
รายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ครั้งท่ี 7/2561 ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 

ดําเนินการประชุมผานระบบ Meetbox ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
ผูมาประชุม 
1. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิร ิ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน 
2. นางสาวยุพา  แซชื้อ  ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตร  
3. นางสุวรรณี  ศิริรัตนภิญโญ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ  
4. นายสรายุทธ  สิรภิูษิต  ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ  
5. นายรุงศิริ  ประสงค  ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
  และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร  
6. นายสัมฤทธิ์  เทวะภูมิ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร  
7. นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป  
8. นางสิริลักษณ  นอยเคียง  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายชํานาญการพิเศษ  
9. นางรัตนาภรณ  เตียวประเสริฐ  นักวิชาการสถิตชิํานาญการ  
10. นางอนงคนาฏ  ศรีรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
11. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
12. นางอาธิดา  รักวงษ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
13. นายวรวฒุิ  ออยหวาน  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
14. นายพรชัย  ทุราช  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
15. นางสาวรตยิง  โลยะลา  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
16. นายกิติศักดิ์  ปญญาทรานนท  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
17. นายอุดมพงษ  ตวงประยงค  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
18. นายอรุณชัย  ศิริทรัพย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ    
19. นายพิศาล  สองมณี  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
20. นายสราวธุ  วงศทรัพยสิน  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ  
21. นายสมเจต  หนูอน  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ  
22. นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  
23. นางสาวนารีรัตน  บัลลังก  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
24. นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
25. นายฐิติพงษ  วรสวัสดิ ์  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
26. นางสาวภูรีนชุ  ไกรรมย  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
27. นางสาวกชพรรณ  เกษอินทรษา  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
28. นายณรงค  รักอาชีพ  นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน  
29. นางสาวชิลาวัลย  เผามุน ี  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
30. นายสุฤชัย  คลายเชียงราก  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
31. นายกฤษฎา  ธรรมสิทธิ ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
32. นายประพนธ  จิ้วจิ้น  นักสถิติ  
33. นายกฤษณะ  พูลทรัพย  นักสถิติ  
                                                      34. นางสาว... 
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34. นางสาวณิวัฒนา  ตั้งชนมจํารัส นักสถิติ  
35. นางสาวไกลกังวล  เพชระบูรณิน เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
36. นางสาววัลยศิริ  ไทยแท  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
37. นายปฐม  บุญทองนุม  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
38. นางสาวชมภู  สนนุช  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
39. นายปาณัสม  จรูญรัตน  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
40. นางสาวปยะพร  ชึลเลอร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
41. นายนิรันดร  ออนนอมดี  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
42. นายนนทกานต  ตรันเจริญ  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
43. นายปวเรศ  ทองลอย  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
44. นางสาวสิริรชา  แกวหยอง  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
45. นายภูบดี  ศิวาวงศ  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
46. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน  เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย  
47. นายธีระวัฒน  เฉิดละออ  เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย  
48. นางจีรวรรณ  หนูเจริญ  เจาพนักงานธุรการ  
49. นางสาวอุไรวรรณ  บัวจนัทร   เจาพนักงานธุรการ  
50. นางมลวิภา  อรรถฐาเมศร  พนักงานราชการพิเศษ  

เจาหนาท่ีแสดงความเห็นผานระบบดังกลาว ตั้งแตวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 จนถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 

  นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปดประชุม
ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 การประชุมครั้งนี้ ไมมีเรื่องใดจะแจงใหทราบ ขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันพุธท่ี 20 มิถุนายน 2561 
   รายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันท่ี 20 
มิถุนายน 2561 ท้ังนี้ ไดดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2561 พรอมเอกสารประกอบวาระการประชุม
ครั้งท่ี 7/2561 ข้ึนระบบ Meetbox ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีเว็บไซต http://ictc.meetbox.doae.go.th 
ซ่ึงยังไมมีผูเขาแกไข/รับรองรายงานการประชุม  
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 3.1 งบประมาณป 2561 และการจัดซ้ือจัดจาง  
  รายงานผลการใชจายเงินและการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
  งบดําเนินงาน ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 70,079,780 บาท 
ผูกพัน/รับราคา/ใชจริง 68,770,763.27 บาท คงเหลือ 1,008,574.99 บาท และกลุมดําเนินการจัดสงแผนการ
ติดตามงานระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ซ่ึงฝบร.ไดประมาณการคาใชจาย จํานวน 960,000 บาท 
คงเหลือเงินจากแผนการใชจายฯ จํานวน 45,842.47 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
  งบลงทุน ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 7 กลุม 9 รายการ  

1) กลุมรายการท่ี 1 เครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ตและเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค 
คณะกรรมการตรวจรับฯ สรุปผลการตรวจรับ เสนอ กรมฯ ผาน กองคลัง เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561   

2) กลุมรายการ... 
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2) กลุมรายการท่ี 2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ 
คณะกรรมการตรวจรับฯ สรุปผลการตรวจรับ เสนอ กรมฯ ผาน กองคลัง เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561   

3) กลุมรายการท่ี 3 ระบบมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลกรมสงเสริมการเกษตร 
ESB บริษัท ไอ วายด จํากัด ดําเนินการติดตั้งเครื่องเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางติดตั้งระบบฯ 

4) กลุมรายการท่ี 4 ชุดโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับฯ สรุปผล
การตรวจรับ เสนอ กรมฯ ผาน กองคลัง เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561   

5) กลุมรายการท่ี 5 ระบบปองกันภัยคุกคามบนเครือขายเสมือน คณะกรรมการ   
ตรวจรับฯ สรุปผลการตรวจรับ เสนอ กรมฯ ผาน กองคลัง เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561   

6) กลุมรายการที่ 6 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลพรอมซอฟตแวร 
จํานวน 2 รายการ บริษัท แอมโปรไมโครซิส จํากัด สงมอบของเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 (ยังไมครบ) และกลุม
รายการท่ี 7 เครื่องพิมพแบบเลเซอร บริษัท แอมโปรไมโครซิส จํากัด สงมอบของเม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 
  กองคลัง แจงการปดรับใบสําคัญ 1) ปดรับใบสั่งซ้ือสั่งจาง (PO) ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
2) ปดรับใบสําคัญเบิกเงินสด/ใบแจงหนี้ ในวันท่ี 12 กันยายน 2561 ในสวนของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ขอความรวมมือทุกกลุมสงใบสั่งซ้ือสั่งจาง (PO) ถึงฝายบริหารท่ัวไป ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 
และใบสําคัญเบิกเงินสด/ใบแจงหนี้ ถึงฝายบริหารท่ัวไป ภายในวันท่ี 5 กันยายน 2561 
มติท่ีประชุม รับทราบ และขอใหกลุม/ฝาย ท่ีรับผิดชอบรายการจัดซ้ือ จัดจาง ตรวจสอบผลงาน และเรงรัด 
การเบิกจาย 
 3.2 ผลการดําเนินงานประจาํเดือนกรกฎาคม 2561 

  3.2.1  กลุมทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1) การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรป 2561 ตามสถานท่ี 

ข้ึนทะเบียน ตัดยอดขอมูล ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 จํานวน 3,266,090 ครัวเรือน จากเปาหมาย 5.7 ลานครัวเรือน 
คิดเปนรอยละ 57.30 ตามสถานท่ีตั้งแปลง ตัดยอดขอมูล ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 บันทึกขอมูลแลว  
จํานวน 1,324,150 ครัวเรือน เนื้อท่ีปลูก 19,539,056.91 ไร บันทึกผลผานการตรวจสอบแลว จํานวน 32,606 ครัวเรือน 
เนื้อท่ีปลูก 630,078.82 ไร หากเทียบจากป 2560 ข้ึนทะเบียนและปรับปรุงท้ังหมด 4 ลานครัวเรือน ดําเนินการ
ไดรอยละ 32.55 ท้ังนี้ จะทําหนังสือเรงรัดการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวเพ่ือใหพรอมสําหรับโครงการ/มาตรการ
ชวยเหลือของภาครัฐตอไป 
  2) จัดพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกร ขอจัดพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกรเพ่ิมเติม
เพ่ือจัดพิมพใหเกษตรกรรายใหม และทดแทนเลมเดิมเม่ือเกษตรกรแจงเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนหรือทําสมุด
ทะเบียนเกษตรกรสูญหาย ประมาณความตองการ จํานวน 400,000 เลม งบประมาณ 4,000,000 บาท  
อยูระหวางเสนอกรมลงนามสัญญา 
 3) จัดทําและสงขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2560/61 
และขอมูลเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2560/61 ท่ีประสบภัยพิบัติใหกับ ธ.ก.ส. ในเดือนกรกฎาคม 2561  
จํานวน 2 ครั้ง รวมท้ังหมดตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวน 33 ครั้ง 
 4) ระบบทะเบียนเกษตรกรใหม (บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด) ลงนามสัญญา 
วันท่ี 16 มีนาคม 2561 สงมอบงานงวดท่ี 1 เรียบรอยแลว (งานงวดท่ี 1 คือ ศึกษาระบบเดิม/ออกแบบฐานขอมูลใหม   
/นําเขาฐานขอมูลใหม) ในสวนของงานงวดท่ี 2 กําหนดสงมอบงานวันท่ี 14 กรกฎาคม 2561 (งานงวดท่ี 2 คือ  
ระบบในภาพรวม/ระบบรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร/ระบบยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร) บริษัทฯ    
ไดสงมอบงานงวดท่ี 2 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ขณะนี้อยูระหวางการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับฯ 
ไดมีการประชุมเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561  
          5) การจาง... 
 



ห น า  | 4 
 

5) การจางเหมานําแอปพลิเคชัน “คูมือการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ป 2561” 
ข้ึน  App Store และ Play Store ลงนามสัญญาเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 ไดเตรียมขอมูลคูมือท่ีปรับแก 
เปนป 2561 ไวเรียบรอยแลว นัดหารือบริษัทวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 

6) รวมสัมมนา “โครงการสัมมนาหนวยงานเชื่อมโยงรวมใชประโยชนขอมูล 
จากฐานขอมูลทะเบียนกลาง” โดย สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2561  
เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 4 โรงแรมรามาการเดนท เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ในการสัมมนา
เปนการบรรยายใหความรูและเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการ        
เสวนาเรื่อง การลดสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล                 
และการบูรณาการฐานขอมูลทะเบียนราษฎรกับระบบแผนท่ีภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) สํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง สําหรับการสัมมนาในครั้งนี้ไดมีการเรงรัดใหทุกหนวยงานดําเนินการตามโครงการการประเมิน  
ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐและโครงการยกเลิกสําเนาเอกสาร โดยใหมี 
การเก็บพิกัดตําแหนงจุดใหบริการประชาชน ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2561        
โดยเปาหมายการปกหมุดระบุพิกัดตําแหนงทางดิจิทัลกวา 60,000 จุดท่ัวประเทศ ผานทางเว็บไซต  CITIZENinfo 
ท่ีURL https://citizen.info.go.th โดยตองดําเนินการใน 3 กิจกรรมหลัก คือ ระบบปกหมุด ระบบสํารวจความพรอม                      
และระบบเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ ท้ังนี้ กลุมทะเบียนเกษตรกรอยูระหวางการศึกษาขอมูลในเว็บไซตเพ่ือดําเนินการตอไป 
    7) การใหบริการขอมูลทะเบียนเกษตรกร จํานวน 5 เรื่อง คือ (1) ขอขอมูล
ครัวเรือน และเนื้อท่ีปลูกพืช ป 2560 และ 2561 จํานวน 18 ชนิด เพ่ือเทียบขอมูลกับ รต. (ขาวนาป/ปรัง 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถ่ัวเหลือง มันสําปะหลัง กาแฟ สับปะรดโรงงาน ปาลมน้ํามัน ยางพารา ลําไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน 
มังคุด ลองกอง กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ มันฝรั่ง) (2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ขอ
ขอมูลครัวเรือน และเนื้อท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและมันสําปะหลัง ป 2560 จําแนกขนาดเนื้อท่ีปลูก เพ่ือเตรียม
โครงการชวยเหลือเกษตรกร (3) กองแผนงาน ขอขอมูลหนี้สินชาวนา ป 2560 จําแนกรายจังหวัด (4) สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ขอขอมูลเนื้อท่ีปลูกพืช จํานวน  14 ชนิด ยอนหลังตั้งแตป 2558-2560 เพ่ือประกอบการทํา 
Big data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ขาวนาป/ปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน  
สับปะรดโรงงาน ออยโรงงาน ถ่ัวเหลือง ลําไย ไมผลชนิดอ่ืน (ยกเวนลําไย)  หอมหัวใหญ หอมแดง กระเทียม มันฝรั่ง) 
(5) สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ขอขอมูลครัวเรือน และเนื้อท่ีปลูกพืช จํานวน 5 ชนิด จําแนกมีเอกสาร
สิทธิ์และไมมีเอกสารสิทธิ์ (ขาวนาป มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน ปาลมน้ํามัน) 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

     3.2.2  กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
                                      1) การเปรียบเทียบขอมูลเนื้อท่ีปลูกพืช ระหวางระบบทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
และระบบสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร (รต.) ป 2560 เนื้อท่ีปลูกขาวนาป ทบก. จํานวน 52.85 ลานไร 
รต. จํานวน 58.92 ลานไร เนื้อท่ีปลูกยางพารา ทบก. จํานวน 13.47 ลานไร รต. จํานวน 24.86 ลานไร และเนื้อท่ี
ปลูกมันสําปะหลัง ทบก. จํานวน 5.92 ลานไร เนื้อท่ีเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง จํานวน 6.57 ลานไร เปนตน ป 2561 
(ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561) เนื้อท่ีปลูกขาวนาป ทบก. จํานวน 12.35 ลานไร รต. จํานวน 27.36 ลานไร  
เนื้อท่ีปลูกยางพารา ทบก. จํานวน 5.85 ลานไร รต. จํานวน 19.74 ลานไร และเนื้อท่ีปลูกมันสําปะหลัง ทบก. 
จํานวน 1.02 ลานไร เนื้อท่ีเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง จํานวน 0 ลานไร เปนตน  
                                      2) สารสนเทศสงเสริมการเกษตร (http://www.agriinfo.doae.go.th) การเขารับบริการ
เว็บไซตเดือนกรกฎาคม 2561 มีผูเขารับบริการ จํานวน 9,104 ครั้ง เทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 11.3 ความพึงพอใจของผูเขารับบริการเว็บไซต พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48 
ขอมูลท่ีเขาชมมากท่ีสุด คือ การปลูกพืช ป 2561  
          3) การใหบริการ... 
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                                      3) การใหบริการขอมูล จํานวน 9 ราย สวนใหญเปนพืชหลักและพืชรอง ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการขอมูล พบวา ความพึงพอใจตอความรวดเร็วในการจัดสงขอมูล พึงพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 65 
ความพึงพอใจตอคุณภาพของขอมูลพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58  
                                      4) ผลการดําเนินงานดานแผนท่ี  

• ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตัดยอดขอมูล ณ วันที่ 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 เปาหมายการจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิ ทัล ป  2562  
จํานวน 1,000,000 แปลง แบงเปน สสก.ท่ี 1 จํานวน 13,600 แปลง สสก.ท่ี 2 จํานวน 62,000 แปลง สสก.ท่ี 3 
จํานวน 51,200 แปลง สสก.ท่ี 4 จํานวน 140,700 แปลง สสก.ท่ี 5 จํานวน 156,100 แปลง สสก.ท่ี 6  
จํานวน 210,500 แปลง สสก.ท่ี 7 จํานวน 133,200 แปลง สสก.ท่ี 8 จํานวน 133,200 แปลง และสสก.ท่ี 9 
จํานวน 99,500 แปลง 
                                      5) เว็บบล็อก GIS (http://gisblog.doae.go.th) นําบทความข้ึนจํานวน 2 บทความ 
ไดแก แผนท่ีแสดงแหลงผลิตพืชจากขอมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล (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) ระบบรายงานพ้ืนท่ี บริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด จะเขามานําเสนอความกาวหนา
ของระบบงานประจําเดือนกรกฎาคม 2561 ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
                                      7) การติดตามการวาดแปลงใหญ แปลงใหญทุเรียน ระหวางวันท่ี 3 – 5 
กรกฎาคม 2561 ณ ตําบลพลงตาเอ่ียม อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง พ้ืนท่ีแปลงใหญ จํานวน 72 แปลง (จากเดิม 
41 แปลง) และแปลงใหญมันสําปะหลัง ระหวางวันท่ี 23 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ ตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือตรวจสอบขอมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และสอบถามขอมูลความตองการสนับสนุน
ปจจัยตางๆ ของแปลงใหญ 
                                      8) การจัดทําขอมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลของสมาชิกแปลงใหญ  
เดือนกรกฎาคม 2561 ขอมูลแปลงยอยท้ังสิ้น 155,414 แปลง จํานวนแปลงใหญท่ีสามารถแสดงผลเปนแผนท่ีได 
จํานวน 3,498 แปลง  
                                      9) การใหบริการขอมูลพ้ืนท่ี จํานวน 2 เรื่อง คือ (1) สํานักสงเสริมและจัดการ
สินคาเกษตร ขอขอมูลแผนท่ีเนื้อท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  4 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค พิษณุโลก 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ขอแผนท่ีวิเคราะหคาดิน NPK 
ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 
                                      10) การจัดทําแผนท่ีรอยละการข้ึนทะเบียนเกษตรกรในพ้ืนท่ีลุม 12 ทุง 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

 3.2.3  กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
1) โครงการสงเสริมการเกษตร งบเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ดําเนินการพัฒนาระบบ ชี้แจง/แนะนํา และตอบปญหาการใชระบบงาน รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
นําเสนอหนาจอระบบงาน 
    2) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชนไดประสานแจงวา 
ไดเขารวมประชุมหารือเพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี 
          เม่ือวันท่ี... 
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เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 ประชุมเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมบัวฉัตร ชั้น 8 อาคารกรมการปกครอง               
ท่ีประชุมแจงวา ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ขอมูลสมาชิกมีเลขประจําตัวประชาชนแลว ความพรอมดําเนินการ
จัดทํา Web Service ในการเชื่อมโยงขอมูลไปยัง Linkage Center กรมการปกครอง อยูระหวางการพัฒนาตองดําเนินการ                 
ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชนไดทําหนังสือขอใหศูนยเทคโนโลยี     
สารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองขอมูลสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับขอมูลทะเบียนราษฎร 
กรมการปกครอง ซ่ึงไดประสานคุณบุญยิ่ง ชางสัจจา สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ในการตรวจสอบ
ความถูกตองขอมูลสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับขอมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง เนื่องจากการจัดทํา Web Service 
ในการเชื่อมโยงขอมูลไปยัง Linkage Center กรมการปกครอง ขอมูลสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตองถูกตองและมีตัวตน     
และสงขอมูลสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพ่ือใชในการตรวจกับขอมูลทะเบียนราษฎร คือ เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล 
กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศไดจัดทําขอมูลสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จํานวน 1,824,340 ราย เปนแฟม Excel เก็บลง
แผน CD สงใหกรมการปกครอง พรอมท้ังแจงความตองการขอขอมูลสมาชิกเพ่ิมเติมจากกรมการปกครอง หลังจาก    
การตรวจขอมูลแลว โดยขอใหสงกรมสงเสริมการเกษตรตอไป ไดออกหนังสือสงกรมการปกครองแลว รายละเอียด  
การสงขอมูล ขอขอมูลสมาชิกเพ่ิมเติมจากขอมูลทะเบียนราษฎร และแจงสถานะผลการตรวจสอบขอมูล และขอเขารับ                
การฝกอบรมการจัดทํา Web Service ในการเชื่อมโยงขอมูลไปยัง Linkage Center กรมการปกครองแจงวาตนเดือนหนา                 
ใหประสาน ซ่ึงคาดวาเดือนสิงหาคม 2561 จะมีการจัดฝกอบรม 
    2) โครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ฤดูแลง หลังนา ป 2560/61 
และโครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2561 ดําเนินการสงขอมูลเกษตรกร ใหธนาคาร      
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือดําเนินการโอนเงินใหเกษตรกร 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)   
มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 3 .2.4 กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) Computer and Network  
     1.1) ระบบอินเตอรเน็ต 1.1.1) Domestic Traffic (การใชอินเตอรเน็ต

ภายในประเทศ) ความเร็ว 1 GB ใชงานอยู 95.52 MB  1.1.2) Inter Traffic (การใชอินเตอรเน็ตภายนอก
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% มีความเสี่ยงท่ีจะทําให
ไมสามารถจายกระแสไฟฟาสํารอง เม่ือ Load เกิน 100% และเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. 
ไดเขาพบอาจารยสุวิมล สัจจวาณิชย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือใหขอมูลรายละเอียด
หอง Data Center ของกรมสงเสริมการเกษตร โดยจากการคํานวณเบื้องตนหากทางกรมฯ ตองการจัดหา UPS ท่ีมี
ขนาดใหญกวาเดิม บริเวณหองท่ีจะจัดวาง UPS ดังกลาว ควรตองทําการเสริมคานเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง 
          1.3) จุดกระจาย... 



ห น า  | 7 
 
 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 รวมท้ังสิ้น 95 AP 
 2) Cyber Sercurity จัดทําเว็บไซต Cyber Security ชื่อ URL : 
https://cybersecurity.doae.go.th ดําเนินการเพ่ิมวิดีโอท่ีนาสนใจ และปรับแตงความสวยงาม 

 3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 2560 – 2564  
  3.1) Digital Literacy  

- ทําหนังสือแจงเวียนกอง/สํานัก เชิญอบรมหลักสูตรการใชแอปพลิเคชัน
นําทาง เปดรับสมัครทางออนไลนท่ีเว็บไซต http://dl.doae.go.th ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 กําหนดอบรม 
ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมสงเสริมการเกษตร 
    4) งานท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก 1. ระบบลงทะเบียนฝกอบรมอาชีพดาน
การเกษตร (งานเกษตรสรางชาติ) ท่ี URL : http://register-kasetsangchat.doae.go.th ดําเนินการทดสอบระบบรวมกับ
ผูแทนจากฝายเลขาคณะทํางานฝายจัดการฝกอาชีพดานการเกษตร (กองสงเสริมโครงการพระราชดําริการจัดการพ้ืนท่ี                
และวิศวกรรมเกษตร) เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ณ หองกลุมระบบเครือขายฯ และดําเนินการแกไขระบบใหมี
ความถูกตองพรอมแจงฝายเลขาฯ เปดใชงานระบบฯ เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 2. ระบบคลังรูปภาพ ดําเนินการ 
เปดสิทธิ์การอัพโหลดรูปภาพให กับผู ใชงาน จํานวน 217 คน พรอมประสานฝายโสตฯ เพ่ือสอนการเ ข า ใ ช ง า น                
หนาบริหารจัดการระบบในสวนของ Admin 3. การจัดทําเว็บไซต 50 ป กรมสงเสริมการเกษตร ปรับแกไขหัวขอ
กิจกรรมจาก “สืบสานปณิธานเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน” เปน “อาคาร เกษตรสิริสุข ในโอกาสครบรอบ 50 ป        
กรมสงเสริมการเกษตร” และแกไขเนื้อหากิจกรรมใหสอดคลองกับหัวขอใหมขางตน 4. ระบบคลังความรูและส่ือการ
เรียนรู มีการปรับปรุง/เพ่ิมวิชาทุกสัปดาห และเพ่ิมไฟลเสียงในรายวิชา จํานวน 30 ไฟลเสียง 5. ระบบรายงาน
สถานการณการระบาดศัตรูพืช ประชุมรวมกับผูอํานวยการกลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช และทีมงาน  
เพ่ือจัดทําระบบฯ ใหสามารถรายงานและประมวลผลไดแทนระบบเดิม เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. 
หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการศึกษาระบบงานเดิม (http://forecast.doae.go.th) 
และจัดเก็บความตองการของผูใชงาน พัฒนาระบบบันทึกขอมูลเพ่ือใชงานแทนระบบเดิม (รายงานเรงดวน) 6. ระบบ
ลงทะเบียนเพ่ือสอบวัดระดับความรูความสามารถทางดานดิจิทัล (http://dl.doae.go.th) ปรับปรุงแบบลงทะเบียน 
เพ่ิมการเลือกหลักสูตรและรอบการอบรม 7. ระบบสงตอ/ตรวจแกหนังสือราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ดําเนินการติดตั้ง File Server สราง Shared Directory และ User กําหนด Permission และทดสอบการใชงาน 
8. ระบบ Authentication จัดทํา LDAP Server โดยใชขอมูลเริ่มตนจากระบบ DPIS และทดสอบการใชงาน 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
   3.2.5  กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ยอดการดาวนโหลดอยูท่ี
30,702 บัญชี DOAE Smart Check ยอดการดาวนโหลดอยูท่ี 3,660 บัญชี การเรียนรูผานอิเล็กทรอนิกส  
ยอดผูเขาเรียน 563 ราย 
    2) ผลการดําเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผาน DOAE Farmbook 
Application ขอมูลตัดยอด ณ วันท่ี 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) ผลการออกพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามและสอนการใชงานแอปพลิเคชัน DOAE 
Farmbook ณ อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ, อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และงานมหกรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จังหวัดขอนแกน 

4) แอปพลิเคชัน... 
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    4) แอปพลิเคชัน Doae Smart Check เพ่ิมฟงกชันใหมเปนหมวดหมู คือ  
แหลงผลิต (แสดงรายละเอียดขอมูลจากระบบสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร (รต.) ระบบนําทาง 
ของ Google Map เพ่ือไปยังแหลงผลิตท่ีเลือก) แหลงรับซ้ือ และแปลงใหญ โดยแตละหมวดหมูสามารถเลือกขอมูล 
ท่ีตองการได 1. แหลงผลิตพืช 2. แสดงท่ีตั้งของแหลงผลิต แปลงใหญ และแหลงรับซ้ือผลผลิต  
    5) ระบบฝกอบรมบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร เมนูคนหาบุคลากร สามารถ
คนหาไดจากเลขบัตรประจําตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล เม่ือไดขอมูลท่ีคนหาแลว ยังสามารถดูหลักสูตรท่ีผานการ
อบรมแลวได เมนูคัดเลือกบุคลากร สามารถคนไดจากชื่อหลักสูตร เม่ือไดหลักสูตรท่ีตองการแลว สามารถคัดเลือก
บุคลากรตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ จากปุม คัดเลือกบุคลากร ในระบบมีหลักสูตรท้ังสิ้น 23 หลักสูตร 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 มติท่ีประชุม    รับทราบ   

 3.3  การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน  
   1) ดําเนินการทดสอบกูคืนขอมูล เม่ือวันท่ี 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) ระบบบริการขอมูลแผนท่ีสงเสริมการเกษตร (SSMap)  
10) ระบบรับสมัครออนไลน หลักสูตร นสก. 
   2) จัดสงรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน 
ระดับสวนงานยอย (แบบติดตาม ปย.2) รอบ 9 เดือน ใหกลุมพัฒนาระบบบริหารเรียบรอยแลว (หนังสือศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ท่ี กษ 1007/851 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

3.4  การรับฟงขอคิดเห็นและขอรองเรียน  
  เดือนกรกฎาคม 2561 มีเรื่องรองเรียน 1 เรื่องจากสํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ท่ี กษ 0220/3747 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แจงปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวไรออย โดยเกษตรกร
ตองการใหกรมสงเสริมการเกษตร สํารวจ เรงใหเกษตรกรผูปลูกออยข้ึนทะเบียนผูปลูกออยใหชัดเจน เพ่ือใหขอมูล
เปนปจจุบัน ผูรองคือ สภาเกษตรกรจังหวัดสิงหบุรี รับเรื่องเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 ผูรับผิดชอบ  
นายอรุณชัย ศิริทรัพย ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

 3.5 การเผยแพรประชาสัมพันธ  
       รายงานการประชาสัมพันธผานระบบออนไลน Reportnews ผลการรายงานตั้งแต 

เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกรกฎาคม 2561 รวม 96 เรื่อง ไดแก เดือนตุลาคม 2560 จํานวน 7 เรื่อง  
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 
เดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 5 เรื่อง เดือนมิถุนายน 2561 จํานวน 8 เรื่อง และเดือนกรกฎาคม 2561  
จํานวน 7 เรื่อง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 ระหวางวันท่ี 2 - 4 กรกฎาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูเขาอบรม คือ นางสิริลักษณ นอยเคียง  
และนายอุดมพงษ ตวงประยงค  
           2) อบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักวิทยาการขอมูลภาครัฐ สําหรับเจาหนาท่ี
ผูดูแลระบบท่ีตองบริหารจัดการขอมูลในหนวยงาน ระหวางวันท่ี 9 - 12 กรกฎาคม 2561 และวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 
ณ อาคารซอฟตแวรพารค นนทบุรี จัดโดย สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผูเขาอบรม คือ นายสรายุทธ สิริภูษิต  
           3) อบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักวิทยาการขอมูลภาครัฐ สําหรับผูบริหาร 
ที่ดูแลแผนยุทธศาสตรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 9 และวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร
ซอฟตแวรพารค นนทบุรี จัดโดย สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผูเขาอบรม คือ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผูอํานวยการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           4) อบรม : หลักสูตรทักษะดิจิทัลสําหรับบุคลากรภาครัฐเพ่ือการขับเคลื่อนสูรัฐบาล
ดิจิทัล ในวันท่ี 4, 11 และวันท่ี 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 ระหวางวันท่ี 18 – 20 กรกฎาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูเขาอบรม คือ นางสาวกิตติยา รินเพ็ง 
           6) สัมมนา : หนวยงานเชื่อมโยงรวมใชประโยชนขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนกลาง 
เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรามา การเดน กรุงเทพฯ จัดโดย กรมการปกครอง ผูเขารวมสัมมนา  
คือ นางอาธิดา รักวงษ และนางสาวนิวัฒนา ตั้งชนมจํารัส 
           7) อบรม : หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับ Advance ระหวางวันท่ี 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 วันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 
ณ จังหวัดปทุมธานี วิทยากร คือ นายพรชัย ทุราช 
           2) บรรยายหัวขอ การใชประโยชนจาก SSMAP และ แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วิทยากร คือ  
นายสราวุธ วงศทรัพยสิน นายปาณัสม จรูญรัตน และนางสาวปยะพร ชึลเลอร 
           3) สัมมนา : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขต ครั้งท่ี 2/2561 บรรยายหัวขอ Big Data 
ในงานสงเสริมการเกษตร วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด แอนด พลาซา จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
(สสก.ท่ี 2 จังหวัดราชบุรี) วิทยากร คือ นายสรายุทธ สิริภูษิต 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 3.7 แนวทางการเล่ือนเงินเดือนขาราชการและเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา ครั้งท่ี 2 
ประจําป 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) 
   กรมสงเสริมการเกษตร มีหนังสือแจงแนวทางการเลื่อนเงินเดือนขาราชการและเลื่อนข้ัน
คาจางลูกจางประจําฯ ซ่ึงฝายบริหารท่ัวไปไดมีหนังสือแจงเวียนกลุม/ฝาย เพ่ือแจงใหขาราชการบันทึกตัวชี้วัด
รายบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561  
และผอ.กลุม/หน.ฝาย ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการในระบบ (หลังจากมีการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ) โดยกองการเจาหนาท่ีจะปดระบบภายในวันท่ี 20 สิงหาคม 2561 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 ความกาวหนาการดําเนินงานคณะทํางานฝายจัดการบริการความรู “Knowledge 
Café” งานเกษตรสรางชาติ  
   1. แนวทางการจัดกิจกรรมการบริการความรูภายใตแนวคิด“Knowledge Café”  
เปนการใหบริการความรูดานการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีเกษตรกรหรือประชาชนผูสนใจ 
สามารถนําไปตอยอดในการเพ่ิมมูลคาผลผลิตได ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับสังคมเมือง ตกแตงดวย โทนสีฟาน้ําทะเล  
สีขาว และ สีเขียว สื่อใหเห็นถึงแรงบันดาลใจ ความทันสมัย 
   2. รายละเอียดการจัดนิทรรศการ แบงออกเปน 4 สวน คือ สวนบริการความรูดานการเกษตร 
สวนบริการหองสมุดความรูการเกษตร สวนคลินิกบริการคําแนะนํา และสวนสาธิตเกร็ดความรูดานการเกษตร 
   3. กิจกรรมนันทนาการ ดําเนินการจัดระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 
จํานวน 4 วันๆ ละ 2 รอบ พรอมจัดหาของรางวัลท่ีสื่อถึงการจัดงานสําหรับผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 3 ชนิด 
จํานวนรวมไมนอยกวา 1,000 ชิ้น (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 
 
....................................................             .................................................... 
   (นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)                                                           (นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ) 
    ผูทํารายงานการประชุม                                   หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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