราษฎรกับระบบแผนที่ภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) สํานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง สําหรับการสัมมนาในครั้งนี้ไดมีการเรงรัดใหทุกหนวยงานดําเนินการตามโครงการการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนตอการให บริ การของหนว ยงานภาครัฐ และโครงการยกเลิกสําเนาเอกสาร โดยใหมี
การเก็บพิกัดตําแหนงจุดใหบริการประชาชน ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
โดยเปาหมายการปกหมุดระบุพิกัดตําแหนงทางดิจิทัลกวา 60,000 จุดทั่วประเทศ ผานทางเว็บไซต CITIZENinfo
ที่URL https://citizen.info.go.th โดยต องดําเนิ นการใน 3 กิ จกรรมหลั ก คื อ ระบบป กหมุ ด ระบบสํารวจความพร อม
และระบบเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ ทั้งนี้ กลุมทะเบียนเกษตรกรอยูระหวางการศึกษาขอมูลในเว็บไซตเพื่อดําเนินการตอไป
7) การใหบริการขอมูลทะเบียนเกษตรกร จํานวน 5 เรื่อง คือ (1) ขอขอมู ล
ครั ว เรื อน และเนื้ อที่ ป ลู กพื ช ป 2560 และ 2561 จํ านวน 18 ชนิด เพื่อเทีย บขอมูล กับ รต. (ขาวนาป/ ปรั ง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเหลือง มันสําปะหลัง กาแฟ สับปะรดโรงงาน ปาลมน้ํามัน ยางพารา ลําไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน
มังคุด ลองกอง กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ มันฝรั่ง) (2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ขอ
ขอมูลครัวเรือน และเนื้อที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและมันสําปะหลัง ป 2560 จําแนกขนาดเนื้อที่ปลูก เพื่อเตรียม
โครงการชวยเหลือเกษตรกร (3) กองแผนงาน ขอขอมูลหนี้สินชาวนา ป 2560 จําแนกรายจังหวัด (4) สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ขอขอมูลเนื้อที่ปลูกพืช จํานวน 14 ชนิด ยอนหลังตั้งแตป 2558-2560 เพื่อประกอบการทํา
Big data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ขาวนาป/ปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน
สับปะรดโรงงาน ออยโรงงาน ถั่วเหลือง ลําไย ไมผลชนิดอื่น (ยกเวนลําไย) หอมหัวใหญ หอมแดง กระเทียม มันฝรั่ง)
(5) สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ขอขอมูลครัวเรือน และเนื้อที่ปลูกพืช จํานวน 5 ชนิด จําแนกมีเอกสาร
สิทธิ์และไมมีเอกสารสิทธิ์ (ขาวนาป มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน ปาลมน้ํามัน)
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) การเปรียบเทียบขอมูลเนื้อที่ปลูกพืช ระหวางระบบทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
และระบบสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร (รต.) ป 2560 เนื้อที่ปลูกขาวนาป ทบก. จํานวน 52.85 ลานไร
รต. จํานวน 58.92 ลานไร เนื้อที่ปลูกยางพารา ทบก. จํานวน 13.47 ลานไร รต. จํานวน 24.86 ลานไร และเนื้อที่
ปลูกมันสําปะหลัง ทบก. จํานวน 5.92 ลานไร เนื้อที่เก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง จํานวน 6.57 ลานไร เปนตน ป 2561
(ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561) เนื้อที่ปลูกขาวนาป ทบก. จํานวน 12.35 ลานไร รต. จํานวน 27.36 ลานไร
เนื้อที่ปลูกยางพารา ทบก. จํานวน 5.85 ลานไร รต. จํานวน 19.74 ลานไร และเนื้อที่ปลูกมันสําปะหลัง ทบก.
จํานวน 1.02 ลานไร เนื้อที่เก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง จํานวน 0 ลานไร เปนตน
2) สารสนเทศสงเสริมการเกษตร (http://www.agriinfo.doae.go.th) การเขารับบริการ
เว็บไซตเดื อนกรกฎาคม 2561 มีผูเ ขารับ บริการ จํานวน 9,104 ครั้ง เทียบกับเดื อนมิถุนายน 2561 เพิ่มขึ้ น
รอยละ 11.3 ความพึงพอใจของผูเขารับบริการเว็บไซต พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48
ขอมูลที่เขาชมมากที่สุด คือ การปลูกพืช ป 2561
3) การใหบริการ...
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3) การใหบริการขอมูล จํานวน 9 ราย สวนใหญเปนพืชหลักและพืชรอง ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการขอมูล พบวา ความพึงพอใจตอความรวดเร็วในการจัดสงขอมูล พึงพอใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 65
ความพึงพอใจตอคุณภาพของขอมูลพึงพอใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 58
4) ผลการดําเนินงานดานแผนที่
• ผลการวาดผัง แปลงเกษตรกรรมดิจ ิทัล ตัด ยอดขอ มูล ณ วัน ที ่ 23
กรกฎาคม 2561 จังหวัดจัดทําได 4,308,144 แปลง คิดเปนรอยละ 107.48 ศสท. จัดทําได 2,034,505 แปลง
ผลการวาดผังแปลงฯ (ยอดสะสม) ตั้งแตป 2559 – ปจจุบัน จํานวน 12,498,157 แปลง
• การชี้ เ ป า หมายการจั ด ทํ า ผั ง แปลงเกษตรกรรมดิ จิ ทั ล ป 2562
จํานวน 1,000,000 แปลง แบงเปน สสก.ที่ 1 จํานวน 13,600 แปลง สสก.ที่ 2 จํานวน 62,000 แปลง สสก.ที่ 3
จํานวน 51,200 แปลง สสก.ที่ 4 จํานวน 140,700 แปลง สสก.ที่ 5 จํานวน 156,100 แปลง สสก.ที่ 6
จํานวน 210,500 แปลง สสก.ที่ 7 จํานวน 133,200 แปลง สสก.ที่ 8 จํานวน 133,200 แปลง และสสก.ที่ 9
จํานวน 99,500 แปลง
5) เว็บบล็อก GIS (http://gisblog.doae.go.th) นําบทความขึ้นจํานวน 2 บทความ
ไดแก แผนที่แสดงแหลงผลิตพืชจากขอมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล (รต.) รายจังหวัด ป 2560 จํานวน 12 ชนิดพืช
กรมสงเสริมการเกษตร ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง กลวยไม ขาวโพดเลี้ยงสัตว เงาะ ทุเรียน ปาลมน้ํามัน มังคุด
มันสําปะหลัง ยางพารา ลองกอง สับปะรด ออยโรงงาน และโปสเตอรประชาสัมพันธการใชประโยชน SSMap
6) ระบบรายงานพื้นที่ บริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด จะเขามานําเสนอความกาวหนา
ของระบบงานประจําเดือนกรกฎาคม 2561 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
7) การติ ด ตามการวาดแปลงใหญ แปลงใหญทุเรี ย น ระหวา งวัน ที่ 3 – 5
กรกฎาคม 2561 ณ ตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง พื้นที่แปลงใหญ จํานวน 72 แปลง (จากเดิม
41 แปลง) และแปลงใหญมันสําปะหลัง ระหวางวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ ตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจสอบขอมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และสอบถามขอมูลความตองการสนับสนุน
ปจจัยตางๆ ของแปลงใหญ
8) การจัดทําขอมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลของสมาชิกแปลงใหญ
เดือนกรกฎาคม 2561 ขอมูลแปลงยอยทั้งสิ้น 155,414 แปลง จํานวนแปลงใหญที่สามารถแสดงผลเปนแผนที่ได
จํานวน 3,498 แปลง
9) การใหบริการขอมูลพื้นที่ จํานวน 2 เรื่อง คือ (1) สํานักสงเสริมและจัดการ
สินคาเกษตร ขอขอมูลแผนที่เนื้อที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค พิษณุโลก
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดิ นปุย ขอแผนที่วิ เคราะหคาดิน NPK
ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ
10) การจัดทําแผนที่รอยละการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ลุม 12 ทุง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.3 กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) โครงการสงเสริมการเกษตร งบเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดําเนินการพัฒนาระบบ ชี้แจง/แนะนํา และตอบปญหาการใชระบบงาน รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
นําเสนอหนาจอระบบงาน
2) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชนไดประสานแจงวา
ไดเขารวมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่...
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เมื่ อวั นที่ 4 กรกฎาคม 2560 ประชุ มเมื่ อวั นที่ 27 มิ ถุ นายน 2561 ณ ห องประชุ มบั วฉั ตร ชั้ น 8 อาคารกรมการปกครอง
ที่ประชุมแจงวา ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ขอมูลสมาชิกมีเลขประจําตัวประชาชนแลว ความพรอมดําเนินการ
จัดทํา Web Service ในการเชื่อมโยงขอมูลไปยัง Linkage Center กรมการปกครอง อยูระหวางการพัฒนาตองดําเนินการ
ให แล ว เสร็ จ ภายในเดื อนพฤศจิ กายน 2561 กองสงเสริมวิส าหกิจ ชุมชนไดทํ าหนังสือขอให ศูน ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองขอมูลสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับขอมูลทะเบียนราษฎร
กรมการปกครอง ซึ่งไดประสานคุณบุญยิ่ง ชางสัจจา สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ในการตรวจสอบ
ความถูกตองขอมูลสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับขอมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง เนื่องจากการจัดทํา Web Service
ในการเชื่อมโยงขอมูลไปยัง Linkage Center กรมการปกครอง ขอมูลสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตองถูกตองและมีตัวตน
และสงขอมูลสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อใชในการตรวจกับขอมูลทะเบียนราษฎร คือ เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล
กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศไดจัดทําขอมูลสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จํานวน 1,824,340 ราย เปนแฟม Excel เก็บลง
แผน CD สงใหกรมการปกครอง พรอมทั้งแจงความตองการขอขอมูลสมาชิกเพิ่มเติมจากกรมการปกครอง หลังจาก
การตรวจขอมูลแลว โดยขอใหสงกรมสงเสริมการเกษตรตอไป ไดออกหนังสือสงกรมการปกครองแลว รายละเอียด
การส งข อมู ล ขอข อมู ลสมาชิ กเพิ่ มเติ มจากข อมู ลทะเบี ยนราษฎร และแจ งสถานะผลการตรวจสอบข อมู ล และขอเข ารั บ
การฝกอบรมการจัดทํา Web Service ในการเชื่อมโยงขอมูลไปยัง Linkage Center กรมการปกครองแจงวาตนเดือนหนา
ใหประสาน ซึ่งคาดวาเดือนสิงหาคม 2561 จะมีการจัดฝกอบรม
2) โครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ฤดูแลง หลังนา ป 2560/61
และโครงการสงเสริมการปลู กพื ชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2561 ดําเนิน การสงข อมูล เกษตรกร ใหธ นาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อดําเนินการโอนเงินใหเกษตรกร ดังนี้
• โครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ฤดูแลง หลังนา ป 2560/61
เกษตรกรผานการเห็นชอบ จํานวน 67,369 ราย สงขอมูลเกษตรกรให ธ.ก.ส. จํานวน 67,369 ราย โอนเงินใหเกษตรกรแลว
จํานวน 67,359 ราย วงเงิน 905,327,500 บาท ขาด 10 ราย เนื่องจากไมมีบัญชีธนาคาร 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย
• โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2561 เกษตรกร
ผานการเห็นชอบ จํานวน 34,054 ราย สงขอมูลเกษตรกร ให ธ.ก.ส. (งวด 1-3) จํานวน 22,794 ราย โอนเงินให
เกษตรกรครบแลววงเงิน 404,328,000 บาท สงขอมูลเกษตรกรให ธ.ก.ส. (งวด 4-5) จํานวน 11,260 ราย
รองบประมาณ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.4 กลุ ม ระบบเครือ ขา ยคอมพิว เตอรแ ละความมั ่น คงปลอดภัย ทางไซเบอร
ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) Computer and Network
1.1) ระบบอิ นเตอร เน็ ต 1.1.1) Domestic Traffic (การใชอินเตอรเน็ต
ภายในประเทศ) ความเร็ว 1 GB ใชงานอยู 95.52 MB 1.1.2) Inter Traffic (การใชอิน เตอรเ น็ต ภายนอก
ประเทศ) ความเร็ว 150 MB ใชงานอยู 100.26 MB 1.1.3) Broadband สวนกลาง ความเร็ว 500 MB ใชงานอยู
213.79 MB 1.1.4) Broadband สวนภูมิภาค ความเร็ว 500 MB ใชงานอยู 178.37 MB
1.2) เครื่องสํารองไฟฟา ปจจุบันใชงานมากกวา 70% มีความเสี่ยงที่จะทําให
ไมสามารถจายกระแสไฟฟาสํารอง เมื่อ Load เกิน 100% และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น.
ไดเขาพบอาจารยสุวิมล สัจจวาณิชย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหขอมูลรายละเอียด
หอง Data Center ของกรมสงเสริมการเกษตร โดยจากการคํานวณเบื้องตนหากทางกรมฯ ตองการจัดหา UPS ที่มี
ขนาดใหญกวาเดิม บริเวณหองที่จะจัดวาง UPS ดังกลาว ควรตองทําการเสริมคานเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
1.3) จุดกระจาย...
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1.3) จุดกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ต อาคาร 1 กรมสงเสริมการเกษตร 38 AP
อาคาร 2 กองเกษตรสัมพันธ 7 AP อาคาร 3 เบญจสิริกิติ์ 26 AP อาคาร 4 โรงเรียนเกษตรกร 1 AP อาคาร 5
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 14 AP อาคาร 6 วิสาหกิจชุมชน 4 AP และอาคาร 7 สืบสานโครงการพระราชดําริดานการเกษตร
5 AP รวมทั้งสิ้น 95 AP
2) Cyber Sercurity จัดทําเว็บไซต Cyber Security ชื่อ URL :
https://cybersecurity.doae.go.th ดําเนินการเพิ่มวิดีโอที่นาสนใจ และปรับแตงความสวยงาม
3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2560 – 2564
3.1) Digital Literacy
- ทําหนังสือแจงเวียนกอง/สํานัก เชิญอบรมหลักสูตรการใชแอปพลิเคชัน
นําทาง เปดรับสมัครทางออนไลนที่เว็บไซต http://dl.doae.go.th ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 กําหนดอบรม
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมสงเสริมการเกษตร
4) งานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ได แ ก 1. ระบบลงทะเบี ยนฝ ก อบรมอาชี พ ด า น
การเกษตร (งานเกษตรสรางชาติ) ที่ URL : http://register-kasetsangchat.doae.go.th ดําเนินการทดสอบระบบรวมกับ
ผู แทนจากฝ ายเลขาคณะทํ างานฝ ายจั ดการฝ กอาชี พด านการเกษตร (กองส งเสริ มโครงการพระราชดํ าริ การจั ดการพื้ นที่
และวิศวกรรมเกษตร) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ หองกลุมระบบเครือขายฯ และดําเนินการแกไขระบบใหมี
ความถูกตองพรอมแจงฝายเลขาฯ เปดใชงานระบบฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 2. ระบบคลังรูปภาพ ดําเนินการ
เป ดสิ ทธิ์ การอั พโหลดรู ปภาพให กั บผู ใช งาน จํ านวน 217 คน พร อมประสานฝ ายโสตฯ เพื่ อสอนการเ ข า ใ ช ง า น
หนาบริหารจัดการระบบในสวนของ Admin 3. การจัดทําเว็บไซต 50 ป กรมสงเสริมการเกษตร ปรับแกไขหัวขอ
กิจกรรมจาก “สื บสานปณิ ธานเกษตรเพื่ ออาหารกลางวั น” เป น “อาคาร เกษตรสิ ริ สุ ข ในโอกาสครบรอบ 50 ป
กรมสงเสริมการเกษตร” และแกไขเนื้อหากิจกรรมใหสอดคลองกับหัวขอใหมขางตน 4. ระบบคลังความรูและสื่อการ
เรี ยนรู มี การปรั บปรุ ง/เพิ่ มวิ ชาทุ กสั ปดาห และเพิ่มไฟลเสียงในรายวิชา จํานวน 30 ไฟลเสียง 5. ระบบรายงาน
สถานการณการระบาดศัตรูพืช ประชุมรวมกับผูอํานวยการกลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช และทีมงาน
เพื่อจัดทําระบบฯ ใหสามารถรายงานและประมวลผลไดแทนระบบเดิม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.
หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการศึกษาระบบงานเดิม (http://forecast.doae.go.th)
และจัดเก็บความตองการของผูใชงาน พัฒนาระบบบันทึกขอมูลเพื่อใชงานแทนระบบเดิม (รายงานเรงดวน) 6. ระบบ
ลงทะเบียนเพื่อสอบวัดระดับความรูความสามารถทางดานดิจิทัล (http://dl.doae.go.th) ปรับปรุงแบบลงทะเบียน
เพิ่มการเลือกหลักสูตรและรอบการอบรม 7. ระบบสงตอ/ตรวจแกหนังสือราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดําเนินการติดตั้ง File Server สราง Shared Directory และ User กําหนด Permission และทดสอบการใชงาน
8. ระบบ Authentication จัดทํา LDAP Server โดยใชขอมูลเริ่มตนจากระบบ DPIS และทดสอบการใชงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.5 กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ยอดการดาวนโหลดอยูที่
30,702 บัญชี DOAE Smart Check ยอดการดาวนโหลดอยูที่ 3,660 บัญชี การเรียนรูผานอิเล็กทรอนิกส
ยอดผูเขาเรียน 563 ราย
2) ผลการดําเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผาน DOAE Farmbook
Application ขอมูลตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เปาหมาย 1,140,000 ครัวเรือน รวมผลการใช
ประโยชนและการปรับปรุง 543,517 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 51.45 (ผลการปรับปรุง 160,588 ครัวเรือน
และการใชประโยชน 382,929 ครัวเรือน)
3) ผลการออกพื้นที่เพื่อติดตามและสอนการใชงานแอปพลิเคชัน DOAE
Farmbook ณ อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ, อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และงานมหกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จังหวัดขอนแกน
4) แอปพลิเคชัน...
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4) แอปพลิเคชัน Doae Smart Check เพิ่มฟงกชันใหมเปนหมวดหมู คือ
แหล งผลิ ต (แสดงรายละเอี ยดข อมู ลจากระบบสารสนเทศการผลิ ตทางด านการเกษตร (รต.)
ระบบนํ าทาง
ของ Google Map เพื่อไปยังแหลงผลิตที่เลือก) แหลงรับซื้อ และแปลงใหญ โดยแตละหมวดหมูสามารถเลือกขอมูล
ที่ตองการได 1. แหลงผลิตพืช 2. แสดงที่ตั้งของแหลงผลิต แปลงใหญ และแหลงรับซื้อผลผลิต
5) ระบบฝกอบรมบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร เมนูคนหาบุคลากร สามารถ
คนหาไดจากเลขบัตรประจําตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล เมื่อไดขอมูลที่คนหาแลว ยังสามารถดูหลักสูตรที่ผานการ
อบรมแลวได เมนูคัดเลือกบุคลากร สามารถคนไดจากชื่อหลักสูตร เมื่อไดหลักสูตรที่ตองการแลว สามารถคัดเลือก
บุคลากรตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ จากปุม คัดเลือกบุคลากร ในระบบมีหลักสูตรทั้งสิ้น 23 หลักสูตร
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน
1) ดําเนินการทดสอบกู คืนขอมูล เมื่ อวัน ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองศูนยปฏิบัติการเครือขาย จํานวน 10 ระบบ ประกอบดวย 1) ระบบขอมูลบริหารงานบุคคล (APP) 2) ระบบ
ขอมูลบริหารงานบุคคล (DB) 3) ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (APP) 4) ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (DB) 5) ระบบ
สารสนเทศทางดานบริหารจัดการองคกร 6) ระบบสารสนเทศองคกรเกษตรกร 7) ระบบฐานขอมูลงานวิจัยดานสงเสริม
การเกษตร 8) ระบบแผนปฏิบัติราชการผูบริหาร 9) ระบบบริการขอมูลแผนที่สงเสริมการเกษตร (SSMap)
10) ระบบรับสมัครออนไลน หลักสูตร นสก.
2) จัดสงรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน
ระดับสวนงานยอย (แบบติดตาม ปย.2) รอบ 9 เดือน ใหกลุมพัฒนาระบบบริหารเรียบรอยแลว (หนังสือศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ กษ 1007/851 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การรับฟงขอคิดเห็นและขอรองเรียน
เดือนกรกฎาคม 2561 มีเรื่องรองเรียน 1 เรื่องจากสํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่ กษ 0220/3747 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แจงปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวไรออย โดยเกษตรกร
ตองการใหกรมสงเสริมการเกษตร สํารวจ เรงใหเกษตรกรผูปลูกออยขึ้นทะเบียนผูปลูกออยใหชัดเจน เพื่อใหขอมูล
เป น ป จ จุ บั น ผู ร อ งคื อ สภาเกษตรกรจั ง หวั ด สิ ง ห บุ รี รั บ เรื่ อ งเมื่ อ วั น ที่ 12 กรกฎาคม 2561 ผู รั บ ผิ ด ชอบ
นายอรุณชัย ศิริทรัพย ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การเผยแพรประชาสัมพันธ
รายงานการประชาสัม พัน ธผา นระบบออนไลน Reportnews ผลการรายงานตั้งแต
เดื อนตุ ล าคม 2560 – เดื อนกรกฎาคม 2561 รวม 96 เรื่อง ไดแก เดือนตุล าคม 2560 จํานวน 7 เรื่ อง
เดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวน 5 เรื่อง เดือนธันวาคม 2560 จํานวน 6 เรื่อง เดือนมกราคม 2561 จํานวน 5 เรื่อง
เดือนกุมภาพันธ 2561 จํานวน 7 เรื่อง เดือนมีนาคม 2561 จํานวน 10 เรื่อง เดือนเมษายน 2561 จํานวน 6 เรื่อง
เดื อนพฤษภาคม 2561 จํานวน 5 เรื่ อง เดื อนมิ ถุน ายน 2561 จํานวน 8 เรื่ อง และเดื อนกรกฎาคม 2561
จํานวน 7 เรื่อง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานการพัฒ นาสมรรถนะของบุค ลากรศูน ยเ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 แบงเปน 2 สวน คือ
1.จัดโดย...
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1. จัดโดย : หนวยงานภายนอก มีอบรม 5 เรื่อง
1) อบรม : Data Analytics and Big Data ระหวางวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561
ณ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร จั ด โดย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ผู เ ข าอบรม คื อ นางสิ ริ ลั ก ษณ น อยเคี ย ง
และนายอุดมพงษ ตวงประยงค
2) อบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักวิทยาการขอมูลภาครัฐ สําหรับเจาหนาที่
ผูดูแลระบบที่ตองบริหารจัดการขอมูลในหนวยงาน ระหวางวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารซอฟตแวรพารค นนทบุรี จัดโดย สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผูเขาอบรม คือ นายสรายุทธ สิริภูษิต
3) อบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักวิทยาการขอมูลภาครัฐ สําหรับผูบริหาร
ที่ดูแ ลแผนยุท ธศาสตรทางดา นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในวัน ที่ 9 และวัน ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร
ซอฟตแวรพารค นนทบุรี จัดโดย สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผูเขาอบรม คือ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผูอํานวยการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) อบรม : หลักสูตรทักษะดิจิทัลสําหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสูรัฐบาล
ดิจิทัล ในวันที่ 4, 11 และวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผูเขาอบรม คือ นางรัตนาภรณ เตียวประเสริฐ นายพิศาล สองมณี และนายอรุณชัย ศิริทรัพย
5) อบรม : Data Analytics and Big Data ระหวางวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูเขาอบรม คือ นางสาวกิตติยา รินเพ็ง
6) สัมมนา : หนวยงานเชื่อมโยงรวมใชประโยชนขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนกลาง
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรามา การเดน กรุงเทพฯ จัดโดย กรมการปกครอง ผูเขารวมสัมมนา
คือ นางอาธิดา รักวงษ และนางสาวนิวัฒนา ตั้งชนมจํารัส
7) อบรม : หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ Advance ระหวางวันที่ 21
ถึง 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี ผูเขารับการอบรม คือ นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา และนายวรวุฒิ ออยหวาน
2. รวมเปนวิทยากร
1) บรรยายหัวขอ แบบรายงานการขับเคลื่อน ศดปช.ทางออนไลน วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ณ จังหวัดปทุมธานี วิทยากร คือ นายพรชัย ทุราช
2) บรรยายหัวขอ การใชประโยชนจาก SSMAP และ แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook
วัน ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอยุธ ยา แกรนด โฮเต็ล จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา วิท ยากร คือ
นายสราวุธ วงศทรัพยสิน นายปาณัสม จรูญรัตน และนางสาวปยะพร ชึลเลอร
3) สัมมนา : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขต ครั้งที่ 2/2561 บรรยายหัวขอ Big Data
ในงานสงเสริมการเกษตร วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด แอนด พลาซา จังหวัดประจวบคีรีขันธ
(สสก.ที่ 2 จังหวัดราชบุรี) วิทยากร คือ นายสรายุทธ สิริภูษิต
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 แนวทางการเลื่อนเงินเดือนขาราชการและเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ครั้งที่ 2
ประจําป 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561)
กรมสงเสริมการเกษตร มีหนังสือแจงแนวทางการเลื่อนเงินเดือนขาราชการและเลื่อนขั้น
คา จ างลู กจางประจํ าฯ ซึ่ งฝ า ยบริ ห ารทั่ วไปไดมีห นังสือแจงเวีย นกลุม/ฝาย เพื่อแจงใหขาราชการบัน ทึกตัว ชี้วัด
รายบุ คคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรั พยากรบุคคล (DPIS) ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวั น ที่ 31 กรกฎาคม 2561
และผอ.กลุ ม /หน.ฝ า ย ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการในระบบ (หลั ง จากมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิ นฯ) โดยกองการเจาหนาที่ จะปด ระบบภายในวั นที่ 20 สิงหาคม 2561
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ความกาวหนาการดําเนินงานคณะทํางานฝายจัดการบริการความรู “Knowledge
Café” งานเกษตรสรางชาติ
1. แนวทางการจั ด กิ จ กรรมการบริ ก ารความรู ภ ายใต แ นวคิ ด “Knowledge Café”
เปน การใหบ ริการความรู ดา นการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรหรือประชาชนผูส นใจ
สามารถนําไปตอยอดในการเพิ่มมูลคาผลผลิตได ที่สอดคลองเหมาะสมกับสังคมเมือง ตกแตงดวย โทนสีฟาน้ําทะเล
สีขาว และ สีเขียว สื่อใหเห็นถึงแรงบันดาลใจ ความทันสมัย
2. รายละเอียดการจัดนิทรรศการ แบงออกเปน 4 สวน คือ สวนบริการความรูดานการเกษตร
สวนบริการหองสมุดความรูการเกษตร สวนคลินิกบริการคําแนะนํา และสวนสาธิตเกร็ดความรูดานการเกษตร
3. กิจกรรมนันทนาการ ดําเนินการจัดระหวางวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561
จํานวน 4 วันๆ ละ 2 รอบ พรอมจัดหาของรางวัลที่สื่อถึงการจัดงานสําหรับผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 3 ชนิด
จํานวนรวมไมนอยกวา 1,000 ชิ้น (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
....................................................
(นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)
ผูทํารายงานการประชุม

....................................................
(นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ)
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
ผูตรวจรายงานการประชุม

