
รายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันพุธท่ี 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ช้ัน 2 
 
ผูมาประชุม 
1. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิร ิ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน 
2. นางสุวรรณี  ศิริรัตนภิญโญ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ  
3. นายสรายุทธ  สิรภิูษิต  ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ  
4. นายรุงศิริ  ประสงค  ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
  และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร  
5. นายวรวุฒ ิ ออยหวาน  ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล  
6. นายสัมฤทธิ์  เทวะภูมิ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร  
7. นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป  
8. นางอนงคนาฏ  ศรีรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
9. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
10. นายพรชัย  ทุราช  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
11. นายสมเจต  หนูอน  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ  
12. นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  
13. นางสาวนารีรัตน  บัลลังก  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
14. นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
15. นายฐิติพงษ  วรสวัสดิ ์  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
16. นางสาวภูรีนชุ  ไกรรมย  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
17. นางสาวกชพรรณ  เกษอินทรษา  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
18. นายณรงค  รักอาชีพ  นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน  
19. นางสาวชิลาวัลย  เผามุน ี  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
20. นายสุฤชัย  คลายเชียงราก  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
21. นายกฤษฎา  ธรรมสิทธิ ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
22. นายกฤษณะ  พูลทรัพย  นักสถิติ  
23. นางสาวณิวัฒนา  ตั้งชนมจํารัส นักสถิติ  
24. นางสาวไกลกังวล  เพชระบูรณิน เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
25. นางสาววัลยศิริ  ไทยแท  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
26. นายปฐม  บุญทองนุม  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
27. นางสาวชมภู  สนนุช  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
28. นายนิรันดร  ออนนอมดี  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
29. นายนนทกานต  ตรันเจริญ  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
30. นายปวเรศ  ทองลอย  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
31. นางสาวสิริรชา  แกวหยอง  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
32. นายภูบดี  ศิวาวงศ  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
33. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน  เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย  

     34. นายธีระวัฒน... 
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34. นายธีระวัฒน  เฉิดละออ  เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย  
35. นางจีรวรรณ  หนูเจริญ  เจาพนักงานธุรการ  
36. นางสาวอุไรวรรณ  บัวจนัทร   เจาพนักงานธุรการ  

ผูไมมาประชุม 

1. นางสาวยุพา  แซชื้อ  ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตร ประชุม 
2. นางสิริลักษณ  นอยเคียง  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายชํานาญการพิเศษ ประชุม 
3. นางสาวรติยง  โลยะลา  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ประชุม 
4. นางรัตนาภรณ  เตียวประเสริฐ  นักวิชาการสถิตชิํานาญการ ประชุม 
5. นางอาธิดา  รักวงษ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ประชุม 
6. นายอุดมพงษ  ตวงประยงค  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ประชุม 
7. นายประพนธ  จิ้วจิ้น  นักสถิติ ประชุม 
8. นางมลวิภา  อรรถฐาเมศร  พนักงานราชการพิเศษ ประชุม 
9. นายอรุณชัย  ศิริทรัพย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   อบรม 
10. นายสราวธุ  วงศทรัพยสิน  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ เฝาบูธ 
11. นายปาณัสม  จรูญรัตน  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร เฝาบูธ 
12. นางสาวปยะพร  ชึลเลอร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร เฝาบูธ 
13. นายพิศาล  สองมณี  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลาพักผอน 
14. นายกิติศักดิ์  ปญญาทรานนท  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ปวย 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
  นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลาวเปดประชุม
ประจําเดือนสิงหาคม 2561 และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 ปงบประมาณ 2561 เดือนกันยายน 2561 เปนเดือนสุดทาย จะตองดําเนินงานใหแลวเสร็จ  

ท้ังงานตามภารกิจและงานท่ีไดรับมอบหมาย 
- “งานเกษตรสรางชาติ” ในวาระกรมสงเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ป ระหวางวันท่ี 30  

สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ เวลา 09.00 – 20.00 น. ซ่ึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เปนเจาภาพในการจัดกิจกรรมการบริการความรูภายใตแนวคิด “Knowledge Café” 

- งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือขาย ศพก. แปลงใหญ Young Smart Farmer  
กลไกสูการปฏิรูปภาคเกษตร ระหวางวันท่ี 15 – 17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน 
พัทยา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี.บุคคลเปาหมายประกอบดวย ผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูบริหาร 
กรมสงเสริมการเกษตร ท่ีปรึกษากรมสงเสริมการเกษตร ผูอํานวยการกอง/สํานักในสังกัดสวนกลาง ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เกษตรจังหวัด และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน ศพก.  
Young Smart Farmer และแปลงใหญ คนรุนใหมอนาคตของกรมสงเสริมการเกษตร (Future DOAE) ประธาน
คณะกรรมการ ศพก. ประธานแปลงใหญ Young Smart Farmer 

- งานสัมมนา Year End Conference ประจําป 2561 ระหวางวันท่ี 18 – 20 กันยายน 2561  
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บุคคลเปาหมายประกอบดวย ผูบริหาร 
ที่ปรึกษากรมสงเสริมการเกษตร ผูอํานวยการกอง/สํานักและกลุมในสังกัดสวนกลาง ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรและกลุมในสังกัด เกษตรจังหวัดและหัวหนากลุม/ฝายในสังกัด  
         ผูอํานวยการ... 
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ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฯ เกษตรอําเภอ และเจาหนาท่ีท่ีเปนคนรุนใหมอนาคตของกรมสงเสริมการเกษตร 
(Future DOAE) 

1.2 ปงบประมาณ 2562 ขอใหเรงดําเนินการ โดยเริ่มสัญญาวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เบิกจาย 
ภายในไตรมาส 1 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2561 ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 
   หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป เสนอรายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครั้งท่ี 7/2561 ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 ท้ังนี้ ไดดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2561 พรอมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมครั้งท่ี 8/2561 ข้ึนระบบ Meetbox ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีเว็บไซต 
http://ictc.meetbox.doae.go.th ซ่ึงไมมีผูเขาแกไข  
มติท่ีประชุม   มอบฝายบริหารท่ัวไป ปรับแกรายงานใหอยูในรูปแบบการประชุมผานระบบ Meetbox 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 3.1 งบประมาณป 2561 และการจัดซ้ือจัดจาง  
  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป รายงานผลการใชจายเงินและการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ 2561 
ดังนี้ 
  งบดําเนนิงาน ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 70,229,780 บาท 
ผูกพัน/รับราคา/ใชจริง 65,739,715.38 บาท คงเหลือ 4,145,342.88 ซ่ึงฝบร.ไดจัดทําแผนการใชจายเงิน 
เดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 ประมาณการคาใชจาย จํานวน 4,050,000 บาท คงเหลือเงินจากแผนการใชจายฯ 
จํานวน 95,342.88 บาท ซ่ึงมี 3 รายการท่ียังไมดําเนินการ 1) รายการโฆษณาผานสื่อสังคมออนไลน (Facebook)  
ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ขอเปลี่ยนเปนรายการจัดซ้ือแผนท่ีจาก Google วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท 
2) รายการจางบินโดรนฯ ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ชี้แจง ไดประสานรายละเอียดเบื้องตน 
กับบริษัท คิว บ็อคซ พอยท จํากัด ไดรับแจงวา บริษัทฯ ยินดีรับงาน ซ่ึงจะบินโดรน 1 รอบ (เก็บขอมูลภาพถายทางอากาศ  
และภาพ NDVI) ณ พ้ืนท่ีแปลงใหญ ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ บินสังเกตการณชวงเก็บเก่ียว
เพ่ือสํารวจความสมบูรณ การเจริญเติบโต ประธาน ปจจุบันตําบลซับพุทรา อยูในชวงเก็บเก่ียว ขาวโพดแกจะเห็น 
สีเหลือง การบินสํารวจเพ่ือดูภาพ NDVI ตองดูสีเขียวมากกวา ชวงการเจริญเติบโต คือ สีเขียว ถาสีเหลือง คือ พืชตาย 
ตองใหเกษตรกรเขาไปดูในพ้ืนท่ีนั้นๆ แตถาบินในชวงเก็บเก่ียวจะแยกไมออกวา สีเหลือง คือ พืชแก หรือ พืชตาย  
ควรเปลี่ยนไปท่ี อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพราะจะปลูกชากวา 3) โอนเงินใหจังหวัด (ตามตัวชี้วัด) ขณะนี้
เรื่องอยูหนาหองอธิบดี 
  งบลงทุน ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 7 กลุม 9 รายการ  

1) กลุมรายการท่ี 1 เครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ตและเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค 
สงบันทึกตรวจรับใหกองคลัง เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561   

2) กลุมรายการท่ี 2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ 
ขณะนี้เรื่องอยูกลุมบัญชี กองคลัง  

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

4) กลุมรายการท่ี 4 ชุดโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ ขณะนี้เรื่องอยูกลุมบัญชี กองคลัง   
5) กลุมรายการที่ 5 ระบบปองกันภัยคุกคามบนเครือขายเสมือน ขณะนี้เรื่องอยู 

กลุมบัญชี กองคลัง  
       
          6) กลุมรายการ... 
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6) กลุมรายการที่ 6 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลพรอมซอฟตแวร 
จํานวน 2 รายการ บริษัท แอมโปรไมโครซิส จํากัด สงมอบของเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 พบปญหาจอภาพ 
ขณะนี้รอแจงสงใหม และกลุมรายการท่ี 7 เครื่องพิมพแบบเลเซอร บริษัท แอมโปรไมโครซิส จํากัด สงมอบของ 
เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ครบกําหนดสงมอบวันท่ี 9 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 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม รับทราบ และขอใหกลุม/ฝาย เรงรัดการดําเนินการ  
 3.2 ผลการดําเนินงานประจาํเดือนสิงหาคม 2561 

  3.2.1  กลุมทะเบียนเกษตรกร นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1) การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรป 2561 ตามสถานท่ี 
ข้ึนทะเบียน ตัดยอดขอมูล ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2561 จํานวน 4,693,342 ครัวเรือน จากเปาหมาย 5.7 ลานครัวเรือน 
คิดเปนรอยละ 82.34  

 2) ผลการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2561 
ตามสถานท่ีตั้งแปลง ตัดยอดขอมูล ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2561 บันทึกขอมูลแลว 2,860,178 ครัวเรือน เนื้อท่ีปลูก 
39,685,949.68 ไร บันทึกผลผานการตรวจสอบแลว 316,186 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 5,204,833.12 ไร  
หากเทียบจากป 2560 ข้ึนทะเบียนและปรับปรุงท้ังหมด 4 ลานครัวเรือน ดําเนินการไดรอยละ 70.32  
 3) ขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2561/62 จัดทําและสงขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2561/62 ใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ครั้งท่ี 1 
เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 
 4) การแกไขปญหาระบบ 

• ทะเบียนเกษตรกรรวมกับ Application ดําเนินการดังนี้ 

- การรายงานผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดําเนินการแกไข  
1. จัดทํารายงานผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยนับยอดการปรับปรุงรวมกับ Application Farmbook 
(รายงาน ทบก. 01-1) ดําเนินการแลวเสร็จ 2. จัดเตรียมรายงานผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรท่ีจําแนกตามเง่ือนไข 
ท่ีไดรับ พรอมท้ังจัดเตรียมเพ่ือเปนรายงานในระบบทะเบียนเกษตรกรตอไป (Cleansing data) อยูระหวางดําเนินการ 

- การประชาคม แกไข จัดทําเมนูประชาคมและตีกลับ จากการปรับปรุง 
ทะเบียนเกษตรกรดวยระบบ Application Farmbook ดําเนินการแลวเสร็จ 

- การรวมฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร กับ Farmbook ดําเนินการแกไข  
ปรับปรุงเมนูในระบบทะเบียนเกษตรกรในหนาแสดงพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร ใหดึงขอมูลจาก.Application 
Farmbook มาแสดง ดําเนินการแลวเสร็จ 

• ปญหาระบบ ทบก.ชา เขาใชงานไมได 
- การแกไขปญหาของระบบทะเบียนเกษตรกร ดําเนินการประสานงาน 

ผูเชี่ยวชาญ Oracle เพ่ือแกไขปญหาระบบชาหรือใชงานไมได ตรวจสอบหาคําสั่งท่ีใชประมวลผลของระบบทะเบียน
เกษตรกรท่ีทําใหระบบชา พบวา มีบางคําสั่งถูกเปดใชงานซ่ึงเปนคําสั่งท่ีเคยปดและแกไขไปแลว ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
          ปญหาระบบ... 
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• ปญหาระบบประกันภัยพืชผล ชาใชงานไมได 
- ระบบประมวลผลฝง คปภ. ขอใชงาน (Web Service) ดําเนินการประสาน 

กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร ขอเครื่องแมขายเพ่ิมเติม เพ่ือใชสําหรับแยกบริการ 
ออกจากเครื่องทะเบียนเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับระบบประกันภัยพืชผล ดําเนินการแลวเสร็จ 
 5) จัดพิมพเอกสารสรุปขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร Farmer Map 
ป 2560 อางอิงจากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561 โดยคัดเลือกพืชท่ีมีเนื้อท่ีปลูกมากท่ีสุด 
6 อันดับ ประกอบดวย ขาว ยางพารา มันสําปะหลังโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน และปาลมน้ํามัน 
 6) โครงการสัมมนาระบบทะเบียนเกษตรกร ป 2561 บุคคลเปาหมาย 45 คน 
กําหนดจัดในวันท่ี 6 - 7 กันยายน 2561 ณ หองประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมสงเสริมการเกษตร ขณะนี้เรื่องอยูหอง
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร โดยเชิญเจาหนาท่ีจาก 10 จังหวัดเปาหมาย ไดแก จังหวัดพิษณุโลก เชียงใหม นครราชสีมา
สกลนคร ขอนแกน สงขลา นราธิวาส ระยอง ปทุมธานี และจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย การสัมมนาฯ 
กลุมไหนมีประเด็นการชี้แจงสามารถแจงไดท่ีกลุมเพ่ือจัดสรรเวลาในการบรรยาย ประธาน เพ่ิมประเด็นแอปพลิเคชัน 
DOAE Farmbook SSMap การบันทึกขอมูลระบบสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร และพืชฤดูแลง 
 7) การใหบริการขอมูลทะเบียนเกษตรกรแกหนวยงานภายใน – ภายนอก 
จํานวน 3 เรื่อง คือ (1) กรมการคาภายในขออนุญาตในการใชและเชื่อมโยงขอมูลเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน เพ่ือจัดตั้ง
ศูนยขอมูลปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท้ังระบบ (2) รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ขอขอมูลทะเบียนเกษตรกร
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครนายก เพ่ือเปนขอมูลประกอบการสํารวจเนื้อท่ีประสบภัยน้ําทวม (3) บริษัท ยันมาร จํากัด 
ขอขอมูลเพ่ือนําขอมูลมาใชในการสงเสริมใชเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตของภาคการเกษตรในประเทศไทย 
 8) จัดซ้ือจัดจาง 

• การจัดพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกรเพ่ิมเติมเพ่ือจัดพิมพใหเกษตรกรรายใหม  
และทดแทนเลมเดิมเม่ือเกษตรกรแจงเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนหรือทําสมุดทะเบียนเกษตรกรสูญหาย.ประมาณ
ความตองการ จํานวน 400,000 เลม งบประมาณ 4,000,000 บาท ลงนามสัญญาวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 
ครบกําหนดวันท่ี 23 กันยายน 2561 ขณะนี้ดําเนินการไปแลว 10% นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย ชี้แจงเพ่ิมเติม 
จากท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเขาตรวจสอบ แนะนําใหเรียงเลขท่ีสมุด TOR รอบนี้จึงเรียงเลขพรอมทําบัญชี
จัดสรรใหจังหวัดโดยระบุเลขท่ีสมุด เปนสาเหตุทําใหโรงพิมพดําเนินการลาชา  

• ระบบทะเบียนเกษตรกรใหม (บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด) ลงนามสัญญา 
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ตรวจรับการจางพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร งวดที่ 2 เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2561 ประธาน หากการดําเนินงานมีทีทาวาจะไมเปนไปตามสัญญาใหรีบรายงานผูบริหาร 

• การจางเหมานําแอปพลิเคชัน “คูมือการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ป 2561”  
ข้ึน App Store และ Play Store ลงนามสัญญาเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 และบริษัท เอ็ทตี้ รูท จํากัด ไดสง
รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561  

• ขออนุมัติจัดจางออกแบบและจัดพิมพเอกสารสรุปขอมูลจากฐานขอมูล 
ทะเบียนเกษตรกร Farmer Map จํานวน 1,500 เลม ไดขอความอนุเคราะหจากสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลย ี
(สพท.) และ สพท. แจงวา ไมสามารถดําเนินการจัดพิมพเอกสารดังกลาวไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จึงไดดําเนินการ
ตั้งเรื่องขออนุมัติจัดจางออกแบบและจัดพิมพเอกสารสรุปขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร Farmer Map 
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติจัดจาง 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 
          3.2.2 กลุมวิเคราะห... 
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     3.2.2  กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 
รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
                                      1) สารสนเทศสงเสริมการเกษตร.(http://www.agriinfo.doae.go.th).การเขารับบริการ
เว็บไซตเดือนสิงหาคม 2561 มีผูเขารับบริการ จํานวน 6,429 ครั้ง เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ลดลงรอยละ 29.38  
ความพึงพอใจของผูเขารับบริการเว็บไซต พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48 ขอมูลท่ีเขาชม
มากท่ีสุด คือ การปลูกพืช ป 2561  
                                      2) การใหบริการขอมูล จํานวน 8 ราย สวนใหญเปนพืชหลักและพืชรอง.ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการขอมูล พบวา ความพึงพอใจตอความรวดเร็วในการจัดสงขอมูล พึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 66 
ความพึงพอใจตอคุณภาพของขอมูล พึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 59  
                                      3) บันทึกขอตกลงการพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรของไทย 
ระหวาง 6 หนวยงาน ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ ธนาคารแหงประเทศไทย 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 2 สิงหาคม 2561 
เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการประกันภัย
พืชผลการเกษตรท่ีเหมาะสมสําหรับลดผลกระทบและรองรับความเสียหายดานการผลิตของเกษตรกรจากภัยธรรมชาติ 
                                      4) การบูรณาการขอมูลกรมสงเสริมการเกษตร จัดประชุมระดมความคิดเห็น 
และการบูรณาการใชประโยชนฐานขอมูลกรมสงเสริมการเกษตร เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุม 4/1  
โดยเชิญรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผูแทนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ ธนาคารแหงประเทศไทย 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผูเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการกอง/สํานัก เพ่ือรวมกันวิเคราะห
ฐานขอมูลระบบงานท่ีมีการจัดเก็บของกรมสงเสริมการเกษตร เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการฐานขอมูล 
ของกรมสงเสริมการเกษตรใหสามารถใชประโยชนรวมกัน 
                                      5) การจางปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร โดยวิธีตกลงราคา 
เซ็นสัญญาวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 กับ บริษัท โคเดสก จํากัด ในวงเงิน 449,400 บาท.เบิกจาย.2.งวด.ไดแก. 
งวดท่ี 1 (45 วัน) ครบกําหนดวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 งวดท่ี 2 (90 วัน) ครบกําหนดวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 
ความกาวหนา ไดเชิญผูเก่ียวของเขารวมประชุมวิเคราะหระบบ รต. กับพืชฤดูแลง เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2561  
โดยพืชฤดูแลง รายงานทุกสัปดาห จัดเก็บขอมูลรายกลุมพืช ระบบ รต. รายงานทุก 15 วัน จัดเก็บขอมูลรายพันธุพืช 
ประธาน ควรปรับระบบ รต. ใหบันทึก/รายงานทุกสัปดาห หากสัปดาหไหนไมอัพเดทใหดึงขอมูลจากสัปดาหกอนมา
เปนขอมูลตั้งตน ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ จะรับไปหารือกับทีมงาน 
                                      6) ผลการดําเนินงานดานแผนท่ี  

• ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตัดยอดขอมูล ณ วันที่ 21 
สิงหาคม 2561 จังหวัดจัดทําได 4,314,480 แปลง คิดเปนรอยละ 107.64 ศสท.จัดทําได 2,235,543 แปลง 
ผลการวาดผังแปลงฯ (ยอดสะสม) ตั้งแตป 2559 – ปจจุบัน จํานวน 12,705,531 แปลง ประธาน นโยบายรอง
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร คนท่ี 4 ใหหาแปลง/พ้ืนท่ีท่ียังไมไดปลูก แลวใหสวนทะเบียนเกษตรกรลงพ้ืนท่ีเขาไปรับ
ข้ึนทะเบียน โดยใชขอมูลจาก SSMap ตรวจสอบการปลกูและแปลงท่ียังไมไดวาด ใชทะเบียนเกษตรกรเปนตัวกําหนด
และตรวจสอบ ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ชี้แจงเพ่ิมเติม เบื่องตนชี้เปาหมายจากการใชประโยชน
ท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน จะสงตอขอมูลใหทะเบียนเกษตรกรในการชี้เปาหมายตอไป 
                                      7) เว็บบล็อก GIS (http://gisblog.doae.go.th) นาํบทความข้ึนจํานวน 2 บทความ 
ไดแก SSMap ระบบบริการขอมูลแผนท่ีสงเสริมการเกษตร และแผนท่ีแปลงใหญ เดือนกรกฎาคม 2561 
                                      8) ระบบรายงานพ้ืนท่ี บริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด จะเขามานําเสนอความกาวหนา
ของระบบงานประจําเดือนสิงหาคม 2561 ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 
 9) การนําเสนอ... 
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                                      9) การนําเสนอผลงานวิชาการ การใชประโยชนขอมูลสารสนเทศการเกษตร 
ผานระบบ SSMap และการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรผานแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ในการประชุมวิชาการ 
The 4 th Annual meeting Mekong Extension Learning Alliance (MELA), งาน AgriTech และงานเกษตรสรางชาต ิ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

 3.2.3  กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) โครงการสงเสริมการเกษตร งบเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดําเนินการพัฒนาระบบ ชี้แจง/แนะนํา และตอบปญหาการใชระบบงาน รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
นําเสนอหนาจอระบบงาน และเขารวมประชุมทางไกลผานจอภาพ (Video Conference) การใชงานระบบโครงการ
เสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย เม่ือวันศุกรท่ี 10 สิงหาคม 2561 

   2) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ดําเนินการจัดทําขอมูลสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
จํานวน 1,824,340 ราย สงสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เพ่ือตรวจสอบขอมูลกับขอมูลทะเบียนราษฎร 
ซ่ึงทางสํานักบริหารการทะเบียน ไดสงตัวอยางลักษณะการสงขอมูล และโครงสรางขอมูล ท่ีผานการตรวจสอบ และไดสงให
เจาหนาท่ีบริษัท บิซ โพเทนเชียล จํากัด เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 เพ่ือตรวจสอบการนําขอมูลเขาระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชน ซ่ึงสามารถนําเขาระบบฯ ได และเจาหนาท่ีกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศไดเขารับการฝกอบรมการจัดทํา 
Web Service ในการเชื่อมโยงขอมูลไปยัง Linkage Center กรมการปกครอง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561  
และสํานักบริหารการทะเบียนไดชี้แจงการสรางชื่อผูใชงานของหนวยงาน สรางโดย Super User ของหนวยงาน จึงได
ทําหนังสือถึงสํานักบริหารการทะเบียน ขอความรวมมือสราง Super User จํานวน 3 คน คือ นางองคนาฏ ศรีรัตนา 
นายพรชัย ทุราช และนายนนทกานต ตรันเจริญ โดยทําหนังสือขอความเห็นชอบกรมสงเสริมการเกษตร และหนังสือ
ถึงสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 3.2.4 กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) Computer and Network  
     ระบบอินเตอรเน็ต 1.1.1) Domestic Traffic (การใชอินเตอรเน็ตภายในประเทศ) 

ความเร็ว 1 GB ใชงานอยู 93.76 MB  1.1.2) Inter Traffic (การใชอินเตอรเน็ตภายนอกประเทศ) ความเร็ว 150 MB 
ใชงานอยู 92.49 MB 1.1.3) Broadband สวนกลาง ความเร็ว 500 MB ใชงานอยู 178 MB 1.1.4) Broadband 
สวนภูมิภาค ความเร็ว 500 MB ใชงานอยู 180.04 MB  
 2) Cyber Sercurity จัดทําเว็บไซต Cyber Security ชื่อ URL : 
https://cybersecurity.doae.go.th ดําเนินการเพ่ิมวิดีโอท่ีนาสนใจ และปรับแตงความสวยงาม 

 3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 2560 – 2564  
  Digital Literacy  

- จัดอบรมหลักสูตรการใชแอปพลิเคชันนําทาง เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผูเขาอบรมท้ังหมด 13 คน (แบงเปน 
พนักงานขับรถยนต 12 คน เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 1 คน) ผูเขารับการอบรมเห็นวา เปนหลักสูตรท่ีดี มีประโยชน 
สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง และอยากใหจัดอบรมในครั้งหนาตอไป จากการทดสอบการใชงาน Wi-Fi Access Point 
ยี่หอ Ruckus.กับ.Smartphone.ของผูเขาอบรมและ Notebook.วิทยากร รวม 15 เครื่อง สามารถใชงานไดดี 
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เขารวมประชุมกับกองการเจาหนาท่ี และสํานักพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี เรื่องยุทธศาสตรและตัวชี้วัดดานบุคลากร ไดเสนอท่ีประชุมในประเด็นการพัฒนาบุคลากร นาจะมีการวัด 

Digital Leteracy... 
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Digital Leteracy ท่ีประชุมไดพิจารณาและถือเปนหนึ่งในตัวชี้วัดกรมในการวัด Digital Leteracy ของบุคลากร 
(Smart Officer) คาดวานาจะมีการประชุมหารือกันตอไป ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ ชี้แจง
เพ่ิมเติม ในสวนของ Leteracy ของขาราชการทางสํานักงาน กพ. ไดกําหนดหลักสูตรมาหมดแลว โดยทําในลักษณะ 
e-Learning.ใหแตละบุคคลเขาไปเรียนกับทาง กพ. ซ่ึงจะมีดวยกัน 3 แบบ คือ เรียนรูดวยตนเอง (ท่ัวไป), Classroom 
(หัวหนางาน), และสัมภาษณ (ตําแหนงสูงๆ) ตองผานตามเกณฑถึงจะไดรับการประเมินเลื่อนระดับ ปจจุบันทาง กพ.
ยังไมประกาศหลักสูตร  
    4) งานท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก 1. ระบบลงทะเบียนฝกอบรมอาชีพดานการเกษตร 
(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
เปดสิทธิ์การอัพโหลดรูปภาพใหกับผูใชงาน.จํานวน.217.คน.พรอมประสานฝายโสตฯ เพื่อสอนการเขาใชงาน 
หนาบริหารจัดการระบบในสวนของ.Admin.3..การจัดทําเว็บไซต 50 ป.กรมสงเสริมการเกษตร.ปรับแกไขหัวขอ
กิจกรรมจาก.“สืบสานปณิธานเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน”.เปน.“อาคารเกษตรสิริสุข ในโอกาสครบรอบ.50.ป.กรมสงเสริม
การเกษตร”.แกไขเนื้อหากิจกรรมใหสอดคลองกับหัวขอใหมขางตน สราง.QR.Code.ในหัวขอสินคาตลาดเกษตร 
จํานวน 60 ไฟล และเพ่ิมภาพกิจกรรมของแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร และ 50 ศูนย 50 อาชีพ 4. ระบบคลังความรู
และส่ือการเรียนรู มีการปรับปรุง/เพ่ิมวิชาทุกสัปดาห เพ่ิมไฟลเสียงในรายวิชา จํานวน 30 ไฟลเสียง และเพ่ิมสื่อวีดิทัศน 
จํานวน 30 สื่อ 5. ระบบรายงานสถานการณการระบาดศัตรูพืช ประชุมรวมกับผูอํานวยการกลุมพยากรณและเตือน
การระบาดศัตรูพืช และทีมงาน เพ่ือจัดทําระบบฯ ใหสามารถรายงานและประมวลผลไดแทนระบบเดิม เม่ือวันท่ี 4 
กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการศึกษาระบบงานเดิม 
(http://forecast.doae.go.th) และจัดเก็บความตองการของผูใชงาน พัฒนาระบบบันทึกขอมูลเพ่ือใชงานแทนระบบเดิม 
(รายงานเรงดวน) และเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 ไดประชุมรวมกับผูอํานวยการกลุมพยากรณและเตือนการระบาด
ศัตรูพืช.และทีมงาน เพ่ือจัดทําราง TOR การจางพัฒนาระบบรายงานขอมูลดานอารักขาพืชและจัดการดินปุย พรอมทํา
หนังสือขออนุมัติงบประมาณจางพัฒนาระบบฯ เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2561.ปจจุบันไดถอนเรื่องคืน เพราะคาดวา
จะดําเนินการจัดจางไมทัน .6..ระบบลงทะเบียนเพื่อสอบวัดระดับความรู ความสามารถทางดานดิจิทัล 
(http://dl.doae.go.th) ปรับปรุงแบบลงทะเบียนเพ่ิมการเลือกหลักสูตรและรอบการอบรม 7. ระบบสงตอ/ตรวจแก
หนังสือราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดําเนินการติดตั้ง File.Server สราง.Shared Directory 
User.และทดสอบการใชงาน 8..การจัดซ้ือครุภัณฑ 7 กลุม 9 รายการ ดําเนินการเบิกจายไปแลว.4.กลุมรายการ 
คือ กลุมรายการท่ี 1, 2, 4 และกลุมรายการท่ี 5 สําหรับกลุมรายการท่ี.6.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
พรอมซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ.จํานวน.2.รายการ.พบปญหาจอภาพ.ขณะนี้รอแจงสงใหม 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
   3.2.5  กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงาน 
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) ระบบการลงทะเบียนการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส กรมสงเสริมการเกษตร 
เปนการเรียนตามอัธยาศัย.มีผูลงทะเบียน.จํานวน.569.ราย.แบงเปน.หลักสูตรเสริม.รอยละ.28.หลักสูตรทั่วไป  
รอยละ 26 หลักสูตรปฏิบัติการ รอยละ 25 หลักสูตรชํานาญการ รอยละ 13 และหลักสูตรชํานาญการพิเศษ รอยละ 8 
    2) ระบบรายงานขอมูลการโอนเงินคาใชจายในการฝกอบรมของเกษตรกร 
ผานระบบ.KTB.Corporate.Online.เปาหมาย.1.8.ลานราย(จากโครงการไทยนิยม.ยั่งยืน).ตรวจสอบเลขบัตร
ประชาชน.จํานวน.96,045.ราย.และตรวจสอบหมายเลขบัญชี.จํานวน.99,316.บัญชี  
          3) ระบบฝกอบรม... 
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    3) ระบบฝกอบรมบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ในระบบมีหลักสูตรท้ังสิ้น  
23 หลักสูตร.เมนูคนหาบุคลากร สามารถคนหาไดจากเลขบัตรประจําตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล เม่ือไดขอมูล 
ท่ีคนหาแลว สามารถดูหลักสูตรท่ีผานการอบรมแลวได เมนูคัดเลือกบุคลากร สามารถคนไดจากชื่อหลักสูตร  
เม่ือไดหลักสูตรท่ีตองการแลว สามารถคัดเลือกบุคลากรตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ จากปุม คัดเลือกบุคลากร  
    4) ผลการดําเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผาน.DOAE.Farmbook 
Application ขอมูลตัดยอด ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2561 เปาหมาย 1,140,000 ครัวเรือน รวมผลการใชประโยชน
และการปรับปรุง 1,278,481 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 112.15 (ผลการปรับปรุง 305,700 ครัวเรือน  
และการใชประโยชน 972,781 ครัวเรือน) ประธาน ถาจะใชแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook.ในการปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร ตองเพ่ิมกิจกรรมใหครบเหมือนระบบทะเบียนเกษตรกร 
    5) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook.ยอดการดาวนโหลด 
58,164.บัญชี.DOAE.Smart.Check.ยอดการดาวนโหลด.4,265.บัญชี  
    6) ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดองคประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (Innovation.Base) 3.1.ระบบโมบายสงเสริมการเกษตรดิจิทัล.(DOAE.Smart 
check) ดําเนินการใน 5 ประเด็น ดังนี้ การจัดการขอมูลขาวสารและองคความรู การเลือกรับขาวสารและองคความรู
ตามหมวดหมูของผูใช การเชื่อมโยงขอมูลขาวสารและองคความรูกับพิกัดของผูใชบริการ การเชื่อมโยงขอมูลสถานการณ
และแจงเตือนการระบาด และการใหบริการขอมูลขาวสารภาวะการผลิตพืชรายเดือน ดวยระยะทางแหลงท่ีมา แสดงเนื้อท่ี
เพาะปลูกและราคาท่ีเกษตรกรขาย 
    7) ผลการออกพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามและสอนการใชงานแอปพลิเคชัน DOAE 
Farmbook ใหกับคณะกรรมการเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ 
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต สตูล นครราชสีมา ชัยนาท และจังหวัดสุราษฎรธานี 
    8) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชันการผลิตพืชผักปลอดภัย สําหรับบริหารการผลิต
และการเก็บเก่ียว.เพ่ือใชนํารองกลุมเกษตรกรผูปลูกผักบานโนนเขวา.ตําบลดอนหัน.อําเภอเมือง.จังหวัดขอนแกน 
(กลุมแปลงใหญ) เปนแพลตฟอรมใหกลุมพืชปลอดภัยขายผลผลิตใหกับโลตัส.ประธาน.ระบบเกษตรพันธสัญญา 
เปนระบบจัดการการผลิตท่ีสามารถติดตามการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยนํา Order เปนตัวตั้งแลวตีกลับไปท่ีการปลูก 
(รายแถว) 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 มติท่ีประชุม    รับทราบ   

 3.3  การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ 
รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
   1) ดําเนินการทดสอบกูคืนขอมูล.เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30.น. ณ.หอง
ศูนยปฏิบัติการเครือขาย จํานวน 10 ระบบ ประกอบดวย.1).ระบบขอมูลเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช 2).ระบบ
รายงานสถานการณการระบาดศัตรูพืชท่ีสําคัญ (รายสัปดาห).3).ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 4) ระบบการจองหอง
ประชุม 5) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสมเปนเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน 6) โครงการสงเสริมการผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตวทดแทนนาปรัง ป 2559 7) ระบบขอมูลพ้ืนฐานแปลงใหญ (ป 2560) 8) ระบบตรวจสอบขอมูล
รายชื่อเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2559/60 สําหรับสงใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ไรละพัน) 
9) ระบบบันทึกขอมูลการรับซ้ือผลปาลมสด ป 2559/60 10) ระบบโครงการ 9101 
   2) จัดสงรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน 
ระดับสวนงานยอย (แบบติดตาม ปย.2) รอบ 9 เดือน ใหกลุมพัฒนาระบบบริหารเรียบรอยแลว (หนังสือศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ท่ี กษ 1007/851 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
          3.4 การรับฟง... 
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3.4  การรับฟงขอคิดเห็นและขอรองเรียน  
  นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร แจงตอท่ีประชุม 

ในเดือนสิงหาคม 2561 ไมมีเรื่องรองเรียน 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

 3.5 การเผยแพรประชาสัมพันธ  
       นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา รายงานการประชาสัมพันธผานระบบออนไลน Reportnews 

ผลการรายงานตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – เดือนสิงหาคม 2561.รวม.104.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 เดือนกรกฎาคม 2561 
จํานวน 7 เรื่อง และเดือนสิงหาคม 2561 จํานวน 8 เรื่อง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําเดือนสิงหาคม 2561 แบงเปน 2 สวน คือ  
 1. จัดโดย : หนวยงานภายนอก มีอบรม 4 เรื่อง  
           1).อบรม : การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ วันท่ี 16 สิงหาคม 2561 
ณ กรมการปกครอง จัดโดย กรมการปกครอง ผูเขาอบรม คือ เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
           2).อบรม : การวิเคราะหและออกแบบการใหบริการภาครัฐยุคดิจิทัล สําหรับผูทํางาน
ดานบริการ.(Service).วันท่ี 21 และ 28 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเกสรพลาซา.กรุงเทพฯ จัดโดย.สํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ผูเขาอบรม คือ นายอรุณชัย ศิริทรัพย 
           3).อบรม : การสรางความเขาใจเก่ียวกับ.Big.Data.สําหรับขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐ.วันท่ี.22, 29.สิงหาคม.และวันท่ี.5.กันยายน.2561.ณ.โรงแรมอวานี.เอเทรียม.กรุงเทพฯ.จัดโดย.สํานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล.ผูเขาอบรม.คือ.นายอรุณชัย.ศิริทรัพย 
           4).สัมมนา : เชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ วันท่ี 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด.คอนเวนชั่น.กรงุเทพฯ.จัดโดย.บริษัท.esri.ประเทศไทย.ผูเขาสัมมนา.คือ.นางสิริลักษณ.นอยเคียง.และนายสมเจต.หนูอน
   2. รวมเปนวิทยากร  
           1).บรรยายหัวขอ.การใชงานแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook.ในการประชุมคณะกรรมการ
เครือขาย.ศพก..และแปลงใหญ.ระดับเขต.จํานวน.3.ครั้ง.คือ.วันที่.1.สิงหาคม.2561.ณ.จังหวัดนครราชสีมา 
วิทยากร คือ นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร และนายปาณัสม จรูญรัตน วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดชัยนาท 
วิทยากร คือ นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร และนางสาวปยะพร ชึลเลอร วันท่ี 14 - 16 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดสุราษฎรธาน ี
วิทยากร คือ นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร และนายปาณัสม จรูญรัตน 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 3.7 กําหนดสงเอกสาร/หลักฐานประกอบตัวช้ีวัดผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 2 
  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป.แจงกําหนดการสงเอกสาร/หลักฐานประกอบตัวชี้วัดฯ.สําหรับ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดสงกองการเจาหนาท่ี ในวันท่ี 7 กันยายน 2561 ขอใหกลุม/ฝายสงเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ตัวชี้วัดฯ ภายในวันท่ี 5 กันยายน 2561 เพ่ือฝายบริหารท่ัวไปจะไดรวบรวมสงกองการเจาหนาท่ีตอไป 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
          ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 ความกาวหนาการดําเนินการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของกรมสงเสริมการเกษตร 
ในวาระครบรอบ 50 ป นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา รายงานความกาวหนา  
  1. การจัดกิจกรรม “งานเกษตรสรางชาติ” ในวาระกรมสงเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ป 
ในสวนของนิทรรศการ ประกอบดวย  
      1.1 การบริการความรู “Knowledge Cafe”.เปนการใหบริการความรูดานการเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีเกษตรกรหรือประชาชนผูสนใจ สามารถนําไปตอยอดในการเพ่ิมมูลคาผลผลิต
ได ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับสังคมเมือง.แบงออกเปน 4 สวน คือ 1) บริการความรูดานการเกษตร ประกอบดวย 
DOAE Farmbook และ DOAE Smart check การตรวจสอบพ้ืนท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูกจากระบบบริการแผนท่ี 
SSMap ข้ันตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การบริการสื่อความรูดานการเกษตรออนไลน 2) บริการหองสมุดความรู
การเกษตร จุดลงทะเบียนรับเอกสารความรูทางการเกษตร ผานระบบการรับลงทะเบียนศูนยบริการรวม  
กรมสงเสริมการเกษตร เพ่ือรับเอกสารหรือสงตอไปยังคลินิกบริการคําแนะนํา.3).คลินิกบริการคําแนะนํา.สําหรับ
ผูเขารวมงานท่ีมีปญหาสอบถามเรื่องการเกษตร โดยจัดทีมนักวิชาการมาประจําใหคําปรึกษาทุกวัน.วันละ.2.ทาน 
เชน.การสงเสริมการผลิตพืช การอารักขาพืช.และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และอ่ืนๆ 4) การสาธิตเกร็ดความรู
ดานการเกษตร เชน กิจกรรมการสาธิต Food Innovation, กิจกรรมการสาธิตลางผักอยางไรใหสะอาดปลอดภัย 
      1.2 ตลาดออนไลน e-Mart เปนการจัดแสดงนิทรรศการสงเสริมดานการตลาดผานระบบ
ออนไลน (Online.Marketing) ผานเพลตฟอรมของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคา
ผานการคัดสรรและมีการสงเสรมิจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานระบบออนไลนwww.thailandpostmart.2 7com 
ซ่ึงมีรายการสินคาใหเลือกซ้ือสินคา และบริการจัดสงสินคาผานระบบการขนสงของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยมี
การแสดงสินคาจากวิสาหกิจชุมชน ผลไมสด สินคาตางๆ ท่ีจัดจําหนายผานระบบออนไลน 
  2. ใหบริการฝกอาชีพดานการเกษตร 50 ศูนย 50 อาชีพ.ดําเนินการจัดทําระบบลงทะเบียน
ออนไลน (http://register-kasetsangchat.doae.go.th) เปดระบบลงทะเบียนเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 
 
....................................................             .................................................... 
   (นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)                                                           (นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ) 
    ผูจดรายงานการประชุม                                   หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
                 ผูตรวจรายงานการประชุม 

http://www.thailandpostmart.com/
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