รายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ชั้น 2
ผูมาประชุม
1. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
2. นางสาวยุพา แซชื้อ
3. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ
4. นายสรายุทธ สิรภิ ูษิต
5. นายรุงศิริ ประสงค
6. นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
7. นายวรวุฒิ ออยหวาน
8. นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ
9. นางสิริลักษณ นอยเคียง
10. นางรัตนาภรณ เตียวประเสริฐ
11. นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา
12. นางอาธิดา รักวงษ
13. นางรติยง บาโกะ
14. นายกิติศักดิ์ ปญญาทรานนท
15. นายพรชัย ทุราช
16. นายอุดมพงษ ตวงประยงค
17. นายอรุณชัย ศิริทรัพย
18. นายพิศาล สองมณี
19. นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร
20. นายสมเจต หนูอน
21. นางสาวกิตติยา รินเพ็ง
22. นายรังสี มุลิ
23. นายกีรเดช โรจนกิจอนันต
24. นางสาวยุพาพรรณ รักบัว
25. นางสาวนารีรัตน บัลลังก
26. นายฐิติพงษ วรสวัสดิ์
27. นางสาวภูรีนชุ ไกรรมย
28. นางสาวกชพรรณ เกษอินทรษา
29. นายณรงค รักอาชีพ
30. นางสาวชิลาวัลย เผามุนี
31. นายสุฤชัย คลายเชียงราก
32. นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์
33. นายประพนธ จิ้วจิ้น

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน
ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร
ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
นักวิชาการแผนที่ภาพถายชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักสถิติ
34.นายพิริยะ ...
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34. นายพิริยะ ไหมสมบุญ
35. นายวีรภัทร ทวีทรัพย
36. นางสาวไกลกังวล เพชระบูรณิน
37. นางสาววัลยศิริ ไทยแท
38. นางสาวชมภู สนนุช
39. นายนนทกานต ตรันเจริญ
40. นางสาวสิริรชา แกวหยอง
41. นายภูบดี ศิวาวงศ
42. นางสาวปยะพร ชึลเลอร
43. นายนิรันดร ออนนอมดี
44. นายปาณัสม จรูญรัตน
45. นายปฐม บุญทองนุม
46. นางสาวสุดสงวน ไพยรัตน
47. นายธีระวัฒน เฉิดละออ
48. นางจีรวรรณ หนูเจริญ
49. นางสาวอุไรวรรณ บัวจันทร
50. นางมลวิภา อรรถฐาเมศร
ผูไมมาประชุม
1. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย
2. นายสราวุธ วงศทรัพยสิน
3. นายปวเรศ ทองลอย
4. นายพงศกร เพ็ชรมงคล
5. นายกฤษณะ พูลทรัพย
6. นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนมจํารัส

นักสถิติ
นักสถิติ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
พนักงานราชการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักสถิติ

ประชุม
ราชการ
อบรม
อบรม
ลาปวย
ลาปวย

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลาวเปดประชุม
ประจําเดือนมกราคม 2562 และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 กรมสงเสริมการเกษตรจัดจางพนักงานราชการทั่วไป จํานวน 1 ราย คือ
นายวีรภัทร ทวีทรัพย ตําแหนงนักสถิติ ปฏิบัติงานกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
1.2 กรมสงเสริมการเกษตรมีคําสั่งยายขาราชการ คือ
1. นางสาวกชพรรณ เกษอินทรษา.ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝายบริหารทั่วไป
ไปดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ตามคําสั่งกรมสงเสริม
การเกษตร ที่ 118/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
2. นายสมเจต หนูอน.ตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ.กลุมวิเคราะหและวางระบบ
ขอมูล ไปดํารงตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ตามคําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร ที่ 119/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
1.3 การประชุม ...
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1.3 การประชุ ม คณะกรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ 135
ประเด็นการประชุม คือ
1) ตัวชี้วัดสําคัญระดับกระทรวง เรื่องการพัฒนาฐานขอมูลกลางขนาดใหญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (Big Data) โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ ขั้นตอนที่ 1.การบูรณาการขอมูลใหเปนฐานขอมูลกลาง
(Data Integration) ขั้นตอนที่ 2 การกํากับดูแลขอมูล (Data Governance) ขั้นตอนที่ 3 การใชขอมูลเพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจของหนวยงาน (Data Driven)
โดยมิติการดําเนินงานระดับกรม คือ (1) การศึกษา สํารวจ ทบทวนและรวบรวมขอมูล
ที่ มี ก ารผลิ ต ของหน ว ยงาน.(2).พั ฒ นา.ปรั บ ปรุ ง .คุ ณ ภาพของข อ มู ล ที่ คั ด เลื อ กให มี คุ ณ ภาพ.ปลอดภั ย .ทั น สมั ย
(3) การศึกษาและทําความเขาใจความสัมพันธของขอมูลกับภารกิจของหนวยงาน (4) จัดทําเมทาดาตา (Metadata)
ของข อมู ล .(5).จัดทํ า รายการบั ญชี ขอมู ล .(6).ดําเนิน การเชื่อมโยงฐานขอมูล ตามรายการบัญ ชีขอมูล เขาสูร ะบบ
ฐานขอมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (7) ดําเนินการเผยแพรขอมูลผานระบบการเปดเผยขอมูล (Open.Data)
โดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล ตามการจัดแบงหมวดหมูของขอมูล
2) การจัดทําขอมูลเปดภาครัฐ (Open Data)
3) การจัดทําบันทึกความรวมมือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนการใชประโยชนขอมูล
การประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย.(ปภ.).กระทรวงมหาดไทย.ซึง่ ทางปภ.แจงวา.ไมตองจัดทําบันทึกความรวมมือฯ.หากตองการขอมูล
ใหแจงความตองการ
1.4 กรมส งเสริ มการเกษตรเลื่ อนกํ า หนดจั ด กิ จ กรรมส งท า ยป เ ก า ต อ นรั บป ใ หม 2562
จากวันเสารที่ 6 มกราคม 2562 เปนวันเสารที่ 16 กุมภาพันธ 2562 สําหรับกิจกรรมในงานเหมือนเดิม
มติที่ประชุม 1. รับทราบ.
2. ตัวชี้วัดเรื่อง Big Data ระดับกระทรวง ในสวนมิติของกรมสงเสริมการเกษตร มอบ กวข. เปนหลัก
ในการจัดตั้งคณะทํางาน Big Data และ Open Data.โดยใหผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเกษตรเปนประธาน
ผูอํานวยการกลุมเปนคณะทํางาน และนักวิชาการ 2 คน เปนทีมงาน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 ประจําเดือนธันวาคม 2561
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป เสนอรายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งที่ 12/2561 ประจําเดือนธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ไดดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 พรอมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2562 ขึ้นระบบ Meetbox ของศูน ยเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เว็บไซต http://ictc.meetbox.doae.go.th มีผูแกไขรายงานฯ และฝายเลขาฯ ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม มอบกลุม/ฝาย ตรวจสอบรายงานการประชุม แจงฝายบริหารทั่วไปแกไขภายในวันนี้
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
3.1 งบประมาณป 2561 และงบประมาณป 2562 หัวหนาฝายบริหารทั่วไป รายงาน
การจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2561
การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
กรณีมหี นี้ผูกพัน
1) จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลหลัก ป 2561 เบิกจายรายเดือน
จํานวน 12 เดือน สงเบิกจายแลว 5 เดือน เหลืออีก 7 เดือน
2) จางพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร ครบกําหนดงวดสุดทายวันที่ 12 กันยายน 2561
อยูระหวางการสงมอบและตรวจรับงานงวดสุดทาย.นายสัมฤทธิ์.เทวะภูมิ.ชี้แจง.ขณะนี้บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด
กําลังดําเนินการจัดทําชุดติดประกาศ การพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกร และรายงาน ประธาน จํานวนเงินจางพัฒนา
ระบบฯ ...
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ระบบฯ 1 ลานบาท กับคาปรับวันละ 2,500 บาท จะถึงวันสุดทายเมื่อไหร นางสาวนารีรัตน บัลลังก ชี้แจง คาปรับ
วันละ 2,500 บาท ปรับ 400 วันเทากับจํานวนเงินจางพัฒนาระบบฯ
3) จ า งพั ฒ นาระบบรายงานพื้ น ที่ .ครบกํ า หนดงวดที่ . 2.วั น ที่ . 28.กั น ยายน.2561
งวดสุ ดทายครบกํ าหนดวัน ที่. 28.ตุล าคม.2561.อยูร ะหวางการสงมอบและตรวจรับ งาน.งวดที่.2.และงวดที่. 3
นางสิริลักษณ.นอยเคียง.ชี้แจง.เรงรัดบริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด ดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562
4) จางเหมาดูแลระบบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เบิกจาย 4 งวด ภายใน 120 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา สงเบิกจายงวดที่ 4 (สุดทาย) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
ประธาน ฝากผูรับผิดชอบงาน คํานวณคางานของ TOR แตละขอ ระยะเวลาดําเนินการ เพื่อหาคาใชจายรวม
การจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2562
งบลงทุน ป 2562 ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 88,731,300 บาท
1) จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณฑ ค อมพิ ว เตอร . จํ า นวน.9.กลุ ม.14.รายการ.โดยวิ ธี . e-Bidding.วงเงิ น
44,316,600.บาท.กรมฯ อนุมัติรับราคาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 (รับราคา 7 กลุม 10 รายการ) และไดมีการ
ทบทวนผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ผูชนะเสนอราคา กลุมรายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมซอฟตแวร
ระบบปฏิบัติการ ไดแก บริษัท ไทเกอร เน็ตเวิรคกิ้ง จํากัด ยื่นหลักประกันการเสนอราคาผิดเงื่อนไขฯ (ยื่นเปนเช็ค
ของบริษัทสั่งจายลวงหนา) จึงเปนผูไมผานการพิจารณาตามเงื่อนไขฯ คณะกรรมการฯ จึงทบทวนผลการพิจารณาฯ
กลุมรายการที่ 2 อีกครั้ง ซึ่งไดสรุปรับราคากับบริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด เปนเงินทั้งสิ้น 7,247,000 บาท
สรุปวารับราคาจัดซื้อครุภัณฑ 7 กลุม 10 รายการ เปนเงิน 41,369,351 บาท มีเงินเหลือจาย 2,391,249 บาท
2) จางพัฒนาระบบงาน กลุมที่ 1 จํานวน 4 ระบบ วงเงิน 2,416,700 บาท กําหนดยื่น
ขอเสนอราคาวันที่ 20 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการฯ สรุปพิจารณาผลการจัดจางสงกองคลัง (แกไขลาสุดวันที่ 16
มกราคม 2562)
2.1) พัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร รับราคา
กับบริษัท โคเดสก จํากัด เปนเงิน 531,500 บาท กําหนดสงมอบ 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
2.2) พัฒนาระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รับราคากับบริษัท โคเดสก จํากัด
เปนเงิน 542,000 บาท กําหนดสงมอบ 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
และมีการยกเลิกการจาง 2 ระบบ คือ ระบบสารสนเทศทางดานบริหารองคกร และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูล
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เนื่องจากไมมีผูผานขอเสนอทางเทคนิค สรุปรับราคา
การจางฯ 2 ระบบ เปนเงิน 1,073,500 บาท มีเงินเหลือจาย 126,500 บาท
2) จางพัฒนาระบบงาน.กลุมที่.2.จํานวน.4.ระบบ.วงเงิน.42,000,000.บาท กรมฯ แจง
กําหนดพิจารณสิ้นสุดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
สรุปงบลงทุนที่กรมฯ รับราคาแลว 42,442,851 บาท มีเงินเหลือจาย 2,519,749 บาท ตองตัดคืนกรมฯ
งบดําเนินงาน ป 2562
1) งบบริหารจัดการ (12.เดือน).และคาซอมแซมหองปฏิบัติงานผูเชี่ยวชาญ ไดรับงบประมาณ
จํานวน 655,191 บาท ใชไป 156,365.27 บาท คงเหลือ 498,825.73 บาท
2) คาจางเหมาบริการ 6 เดือน ไดรับงบประมาณ จํานวน 138,000 บาท ใชไป
134,601.29 บาท (จางพนักงานขับรถยนต 2 อัตรา และเชาเครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง) คงเหลือ 3,398.71 บาท
3) โครงการขึ้ น ทะเบี ย นและปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกร.งวดที่ . 1.ได รั บ งบประมาณ
จํานวน.1,152,800.บาท ใชไป 552,787.80 บาท (คาจางเหมาฯ 432,000 บาท และคาใชจายในการเดินทางฯ
120,787.80.บาท).คงเหลือ.600,012.20.บาท (มีจัดสัมมนาฯ 516,800 บาท).
4) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ.ไดรับงบประมาณ.จํานวน.200,000.บาท
ใชไป 85,373.60 บาท คงเหลือ 114,626.40 บาท
5) จางเหมา ...

ห น า | 5
5) จางเหมาบริ การระบบเครือขายอินเตอรเน็ ตแบบองคกร.ป .2562.ไดรับงบประมาณ
จํ า นวน.19,233,200.บาท.แยกเป น .5.1).จ างเหมาฯ.จํ า นวน.3.เดื อ น.เดื อนละ.1,805,090.บาท.วงเงิ น รวม
5,415,270.บาท.กับ.บริษัท.กสท.โทรคมนาคม.จํากัด.(มหาชน).ซึ่งเปนผูรับจางรายเดิม.กรมฯ.ลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561.5.2).จางหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.(จางตอเนื่อง).วงเงิน.3,610,180.บาท
กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูรับจางรายเดิม กรมฯ ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
5.3).จางเหมาฯ จํานวน 7 เดือน (เดือนมีนาคม – กันยายน 2562) จางโดยวิธี e-bidding วงเงิน 10,207,750 บาท
ยื่ น เสนอราคาเมื่ อ วั น ที่ 14 มกราคม 2562.มี ผู ยื่ น ข อ เสนอฯ.จํ า นวน.3.ราย.คณะกรรมการฯ.สรุ ป รั บ ราคา
กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 9,010,470 บาท (เดือนละ 1,287,210 บาท) มีเงินเหลือ
1,197,280 บาท ตองตัดคืนกรมฯ
6) จ า งเหมาบริ ก ารดู แ ลและบํ า รุ ง รั ก ษาระบบเครื อ ข า ยไมโครคอมพิ ว เตอร . ป .2562
งบประมาณ.4,000,000.บาท.แยกเปน.6.1).จางเหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.เปนเงิน 685,000.บาท บริษัท แอพเวิรคส จํากัด
ซึ่งเปนผูรับจางรายเดิม สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เบิกจายเรียบรอยแลว 6.2) จางเหมารวบรวม
ขอมูล.วิเคราะหปญหา.และหาสาเหตุการทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหบริการไดไมเต็มประสิทธิภาพ.
พรอมแนวทางการแกไขปญหาและออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในใหม.(Redesign.Network.Topology)
ใหสอดคลองกับโครงสรางพื้นฐานและจํานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน.งบประมาณ.500,000.บาท.กําหนดสง
มอบงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กรมฯ เห็นชอบการจางฯ แลว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 กรมฯ
อนุ มัติ รั บ ราคาเมื่ อวั น ที่ 2 มกราคม 2562 (ได รับ ใบเสนอราคาและเอกสารของบริษัทฉบับ จริง เมื่อวั น ที่ 22
มกราคม 2562 ทําหนังสือแจงบริษัทมาทําสัญญาแลว).6.3).จางเหมาบริการบุคคลเพื่อดําเนินการเขาตรวจสอบ
แกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายจํานวน.2.คน.จํานวน.10.เดือน.ภายในวงเงิน.300,000.บาท.กรมฯ.ไดผูรับจาง.
ไดแก.นายสมศักดิ์ ฉิมชาง และนายกําชัย บุญประเสริฐ (จางตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562).
คาจางเดือนละ 15,000 บาทตอคนตอเดือน มีเงินเหลือ 100,000 บาท 6.4) จางเหมาบริการระบบคลาวด เพื่อใช
ประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมสงเสริมการเกษตรจัดเก็บขอมูล สํารองและกูคืนระบบ ดําเนินการจางฯ ใหม
โดยวิธี e-bidding จํานวน 7 เดือน (มีนาคม –กันยายน 2562) วงเงิน 1,095,500 บาท ขณะนี้จัดทําขอบเขต
ของงานเรียบรอยแลว กรมฯ เห็นชอบการจางฯ ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และลงนามในประกาศเชิญชวนฯ
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 (ประกาศเชิญชวนระหวางวันที่ 22 – 29 มกราคม 2562) กําหนดยื่นเสนอราคา
วันที่ 30 มกราคม 2562 6.5) จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาพรอมรับประกันตัวอุปกรณทําความเย็น ระบบไฟฟา
ระบบสํา รองไฟฟา ระบบเฝ าระวั ง.ระบบรั กษาความปลอดภัย .อุปกรณเครือขายและสายสัญญาณ.Fiber.Optic.
พรอมการตอใบรับรอง.SSL.และซอฟตแวร.Antivirus.รวมถึงการจัดหาเจาหนาที่เขามาตรวจสอบและแกไขปญหา
ของอุป กรณขางตน .เปน ระยะเวลา.10.เดือน.งบประมาณ.850,000.บาท กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวั นที่ 30
พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด เปนเงิน 800,000 บาท (1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เบิกจาย 5 งวดๆ ละ 2 เดือน เปนเงิน 160,000 บาทตองวด) มีเงินเหลือ 50,000 บาท รวมคงเหลือ 150,000 บาท
ประธาน.1) เรื่ องการใช จา ยเงิ น.ป . 2562.มีหนังสือจากกระทรวงการคลังแจงวา.เมื่อสิ้น ปงบประมาณ.2562
(เดื อนกั น ยายน 2562).สั ญ ญาไหนที่ ยั งไม ไดล งนาม.หรือยั งไม ไดกั น เงิ น (กัน เงิน แบบไมมีห นี้) จะตั ด เงิ น ทั น ที
2) อธิบดี ใหนโยบายวา หากกอง/สํานักที่มีเงินเหลือจายใหรีบสงคืนกรมฯ และทําเรื่องขอใชเงินเหลือจาย ไมตองรอ
ใหสิ้นปงบประมาณ และใหศสท.ดําเนินการจัดจางพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันใช
ประกอบการเข า ร ว มมาตรการปรั บ สมดุ ล น้ํามัน ปาลมในประเทศ และเกษตรกรที่ส มุดทะเบีย นเกษตรกรชํารุ ด
เนื่องจากปญหาภัยพิบัติ โดยเบื่องตนใหขอสมุดทะเบียนเกษตรกรจากอําเภอ/จังหวัดใกลเคียงที่ไมประสบภัยแจกจาย
ใหจังหวัดที่ประสบภัย และเมื่อมีการจัดจางพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกรใหมใหจัดสรรคืนอําเภอ/จังหวัดที่ยืมมา
แผนการจัดซื้อจัดจาง ระหวางเดือนมกราคม – กันยายน 2562 (ขอใชเงินจากคาใชจาย
บริหารจัดการ) ฝายบริหารทั่วไป จํานวน 4 รายการ 1) ซื้อวัสดุสํานักงาน-หมึกพิมพ-กระดาษ วงเงิน 100,000 บาท
2) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร วงเงิน 12,000 บาท 3) ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต จํานวน 2 คัน 8 เสน (หมายเลขทะเบียน
3 กษ 3905 ...
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3 กษ 3905.และ.3.กษ.3906).วงเงิน .48,000.บาท.4).เปลี่ย นถายน้ํามันเครื่อง.-.ซอมแซมรถยนตราชการ
จํานวน 4 คัน วงเงิน 40,000 บาท รวมเปนเงิน 200,000 บาท และขอความรวมมือกลุม/ฝายจัดทําแผนติดตามงาน
พรอมประมาณการคาใชจาย ประธาน งบดําเนินงาน (งบบริหารจัดการ) เหลือ 498,825.73 บาท ฝบร. มีแผนการ
ใชจาย 200,000 บาท เงินติดตามงาน มี 3 กลุม คือ 1) เงินทะเบียนเกษตรกร ประมาณ 200,000 บาท ใหใช
จายในเรื่อง RW, เรื่องเกี่ยวเนื่องกับทะเบียนเกษตรกร 2) เงินแปลงใหญ ประมาณ 100,000 บาท ใหใชจายในเรื่อง
GAP, วาดแปลงใหญ, ติดตาม/นิเทศบันทึกขอมูลสมาชิก 3) เงินงบปกติ ใหใชเรื่องที่ไมเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง 1) และ 2)
มติที่ประชุม 1. รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
2. มอบกลุม/ฝายจัดทําแผนติดตามงานพรอมประมาณการคาใชจายสงฝายบริหารทั่วไปเพื่อรวบรวม
3.2 ผลการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2562
3.2.1 กลุมทะเบียนเกษตรกร นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1).การขึ้ น ทะเบี ย นและปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกรป 2562.ตั ด ยอดข อ มู ล
ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 จํานวน 889,486 ครัวเรือน จากเปาหมาย 5.7 ลานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 15.61
2).ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2561
ตามสถานที่ตั้งแปลง ตัดยอดขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 บันทึกขอมูลแลว 4,296,841 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก
58,349,490.14.ไร.บันทึกผลผานการตรวจสอบแลว 4,255,510 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 57,620,917.51.ไร
หากเทียบจากป 2560 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทั้งหมด 4 ลานครัวเรือน ดําเนินการไดรอยละ 105.97
3).เปรียบเทียบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2560 และป 2561
(ขอมูลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 – 22 มกราคม 2562) ยอดรวมทั้งประเทศ ป 2561 จํานวน 4,296,841 ครัวเรือน
58,349,490.14 ไร ป 2560 จํานวน 4,059,198 ครัวเรือน 52,664,026.71 ไร ประธาน ป 2560 มีพื้นที่
ประสบภัยประมาณ 5 ลานไร การนําเสนอตองใหจบเพื่อไมใหเกิดคําถาม ผูเชี่ยวชาญ ขอมูลที่นําเสนอตองครบถวน
ถูกตอง ใหระวังในการนําเสนอขอมูล นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ จะไปทําขอมูลใหม
4).ขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2561/62 จัดทําและสงขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป (สะสม) ปการผลิต 2561/62 ใหกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 จํานวน 4,252,496 ครัวเรือน 7,946,022 แปลง 57,529,927.52 ไร
5).ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ป 2561 กระบวนการ คือ
เกษตรกรที่ปลูกปาลมน้ํามัน จะตองผานการตรวจสอบจากระบบทะเบียนเกษตรกร จากนั้นจะตรวจสอบตามเงื่อนไข
โครงการปาล ม น้ํ า มั น .ข อ มู ล .ณ.วั น ที่ . 22.มกราคม.2562.ผลการขึ้ น ทะเบี ย น.จํ า นวน.296,946.ครั ว เรื อ น
ผ า นการตรวจสอบ.ทบก..จํ า นวน.285,805.ครั ว เรื อ น.3,883,008.57.ไร . ผ า นการตรวจสอบโครงการ
จํ า นวน.165,287.ครั ว เรื อ น.1,987,351.33.ไร . ข อ มู ล เตรี ย มส ง ให . ธ.ก.ส..จํ า นวน.133,502.ครั ว เรื อ น
1,574,151.66 ไร ขณะนี้เรงกระบวนการติดประกาศ และขยายระยะเวลาเขารวมโครงการถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
6) ผลการขึ้น ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา (ตามที่ตั้ งแปลง) ป 2561
ที่ป ระสบภัย “ปาบึก ” 14 จัง หวัด ภาคใต ขอ มูล จากระบบทะเบีย นเกษตรกร จํ า นวน 609,309 ครัว เรือ น
8,333,987.50 ไร ขอมูลจากการยางแหงประเทศไทย จํานวน 706,368 ราย 8,310,635 ไร ซึ่งการยางแหง
ประเทศไทย (กยท.) ใหขอมูลของจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนแผนซีดีรอม จํานวน 10,150 ราย 103,200 ไร
จากผลการขึ้นทะเบียน 136,162 ราย 1,421,726 ไร สวนจังหวัดอื่นใหใช Web Service นายประพนธ จิ้วจิ้น
ไดประสานสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ในเรื่อง Web Service ทราบวา ผอ.กยท.ยังไมลงนามหนังสืออนุมัติ
การเชื่อมโยงขอมูลผาน Web Service ทางเจาหนาที่จึงไมสามารถปลอย Service ได ประธาน เงื่อนไขการชวยเหลือ
เกษตรกรผูปลูกยางพารา คือ เกษตรกรจะตองขึ้นทะบียนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ (กยท.) ซึ่งขึ้นทะเบียนเปนราย
และการรายงานตองตรวจสอบขอมูลของกยท. จํานวน 136,162 ราย กับขอมูลทะเบียนเกษตรกรและขอมูล กษ.01
7) ผลการ ...
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7).ผลการดําเนินงานปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรเดือนมกราคม.2562
ดําเนินการ (1).จัดทําระบบแสดงข อมูล การขึ้น ทะเบียนเกษตรกรผูปลู กยางพาราของการยางแห งประเทศไทย
เปรียบเทียบกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (2) ปดระบบขาวนาป ป 2561 ยกเวนจังหวัดในกลุม 3 (จังหวัดชุมพร
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี)
(3) เปดระบบการบันทึกขอมูล ป 2562
8) จัดซื้อจัดจาง
• ระบบทะเบียนเกษตรกรใหม (บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด) ลงนามสัญญา
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ครบกําหนดสงมอบงานงวดที.่ 3.วันที่.12.กันยายน.2561.บริษัทฯ ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
และยังไมไดสงมอบงาน.คณะกรรมการฯ ไดดาํ เนินการ (1) รายงานกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อแจงการปรับกับบริษัทฯ
(2) เชิญผูจัดการและทีมงานบริษัทฯ ประชุม โดยมีผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนประธาน
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ไดสรุปงานที่ยังไมแลวเสร็จ และกําหนดใหเรงรัดดําเนินการภายใน 2 สัปดาห (3) เมื่อครบ
2 สัปดาห บริษัทฯ ยังไมไดสงมอบงาน คณะกรรมการฯ จึงไดมีหนังสือแจงเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2561 (4) บริษัทฯ ไดมีหนังสือขอขยายระยะเวลาจากวัน ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เปนวัน ที่ 30
พฤศจิกายน 2561 และจะพรอมใชงานวันที่ 16 ธันวาคม 2561 (5) บริษัทฯ.ได มีหนังสือขอขยายระยะเวลา
จากพรอมใชงานวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เปนวันที่ 31 มกราคม 2562 (6) ไดมีการประชุมติดตามงาน ในวันที่ 8,
11, 16, 18 และ 21 มกราคม 2562 หัวขอหลักที่ยังไมแลวเสร็จ ไดแก การจัดชุดติดประกาศ, การพิมพสมุด
ทะเบียนเกษตรกร, การเชื่อมโยงกับระบบอืน่ และรายงาน ซึ่งนัดประชุมวันที่ 29 มกราคม 2562
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.2.กลุ ม วิ เ คราะห ข อมู ลสารสนเทศ ผู อํา นวยการกลุม วิเ คราะหข อมู ล สารสนเทศ
รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1).รายงานสถานการณการปลูกขาวรอบ 2 ปเพาะปลูก 2561/62.ขอมูล
ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 (สัปดาหที่ 11) ภาพรวมทั้งประเทศ มีเนื้อที่ปลูก 8,400,935 ไร คิดเปนรอยละ 74.94
ของแผนควบคุมฯ 11,209,735 ไร โดยมีการปลูกขาวรอบที่ 2 แลว จํานวน 62 จังหวัด และจังหวัดที่ปลูกเกิน
แผนควบคุมฯ ทั้งในเขต/นอกเขตชลประทาน จํานวน 21 จังหวัด ไดแก กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี
ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก ตรัง ขอนแกน กําแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจิตร สุรินทร
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ อุตรดิตถ แพร และจังหวัดบุรีรัมย
กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ขอใหจัดทํา
ขอมูลแผนที่จังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูกเกินแผนควบคุมฯ โดยกําหนดใหทําทุก 2 สัปดาห แผนที่รายงานผลการเพาะปลูกพืช
จําแนกในเขต/นอกเขตชลประทาน พื้นที่ที่ปลูกขาวมากกวาแผนควบคุมจะเปนสีแดง พื้นที่ในเขตชลประทานจะเปน
สีฟา/สีน้ําเงิน นอกนั้นจะเปนนอกเขตชลประทาน ซึ่งนอกเขตชลประทานจะแยกสีเพื่อใหทราบวา ปลูกในชวงไหน
2).รายงานสถานการณการเพาะปลูกพืชฤดูแลง (ระบบสารสนเทศการผลิต
ทางดานการเกษตร.:.รต.) ขอมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 ภาพรวมทั้งประเทศ เนื้อที่เพาะปลูก 5,511,538.ไร.
แผนควบคุ มฯ.11,209,735.ไร . แบ ง เป น ในเขตชลประทาน.เนื้ อที่ เ พาะปลูก .3,666,063.ไร แผนควบคุ มฯ
8,029,026 ไร นอกเขตชลประทาน เนื้อที่เพาะปลูก 1,845,475 ไร แผนควบคุ มฯ 3,180,709 ไร ซึ่งขอมูล
ของกรมชลประทาน เนื้อที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน 6.7 ลานไร จะดําเนินการแจงจังหวัดเพื่อทําการตรวจสอบขอมูล
3).ใหบริการขอมูล ประจําเดือนมกราคม 2562 แบงออกเปน 4 ชองทาง คือ
3.1) ระบบใหบริการขอมูลสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร ปจจุบันมีผูสมัครเขาใช 174 คน มีการเขารับ
บริการขอมูล จํานวน 418 ครั้ง โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อใชในงานวิจัย รอยละ 80.86 ชนิดพืชที่มีการ
ใหบริการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สับปะรด ขาวนาป และยางพารา ตามลําดับ และความพึงพอใจในการเขารับ
บริการ ...
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บริการดานความสะดวกรวดเร็วและคุณภาพขอมูล มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.62 และ 4.61)
ซึ่งอาจขยายผลจากระบบนี้เปน Open data ตอไป 3.2) หนังสือราชการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎรธานี ขอขอมูลทุเรียน รายอําเภอ ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใตตอนบน เพื่อประกอบการ
วิเคราะห วางแผน ติดตามเกษตรกรที่นําปจจัยควบคุมศัตรูพืชไปใชในพื้นที่เปนขอมูลในเชิงแผนที่ 3.3) E-mail
ผูขอรับบริการขอมูล จํานวน 9 คน โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการวิจัย วิเคราะหความเหมาะสม
การปลูกพืชในพื้นที่ และศึกษาศักยภาพการผลิต 3.4) เว็บไซต www.agriinfo.doae.go.th มีการเขารับบริการขอมูล
จํานวน 20,499 ครั้ง ซึ่งยังไมสิ้นเดือนคาดวาจะมีการเขารับบริการเพิ่มขึ้น และความพึงพอใจโดยรวม สวนใหญ
มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68 หัวขอที่มีผูเขาใชบริการมากที่สุด คือ ขอมูลภาวะการผลิตพืช
(รต.) ป 2559
4).การจั ด ทํา ขอ มูล เนื้อ ที่ยื น ต น ยางพารา ไดมี การประชุ มเมื่อ วัน จั น ทรที่ 21
มกราคม 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายกฤษฎา บุญราช) มีขอสั่งการใหรองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (นายสุรจิตต อินทรชิต) เปนหัวหนาคณะทํางานพิจารณาจัดทําฐานขอมูลพื้นที่การผลิตยางพารา
ของไทยใหตรงกัน โดยหารือกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยฝายเลขานุการฯ
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เสนอเนื้อที่ยืนตนยางพารา 25.75 ลานไร และที่ประชุมมีมติใหกรมพัฒนาที่ดิน
และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมจัดทําขอมูลกอนเสนอที่ประชุมในครั้งตอไป ประธาน
การเขารวมประชุมกับหนวยงานอื่น ใหเตรียมขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขารวมดวย
5).การบูรณาการขอมูลเกษตรอัจฉริยะและการจัดการฐานขอมูล Big Data
ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยมีนางสาววราภรณ พรหมพจน ผูตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ สาระการประชุม คือ
1) การบูรณาการขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของเขาดวยกัน เพื่อทราบสถานการณการผลิตสินคาเกษตร และให
หน ว ยงานดึ ง ข อมู ล มาใช ป ระโยชน . หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง.คือ .Gistda.กรมส ง เสริ มการเกษตร.(ข อ มู ล ผั ง แปลง)
กรมพัฒนาที่ดิน (ขอมูลเรื่องดิน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (ขอมูลเรื่องน้ํา) กรมอุตุนิยมวิทยา
2) ขอมูลการระบาดศัตรูพืช จะนํามาพัฒนาเปน Application เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําไปวางแผนการเพาะปลูก
ใหถูกตองตามแตละพื้นที่ หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถดึงขอมูลมาใชประโยชนได ประธาน การประชุมครั้งตอไปใหกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ
(ระบบอารักขาพืช) และกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (Application) เขารวมประชุมดวย
6) ผลการดําเนินงานดานแผนที่
6.1) ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตัดยอดขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2562
• ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ป 2562 เปาหมาย 1 ลานแปลง
จํานวน 523,939 แปลง คิดเปนรอยละ 52.39
• ผลการวาดแปลงแบบสะสม ตั้งแตป 2559 – ปจจุบัน ตัดยอดขอมูล
ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 จํานวน 13,242,110 แปลง
• คะแนนตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ป 2562 รอบที่ 1 จังหวัดที่ไดคะแนน 5
มี 25 จังหวัด คะแนน 4 มี 7 จังหวัด คะแนน 3 มี 9 จังหวัด คะแนน 2 มี 4 จังหวัด คะแนน 1 มี 32 จังหวัด
ประธาน สสก.ที่ 2 จังหวัดราชบุรี ถามวา สําหรับจังหวัดที่มีผลการวาดผังแปลงต่ํากวาเปาหมาย (จังหวัดในพื้นที่ชายขอบ)
กรมฯ มีแนวทางชวยเหลืออยางไร ใชภาพถายดาวเทียมที่ไดฟรีในการวาดแปลงไดหรือไม หากไมไดพิจารณาจัดซื้อ
ภาพถายดาวเทียมในพื้นที่ชายขอบ ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ จะรับไปหารือทีมงาน
6.2) การตรวจสอบความถูกตองของแปลงที่วาดเขามาในระบบ มากกวา 500 ไร
พบวา มีทั้งหมด 133 แปลง ดําเนินการตรวจสอบแลว เปนแปลงที่วาดผิด จํานวน 127 แปลง แปลงที่วาดถูกตอง
จํานวน 6 แปลง
6.3) การใช ...
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6.3) การใชประโยชนขอมูลแปลง และชั้นขอมูลแผนที่อื่นๆ
• การตรวจสอบแปลงดวยภาพถายดาวเทียมวาปลูกปาลม/ยางพารา
หรือไม ลักษณะของภาพถายดาวเทียม Google สามารถจําแนกความแตกตางของพื้นที่ปาลมปลูกใหม ปาลมโตแลว
ยางพาราปลูกใหม และยางพาราโตแลว หากตองการดูความเคลื่อนไหวของพืช และวัน/เวลาของภาพถายดาวเทียม
สามารถดูไดจาก Google Earth ประธาน จัดทําคูมือการใชงานของเครื่องมือ/โปรแกรมแตละตัว
• การตรวจสอบแปลง ตามโครงการ Zoning by Agri Map ใหกองวิจัย
และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร พบวา มี 55 จังหวัดที่เขารวมโครงการเปนจํานวนแปลงขาวที่เปน S3 และ N
จํานวน 866 แปลง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.3 กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) ระบบโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา
(1) จังหวัดเขารวมโครงการ จํานวน 37 จังหวัด ขอมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 รับสมัครเกษตรกร จํานวน
96,727 ราย พื้นที่เขารวมโครงการ 815,169 ไร เกษตรกรไมกู 37,350 ราย พื้นที่เขารวมโครงการ 273,250 ไร
(2) ผลการสงขอมูล สง ธ.ก.ส. จํานวน 51,796 ราย พื้นที่เขารวมโครงการ 484,429.75 ไร พื้นที่ขอกู 428,350 ไร
พื้นที่ไมขอกู 56,079.75 ไร สงกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 9,480 ราย พื้นที่เขารวมโครงการ 92,538.75 ไร พื้นที่
ขอกู 79,940 ไร พื้นที่ไมขอกู 12,598.75 ไร ติดประกาศ จํานวน 85,967 ราย 739,030.75 ไร แจงปลูกใน
ระบบทะเบียนเกษตรกร 39,037 ราย พื้นที่เขารวมโครงการ 306,319.75 ไร พื้นที่ขอกู 168,556.75 ไร
(แจงวันที่ปลูกในระบบทะเบียนเกษตรกร ขอมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2562 พื้นที่ทั้งหมด 398,598.52 ไร)
การดําเนินงานหลังวันที่ 15 มกราคม 2562 (1) ปดระบบการบันทึกขอมูล
การรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. (2) เปดระบบการแกไข ยกเลิก รายเกษตรกร/รายแปลง
ตั้งแตวันที่ 22 – 28 มกราคม 2562 ปดระบบวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. (3) สงขอมูลเกษตรกร
เขารวมโครงการฯ.ใหสมาคมประกันวินาศภัยไทย.เฉพาะเกษตรกรที่แจงปรับปรุงขอมูลในระบบ.ทบก..แลว.(ตามขอกําหนด
ในโครงการ) ตัดยอดขอมูลวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
2) ระบบโครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562
ขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 พื้นที่เปาหมาย 200,000 ไร สมัคร 195,629.50 ไร
3) ระบบการติดตามความกาวหนาและความสําเร็จของโครงการที่ดําเนินการ
ตามเปาหมายตัวชี้วัด ดําเนินการพัฒนาระบบและเปดใชงานระบบ ตั้งแตตนเดือนมกราคม 2562 ระบบไดตั้งแผน
การดําเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมหลักตามหนวยงานสวนกลางที่รับผิดชอบ รายไตรมาส และทุกหนวยงาน
สวนกลางบันทึกผลการดําเนินงาน รายงานขอมูลสรุปรายไตรมาส
4) ระบบโครงการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจําป 2562
ดําเนินการพัฒนาระบบและเปดใชระบบงาน ตั้งแตตนเดือนธันวาคม 2561 จังหวัดที่ทําการบันทึกขอมูล 10 จังหวัด
ภาคเหนื อ.(จั งหวั ดตาก.น า น.พะเยา.ลํ า ปาง.ลําพูน .อุตรดิตถ. เชีย งราย.เชีย งใหม.แพร . และจัง หวัดแม ฮองสอน)
และ 16 จังหวัดเพิ่มเติม (จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ.ขอนแกน.ชัยภูมิ.นครนายก.นครพนม.นครราชสีมา.นครสวรรค
พิจิตร บุรีรัมย ปราจีนบุรี รอยเอ็ด ลพบุรี สกลนคร อุดรธานี และจังหวัดเพชรบูรณ)
การบันทึกขอมูล.รายงานผลการสรางเครือขายเกษตรกรปลอดการเผา.การเฝาระวัง
ติดตามสถานการณ และแกไขปญหา การรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ และผลการเบิกจายงบประมาณของแตละ
จังหวัด ระยะเวลาการดําเนินการ 52 สัปดาห
5) ระบบฐาน ...
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5) ระบบฐานขอมูลโครงการพระราชดําริ จะเชื่อมกับระบบฐานขอมูลเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร กําหนดประชุมกับกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม
เกษตร จะรายงานความกาวหนาในเดือนกุมภาพันธ 2562
6) ระบบสารสนเทศอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน
(1) ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561.ประธาน
มอบหมายใหจัดประชุมคณะทํางานปรับปรุงระบบฐานขอมูลอาสาสมัครเกษตร เมื่อวันที่.12.ธันวาคม 2561
ที่ประชุมขอความรวมมือให 16 หนวยงาน เรงดําเนินการปรับปรุงขอมูลอาสาสมัครเกษตร 16 สาขา ใหเปนปจจุบัน
ภายในเดื อ นมกราคม.2562.เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ในการเลื อ กตั้ ง อาสาสมั ค รเกษตรหมู บ า น.(อกม.).เริ่ ม ประมาณ
เดือนกุมภาพันธ 2562 (2) พัฒนาระบบการจัดทําบัตรประจําตัวอาสาสมัครเกษตร และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน
เริ่มใชระบบงานตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2562
7) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ (Linkage Center) กรมการปกครอง ไดสรางชื่อผูใชงานที่มีสิทธิ์เรียกใชขอมูลจากทะเบียนราษฎร 908 ราย
เพื่อดําเนินการเชื่อมโยงขอมูล 5 หัวขอ ดังนี้ (1) แบบคําขอจดทะเบียน (สวช.01) (2) แบบคํารองคัดคานการจดทะเบียน
(สวช.02) (3) แบบคํารองขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (สวช.04) (4) แบบคํารองอุทธรณคัดคานการไมรับจดทะเบียน
หรือเพิกถอนทะเบียน (สวช.06) (5) แบบคํารองทั่วไป (สวช.07) ทดสอบระบบงานเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562
เปดการใชงานตนเดือนกุมภาพันธ 2562 ทั้งนี้ กรมการปกครองมีการปรับปรุงระบบบูรณาการฐานขอมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ซึ่งบริษัทดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
พรอมติดตั้งระบบฯ ใหมเรียบรอยแลว โดยจะดําเนินการจัดประชุมชี้แจงการใชงานระบบตอไป
8) การแกไขปญหาเว็บไซตกรมสงเสริ มการเกษตร.บริษัท.เอไจล .แร็ พ.จํากัด
กสท. และกคค. ได ประชุมร วมกั บศู น ยป ระสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบคอมพิว เตอรป ระเทศไทย.
(Thai.CERT) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม Thai.CERT.เพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
การใชงานเว็บไซต สรุปผลการประชุม คือ จากการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขาย/เว็บไซต เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2561 พบชองโหวทั้งสิ้น 15 รายการ ซึ่งบริษัทไดนําเสนอการแกไขและสอบถามวิธีการแกไขปญหา
แตละรายการ กําหนดแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562 เมื่อบริษัทดําเนินการแกไขครบถวนตามรายการแลว
จะแจ งให .Thai.CERT.ดํ าเนิ นการตรวจสอบอีกครั้ง ทั้งนี้ ดํ าเนิน การเปลี่ ยนรหัสการเขาใช งานเว็บ ไซตพรอมแจ ง
หนวยงานภายในกรมฯ เรียบรอยแลว
9) จางพัฒนาระบบ จํานวน 4 รายการ ปงบประมาณ 2562 (1) ขออนุมัติรับ
ราคาจางพัฒนาระบบบริษัท โคเดสก จํากัด จํานวน 2 รายการ คือ ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
สงเสริมการเกษตร.เสนอราคา.531,500.บาท.ระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.เสนอราคา.542,000.บาท
กําหนดสงมอบงาน 180 วัน (2) ยกเลิกการจางพัฒนาระบบ จํานวน 2 รายการ คือ ระบบสารสนเทศทางดานบริหาร
องคกร และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เนื่องจาก
ไมมีผูผานขอเสนอทางเทคนิค
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.4 กลุ ม ระบบเครือ ขา ยคอมพิว เตอรแ ละความมั ่น คงปลอดภัย ทางไซเบอร
ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) Cyber Sercurity
• ดําเนินการแกไขปญหาเว็บไซต กรมสงเสริ มการเกษตรถูกแฮ็ก.รว มกั บ
ThaiCERT.ภายใตโครงการ.Government.Website.Protection.System.(GWP).ผูแทน กคค. และ กสท. ไดประชุม
หารือรว มกัน ระหวา งบริษัท ที่ดูแลเว็บ ไซตก รมและ.ThaiCERT.เมื่อ วัน ที่.10.มกราคม.2562.เวลา.10.00.น.
ที่สํานักงาน ...
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ที่สํานักงาน.ThaiCERT.เพื่อแกไขในสวนของ.Coding.ตามคําแนะนําของ.ThaiCERT.ผลการหารือพบวาบริษัทแกไข
ยังไมตรงจุดในบางสวน เชน การเขารหัส Password เปนตน โดยบริษัทฯ จะรีบดําเนินการแกไข วิธีการแกไข โดยให
ทําการเขารหัสของ Password + Random Source แลวทําการเขารหัสอีกครั้ง
• การทดสอบ DDOS Attack และความสามารถในการปองกันการโจมตี
บนอุปกรณ A10 (ติดตั้งใชงานที่กรม) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ผลการทดสอบพบวา อุปกรณจะทําการปองกัน
โดยทําการ Block ในสวนของ Connection ที่มีพฤติกรรม ในลักษณะ DDOS Attack เขามายังระบบเครือขายของ
กรมสงเสริมการเกษตร
• ดําเนินการทํา SSL จํานวน 26 ระบบ
• นําขาวเรื่อง 25 อันดับ Password ยอดแย และวิธีตรวจสอบและปองกัน
E-mail ถูกแฮก เผยแพรที่เว็บไซต URL : https://cybersecurity.doae.go.th
2) Computer and Network
• ระบบอินเตอรเน็ต 1) Domestic Traffic (การใชอินเตอรเน็ตภายใน
ประเทศ).ความเร็ว.1.GB.ใชงานอยู.58.95.MB.2).Inter.Traffic.(การใชอินเตอรเน็ตภายนอกประเทศ).ความเร็ว.150.MB
ใชงาน 19.27 MB 3) Broadband สวนกลาง ความเร็ว 500 MB ใชงาน 311.97 MB 4) Broadband สวนภูมิภาค
ความเร็ว 500 MB ใชงานอยู 229.80 MB
• การสรางใบรับรอง (Certiticate) ของเว็บไซตหลักกรมสงเสริมการเกษตร
และเว็บไซตยอยภายใตโดเมน .doae ใหเปนคาปจจุบัน เนื่องจากใกลหมดอายุ (วันที่ 15 มกราคม 2562) เพื่อไมให
เว็บไซตที่ใชงาน HTTPS มีการแจงเตือนใบรับรองที่ไมไดรับการรับรองอยางถูกตอง เบื่องตนดําเนินการได 1 ซับ
(จังหวัด.doae) หากเปน อําเภอ.จังหวัด.doae จะใชงานไมได ประธาน หาแนวทางแกไขและรายงานในการประชุม
ครั้งตอไป
• การคอนฟกคา IPv6 และเตรียมความพรอมเพื่อเขารว มการประกวด
หนวยงานที่มีความพรอมในการบริการเครือขายอินเตอรเ น็ตพื้นฐานและบริการที่รองรั บ IPv6 โดยหนวยงาน
ตองดํา เนิน การผ า นหลั กเกณฑ. ดั งนี้ . 1).บริการเว็บ ไซต.2).บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส. 3).บริการโดเมนเนม
4) การเพิ่มความปลอดภัยใหแกระบบโดเมน 5) IPv6 Ready Logo สําหรับเว็บไซต
• การทดสอบใชงานซอฟตแวร BeSource ที่บริษัท ไอที แมนเนจเมนท จํากัด
เขามานําเสนอ (Demo) เพื่อตรวจสอบหาจุดออนชองโหวของ Source Code เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ดําเนินการ
รวมกับทีมโปรแกรมเมอรทดสอบใชงานซอฟตแวร BeSouce ที่บริษัทฯ นํามาติดตั้งใหทดลองใชงานเปนเวลา 2 สัปดาห
เพื่อสแกน Source Code ของเว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตร.ผลการทดสอบ.พบไฟล.Critical จํานวน 1,449 ไฟล
• การทดสอบใชงานซอฟตแวร StarCat ที่บริษัท ไอที แมนเนจเมนท จํากัด
เขามานําเสนอ.(Demo).ทดลองใชงานฟรี.1 เดือน.ซึ่งเปนซอฟตแวรที่ใชบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร.(Client)
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
• การใชงานพื้นที่ Storage เดือนมกราคม 2562 แบงเปน 1) 3Par 7200
พื้นที่ทั้งหมด.34.98.TB.จัดสรร 32.01 TB คงเหลือ.2.96.TB.2).3Par.8200.พื้นที่ทั้งหมด.38.11.TB.จัดสรร
30.91.TB.คงเหลือ.7.019.TB.3).StoreEasy.พื้นที่ทั้งหมด.10.00.TB.จัดสรร.2.22.TB.คงเหลือ.7.78.TB
4) Oracle doae db พื้นที่ทั้งหมด 78.732 TB จัดสรร 19.683 TB คงเหลือ 59.049 TB 5) Oracle Recoc
พื้นที่ทั้งหมด 52.488 TB จัดสรร 1.04976 TB คงเหลือ 51.43824 TB
3) Digital Literacy
• เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ รวมกับ
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ.ไดเขาหารืออาจารยอัศนีย.กอตระกูล.ในการจัดเตรียมหลักสูตร
พัฒนา ...
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พัฒนาสมรรถนะทางดานดิจิทัลใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หัวหนากลุม และผูบริหาร จํานวน 300 คน กําหนดการ
อบรมชวงเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2562 โดยยกรางหลักสูตรแบงเปน 3 หลักสูตร 1) การพัฒนาทักษะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับผูปฏิบัติงาน (เรียนรูเพื่อการปฏิบัติงาน) 2) การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ
หัวหนางาน (เรียนรูและสามารถกํากับงานได) 3) การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับผูบริหาร (เรียนรู
และสามารถสั่งการได) บุคคลเปาหมาย คือ จังหวัด อบรมหลักสูตรละ 2 รุนๆ 3 วัน โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร มี บ รรยายหลั ก สู ต รสํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ งแอปพลิ เ คชั น สํ า หรั บ งานส ง เสริ ม การเกษตร
สูเกษตร 4.0 และการประยุกตใชภูมิสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร จํานวน 1 วัน
4) งานที่ไดรับมอบหมาย (1) ระบบคลังรูปภาพ (PhogoStock) เมื่อวันที่ 15
มกราคม 2562 ไดรวมหารือและแนะนําการใชงานใหกับเจาหนาที่กลุมโสตทัศนูปกรณ ผลการหารือ คือ ทําการตัด
ลายน้ําออกกอนชั่วคราว เนื่องจากขั้นตอนการใสลายน้ําจะมีหลายขั้นตอนทําใหเจาหนาที่สวนใหญที่ทําการอัพโหลด
ภาพเขาระบบแลวภาพไมติดเขามาดวย และจัดทําคูมือการอัพโหลดภาพใหม (2) ระบบรายงานสถานการณการ
ระบาดศัตรูพืช ขณะนี้กําลังดําเนินการพัฒนาฟงกชั่นสวนบันทึกการชวยเหลือศัตรูพืชเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มเขาไปที่สวน
ของการบันทึกขอมูลศัตรูพืช และเปดใหทางกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ทดสอบการบันทึกขอมูล
สวนการชวยเหลือศัตรูพืชกอนวันที่ 31 มกราคม 2562 (3) ระบบสงตอ/ตรวจแกหนังสือราชการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร.(Shared.Directory).เริ่ มใช งานเมื ่อ วัน ที่. 1.พฤศจิก ายน.2561.ผลการใชง านรวม
กลุมทะเบียนเกษตรกร จํานวน 68 เรื่อง กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ จํานวน 82 เรื่อง กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
จํานวน 20 เรื่อง กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ จํานวน 39 เรื่อง กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล จํานวน 19 เรื่อง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.5 กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผล
การดําเนินงาน ดังนี้
1) ระบบรับสมัครขาราชการเพื่อเขารับการคัดเลือกอบรมในหลักสูตร นสก.
ดําเนินการพัฒนาระบบตั้งแตวันที่ 10 – 13 มกราคม 2562 เปดระบบลงทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562
ปดระบบในสวนลงทะเบียนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 และปดระบบในสวนแกไขขอมูลเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562
ซึ่งมีจํานวนผูสมัครทั้งหมด 473 ราย แบงตามชวงอายุราชการ 5 – 10 ป จํานวน 113 ราย ชวงอายุ 10 – 20 ป
จํานวน 252 ราย ชวงอายุ 20 – 30 ป จํานวน 64 ราย ชวงอายุ 30 ปขึ้นไป จํานวน 44 ราย ตําแหนงของผูสมัคร
ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 21 ราย ชํานาญการ จํานวน 418 ราย อาวุโส จํานวน 8 ราย ชํานาญงาน จํานวน 26 ราย
2) ผลการดําเนินการระบบ E-Learning ขอมูลระหวางวันที่ 1 – 23 มกราคม 2562
จํานวนผูลงทะเบียน 592 ราย แบงเปน หลักสูตรระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 99 ราย หลักสูตรชํานาญการ
จํานวน 197 ราย หลักสูตรระดับปฏิบัติการ จํานวน 330 ราย หลักสูตรทั่วไป จํานวน 342 ราย และหลักสูตรเสริม
จํานวน 415 ราย
3) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ณ วันที่ 21 มกราคม 2562
ยอดการดาวนโหลด.106,000.เครื่อง ใชบริการ 1,838,540 ครั้ง เปนเกษตรกร 27,101 ครัวเรือน ใชบริการ
เรื่องตรวจสอบผลการปรับปรุง 28% ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 19% ติดตามสิทธิ์ 18% ตรวจสอบพิกัดและรูปแปลง
15% สํารวจสมาชิก 15% คูมือเกษตรกร 3% และวิเคราะหความเหมาะสมของดิน 2% ในสวนของแบบรายงาน
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (สําหรับเกษตรกร) สามารถสงออกใบรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทาง Line
Messenger หรือ E-mail เพื่อการสั่งพิมพไดดวย
4) ผลการดํ า เนิ น งานแอปพลิ เ คชั น Together (ฟาร ม ร ว มมื อ ) แบ ง เป น
(1) ติ ดตามการผลิตเป นรายแผน ปญหาที่พบ คือ เกษตรกรไมบันทึกขอมูล ซึ่งไดหารื อกับโลตัส อาจจะใช CSR
ในการจูงใจ เพื่อเรงรัดใหเกษตรกรมีการบันทึกขอมูล (2) การประเมินผลผลิต (3) ติดตามการเก็บเกี่ยวตามแผนผลิตพืช
แตละชนิด ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ จังหวัดนครปฐม มีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
โครงการ ...
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โครงการ “ตลาดนํ า การผลิ ต ผั ก ปลอดภั ย สูผู บ ริโ ภค” ระหวางเครื อข ายวิ ส าหกิจ ชุมชนผั กและผลไม น ครปฐม
และบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา Application กับ ฟารมรวมมือ
โดยจังหวัดนครปฐมจะขอเขาหารือแตยังไมไดนัดวัน
5) การขับเคลื่อนการขายสินคาและผลิตภัณฑระบบตลาดออนไลน (1) ประเภท
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปสงขอมูลใหกับบริษัท ไปรณียไทย จํากัด จํานวน 28 ราย จําหนายสินคาในเว็บไซต
Thailandpostmart จํานวน 7 ราย อยูระหวางเตรียมขึ้นขายบนเว็บไซต Thailandpostmart จํานวน 1 ราย (2) สินคา
นําขึ้นออนไลนสโตรเดือนธันวาคม 2561 จํานวน 7 ผูประกอบการ ยอดขาย 47,050 บาท สําหรับสินคานําขึ้น
ออนไลนสโตรเดือนมกราคม.2562.คือ.จิ้งหรีดทอดกรอบ.แพ็กละ.6.กระปอง/ชุด.รสดั้งเดิม.รสตมยํา.รสโนริสาหราย
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน.ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ
รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) กําหนดการทดสอบกูคืนขอมูลพรอมทดสอบหาชองโหวของระบบในวันที่.31.มกราคม.2562
เวลา.10.00.น. ณ.ห อ งศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข าย.แพลตฟอร ม ที่ จ ะดํ า เนิ น การทดสอบ.คื อ PHP.และ.MySQL
ประกอบดวย 1) ระบบโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวไมเหมาะสมเปนเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ป 2559/60
2) ระบบศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 3) ระบบศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) 4) ระบบการ
ประชุมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร 5) ระบบคลังความรู (K-Tank) ขอความรวมมือกลุม/ฝายเสนอชื่อระบบงาน
ที่ตองการใหมีการทดสอบกูคืนขอมูล และทดสอบหาชองโหวระบบเปนกรณีพิเศษ (ถามี) ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562
2) ดําเนินการจัดสงแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ใหกลุมพัฒนา
ระบบบริหารเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 และเขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในกรมสงเสริมการเกษตร (CCO เปนประธาน) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุม OR
โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอหัวขอกิจกรรมที่ตองการควบคุม 2 ประเด็น คือ การสํารองและกูคืน
ขอมูลระบบงานและฐานขอมูล และการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การรับฟงขอคิดเห็นและขอรองเรียน
นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร แจงตอที่ประชุม
เดือนมกราคม 2562 มีเรื่องรองเรียน 2 เรื่อง คือ
1) ร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ เจ า หน า ที่ ข องส ว นราชการได ดํ า เนิ น การขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกร
ในวันเสารที่ 5 มกราคม 2562 โดยมีการเรียกเก็บเงินคาดําเนินการจากเกษตรกรคนละ 500 บาท (เรื่องรองเรียน)
นายณัฐพนธ แสงเดช เลขที่ 578/8 ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยูระหวางตรวจสอบ
2) ขอใหตรวจสอบการขอรับเงินชวยเหลือโครงการคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว
ใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาว.ป 2561.นางฉวีวรรณ.ขับคํา.เลขที่.625/1.ยานนาวาเรสสิเดนท.ซอยสาธุประดิษฐ.49
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รองแทนมารดา นางลําปาง ขันคํา อยูในพื้นที่ ตําบลกุดดินจี่ อําเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู อยูระหวางตรวจสอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การเผยแพรประชาสัมพันธ
นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา รายงานความกาวหนาประจําเดือนมกราคม.2562.ไดรายงานใน
ระบบ http://reportnews.doae.go.th.จํานวน 5 ขาว (ตัดยอดวันที่.23 มกราคม 2562) และดําเนินการสงประเด็น
ขาวเชิงรุกให PR กรมฯ 1 ขาว คือ การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)
ขณะนี้รอตรวจสอบขอมูล และสื่อเผยแพร PR กรมฯ 1 เรื่อง คือ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (อยูระหวางปรับแก)
ในเดือน ...
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ในเดือนกุมภาพันธ 2562 จะมีขาวเรื่อง Digital Literacy ประธาน เพิ่มแผนการติดตามงาน/แผนรวมเปนวิทยากร
ครั้งตอไปในเนื้อหาขาว เชน ขาวรวมเปนวิทยากรในการบรรยายฯ ใหระบุวาครั้งตอไปจะรวมเปนวิทยากรในการ
บรรยายฯ ที่ไหน เมื่อไหร หรือบางขาวเพิ่มขอความสนใจติดตอไดที่ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประธาน ประเด็นการประชาสัมพันธ ขอใหนําเสนอขาวลวงหนาในเชิงรุก เชน การจัดงานวันสาธิต เพื่อใหเกษตรกร
หรือผูรวมงานไดรับทราบกอนวาจะมีการจัดงานเมื่อไหรและสถานที่ใด
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวยุพ าพรรณ รัก บัว รายงานการพัฒ นาสมรรถนะของบุค ลากรศูน ยเ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําเดือนมกราคม 2562 แบงเปน 2 สวน คือ
1. จัดโดย : หนวยงานภายนอก จํานวน 6 เรื่อง
1) สั มมนา.:.หัว ขอ.นวัตกรรมการบริห ารมิติใหมในโลกยุค.4.0.และ.การฝ กทั กษะ
ภาษาอังกฤษแบบใหมที่งายและไดผลสําหรับคนไทยยุค 4.0 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช จัดโดย สถาบันสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแหงประเทศไทย ผูเขาสัมมนา คือ นางรติยง บาโกะ
2).สั ม มนา. :.Cisco.Public.Sector.Summit.2019.วั น ที่ . 1 8. มกราคม. 25 6 2
ณ โรงแรมเรเนซองส พัทยา รีสอรท แอนด สปา จังหวัดชลบุรี จัดโดย บริษัท ซิสโก ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด
ผูเขาสัมมนา คือ นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ และนายพรชัย ทุราช
3).สัมมนา : Digital Government Summit 2019.วันที่ 18 มกราคม 2562
ณ ศูนยการคา Central World กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผูเขาสัมมนา คือ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
และนางสาวยุพา แซชื้อ
4).อบรม : หลักสูตร HTML5/CSS3/JAVASCRIPT พื้นฐานเว็บโปรแกรมมิ่งสมัยใหม
ระหวางวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 ณ บริษัท โคดโมบายส จํากัด จัดโดย บริษัท โคดโมบายส จํากัด ผูเขาอบรม
คือ นายปวเรศ ทองลอย และนายพงศกร เพ็ชรมงคล
5) อบรม : หลักสูตรการสํารวจเพื่อทําแผนที่มาตรฐานดวยอากาศยานไรคนขับ ระหวาง
วันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 ณ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดโดย สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผูเขาอบรม คือ นายสราวุธ วงศทรัพยสิน
6).อบรม : หลักสูตรเรียนเขียน Web Application ดวย Angular7, NodeJS, Express
และ MongoDB ระหวางวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2562 ณ บริษัท โคดโมบายส จํากัด จัดโดย บริษัท โคดโมบายส จํากัด
ผูเขาอบรม คือ นายพรชัย ทุราช และนายนนทกานต ตรันเจริญ
2. รวมเปนวิทยากรบรรยาย จํานวน 1 รายการ
1) ฝกอบรม.:.การจัดทําผังแปลงเกษตรกรรม (วาดแปลง) และการใชประโยชนจากขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนที่ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร.ป 2562.รุนที่.1.ระหวางวันที่.21.–.22.มกราคม.2562
ณ จังหวัดนครราชสีมา วิทยากร คือ นายอรุณชัย ศิริทรัพย และนายสมเจต หนูอน รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 29 – 30
มกราคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ วิทยากร คือ นายสราวุธ วงศทรัพยสิน และนายอรุณชัย ศิริทรัพย
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.10 น.
....................................................
(นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)
ผูจดรายงานการประชุม

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

