
รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 25 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 
 
ผู้มาประชุม 
1. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน 
2. นางสุวรรณี  ศิริรัตนภิญโญ  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  
3. นายสรายุทธ  สิริภูษิต  ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  
4. นายรุ่งศิริ  ประสงค์  ผู้อ านวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
  และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
5. นายวรวุฒิ  อ้อยหวาน  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล  
6. นายสัมฤทธิ์  เทวะภูมิ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร  
7. นางสาววันเพ็ญ  ช านาญ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
8. นางสิริลักษณ์  น้อยเคียง  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษ  
9. นางรัตนาภรณ์  เตียวประเสริฐ  นักวิชาการสถิติช านาญการ  
10. นางอนงค์นาฏ  ศรีรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
11. นางอาธิดา  รักวงษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
12. นายพรชัย  ทุราช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
13. นางสาวรติยง  โลยะลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
14. นายกิติศักด์ิ  ปัญญาทรานนท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
15. นายอรุณชัย  ศิริทรัพย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
16. นายพิศาล  สองมณี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
17. นายสราวุธ  วงศ์ทรัพย์สิน  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
18. นายรังสี  มุลิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
19. นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
20. นายฐิติพงษ์  วรสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
21. นายณรงค์  รักอาชีพ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
22. นายกฤษฎา  ธรรมสิทธ์ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
23. นายประพนธ์  จิ้วจิ้น  นักสถิติ  
24. นายกฤษณะ  พูลทรัพย์  นักสถิติ  
25. นายพิริยะ ไหมสมบุญ นักสถิติ  
26. นางสาวไกลกังวล  เพชระบูรณิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
27. นางสาววัลย์ศิริ  ไทยแท้  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. นายปาณัสม์... 
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34. นายปาณัสม์  จรูญรัตน์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
35. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน์  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
36. นางสาวปิยะพร  ชึลเลอร์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
37. นายธีระวัฒน์  เฉิดละออ  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
38. นางจีรวรรณ  หนูเจริญ  เจ้าพนักงานธุรการ  

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวยุพา  แซ่ชื้อ  ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเกษตร ประชุม 
2. นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ประชุม 
3. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ติดงานด่วน 

4. นางสาวนารีรัตน์  บัลลังก์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ติดงานด่วน 

5. นางสาวภูรีนุช  ไกรรมย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ติดงานด่วน 

6. นางสาวกชพรรณ  เกษอินทร์ษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ติดงานด่วน 

7. นายสุฤชัย  คล้ายเชียงราก  พนักงานธุรการ ระดับ 4 ติดงานด่วน 
8. นางสาวณิวัฒนา  ต้ังชนม์จ ารัส นักสถิติ ติดงานด่วน 
9. นายอุดมพงษ์  ตวงประยงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ลาพักผ่อน 
10. นางสาวอุไรวรรณ  บัวจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการ ลาพักผ่อน 
11. นายสมเจต  หนูอ้น  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ลาป่วย 
12. นางสาวชิลาวัลย์  เผ่ามุนี  พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลาป่วย 
13. นายปวเรศ  ทองลอย  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ลาป่วย 
14. นางมลวิภา  อรรถฐาเมศร์  พนักงานราชการพิเศษ ลาป่วย 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
  นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดประชุม
ประจ าเดือนกันยายน 2561 และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 กรมส่งเสริมการเกษตรมีค าส่ังจ้างพนักงานราชการ จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 

- นายนนกานต์ ตรันเจริญ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบ 
สารสนเทศ ต้ังแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 

- นายพิริยะ ไหมสมบุญ ต าแหน่งนักสถิติ ปฏิบัติงานกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  
ต้ังแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 8/2561 ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอรายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ครั้งที่ 8/2561 ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ได้ด าเนินการน ารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 พร้อมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมครั้งที่ 9/2561 ขึ้นระบบ Meetbox ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เว็บไซต์ 
http://ictc.meetbox.doae.go.th ซ่ึงไม่มีผู้เข้าแก้ไข  
มติท่ีประชุม   มอบกลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบรายงานการประชุม แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปแก้ไขภายในสัปดาห์นี้   
 
 

ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
 3.1 งบประมาณปี 2561 และการจัดซ้ือจัดจ้าง  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานผลการใช้จ่ายเงินและการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
ดังนี้ 
  งบด าเนินงาน ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 คงเหลือ 11,259.79 บาท ประกอบด้วย  
1) งบโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร คงเหลือ 4,534.03 บาท 2) งบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ คงเหลือ 2,476.83 บาท 3) งบโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (งบเพ่ิมเติม) 
คงเหลือ 800 บาท 4) งบบริหารจัดการ คงเหลือ 3,448.93 บาท ประธาน ให้ส ารวจวัสดุส านักงานของกลุ่ม/ฝ่าย
ขาดเหลืออะไร ด าเนินการจัดซ้ือ 
  งบลงทุน (ปกติ) ณ วันที่ 24 กันยายน 2561  

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรม 
ระบบปฏิบัติการ วงเงิน 3,450,000 บาท จัดท าบันทึกตรวจรับเพ่ือจัดส่งกองคลังเพ่ือเบิกจ่าย 

2) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ วงเงิน 629,000 บาท จัดท าบันทึกตรวจรับเพ่ือจัดส่งกองคลัง 
เพ่ือเบิกจ่าย 

3) ระบบมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ESB วงเงิน  
26,750,000 บาท ครบก าหนดส่งมอบวันที่ 28 ตุลาคม 2561 (ส่งกันเงินเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันไว้แล้ว) 

 งบลงทุน (เหลือจ่าย) ณ วันที่ 24 กันยายน 2561  
1) จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร วงเงิน 449,400 บาท  

สิ้นสุดสัญญา 90 วัน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (ส่งกันเงินเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันไว้แล้ว) 
2) จัดซ้ือครุภัณฑ์รวม 8 รายการ อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ เพ่ือรับราคา ในวงเงิน  

8,483,238.20 บาท (ส่งกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันไว้แล้ว) 
มติท่ีประชุม รับทราบ และขอให้กลุ่ม/ฝ่าย เร่งรัดการด าเนินการ  
 3.2 ผลการด าเนินงานประจ าเดือนกันยายน 2561 

  3.2.1  กลุ่มทะเบียนเกษตรกร นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1) การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2 5 6 1 ตามสถานที่ 
ขึ้นทะเบียน ตัดยอดข้อมูล ณ วันที ่24 กันยายน 2561 จ านวน 5,887,270 ครัวเรือน จากเป้าหมาย 5.7 ล้านครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 103.28  

 2) ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2561 
ตามสถานที่ต้ังแปลง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 บันทึกข้อมูลแล้ว 4,102,333 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 
56,070,759.81 ไร่ บันทึกผลผ่านการตรวจสอบแล้ว 3,056,005 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 42,942,274.00 ไร่ 
หากเทียบจากปี 2560 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทั้งหมด 4 ล้านครัวเรือน ด าเนินการได้ร้อยละ 102.56  
 3) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2561/62  จัดท าและส่งข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี (สะสม) ปีการผลิต 2561/62 ให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ครั้งที่ 4 เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2561 จ านวน 2,786,419 ครัวเรือน 
 4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 
บุคคลเข้าร่วม 45 คน เป็นเจ้าหน้าที่จาก 10 จังหวัด (ระดับจังหวัด 1 คน ระดับอ าเภอ 1 คน) และเจ้าหน้าที่     
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเม่ือวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 
กรมส่งเสริมการเกษตร จากการสัมมนาได้มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาระบบ
ทะเบียนเกษตรกร (ระบบใหม่) โดยสอบถามประเด็น เช่น ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่าย สวยงาม 

ภาพกับเนื้อหา... 
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ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน และสามารถสื่อความหมายได้ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 38 คน ความพึงพอใจ
ในภาพรวมร้อยละ 81.18 และได้มีการต้ังไลน์กลุ่ม เพ่ือส่งประเด็นค าถามหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับโปรแกรม 
ประธาน เง่ือนไขการตรวจสอบ คือ ตรวจสอบเลขประจ าตัวประชาชน ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และตรวจสอบ  
การด ารงอยู่ (ทะเบียนราษฎร์) 
 5).การให้บริการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรแก่หน่วยงานภายใน .–.ภายนอก 
จ านวน 3 เรื่อง คือ (1) กรมการข้าว ขอข้อมูลพันธุ์ข้าวท่ีปลูกมากที่สุดใน.6.จังหวัด.ได้แก่.จังหวัดชัยนาท.ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง (2) กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ขอข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
จ านวน 20 พืช ต้ังแต่ปี 2558 – 2561 เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับต าบล (รต.)  (3) ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ขอข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จ านวน 40 ราย เพ่ือประกอบการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสม 
 6) จัดซ้ือจัดจ้าง 

 การจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร จ านวน 400,000 เล่ม งบประมาณ 
4,000,000 บาท ครบก าหนดวันที ่21 กันยายน 2561 ส่งมอบครบถ้วนในวันที่ 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่าง
ตรวจรับและคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในวันที่ 26 กันยายน 2561 

 ระบบทะเบียนเกษตรกรใหม่ (บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดด้ิง จ ากัด) ลงนามสัญญา 
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ครบก าหนดส่งมอบงานงวดที่.3.วันที.่12.กันยายน.2561.บริษัทฯ ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
และยังไม่ได้ส่งมอบงาน คณะกรรมการฯ รายงานกรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือแจ้งการปรับกับบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว  
และเร่งรัดการด าเนินการ โดยมีการประชุมเม่ือวันที่ 13, 17, 19 และวันที่ 20 กันยายน 2561 และก าหนดการประชุม
ครั้งต่อไป วันที่ 25 และวันที ่27 กันยายน 2561 

 การจ้างเหมาน าแอปพลิเคชัน “คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561”  
ขึ้น App Store และ Play Store ลงนามสัญญาเม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 และบริษัท เอ็ทต้ี รู้ท จ ากัด ส่งมอบ
งานงวดที่ 1 เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ครบก าหนดส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่  10 ตุลาคม 2561 
โดยบริษัทฯ.จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ .เม่ือวันที่ .24.กันยายน 2561 เวลา .09.00.–.16.30.น..ณ.ห้องประชุม 
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร และเตรียมส่งเอกสารงานงวดที่ 2 ในวันที่ 25 กันยายน 2561 คาดว่าจะเบิกจ่าย
ได้ทันก าหนดเวลา 

 การจัดพิมพ์เอกสารสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร Farmer  
Map จ านวน 1,500 เล่ม ครบก าหนดส่งมอบงานวันที่ 28 กันยายน 2561 ตรวจต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการจัดพิมพ์และจัดส่งให้จังหวัดตามบัญชีจัดสรร 
 7) แผนการด าเนินงานเดือนตุลาคม 2561 พัฒนาระบบติดตามเกษตรกรที่ไม่มา
ปรับปรุงกิจกรรม จ านวน 1.7 ล้านครัวเรือน และการจัดท า TOR และต้ังเรื่องพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรประสบภัย
พิบัติด้านพืช 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
มติท่ีประชุม    รับทราบ และด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 

     3.2.2  กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
                                      1) การปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร  ได้ประชุมร่วมกับ
กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร วิเคราะห์ระบบ รต. กับพืชฤดูแล้ง ในส่วน
ของปรับปรุง User Interface แบบฟอร์มการบันทึก เพ่ิม field ใน table ในการจัดเก็บข้อมูล เพ่ิมเมนูให้จังหวัด
บันทึกข้อมูลเอกภาพ ให้ผู้ดูแลระบบเปิด-ปิดการบันทึกเป็นรายสัปดาห์ได้ และแจ้งการบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บ 

และรายงาน... 
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และรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับต าบล (รต.) ประจ าเดือนตุลาคม 2561 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 
ตุลาคม 2561 คาดว่าจะเปิดใช้ระบบงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
                                      2) การตรวจสอบข้อมูล รต. ก าหนดขั้นตอน ดังนี้ (1) การเปรียบเทียบข้อมูล รต. 
กับ ทบก. ระดับต าบล จ านวน 20 ชนิดพืช ข้อมูล รต. ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ทบก. (2) การเปรียบเทียบข้อมูล 
สศก. กับ รต. ข้อมูลเอกภาพระดับจังหวัด จ านวน 19 ชนิดพืช ผลต่างของข้อมูล ±10% (3) การตรวจสอบความ
แนบนัยของข้อมูล ตรวจสอบความแนบนัยของข้อมูลต้ังแต่การบันทึกและมีระบบรายงานการแจ้งเตือนด้วยระบบ 
โดยการตรวจสอบในขั้นตอนที่ 1 และ 2 เจ้าหน้าที่สามารถติดตาม/ตรวจสอบข้อมูล รต. ที่ เว็บไซต์อินทราเน็ต 
(https://ssnet.doae.go.th) ทั้งนี้ ข้อมูลที่จะน าเผยแพร่จะเสนอให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรทราบก่อน 
                                      3) การให้บริการข้อมูล จ านวน 12 ราย แบ่งเป็น จัดท าเป็นหนังสือ จ านวน 4 ราย       
ผ่านช่องทาง E-mail จ านวน 8 ราย ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการ
จัดส่งข้อมูล พึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 66 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของข้อมูล พึงพอใจมากที่สุดคิดเป็น    
ร้อยละ 59 
                                      4) สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร (http://www.agriinfo.doae.go.th) การเข้ารับบริการ
เว็บไซต์เดือนกันยายน 2561 มีผู้เข้ารับบริการ จ านวน 11,038 ครั้ง เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 เพ่ิมขึ้น     
ร้อยละ 71.69 ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับบริการเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น          
ร้อยละ 46 ข้อมูลที่เข้าชมมากที่สุด คือ ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลการเกษตร 77 จังหวัด  
                                      5) ผลการด าเนินงานด้านแผนท่ี  

 ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตัดยอดข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561 
จังหวัดจัดท าได้ 4,326,693 แปลง จากเป้าหมาย 4,000,000 แปลง คิดเป็นร้อยละ 108.17 ศสท. จัดท าได้ 
2,234,842 แปลง  

 SSMAP ด าเนินการจัดท าชั้นข้อมูลใหม่ 11 กลุ่มชั้นข้อมูล ปรับปรุงเนื้อหา
ในชั้นข้อมูล 9 กลุ่มชั้นข้อมูล และจัดท าคู่มือเอกสารความรู้ด้านภูมิสารสนเทศและแผนที่ และน าขึ้น เผยแพร่ในเว็บ
บล็อก GIS (http://gisblog.doae.go.th) รวมมีจ านวนกลุ่มชั้นข้อมูลหลัก จ านวน 26 ชั้นข้อมูล 150 ชั้นข้อมูลย่อย 
ประธาน จัดท าคู่มือ SSMAP เป็นรูปเล่ม 

 การจ้างพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่ ระยะเวลาด าเนินการ 180 วัน สิ้นสุด
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จ้างบริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จ ากัด ด าเนินการ (1) พัฒนาระบบต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้ด าเนินการทดสอบระบบก่อนจะท าการติดต้ังระบบให้ใช้งานจริง พร้อมการอบรม (2) จัดท าข้อมูลไฟล์จากการ
บินโดรน เพ่ือเตรียมน าเข้าระบบ 

 งานสนับสนุนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (1) การจัดท า
แผนที่และฐานข้อมูลติดตามการป้องกันการระบาดของหนอนหัวด า  การปลูกพืชฤดูแล้ง แปลงใหญ่ ศพก. ติดตาม
สถานการณ์อุทกภัย และ Farmer Map 

 โครงการจ้างส ารวจ ตรวจสอบพ้ืนที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ ระยะเวลา
ด าเนินการ 60 วัน สิ้นสุดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ด าเนินการจ้างบริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จ ากัด โดยบริษัทฯ 
เสนอแผนการด าเนินงาน เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2561 ก าหนดบินถ่ายภาพ ณ ต าบลซับพุทรา อ าเภอชนแดน            
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2561 และต าบลบัลลังก์ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2561 ซ่ึงได้มีการเลื่อนแผนการบินถ่ายภาพไปที่ต าบลบัลลังก์ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
(เป็นหลัก) ในวันที่ 30 กันยายน 2561 

 โครงการศึกษาการจัดท า Precision Farmming ณ ต าบลซับพุทรา 
อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการ (1) ส ารวจและจัดท าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ส าหรับเกษตรกร   
แปลงใหญ่ พร้อมแผนที่ (2) ส ารวจพฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกรแปลงใหญ่ (3) ศึกษาข้อมูลอากาศ 

6) สถานี... 

http://www.agriinfo.doae.go.th/


ห น้ า  | 6 
 

                                      6) สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ กรมส่งเสริมการเกษตรรร่วมกับศูนย์ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้พัฒนาและติดต้ังสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ จ านวน 122 สถานี 
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  ดังนี้  (1) หน่ วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ าน วน 102 สถานี  (2)  หน่วยงา น
กระทรวงมหาดไทย จ านวน 15 สถานี (3) หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 3 สถานี (4) หน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุข จ านวน 2 สถานี ขณะนี้ได้ท าหนังสือขอความเห็นชอบกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับมอบสถานี        
วัดสภาพอากาศอัตโนมัติ กรมฯ ยังไม่อนุมัติ การจัดเก็บข้อมูล จะเก็บทุก 5 นาที ใช้ข้อมูลเป็นรายวันน ามาท า
ความสัมพันธ์ และจัดท าโมเดล นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง  ชี้แจงเพ่ิมเติม เบื่องต้นได้น าข้อมูลจากสถานีวัดสภาพ
อากาศอัตโนมัติมาท าตัวอย่างปริมาณน้ าฝนของการปลูกข้าวโพดต้นฤดูฝน ซ่ึงข้อมูลที่ได้ยังไม่ได้หารือกับส านัก
ส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ประธาน ตัวเลขน ามาใช้ประโยชน์อะไรในการจัดท าโมเดล โรคแมลง/เพลี้ย มาตา
มลม      ในสภาพอากาศแห้ง ถ้าน าตัวเลขมาร้อยเรียง ต้องขอความเห็นชอบจากกอง/ส านัก ในการวิเคราะห์  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
มติท่ีประชุม    รับทราบ และด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 

 3.2.3  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงาน
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน  ได้จัดท าข้อ มูลสมาชิกวิ สาหกิจชุมชน 
จ านวน 1,824,340 ราย ส่งส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร ซ่ึงทางส านักบริหารการทะเบียนได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และไปรับข้อมูลเม่ือวันพุธท่ี 12 กันยายน 2561 
ผลการตรวจสอบพบหลักฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร จ านวน 1,823,440 ราย ไม่พบในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
จ านวน 900 ราย 

2) ประชุมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ สมาชิก
วิสาหกิจชุมชน  

 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ส านักงานเกษตร
จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชนจาก 6 อ าเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
วิสาหกิจชุมชนส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี  

 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ส านักงานเกษตร
จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชนจาก 7 อ าเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
วิสาหกิจชุมชน ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี  

 วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ส านักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชน 

 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดูงานแปลงใหญ่ 
แปลงที่ 1 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโกรกนครชัยบุรินทร์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  แปลงที่ 2     
กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหนองโจด อ าเภอโดนสูง จั งหวัดนครราชสีมา เริ่มด าเนินการจริง ปี 2561 เนื่องจากปี 2560                 
ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวช้า สมาชิกแปลงใหญ่การรวมเป็นกลุ่มช่วยเพ่ิมผลผลิต 
สรุปการประชุม คือ (1) ทุกอ าเภอให้ความร่วมมือดี (2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวิสาหกิจสูงอายุ เสนอขอเพ่ิมเจ้าหน้าที่
ช่วยในการบันทึกข้อมูลสมาชิก และร่วมสมัครขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง มติที่ประชุม  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของเกษตรอ าเภอ (3) เม่ือระบบพัฒนาเสร็จแล้ว จะทดสอบการบันทึกตรวจสอบข้อมูลฯ ทั้ง 3 จังหวัด 
(4) อ าเภอสอบถาม เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน (Card Reader) ต้ังแต่ได้รับเครื่องยังไม่เคยใช้ หากใช้ไม่ได้
จะท าอย่างไร นางอาธิดา รักวงษ์ ชี้แจง เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน  (Card Reader) หากใช้ไม่ได้ให้ส่งกลับ
กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร จะส่งกลับกรมการปกครอง เพ่ือขอเปลี่ยนเครื่องฯ ต่อไป 

ส าหรับ... 
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ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการ (1) อ าเภอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบ
ข้อมูล (2) เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายกรอก “ใบขออนุญาตตรวจสอบข้อมูล” และให้เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด  
ลงนามอนุญาตตามล าดับ (3) เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายติดต่อที่ว่าการอ าเภอเพ่ือขอ “PIN Code” (4) อ าเภอส่ง  
ใบขออนุญาตให้จังหวัดรวมและท าหนังสือส่งกรมฯ (5) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ศสท.) รวบรวม     
ท าหนังสือเสนอกรมฯ พิจารณาเห็นชอบ (6) ศสท. สร้างสิทธ์ิให้กับเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมตรวจสอบข้อมูล และแจ้ง
จังหวัดต่อไป 

3) โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา  
ข้อมูลส ารวจเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตัดยอด ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 จ านวน 39,870 ราย 396,356.75 ไร่
พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการฯ (ในเขต-นอกเขตชลประทาน) จ านวน 38,960 ราย 386,806.50 ไร่  นายพรชัย ทุราช 
ชี้แจง ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ (1) มีระบบตรวจสอบแปลงปลูกข้าวของปี 2559 – 2561 (2) อ้างอิงแปลง 
ปี 2561 ของระบบทะเบียนเกษตรกร (3) ข้อมูลข้าวโพดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จะส่งกลับไปที่ระบบทะเบียน
เกษตรกร ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาวัตกรรมดิจิทัล ควรมีการประชุมเพ่ือจัดท า Flow โดยใช้ ESB มาช่วย 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 3.2 .4 กลุ่มระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงปลอดภัยทาง ไซเบอร์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

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

ความเร็ว 1 GB ใช้งานอยู่ 88.47 MB  1.1.2) Inter Traffic (การใช้อินเตอร์เน็ตภายนอกประเทศ) ความเร็ว 150 MB 
ใช้งานอยู่  127.94 MB 1.1.3) Broadband ส่วนกลาง ความเร็ว 500 MB ใช้งานอยู่  283.94 MB 1.1.4) Broadband
ส่วนภูมิภาค ความเร็ว 500 MB ใช้งานอยู่ 165.85 MB  
    2) Cyber Sercurity ด าเนินการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร    
ถูกแฮ็ก ร่วมกับ ThaiCERT ภายใต้โครงการ Government Website Protection System (GWP) (1) การสแกน
เพ่ือทดสอบหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment: VA) เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2561 (2) แจ้งผลการทดสอบ 
หาช่องโหว่ไปยังกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและบริษัทท่ีพัฒนาเว็บไซต์กรมฯ  เพ่ือด าเนินการแก้ไขช่องโหว่  ในส่วน
ของ Coding และลบไฟล์แปลกปลอม บนเครื่อง Server (3) ร่วมกับ ThaiCERT ท าการคอนฟิกเว็บไซต์กรมฯ ให้ป้องกัน
การถูกโจมตีในระดับ  Application Layer ด้วย Web Application Firewall ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ของ ThaiCERT      
เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2561 (ช่วงบ่าย) (4) คอนฟิก Virtual Webserver ที่ไฟล์วอร์ของกรมฯ ป้องกันการโจมตี         
อีกชั้นหนึ่ง (5) Monitor เพ่ือดูผลและปรับค่าคอนฟิก  Web Application Firewall และ Virtual Webserver 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพการป้องกันการถูกโจมตี (6) ด าเนินการทดสอบหาช่องโหว่เป็นระยะ ๆ หากพบไฟล์แปลกปลอม 
จะแจ้งบริษัทดูแลเว็บไซต์เพ่ือตรวจสอบและลบไฟล์ดังกล่าว ปัจจุบันตรวจพบมีการพยายามเข้าโจมตี วันละประมาณ 
1,000 ครั้ง 

 3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 2560 – 2564  
 บูรณาการฐานข้อมูลงานส่งเสริมการเกษตร จัดเตรียม 20 Service 5 API  

และจัดอบรมระบบมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ESB หลักสูตรทั่วไป ในวันที่ 26 
กันยายน 2561 หลักสูตรผู้ดูแลระบบ (Administrator) ในวันที่ 27 กันยายน 2561 

 Digital Literacy ด าเนินการขอโควต้าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือทดสอบ 
สมรรถนะส าหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สนใจ  และจัดท าหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัล
ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ัวไป.ขณะนี้จัดเตรียมหลักสูตรประมาณ 10 หลักสูตร ซ่ึงกลุ่มสามารถเสนอหลักสูตรได้ 
 

4) งานที่ได้รับ... 
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    4) งานท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่ 1. ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร 
(งานเกษตรสร้างชาติ) ที่ URL : http://register-kasetsangchat.doae.go.th ด าเนินการประชุมชี้แจงและตอบ   
ข้อซักถามการเข้าใช้งานระบบฯ ให้กับทีมงานเจ้าหน้าที่ประจ า จุดรับลงทะเบียน  (ทีมงานกองส่งเสริมโครงการ
พระราชด าริการจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร ) ก่อนวันงานเกษตรสร้างชาติ  เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2561        
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. ระบบคลังความรู้และส่ือการเรียนรู้ มีการอัพโหลดวิดีโอ 
จ านวน 2 เรื่อง คือ การผลิตล าไยคุณภาพ และผ้าย้อมครามกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวเมยสามัคคี  อ าเภอพรรณานิคม             
จังหวัดสกลนคร 3. ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ด าเนินการพัฒนาระบบรายงานชั่วคราว ทดสอบ
การใช้งานกับเจ้าของระบบ และเปิดให้ใช้งานได้เดือนตุลาคม 2561 4. ระบบส่งต่อ/ตรวจแก้หนังสือราชการ     
ศูน ย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร .ด า เนิน กา ร ติด ต้ั ง .File.Server.สร้ า ง .Shared.Directory.User  
และทดสอบการใช้งาน เริ่มใช้งานวันที่ 1 ตุลาคม 2561 5. การจัดซ้ือครุภัณฑ์ 7 กลุ่ม 9 รายการ กลุ่มรายการที่  6 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลพร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ  จ านวน 2 รายการ ตรวจรับเรียบร้อย 
ขณะนี้เร่งจัดท าบันทึกตรวจรับเพ่ือจัดส่งกองคลังเพ่ือเบิกจ่าย 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
   3.2.5  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงาน 
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
    1) ผลการด าเนินงานปรับปรุงทะ เบียน เกษตรกรผ่าน . DOAE.Farmbook 
Application ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ 21 กันยายน 2561 เป้าหมาย 1,140,000 ครัวเรือน รวมผลการใช้ประโยชน์
และการปรับปรุง 1,642,469 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 144.08 (ผลการปรับปรุง 351,394 ครัวเรือน  และการใช้
ประโยชน์ 1,291,075 ครัวเรือน) คะแนนตัวชี้วัดผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้คะแนน 5 
ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด มี 2 จังหวัดที่ด าเนินการไม่ครบตามเป้าหมาย คือ จังหวัดอุดรธานี ได้คะแนน 1 และจังหวัดอุทัยธานี 
ได้คะแนน 3 
    2) ผลการด าเนินงานแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ยอดการดาวน์โหลด 
81,315 เครื่อง เพ่ิมฟังก์ชันการตรวจสอบโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียว  1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 
18,000 บาท และการตรวจสอบและติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านพืช ประธาน พ้ืนที่
ขอคู่มือเป็นรูปเล่ม 
    3) ผลการด าเนินงานแอปพลิเคชัน DOAE Farm Check ยอดการดาวน์โหลด 
4,810 เครื่อง ฟังก์ชันแหล่งผลิต แสดงรายละเอียดข้อมูลจากระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร (รต.)  
ฟังก์ชันแหล่งรับซ้ือ แสดงรายละเอียดข้อมูลจากระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร ( SSMap) และฟังก์ชัน
การระบาดศัตรูพืช แสดงรายละเอียดข้อมูลจากระบบเก่า 
    4) ผลการด าเนินงานขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ e-Market ข้อมูล ณ วันที่ 23 
กันยายน 2561.คือ.(1).เจ้าหน้าที่ประเมินความพร้อมของสินค้า.จ านวน.95.ราย.(2).จัดเตรียมข้อมูลสินค้า .ราคา 
รูปภาพ อัตลักษณ์ เรื่องรายความน่าสนใจ จ านวน 20 ราย (3) สมัครเข้าร่วมการขายสินค้า จ านวน 32 ราย (4) รอตรวจสอบ
อนุมัติราคา.15.– 30.วัน.(บริษัท.ไปรษณีย์ไทย.จ ากัด).จ านวน.13 ราย.(5).ขายสินค้าผ่านมือถือและเว็บไซต์.จ านวน 1 ราย 
    5) โมบายแอปพลิเคชันบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร Farmgear 
ด าเนินการ (1) รวบรวมข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์พ่วง  (2) ให้ค าแนะน า  และค้นหาเครื่องจักรกล
การเกษตรและอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงต าแหน่งของผู้ใช้งานมากที่สุดในการด าเนินการในแปลงเพาะปลูก  (3) หมุนเวียน
เครื่องจักรกลการเกษตรส าหรับผู้รับบริการ (4) เพ่ิมรายได้ส าหรับเกษตรกรที่เป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตร   
(5) ลดปัญหาการขาดแคลนเครื่องจักรกลการเกษตร (6) ให้คะแนนความพึงพอใจในการรับบริการเพ่ือจัดอันดับ 
ในการให้ ค าแนะน าเครื่องจักรกลการเกษตร (7) วิศวกรการเกษตรเตรียมข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกร 
 (8) ทดสอบ... 

http://register-kasetsangchat.doae.go.th/
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(8) ทดสอบการใช้งานกับเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ .เม่ือวันพฤหัสบดีที่ .6.กันยายน .2561  
ต าบลซับพุทรา.อ าเภอชนแดน.จังหวัดเพชรบูรณ์.(9).เครื่องจักรกลการเกษตรจากเกษตรกรประมาณ.200.คน 
มีทั้งหมด .5.ประเภท .จ า นวน .1,046.คัน .(เตรียมพ้ืนที่ปลู ก.360.คัน.ปลูก.150.คัน.การ ดูแลรักษา .270.คัน 
เก็บเก่ียว 12 คัน อ่ืน  ๆ252 คัน) (10) เพ่ิมข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์พ่วงในพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
    6) การออกพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามและสอนการใช้งานสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล 
(แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook) ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับเขต (ให้กับประธานและคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่) และเวทีสัมมนา
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) (ให้กับเกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอ าเภอ และผู้อ านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการ) ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2561 ทั้งหมด 9 เขต ประมาณ 453 คน  
    7) ผลการด าเนินงานโมบายแอปพลิเคชันฟาร์มร่วมมือ ส าหรับบริหารการผลิต 
และการเก็บเก่ียว โดยก าหนดและติดตามแผนการเพาะปลูกทุกๆ แผนติดตามด้วยกิจกรรมในแปลง มีการประเมินผลผลติ 
ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต การมีส่วนร่วมของเกษตรกร นักส่งเสริม และผู้รับซ้ือ 
ซ่ึงได้ออกติดตามงาน.ณ.จังหวัดขอนแก่น.และจังหวัดเพชรบูรณ์ .ประธาน .เดือนตุลาคม.2561.ต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จ เพ่ือขยายผลไปแปลงใหญ่อ่ืนๆ  
    8) ระบบฝึกอบรมบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร  การเลือกผู้ เข้ารับการอบรม   
มี 4 ขั้นตอน คือ (1) เลือกหลักสูตรจาก 23 หลักสูตร จะขึ้นรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ (2) เลือกรายชื่อผู้ที่จะเสนอกรมฯ 
รายชื่อผู้ถูกคัดเลือกเสนอกรม สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel (3) ยืนยันผู้ เข้ารับการฝึกอบรม หลังจากกรมฯ 
พิจารณาแล้ว (4) บันทึกผลการฝึกอบรม หลังจากฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงขั้นตอนที่ 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 2 – 4 เป็นขั้นตอนที่ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด าเนินการ 
    9) ระบบถาม -ตอบ. มี.3.ช่องทาง.คือ.เพจ.facebook.Line@.และ.Play.Store
ประเภทค าถามที่ถามเข้ามา คือ การเข้าใช้งาน (ชื่อผู้ใช้งาน รหัส) การจัดชุดติดประกาศ การตีกลับข้อมูลการจัดชุด 
เป็นต้น ประธาน ขอรายงานประเด็นถาม/ตอบรายสัปดาห์ 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 มติท่ีประชุม    รับทราบ  และด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 

 3.3  การด าเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ผู้อ านวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ 
รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ด าเนินการทดสอบกู้คืนข้อมูลเม่ือวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศูนย์
ปฏิบัติการเครือข่าย จ านวน 10 ระบบ ประกอบด้วย 1) ระบบควบคุมใบเสร็จรับเงิน 2) เกษตรสวนลุม (เว็บรับสมัคร
อบรม) 3) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง 4) ระบบศัตรูมะพร้าว (หนอน
หัวด า) 5) ระบบคลังความรู้ 6) ระบบการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร 7) ระบบแปลงใหญ่ (เว็บเผยแพร่) 
8) ระบบจัดการและให้บริการข่าวสารกรมส่งเสริมการเกษตร  9) เกษตรสวนลุม (เว็บประชาสัมพันธ์  10) ระบบ
สารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร Online (production2) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

3.4  การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน  
  นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร แจ้งต่อที่ประชุม 

ในเดือนกันยายน 2561 มีเรื่องร้องเรียน 2 เรื่อง คือ 
1) นางสาวประทุม เกิดแก้ว จังหวัดลพบุรี ได้ติดต่อขอปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ให้เป็นปัจจุบัน  

คือ ปี 2561 แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องไปลงทะเบียนกับผู้น าหมู่บ้าน  ซ่ึงเกษตรกรได้ยืนยันว่าได้ลงทะเบียนกับผู้น า
หมู่บ้านแล้ว แต่ยังไม่ได้น าข้อมูลการส ารวจ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้เสียสิทธ์ิในการได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ
ของรัฐ ได้ตอบกลับหนังสือเรียบร้อยแล้ว 

2) นางปราณี... 
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2) นางปราณี ปุผาตา จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการ 
ช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี  ปีการผลิต 2560/61 
และโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร แจ้งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว        
และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จ่ายเงินความช่วยเหลือของโครงการฯ  ในส่วนที่ผู้ร้องร้องขอ
เรียบร้อยแล้ว 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

 3.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
       นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา รายงานการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์  Reportnews 

ผลการรายงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 รวม 10 เรื่อง ได้แก่ เดือนตุลาคม 2560 
จ านวน 7 เรื่อง เดือนพฤศจิกายน 2560 จ านวน 5 เรื่อง เดือนธันวาคม 2560 จ านวน 6 เรื่อง เดือนมกราคม 2561 
จ านวน 5 เรื่อง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 7 เรื่อง เดือนมีนาคม 2561 จ านวน 10 เรื่อง เดือนเมษายน 2561 
จ านวน 6 เรื่อง เดือนพฤษภาคม 2561 จ านวน 5 เรื่อง เดือนมิถุนายน 2561 จ านวน 8 เรื่อง เดือนกรกฎาคม 2561 
จ านวน 7 เรื่อง เดือนสิงหาคม 2561 จ านวน 8 เรื่อง และเดือนกันยายน 2561 จ านวน 5 เรื่อง  (รายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชุม) ประธาน ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Farmgear โดยท าหนังสือไปส านักส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร.(สสจ.).ขอเข้าไปบรรยายในงานสัมมนา/ประชุมกอง .เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ สสจ..รับทราบ  
และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
รับทราบ 
มติท่ีประชุม    รับทราบ และด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 
 3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าเดือนกันยายน 2561 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
 1. จัดโดย : หน่วยงานภายนอก มีอบรม 3 เรื่อง  
           1) สัมมนา : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาการเกษตร ระหว่างวันที่ 10 – 12 
กันยายน 2561 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดย ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ผู้เข้าสัมมนา คือ นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง 
           2) อบรม : การวิเคราะห์และออกแบบการให้บริการภาครัฐยุคดิจิทัล ส าหรับผู้ท างาน
ด้านบริการ (Service) วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเบอร์เคลียร์ ประตูน้ า  กรุงเทพฯ จัดโดย ส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้เข้าอบรม คือ นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ 
           3) อบรม : เชิงปฏิบัติการการใช้งานสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ วันที่ 12 กันยายน 2561 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ      
ผู้เข้าอบรม คือ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
   2. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การใช้ประโยชน์จาก SSMap และแอปพลิเคชัน DOAE 
Farmbook วันที่ 4 – 5 กันยายน 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก วิทยากร คือ นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน และนายปาณัสม์ จรูญรัตน์ 
และวันที ่6 - 7 กันยายน 2561 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยากร คือ นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ และนายสมเจต หนูอ้น 

มติท่ีประชุม    รับทราบ  
เลิกประชุมเวลา 11.40 น. 
 
....................................................             .................................................... 
   (นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)                                                           (นางสาววันเพ็ญ  ช านาญ) 
    ผู้จดรายงานการประชุม                                   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
                 ผูต้รวจรายงานการประชุม 


