
รายงานการประชุมศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ครั้งที่ 10/2561 เม่ือวันศกุร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชมุศูนย์ปฏบิตักิารกรมส่งเสรมิการเกษตร ชั้น 2 
 
ผู้มาประชุม 
1. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน
2. นางสาวยุพา  แซ่ช้ือ  ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเกษตร  
3. นางสุวรรณี  ศิริรัตนภิญโญ  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  
4. นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
5. นางรัตนาภรณ์  เตียวประเสริฐ  นักวิชาการสถิติชํานาญการ  
6. นางอนงค์นาฏ  ศรีรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
7. นางอาธิดา  รักวงษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
8. นายพรชัย  ทุราช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
9. นายกิติศักด์ิ  ปัญญาทรานนท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
10. นายอรุณชัย  ศิริทรัพย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ    
11. นายอุดมพงษ์  ตวงประยงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
12. นายพิศาล  สองมณ ี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
13. นายสราวุธ  วงศ์ทรัพย์สนิ  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
14. นายสมเจต  หนูอ้น  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
15. นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  
16. นางสาวนารีรัตน์  บัลลังก์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
17. นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
18. นายฐิติพงษ์  วรสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
19. นางสาวภูรีนุช  ไกรรมย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
20. นายณรงค์  รักอาชีพ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
21. นายสุฤชัย  คล้ายเชียงราก  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
22. นางสาวชิลาวัลย์  เผ่ามนีุ  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
23. นายกฤษฎา  ธรรมสิทธ์ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
24. นางสาวณิวัฒนา  ต้ังชนม์จํารัส  นักสถิติ  
25. นายกฤษณะ  พูลทรัพย์  นักสถิติ  
26. นายพิริยะ ไหมสมบุญ นักสถิติ  
27. นางสาววัลย์ศิริ  ไทยแท ้  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
28. นายปฐม  บุญทองนุ่ม  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
29. นางสาวชมภู่  สนนุช  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
30. นายนิรันดร  อ่อนน้อมดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
31. นายนนทกานต์  ตรันเจริญ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
32. นางสาวสิริรชา  แก้วหย่อง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
33. นายภูบดี  ศิวาวงศ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
34. นายปาณัสม ์ จรูญรัตน์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
35. นายปวเรศ  ทองลอย  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
36. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน์  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  

37. นายธีระวัฒน์... 
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37. นายธีระวัฒน์  เฉิดละออ  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
38. นางจีรวรรณ  หนูเจรญิ  เจ้าพนักงานธุรการ  
39. นางสาวอุไรวรรณ  บัวจนัทร์  เจ้าพนักงานธุรการ  
40. นางมลวิภา  อรรถฐาเมศร์  พนักงานราชการพิเศษ  

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสรายุทธ  สิริภูษิต  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ ประชุม 
2. นายสัมฤทธ์ิ  เทวะภูมิ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ประชุม 
  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร  
3. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ประชุม 
4. นายรังสี  มลุิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ประชุม 
5. นางสาวปิยะพร  ชึลเลอร ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประชุม 
6. นางสิริลักษณ์  น้อยเคียง  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการพิเศษ สัมมนา 
7. นายรุ่งศิริ  ประสงค์  ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลาพักผ่อน 

  และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
8. นางรติยง  บาโกะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ลาพักผ่อน 
9. นางสาวกชพรรณ  เกษอินทร์ษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลาพักผ่อน 
10. นายวรวุฒิ  อ้อยหวาน ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ลาป่วย 
11. นางสาวไกลกังวล  เพชระบูรณิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ลาป่วย 

12. นายประพนธ์  จิ้วจิ้น  นักสถิติ  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
  นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดประชุม
ประจําเดือนตุลาคม 2561 และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระที ่1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 1) คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม 2561 แต่งตัง้ข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่
ประเภทบริหารระดับสูง ในสว่นของกรมส่งเสริมการเกษตร จํานวน 2 ตําแหน่ง คือ 
      - นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      - นายสําราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร 
 2) กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันที่ระลกึคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร 
ครบรอบปทีี ่51 ในวันอาทติย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 การแต่งกายข้าราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร ใส่เสือ้ 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร  
มตทิีป่ระชุม รับทราบ  

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561 ประจําเดือนกนัยายน 2561 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป เสนอรายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครั้งที่ 9/2561 ประจําเดือนกันยายน 2561 ทั้งน้ี ได้ดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561 พร้อมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมครั้งที่ 10/2561 ขึ้นระบบ Meetbox ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ที่เว็บไซต์ http://ictc.meetbox.doae.go.th ซึ่งไม่มีผู้เข้าแก้ไข  
มตทิีป่ระชุม   มอบกลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบรายงานการประชุม แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปแก้ไขภายในสัปดาห์หน้า  
           ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องทีเ่สนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 3.1 งบประมาณปี 2561 และงบประมาณปี 2562 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานผล 
  การจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
  การกนัเงนิไว้เบกิเหลื่อมปี ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
  กรณีมีหนีผู้กพนั 

1) จ้างบริการดูแลและบํารุงรกัษาระบบเครือขา่ยไมโครคอมพิวเตอร์ ปี 2561 จาํนวน 10 เดือน  
ส่งเบิกจ่ายงวดท่ี 6 แล้ว 

2) จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปีงบประมาณ 2561  
จํานวน 9 เดือน ส่งเบิกจ่ายเดือนที่ 8 และ 9 แล้ว 

3) จ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร Farmer 
Map 2560 อยู่ระหว่างการส่งมอบพัสดุ และตรวจรับงาน 

4) จ้างพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร จํานวน 400,000 เล่ม อยู่ระหว่างการส่งมอบพัสดุ 
และตรวจรับงาน 

5) จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ส่งเบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว  
งวดสุดท้ายครบกําหนดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 

6) จ้างเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก ปี 2561 เบิกจ่ายรายเดือน 
จํานวน 12 เดือน ส่งเบิกจ่ายแล้ว 2 เดือน เหลืออีก 10 เดือน 

7) จัดซื้อระบบมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมลูกรมส่งเสรมิการเกษตร ESB ส่งเบิกจา่ยแล้ว 
8) จ้างพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร ครบกําหนดงวดสุดท้าย วันที่ 12 กันยายน 2561 

อยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจรับงาน 
9) จ้างพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที ่ครบกําหนดงวดท่ี 2 วันที ่28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่าง

การส่งมอบและตรวจรับงาน งวดที่ 2 งวดสุดท้ายครบกําหนดวันที่ 28 ตุลาคม 2561 
 10) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน

ประมวลผลแบบ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
 11) จา้งเหมาดูแลระบบโครงการไทยนิยม ย่ังยืน เบิกจ่าย 4 งวด ภายใน 120 วัน ส่งบันทึก

ตรวจรับงวดที่ 1 แล้ว (มแีก้ไขเอกสาร) 
 12) จ้างสํารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ เบิกจ่าย 2 งวด 

ภายใน 60 วัน งวดที่ 1 ครบกําหนดวันที่ 22 ตุลาคม 2561 งวดที่ 2 ครบกําหนดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
 13) จัดซื้อวัสดุสํานักงานและหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

ประธาน มอบผู้รับผิดชอบทําหนังสือเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรขอความเห็นชอบและอนุมัติจัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบที่ 1 และแบบที่ 2  
  กรณีไม่มีหนี้ผกูพนั 

 1) เครื่องพิมพ์ Passbook จํานวน 195 เครื่อง 2) อุปกรณ์รองรับการปรับเปลี่ยน IPV4 
ไป IPV6 จํานวน 1 ชุด 3) ระบบ Network Monitoring System จํานวน 1 ชุด 4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จํานวน 114 ชุด 5) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จํานวน 7 ชุด 6) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี จํานวน 10 เครื่อง 7) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 144 เครื่อง 8) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 
จํานวน 3 เครื่อง กองคลังแจ้งบริษัทมาลงนามในสัญญาวันน้ี (วันที่ 19 ตุลาคม 2561) 
 

          การจัดซื้อ... 
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 การจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 
 งบลงทนุ ปี 2562 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 88,731,300 บาท   

1) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.จํานวน.9.กลุ่ม.14.รายการ.โดยวิธี.e-Bidding.วงเงิน 
44,316,600.บาท.อยู่ระหว่างการประกาศร่าง.TOR.และประกาศร่างประกวดราคาฯ.(ระหว่างวันที่.12.–.18 
ตุลาคม 2561) ดําเนินการตรวจสอบแล้วไม่มีผู้ร้อง 

2) จ้างพัฒนาระบบงาน กลุ่มที่ 1 จํานวน 4 ระบบ วงเงิน 2,416,700 บาท อยู่ระหว่าง
จัดทํารายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (กรมฯ อนุมัติขยายเวลาถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561) ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ช้ีแจง วันที่ 24 ตุลาคม 2561 จะเสนอเรื่องให้ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ลงนาม 

3) จ้างพัฒนาระบบงาน กลุ่มที่ 2 จํานวน 4 ระบบ วงเงิน 42,000,000 บาท อยู่ระหว่าง
จัดทํารายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (ขออนุมัติขยายเวลาถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกรมฯ ขอให้กองคลัง
ช้ีแจงเหตุผลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม) ประธาน ขอรายช่ือคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และแผนปฏิบัติงาน 
  งบดําเนนิงาน ปี 2562 
  1) งบบริหารจัดการ.3.เดือน.(เดือนตุลาคม.– ธันวาคม.2561).ได้รับงบประมาณ 133,000.บาท.
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ.จํานวน.108,000.บาท.และค่าวัสดุสํานักงาน.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์.ค่าซ่อมแซมฯ จํานวน 25,000 บาท) 
  2) โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.งวดที่.1.ได้รับงบประมาณ  
จํานวน.1,152,800.บาท.แยกเป็น.2.1.สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน/การใช้โปรแกรมทะเบียน
เกษตรกร.ปี.2562.จํานวน.516,800.บาท.2.2.ประชาสัมพันธ์ ติดตามนิเทศ ประชุม อบรม สัมมนา จัดทําเอกสาร
คู่มือ.วัสดุสํานักงาน.จํานวน.156,000.บาท.2.3.จ้างเหมานักวิชาการเกษตร.2 อัตรา จํานวน.480,000.บาท  
นางอาธิดา รักวงษ์ ช้ีแจง รายการสัมมนาฯ จะจัดประมาณเดือนมีนาคม 2562  
  3) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้รับงบประมาณ จํานวน 200,000 บาท 
(พัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ)่ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ รับผิดชอบ 
  4) จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร.ปี 2562.ได้รับงบประมาณ
จํานวน.19,233,200.บาท.แยกเป็น.4.1).จ้างเหมาฯ.จํานวน.3.เดือน.เดือนละ.1,805,090.บาท.วงเงินรวม 
5,415,270.บาท.กับ.บริษัท.กสท.โทรคมนาคม.จํากัด.(มหาชน).ซึ่งเป็นผู้รับจ้างรายเดิม.4.2).จ้างหมาฯ.จํานวน.9.เดือน 
จ้างโดยวิธี e-bidding วงเงิน 13,817,930 บาท ประธาน นัดประชุมหารือผอ.กลุ่มในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 
  5) จ้างเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์.ปี.2562 
งบประมาณ.4,000,000.บาท.(ขณะนี้อยู่ระหว่างขอกรมฯ.เพ่ืออนุมัติจัดสรรงบประมาณ).แยกเป็น.5.1).จ้างเหมาฯ 
จํานวน.2.เดือน.ภายในวงเงิน 685,000 บาท บริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด ซึ่งเป็น ผู้รับจ้างรายเดิม 5.2) จ้างเหมา
รวบรวมข้อมูล.วิเคราะห์ปัญหา.และหาสาเหตุการทํางานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ.พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาและออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในใหม่.(Redesign 
Network.Topology).ให้สอดคล้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานและจํานวนบุคลากรที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน.งบประมาณ 
500,000.บาท.5.3).จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือดําเนินการเข้าตรวจสอบแก้ไขปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
จํานวน.2 คน จํานวน 10 เดือน ภายในวงเงิน 400,000 บาท 5.4) จ้างเหมาบริการระบบคลาวด์ เพ่ือใช้ประมวลผล
ระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตรจัดเก็บข้อมูล สํารองและกู้คืนระบบ เป็นระยะเวลา 10 เดือน งบประมาณ 
1,565,000 บาท 5.5) จ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาพร้อมรับประกันตัวอุปกรณ์ทําความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบ
สํารองไฟฟ้าระบบเฝ้าระวัง ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ Fiber Optic พร้อมการ
ต่อใบรับรอง SSL และซอฟต์แวร์ Antivirus รวมถึงการจัดหาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์
ข้างต้น เป็นระยะเวลา 10 เดือน งบประมาณ 850,000 บาท 
มตทิีป่ระชุม 1. รับทราบ  
 2. มอบ ฝบร. จัดทํา Action Plan และตรวจสอบการทํางานตามกระบวนงาน  

          3. มอบ... 
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 3. มอบ กคค. ทําหนังสือเสนอกรมฯ ขอความเห็นชอบและอนุมัติจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ 
 4. ขอให้เร่งรัดการดําเนินการงบดําเนินงาน ปี 2562 ข้อ 5.2 และ 5.3 
 3.2 ผลการดาํเนนิงานประจําเดือนตลุาคม 2561 

  3.2.1  กลุ่มทะเบียนเกษตรกร นางอาธิดา รักวงษ์ รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1) การขึ้นทะเบียนและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2561 ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน 

ตัดยอดข้อมูล.ณ.วันที่.30.กันยายน.2561.จํานวน.5,914,171.ครัวเรือน.จากเป้าหมาย.5.7.ล้านครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 103.76  

 2) การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562.ตัดยอดข้อมูล 
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 จํานวน 150,732 ครัวเรือน จากเป้าหมาย 5.7 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.64 

 3) ผลการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2561 
ตามสถานที่ต้ังแปลง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 บันทึกข้อมูลแล้ว 4,198,193 ครัวเรือน เน้ือที่ปลูก 
57,326,265.02.ไร่.บันทึกผลผ่านการตรวจสอบแล้ว 3,824,746 ครัวเรือน เน้ือที่ปลูก 52,572,913.80.ไร่ 
หากเทียบจากปี 2560 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทั้งหมด 4 ล้านครัวเรือน ดําเนินการได้ร้อยละ 103.25  
 4) ข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรผูป้ลกูข้าวนาป ีปี 2561/62 จัดทําและส่งข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี (สะสม) ปีการผลิต 2561/62 ให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 จํานวน 3,849,821 ครัวเรือน และธ.ก.ส. ได้ส่งข้อมูลการโอนเงินช่วยเหลือ
ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี.ปีการผลิต 2561/62 ดําเนินการนําเข้า
ระบบทะเบียนเกษตรกรและนําขึ้น DOAE Farmbook เรียบร้อยแล้ว 
 5) แผนการปรบัปรุงคู่มือการขึ้นทะเบยีนและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 
ดําเนินการ (1) เพ่ิมหลักเกณฑ์การรับขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงไส้เดือนดิน (ไส้เดือนดินสีเทา/ไส้เดือนดินสีแดง) (2) เพ่ิมหลักเกณฑ์
การรับขึ้นทะเบียนสารชีวภัณฑ์ (เช้ือรา Beauveria bassiana/เช้ือรา Metarhizium anisoplia/เช้ือรา Trichoderma  
harzianum) (3) แจ้งจังหวัดทบทวนกรอบการปลูกข้าว (4) Update พันธ์ุข้าวให้เป็นปัจจุบัน (5) กวข. ขอปรับปรุง
คํานิยามระบบพิกัด และโซน (6) จากการประชุมร่วมกับจังหวัด เสนอให้มีการปรับปรุงแบบเคร่ืองจักรกลฯ จากเดิม
ให้กรอกข้อมูลการรับจ้างที่หมวดเครื่องจักรฯ เป็น กรอกจาํนวนเครื่องจักรกลฯ ทีใ่ช้ในการรับจ้างแยกเป็นรายการ 
 6) การแก้ไขปญัหาระบบ (เดือนตลุาคม 2561) 

 การนําเขา้ข้อมลูการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่าน.Application.Farmbook  
เข้าสู่ระบบทะเบียนเกษตกร 

- จัดทําชุดคําสั่งในการประมวลผลการนําเข้าข้อมูลทุกเที่ยงคืนของทุกวัน 
ดําเนินการแล้วเสร็จ 

- จัดทําหน้า web สําหรับเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอให้สามารถตรวจสอบข้อมูล
ที่ไม่สามารถนําเข้าสู่ ทบก.ได้ เพ่ือดําเนินการแก้ไข ดําเนินการแล้วเสร็จ 

 การรายงานผลการดําเนินการปรับปรุงข้อมูลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
- รายงานผลการดําเนินงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียน

เกษตรกร (ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน) ปี 2561 และปี 2562 ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- ข้าวนาปี 2561/62 (ทบก. + farmbook) (ตามท่ีต้ังแปลง) | จําแนก 

ตามกลุ่มสินค้าข้าว | จําแนกตามกลุ่มพันธ์ุข้าว ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2561/62 (ทบก. + farmbook) (ตามที่ต้ังแปลง) 
- รายงานผลการโอนเงิน ตามโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวผู้ปลูกข้าวนาปี 

ปี 2561/62 (ข้อมูลจาก ธ.ก.ส.) ดําเนินการแล้วเสร็จ 
         การปรับปรุง... 
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 การปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกร 
- การปรับปรุงหน้าการแสดงผล ข้อ 3 พ้ืนที่ต้ังแปลงปลูก ให้แสดงผล 

การบันทึกข้อมูลจาก Application Farmbook ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- การปรับปรุงหน้าการแสดงผล.ข้อ.4.กิจกรรมการเกษตร.ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- การปรับปรุงหน้าบันทึกผลการประชาคม.ให้แสดงชุดประชาคมทุกชุดรวมถึง

ชุดที่ลบออกไปแล้ว ตามท่ีผู้ใช้งานระดับอําเภอร้องขอ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 7) การแก้ไขปญัหาระบบ (แผนเดือนพฤศจิกายน 2561) 

 การรายงานผลการดําเนินการปรับปรุงข้อมูลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
- รายงานผลการดําเนินงานการปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลพืชเศรษฐกจิ 

ที่สําคัญ  
- รายงานมันสําปะหลัง ปีการผลิต 2561/62 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
- รายงานมันสําปะหลัง ปีการผลิต 2561/62 จําแนกตามช่วงเพาะปลูก 

(รายเดือน) อยู่ระหว่างดําเนินการ 
- รายงานข้าวนาปี ปีการผลติ 2561/62 จําแนกตามช่วงเพาะปลูก  

(รายเดือน) อยู่ระหว่างดําเนินการ 
- รายงานข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ ปีการผลิต 2561/62 จําแนกตามช่วงเพาะปลูก 

(รายเดือน) อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ประธาน นําข้อมูลโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา เข้าระบบทะเบียนเกษตรกร 

 ปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกร 
- จัดทําหน้าตีกลับผลการประชาคม.สําหรับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด โดยการ

ร้องขอจากเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอ ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร (แทนการแจ้งเลขบัตรประชาชนและชุดประชาคม
ผ่านทาง line หรือ e-mail) อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ศึกษาและพัฒนา webservice 
- เพ่ือรองรับการส่งข้อมูลใหห้น่วยงานภายนอก เช่น ธ.ก.ส. 

 8) จัดซ้ือจัดจ้าง 
 การจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรเพ่ิมเติม.จํานวน.400,000.เล่ม  

งบประมาณ 4,000,000 บาท เพ่ิมเติมเพ่ือจัดพิมพ์ให้เกษตรกรรายใหม่ และทดแทนเล่มเดิมเมื่อเกษตรกร 
แจ้งเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนหรือทําสมุดทะเบียนเกษตรกรสูญหาย จัดส่งให้สํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด 
และทําบันทึกตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

 การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียน 
เกษตรกร .Farmer.Map.จํานวน.1,500.เล่ม .ส่งจังหวัดเรียบร้อยแล้ว .อยู่ระหว่างการรวบรวมแบบตอบรับ  
(ขาดสสก.ที่ 2, 3, 5, 8, จังหวัดปราจีนบุรี, อุดรธานี, น่าน, ระนอง และจังหวัดอุทัยธานี) 

 การจ้างเหมานําแอปพลิเคชัน “คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561”  
ขึ้น App Store และ Play Store ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 และบริษัท เอ็ทต้ี รู้ท จํากัด ดําเนินการ
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 พร้อมให้ Download ใช้งานได้ทั้ง App Store และ Play Store 
โดยค้นหาคําว่า DOAE FarmerRegist 

 ระบบทะเบียนเกษตรกรใหม ่(บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จํากัด) ลงนามสัญญา 
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ครบกําหนดส่งมอบงานงวดที่.3.วันที่.12.กันยายน.2561.บริษัทฯ ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
และยังไม่ได้ส่งมอบงาน.คณะกรรมการฯ.รายงานกรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือแจ้งการปรับกับบริษัทฯ.เรียบร้อยแล้ว 
หลังจากครบกําหนดคณะกรรมการได้ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานจากบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง.โดยเชิญประชุม 
         ผู้จัดการ... 
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ผู้จัดการและทมีงานบริษัทฯ มีผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 
ได้สรุปงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ และกําหนดให้เร่งรัดดําเนินการภายใน 2 สัปดาห์ (วันที่ 16 ตุลาคม 2561) ซึ่งปัจจุบัน
ยังไม่แล้วเสร็จ แต่เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้นําระบบในส่วนของการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรมานําเสนอ.
ซึ่งกลุ่มทะเบียนเกษตรกร.ได้ให้ปรับแก้ไขรูปแบบให้ใช้งานง่ายขึ้น.และบริษัทฯ จะนํามาเสนอเพ่ิมเติมในวันที่ 19 
ตุลาคม 2561 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 

     3.2.2.กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ.นายอุดมพงษ์.ตวงประยงค์.รายงานผลการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 
                                      1) การปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลติทางดา้นการเกษตร ครบกําหนดส่งมอบงาน
งวดที่ 1 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับได้ประชุมตรวจรับงาน.เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 
ทดสอบระบบที่เว็บไซต์.https://production3.doae.go.th กําหนดจัดประชุมการปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิต
ทางด้านการเกษตร ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริม
การเกษตร เพ่ือให้การปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
โดยเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล (รต. และพืชฤดูแล้ง) และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 5 จังหวัด 
ได้แก่.จังหวัดกาญจนบุรี.นครราชสีมา.นครศรีธรรมราช.พิจิตร.และจังหวัดพิษณุโลก.และเตรียมจัดประชุมช้ีแจง 
Conference ทุกจังหวัด ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เพ่ือเปิดใช้งานระบบใหม่ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
ซึ่งข้อแตกต่างและสิ่งที่เพ่ิมเติมจากระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร.ปี.2560.(Version.2).คือ.ระบบ
ยืนยันตัวตนด้วยรหัสบัตรประชาชนและรหัสผ่านในการเข้าใช้งานครั้งแรก รวมการบันทึกข้อมูลพืชฤดูแล้ง (บันทึก 
รายสัปดาห์) แจ้งเตือนการเก็บผลผลิตเมื่อถึงกําหนดการเก็บเก่ียว บันทึกข้อมูลเอกภาพระดับจังหวัด โดยผู้รับผิดชอบ
ระดับจังหวัด หน้าแรกเมื่อเข้าสู่ระบบจะแสดงข้อมูลสถานการณ์การผลิตพืช สถานการณ์พืชฤดูแล้ง และข้อมูลภาพ
รวมการผลิตรายจังหวัด และเปรียบเทียบข้อมูล รต. กับ ทบก. และข้อมูลเอกภาพ 
                                      2) จัดทําข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร การจัดทําข้อมูลการเพาะปลูก
พืชที่มีการปลูกมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ ข้าวนาปี ยางพารา อ้อยโรงงาน มันสําปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ยูคาลิปตัส ปาล์มนํ้ามัน มะม่วง กล้วยนํ้าว้า และมะขาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกรายจังหวัด  
                                      3) การให้บริการข้อมูล จํานวน 9 ราย จากหน่วยงานราชการ นิสิตมหาวิทยาลัย 
และบริษัท ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล พึงพอใจมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของข้อมูล พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57 
                                      4) สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร (http://www.agriinfo.doae.go.th) การเข้ารับบริการ
เว็บไซต์เดือนตุลาคม 2561 มีผู้เข้ารับบริการ จํานวน 5,974 ครั้ง เทียบกับเดือนกันยายน 2561 ลดลงร้อยละ 
45.88 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 ข้อมูล
ที่เข้าชมมากที่สุด คือ การปลูกพืช ปี 2561  
                                      5) ผลการดาํเนินงานดา้นแผนที่  

 การจ้างพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่ ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน สิ้นสดุ 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จ้างบริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จํากัด การพัฒนาระบบไม่ก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กําหนด 

 ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร (SSMAP)  
ส่วนการค้นคืนในแบบต่างๆ แต่ยังไม่สามารถแสดงผลการค้นคืนข้อมูลในรูปแบบรายงานได้ 

 โครงการจ้างสํารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
แปลงใหญ่ แผนการดําเนินงานจัดทําแนวบิน บินสํารวจ ประมวลผลภาพถ่าย เพ่ือจัดทําภาพออร์โธสี แบบจําลอง
ความสูงภูมิประเทศ วิเคราะห์ NDVI จัดทํา Landuser นําข้อมูลเข้าระบบแสดงผลพ้ืนที่เพาะปลูก จัดส่งข้อมูลทั้งหมด 
         พ้ืนที่... 
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พ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 6,000 ไร่ ประกอบด้วย  แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ และแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตําบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัท คิว บ็อคซ์ 
พอยท์ จํากัด.จะเพิ่มพื้นที่ในการบินสํารวจของอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3,000 ไร่ เนื่องจาก
กองทัพอากาศมีการบินสํารวจพ้ืนที่ จะทําให้ข้อมูลจากการบินโดรนขาดหายเป็นบางช่วงในกรณีสัญญาณรบกวน  
ซึ่งได้ออกติดตามการบินถ่ายภาพ อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 – 29 กันยายน 2561 และอําเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา.เมื่อวันที่ 3 – 11 ตุลาคม 2561.ประธาน เปรียบเทียบเงินกับค่าความละเอียด 
ใช้ภาพตรวจสอบพ้ืนที่เสียหาย ค่าต้นทุน 

 ข้อมูลทางกายภาพของ NECTEC และกรมอุตุนิยมวิทยา ผลการทดสอบ 
ทางสถิติ (1) ค่าเฉลี่ย humidity แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ช่วงความเช่ือมั่น 95% (2) ค่าเฉลี่ย Rain 
Volume ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ช่วงความเช่ือมั่น 95% (3) ค่าเฉล่ีย.Temperature ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ช่วงความเช่ือมั่น.95% (4) ค่าเฉล่ีย.Wind.Speed.แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ช่วงความเช่ือมั่น 95%  

 ผลการเปรียบเทียบการคาดการณ์ข้อมูลอากาศ และข้อมูลอากาศจริง 
ของกรมอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ พบว่า การคาดการณ์ล่วงหน้า 10 วัน มีค่าที่ใกล้เคียงกับข้อมูลจริง อากาศ พบว่า 
การคาดการณ์ข้อมูลระยะ.10.วัน มีค่าข้อมูลใกล้เคียงกับข้อมูลจริง ขณะที่การคาดการณ์ข้อมูลอากาศที่มากกว่า 10 วัน 
ยังมีข้อมูลที่ไม่ใกล้เคียงกับค่าข้อมูลจริงที่ได้รับ ความช้ืนสัมพัทธ์ และปริมาณนํ้าฝน พบว่า ข้อมูลไม่มีความใกล้เคียงกัน 
ประธาน ทํากราฟเปรี่ยบเทียบปริมาณนํ้าฝน 

 ผลการจัดทํา Open Data ดําเนินการจัดทําช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระดับ 3 ดาว  
(CSV File) จํานวน 6 ช้ันข้อมูล ได้แก่ ที่ต้ังศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ที่ต้ังสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ต้ัง
สํานักงานเกษตรจังหวัด ที่ต้ังสํานักงานเกษตรอําเภอ ที่ต้ังศูนย์ปฏิบัติการ และที่ต้ังตลาดเกษตรกร ขณะนี้กําลังดําเนินงาน
นําเสนอข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ data.go.th, หน้าเว็บ doae ใน Banner Open Data 

 การวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ปี 2562 เป้าหมาย 1 ล้านแปลง 
สัปดาห์หน้าจะแจ้งเป้าหมายให้สํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ และเดือนพฤศจิกายน 2561 จะช้ีแจงผ่านระบบ 
Video Conference 
ประธาน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุมคณะทํางานกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว 
และปรับลดพื้นที่ไม่เหมาะสม ณ กรมการข้าว ซึ่งผลการพยากรณ์เน้ือที่เพาะปลูก และผลผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 
2561/62 พบว่า บางพ้ืนที่ประสบภัยแล้งทําให้มีผลต่อปริมาณผลผลิต ข้อมูลเอกภาพ และภัยธรรมชาติ 
คณะกรรมการนโยบายข้าว มีกําหนดลงสํารวจพ้ืนที่และการคาดการณ์ผลผลิตข้าว ให้จัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 

 3.2.3  กลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ (Linkage Center) ได้ดําเนินการดังน้ี (1) จัดทําข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ขึ้น Web service ของกรมการปกครอง 
(2) สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้สร้างสิทธ์ิตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ให้กับ Super User 
จํานวน 3 คน คือ นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา นายพรชัย ทุราช และนายนนทกานต์ ตรันเจริญ เพ่ือดําเนินการสร้างสิทธ์ิ
ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชนระดับอําเภอ (3) กองส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนได้ทําหนังสือขอความร่วมมือสํานักงานเกษตรจังหวัด 76 จังหวัด และสํานักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนกรอกแบบสมัครขออนุญาตตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 

        ได้ส่งแบบ... 
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ได้ส่งแบบสมัคร จํานวน 908 ราย และกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศได้ทําหนังสือขออนุมัติกรมส่งเสริมการเกษตร 
ในการสร้างสิทธ์ิตรวจสอบข้อมูลสมาชิกวิสาหกิจชุมชน กับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ตามเจ้าหน้าที่
ที่กรอกแบบสมัครดังกล่าว 

   สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งให้เร่งรัดพัฒนาระบบทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 
ภายในวันที ่.31.ตุลาคม.2561.ซึ ่งได้ดําเนินการเรียบร้อย.พร้อมแจ้งความก้าวหน้าในปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ทราบด้วยแล้ว 

2) ระบบโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา 
โครงการช่วยเหลือเกษตรกร 1 คน สามารถกู้สินเช่ือไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศได้พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลสํารวจเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พิมพ์ใบสมัคร บันทึก
การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 33 จังหวัด รายงานผลการสํารวจ  
ณ .วันที ่.18.ตุลาคม .2561.พื ้นที ่ศ ักยภาพ .2,818,774.ไร ่.เกษตรกร .98,793.ราย .136,848.แปลง 
867,673.50.ไร่.(พื้นที่ในเขตชลประทาน.21,960.ราย.32,717.แปลง.211,654.50.ไร่.และพื้นที่นอกเขต 
ชลประทาน 76,833 ราย 104,131 แปลง 656,019 ไร่) ขณะนี้ได้ปิดระบบการบันทึกข้อมูลสํารวจเกษตรกร 
เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น. และเปิดระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรสมัคร 
เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 

 3) ระบบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 กลุ่มส่งเสริม
ระบบการผลิตข้าว สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ได้ประสานการจัดทําระบบโครงการช่วยเหลือเกษตรกร 
ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ การรับสมัครและขั้นตอนการดําเนินงาน ในเบ้ืองต้นแจ้งดําเนินการเหมือนปี 2561 
และกําหนดการเปิดระบบจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

4) จ้างพฒันาระบบ จํานวน 4 รายการ ปงีบประมาณ 2562 คณะกรรมการ
จัดทําร่างขอบเขตของงานและกําหนดราคากลาง จ้างพัฒนาระบบ จํานวน 4 รายการ ได้ดําเนินการจัดทําร่างขอบเขต
ของงานและกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบราคาจากท้องตลาดจากบริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด, บริษัท โคเดสก์ จํากัด, 
บริษัท เอไจลแ์ร็พ จํากัด และกําหนดประชุมการจัดจ้างในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดําเนินการ
จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   

5) ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรประสานกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ดําเนินการจัดทําระบบการบันทึกข้อมูล
ปี 2562 ประมวลผล จัดทํารายงาน และสามารถเรียกดูข้อมูลปีย้อนหลังได้ เปิดระบบต้นเดือนตุลาคม 2562 
    6) พัฒนาระบบโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ กองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ยประสานกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ขอให้ปิดระบบและประมวลผลข้อมูลปี 2561 เพ่ือนําข้อมูล 
ไปวิเคราะห์และจัดทําแผนที่ ทั้งน้ี การใช้ระบบงานปี 2562 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จะแจ้ง
รายละเอียดต่อไป 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 

 3.2.4 กลุ ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
นายกิติศักด์ิ ปัญญาทรานนท์ รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) Computer and Network  
     ระบบอินเตอร์เน็ต 1.1.1) Domestic Traffic (การใช้อินเตอร์เน็ตภายในประเทศ) 

ความเร็ว 1 GB ใช้งานอยู่ 65.74 MB  1.1.2) Inter Traffic (การใช้อินเตอร์เน็ตภายนอกประเทศ) ความเร็ว 150 MB 
ใช้งานอยู่ 95.65 MB 1.1.3) Broadband ส่วนกลาง ความเร็ว 500 MB ใช้งานอยู่ 206.68 MB 1.1.4) Broadband
ส่วนภูมิภาค ความเร็ว 500 MB ใช้งานอยู่ 254.93 MB  

        2) Cyber... 
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    2) Cyber Sercurity  
 ดําเนินการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรถูกแฮ็ก ร่วมกับ  

ThaiCERT.ภายใต้โครงการ.Government.Website.Protection.System.(GWP).(1).การทดสอบสแกนเพ่ือทดสอบ
หาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment:VA) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 (บนเครื่อง VM IP: 10.5.33.81) 
ตามท่ีบริษัทฯ.ดูแลเว็บไซต์.แจ้งว่าได้แก้ไขในส่วนของ.Coding.แล้ว.ผลการสแกนยังพบช่องโหว่.และสํานักความม่ันคง
ปลอดภัยได้ตรวจสอบช่องโหว่ของเคร่ืองแม่ข่าย/เว็บไซต์ พบช่องโหว่ทั้งสิ้น 14 รายการ เป็นช่องโหว่ระดับความเสี่ยง 
Crutucak หรือรายการช่องโหว่ที่ควรดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จํานวน 2 รายการ โดยมีประเภทช่องโหว่ที่พบ 
เช่น SQL Injection มีผลกระทบทําให้ผู้ประสงค์ร้ายอาจเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในฐานข้อมูล รวมถึงส่ง
คําสั่งเพ่ือควบคุมระบบปฏิบัติการได้ (2) ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ดูแลเว็บไซต์ และกลุ่มพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เพ่ือหาแนวทางแก้ไขใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาการอัพโหลดไฟล์ไม่ได้ 
และปัญหาช่องโหว่ที่ยังพบอยู่โดยได้ข้อสรุปว่าจะไปปรับแก้ในส่วนของ Coding กําหนดแล้วเสร็จวันที่ 18 ตุลาคม 2561 
จากน้ันจะประสานไปยัง ThaiCERT เพ่ือสแกนหาช่องโหว่อีกคร้ัง 

 จัดทําคู่มือวิธีแก้ไขเบ้ืองต้นกรณีโดนมัลแวรโ์จมตี ซึ่งได้เผยแพร่ที่เว็บไซต์  
URL : https://cybersecurity.doae.go.th 

 การทดสอบการเข้าใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน (Pilot Test) โดยเชิญผู้แทน 
จากกลุ่ม/ฝ่าย.ให้ข้อคิดเห็น.และร่วมทดสอบการใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนครั้งที่.1.เมื่อวันที่.8 ตุลาคม.2561 
เวลา.10.00.–.15.00.น..ณ.ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร.(OR).ช้ัน.2.และห้องศูนย์ปฏิบัติการ
เครือข่าย ช้ัน 3 อาคาร 1 โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานและสิทธ์ิ ออกเป็น บุคลากรกรม (1 User เข้าใช้งานได้ 3 Devices) 
และบุคคลภายนอก (1 User/1 Devices/1 วัน) 
    3) งานที่ไดร้บัมอบหมาย ได้แก่ 1. ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู ้มีการอัพโหลด
วิดีโอ จํานวน 1 เรื่อง คือ ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง เพ็ญศรี ใจเที่ยง 2. ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 
ดําเนินการพัฒนาส่วนบันทึกข้อมูลเรียบร้อย และนัดประชุมส่วนรายงานวันที่ 18 ตุลาคม 2561 3. ระบบส่งต่อ/ตรวจแก้
หนังสือราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Shared Directory) ดําเนินการติดต้ัง.File.Server.
สร้าง.Shared.Directory.User และเชิญผู้แทนกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอและหารือแนวทางการใช้งาน 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (OR) ช้ัน 2 เริ่มใช้งาน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ประธาน ต้องการระบบวินิจฉัยศัตรูพืช (AI) เบ้ืองต้น ถ้าให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพและเก็บไว้
ที่ Photo Stock เพ่ือเตรียมข้อมูลจัดทํา AI สําหรับ Shared Directory ให้เพ่ิมโฟลเดอร์ “Comment ผู้บริหาร” 
เพ่ือแชร์ให้กลุ่ม/ฝ่ายได้รับทราบ 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  
   3.2.5  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงาน 
ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
    1) ผลการดํา เนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิ เคชัน .
DOAE.Farmbook  

 ปี .2561.ข้อมูลตัดยอด .ณ . วันที่ .30. กันยายน .2561.เป้าหมาย 
1,140,000 ครัวเรือน รวมผลการใช้ประโยชน์และการปรับปรุง 1,644,747 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 144.28 
(ผลการปรับปรุง.349,294.ครัวเรือน.และการใช้ประโยชน์.1,291,075.ครัวเรือน).ผลการปรับปรุงน้อยกว่า 
เดือนกันยายน 2561 เน่ืองจากนําข้อมูลเข้าระบบทะเบียนเกษตรกรแล้วพบว่า มีข้อมูลซ้ํา ต้องลบออกจาก Doae Farmbook 

 ปี.2562.ข้อมลูตัดยอด.ณ.วันที่.17.ตุลาคม.2561.เป้าหมาย.760,800.ครัวเรือน
(หมู่บ้านละ 10 ครัวเรือน) ผลการปรับปรุง 2,590 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.34 

      2) ผลการ... 
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    2) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชนั DOAE Farmbook ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 
ยอดการดาวน์โหลด 86,090 เครื่อง เพ่ิมข้อมูลการโอนเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียว.1,500.บาท.ครัวเรือนละ
ไม่เกิน.18,000.บาท.(ข้อมูลจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ)์.ขณะน้ีอยู่ระหว่างเพ่ิมคู่มือเกษตรกร.โดยนําร่อง
จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประธาน ข้อมูลการโอนเงินเปิดใช้งานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และเพ่ิมข้อมูลสาขาที่โอนเงิน
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร.นําเข้าขอ้มูลรายได้/หน้ีสิน.โดยบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งกองพัฒนา
เกษตรกรจะแจ้งให้ Smart Officer บันทึก และส่งข้อมลูเข้าระบบทะเบียนเกษตรกร 
    3) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชัน DOAE Farm Check ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 
ยอดการดาวน์โหลด 4,999 เครื่อง 
    4) ผลการดําเนินงานขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ e-Market สินค้าจากวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย จังหวัดอุตรดิตถ์ นําสินค้าขึ้นระบบ จํานวน 7 ชนิดสินนค้า คือ (1) เม็ดมะม่วง
หิมพานต์อบนํ้าเกลือ (2) เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดแล้วอบ (3) เม็ดมะม่วงหิมพานต์ปรุงรสเกสรผึ้ง (4) เม็ดมะม่วงหิม
พานต์ปรุงรสเนริสาหร่าย (5) เม็ดมะม่วงหิมพานต์ปรุงรสปาปริก้า (6) เม็ดมะม่วงหิมพานต์ปรุงรสบาบีคิว (7) เม็ดมะม่วง
หิมพานต์ปรุงรสต้มยํา 
    5) ระบบฝึกอบรมบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร.Function ที่ดําเนินการ
เรียบร้อย คือ (1) Function.การค้นหาข้อมูลของบุคลากร (2) Function.การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือเข้ารับการพัฒนา
ในหลักสูตรที่ดําเนินการจัดโดยหน่วยงานภายนอก.ทั้งหมด.23.Function.(3).Function.Export.ข้อมูลในรูปแบบ
ไฟล์.Excel.เพ่ือส่งรายช่ือให้กรมฯ.พิจารณาบุคลากร.เพ่ือเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่ดําเนินการ.จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก.(4).Function.บันทึกข้อมูลบุคลากร ที่ผ่านการคัดเลือกจากกรมฯ.(5).Functio.  บันทึกข้อมูลบุคลากร 
ที่ผ่านการอบรม.สําหรับ.Function.ที่อยู่ระหว่างดําเนินการเพ่ิมเติม.(1).Function.ในการ.upload.เอกสาร.สําหรับ
บุคลากรที่ผ่านการอบรมและไม่ผ่านการอบรม.(2).Function.รายงานผลการอบรม.โดยเลือกช่วงวันที่อบรม.หรือเลือก
ตามหลักสูตรของปีน้ันๆ (3) Function การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่ดําเนินการจัดโดย
หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร 
    6) ผลการดาํเนินการระบบ E-Learning จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียนประจําปี 2561 
(เฉพาะผู้ที่ยืนยันการลงทะเบียน).จํานวน.571.ราย.แยกเป็นหลักสูตร.ดังน้ี.(1).ระดับปฏิบัติการ.338.ราย  
(2) ระดับชํานาญการ 174 ราย (3) ระดับชํานาญการพิเศษ 111 ราย (4) ทั่วไป 342 ราย (5) เสริม 374 ราย 
Function ที่อยู่ระหว่างดําเนินการเพ่ิมเติม คือ การเช่ือมโยงฐานข้อมูล DPIS 
    7) ผลการดําเนินการระบบรายงานข้อมูลการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเกษตรกรผ่านระบบ.KTB.Corporate.Online ผลการส่งข้อมูลของธนาคารกรุงไทย จํานวน 40,702 ราย  
และธนาคารอ่ืน จํานวน 305,281 ราย ปัญหา/อุปสรรค คือ การอัพโหลดข้อมูลซ้ําซ้อน รายช่ือเกษตรกรซ้ํากัน และอยู่
คนละจังหวัด เน่ืองจากโครงการฯ มีการโอนเงินหลายงวด 
    8) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เปลี่ยนช่ือจาก ระบบ Bigfarm เป็นระบบ 
Collaborative กรมประมงและกรมปศุสัตว์ได้ขอความร่วมมือเปลี่ยนแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการนําเข้าระบบ 
    9) Social Network ยอดผู้กดถูกใจเพจ Facebook จํานวน 1,002 คน ผู้เข้าใช้งาน 
Facebook จํานวน 44 คน จาํนวนผูใ้ช้งาน Line จํานวน 34 คน 
    10) เข้าร่วมการจัดกิจกรรม.(1).งานมหกรรมนวัตกรรมไทย.ประจําปี.2561  
ณ.ภิรัชออลล์.ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค.กรุงเทพฯ.ระหว่างวันที่.4.–.7.ตุลาคม.2561.มีผู้เข้าชมบูธ 
ประมาณ 100 คน (2) งาน.Agri Forum.และ.Kubota.Showcase.2018 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 
           3.3 การดําเนิน... 
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 3.3.การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน.นายกิติศักด์ิ.ปัญญาทรานนท์.รายงานผล 
การดําเนินงาน ดังน้ี 
   1) ดําเนินการทดสอบกู้คืนข้อมูลเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย จํานวน 10 ระบบ ประกอบด้วย 1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2) ระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชน (App/BD) 3).ระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.4).ระบบรับสมัครออนไลน์.หลักสูตร.นสก. 
5).ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์.6).ระบบทะเบียนสินทรัพย์.(SD-MMSQL-Server).7).ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ.(New-RBM).8).ระบบรายงานข่าวประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร.9).ระบบรายงานผล 
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง.ปี.2557/2558.10) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 
   2) การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ปี 2562 กิจกรรมการสํารองและกู้คืนข้อมูล
ระบบงานและฐานข้อมูล.(Application.และ.Database).ประสานกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นการภายในแล้ว 
และจะดําเนินการออกหนังสือภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2561 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  

3.4  การรบัฟงัข้อคดิเหน็และข้อร้องเรียน  
  นางอาธิดา รักวงษ์ แจ้งต่อที่ประชุม ในเดือนตุลาคม 2561 มีเรื่องร้องเรียน 2 เรื่อง คือ 

1) นางบุญทา มีเกาะ ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ปี 2561 พ้ืนที่ 6 ไร่ 2 งาน 
และได้สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ลงตรวจสอบพ้ืนที่ของผู้ปลูกข้าวอินทรีย์พบว่า มีพ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ 2 งาน ซึ่งไม่ตรง
กับโฉนดที่ดินเลขที่ 33466 หมู่ที่ 4 ตําบลเถินบุรี อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว
พบว่า ผู้ร้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรอินทรีย์เป็นโครงการของกรมการข้าว และแจ้งหนังสือตอบกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2) ขอความช่วยเหลือกรณีการขออนุมัติช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว
ต้ังแต่ปี 2560 ผู้ร้อง นายสวัตต์ิ รัตนาภรณ์พงศ์ เลขที่ 13 พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแข กรุงเทพฯ 
รับเรื่องเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  

 3.5 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  
       นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน.ดังนี้ 1) คณะทํางาน

ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานในปี.2562.2).รายงานการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบเดิมในปี.2561.โดยเดือนตุลาคม.2561.ได้รายงานในระบบ http://reportnews.doae.go.th 
ไปแล้ว 5 ข่าว (ตัดยอดวันที่ 17 ตุลาคม 2561) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 3) จัดเตรียมแผน
และช่องทางประชาสัมพันธ์เพ่ือนําเสนอคณะทํางานประชาสัมพันธ์กรมฯ ในส่วนของประเด็นเน้ือหาของแต่ละกลุ่ม
งานและช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์ เบ้ืองต้นได้จัดเตรียมเนื้อหาเพ่ือประสานกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร 
ประสานเบ้ืองต้น คือ SSMAP กําลังจัดเตรียมข้อมูล ขอข้อมูลจากกลุ่มเพ่ิมเติมในเรื่อง.Farmgear.การใช้งานแอป
พลิเคชัน Farmbook เรื่องการโอนเงินโครงการ และการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์.4).เตรียมข้อมูล/ตรวจสอบ
บทความเพ่ือเชิญชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่านสื่อโพสต์ทูเดย์ วันที่ 21 ตุลาคม 2561 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  
 3.6 การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําเดือนตุลาคม 2561 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
 1. จัดโดย : หน่วยงานภายนอก จํานวน 3 เรื่อง  
           1) สัมมนา : วิชาการ AIS ACADEMY for THAIS วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม 
เมืองทองธานี กรุงเทพฯ จัดโดย บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด ผู้เข้าสัมมนา คือ นางรติยง บาโกะ 
 
           2) สมัมนา... 
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           2) สัมมนา : Digital Era for Thailand : Beat the Limits วันที่ 19 ตุลาคม 2561  
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้เข้าสัมมนา 
คือ นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง และนางสาวปิยะพร ชึลเลอร์ 
           3) อบรม : หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจําปีงบประมาณ 2562 รุน่ที่ 4 เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2561 – 7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จัดโดย สํานักพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ผู้เข้าอบรม คือ นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ 
   2. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย 
           1) ฝึกอบรม : อบรมความรู้ประกันภัย สําหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจําปี 2561 
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดพัทลุง วิทยากร คือ นายสัมฤทธ์ิ เทวะภูมิ 
           2) ฝึกอบรม : การเป็นข้าราชการท่ีดี ประจําปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดนครนายก 
บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมทางด้านดิจิทัลในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร”.วิทยากร คือ เจ้าหน้าที่กลุ่มเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ดังน้ี รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 18 
ตุลาคม 2561 รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 และรุ่นที่ 4  
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561  
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  

เลกิประชุมเวลา 16.30 น. 
 
....................................................             .................................................... 
   (นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)                                                           (นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ) 
    ผู้จดรายงานการประชุม                                   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


