
รายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ช้ัน 2 
 
ผูมาประชุม 
1. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิร ิ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน 
2. นางสาวยุพา  แซชื้อ  ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตร  
3. นางสุวรรณี  ศิริรัตนภิญโญ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ  
4. นายสรายุทธ  สิรภิูษิต  ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ  
5. นายรุงศิริ  ประสงค  ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
  และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร  
6. นายสัมฤทธิ์  เทวะภูมิ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร 
7. นายวรวุฒ ิ ออยหวาน  ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล  
8. นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป  
9. นางสิริลักษณ  นอยเคียง  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายชํานาญการพิเศษ  
10. นางรัตนาภรณ  เตียวประเสริฐ นักวิชาการสถิติชํานาญการ  
11. นางอนงคนาฏ  ศรีรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
12. นางอาธิดา  รักวงษ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
13. นางรติยง  บาโกะ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
14. นายกิติศักดิ์  ปญญาทรานนท  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
15. นายพรชัย  ทุราช  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
16. นายอุดมพงษ  ตวงประยงค  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
17. นายอรณุชัย  ศิริทรัพย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ    
18. นายพิศาล  สองมณี  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
19. นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
20. นายสมเจต  หนูอน  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ  
21. นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  
22. นายรังสี  มุล ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  
23. นายกีรเดช  โรจนกิจอนนัต  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  
24. นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
25. นางสาวนารีรัตน  บัลลังก  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
26. นายฐิติพงษ  วรสวัสดิ ์  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
27. นางสาวภูรีนชุ  ไกรรมย  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
28. นางสาวกชพรรณ  เกษอินทรษา  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
29. นายณรงค  รักอาชีพ  นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน  
30. นางสาวชิลาวัลย  เผามุน ี  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
31. นายสุฤชัย  คลายเชียงราก  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
32. นายกฤษฎา  ธรรมสิทธิ ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
33. นายประพนธ  จิ้วจิ้น  นักสถิติ  

           34.นายพิริยะ ... 
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34. นายพิริยะ ไหมสมบุญ  นักสถิติ  
35. นายวีรภัทร  ทวีทรัพย นักสถิติ  
36. นางสาวไกลกังวล  เพชระบูรณิน เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
37. นางสาววัลยศิริ  ไทยแท  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
38. นางสาวชมภู  สนนุช  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
39. นายนนทกานต  ตรันเจริญ  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
40. นางสาวสิริรชา  แกวหยอง  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
41. นายภูบดี  ศิวาวงศ  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
42. นางสาวปยะพร  ชึลเลอร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
43. นายนิรันดร  ออนนอมดี  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
44. นายปาณัสม  จรูญรัตน  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
45. นายปฐม  บุญทองนุม  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
46. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน  เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย  
47. นายธีระวัฒน  เฉิดละออ  เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย  
48. นางจีรวรรณ  หนูเจริญ  เจาพนักงานธุรการ  
49. นางสาวอุไรวรรณ  บัวจนัทร  เจาพนักงานธุรการ  
50. นางมลวิภา  อรรถฐาเมศร  พนักงานราชการพิเศษ  

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ประชุม 
2. นายสราวุธ  วงศทรัพยสิน  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ ราชการ 
3. นายปวเรศ  ทองลอย  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร อบรม 
4. นายพงศกร  เพ็ชรมงคล  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร อบรม 
5. นายกฤษณะ  พูลทรัพย  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ลาปวย 
6. นางสาวณิวัฒนา  ตั้งชนมจํารัส  นักสถิติ ลาปวย 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
  นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลาวเปดประชุม
ประจําเดือนมกราคม 2562 และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 กรมสงเสริมการเกษตรจัดจางพนักงานราชการท่ัวไป จํานวน 1 ราย คือ   

นายวีรภัทร  ทวีทรัพย ตําแหนงนักสถิติ ปฏิบัติงานกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 

1.2 กรมสงเสริมการเกษตรมีคําส่ังยายขาราชการ คือ 
  1. นางสาวกชพรรณ เกษอินทรษา.ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝายบริหารท่ัวไป 
ไปดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ตามคําสั่งกรมสงเสริม
การเกษตร ท่ี 118/2562 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2562 
  2. นายสมเจต หนอูน.ตําแหนงนักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ.กลุมวิเคราะหและวางระบบ
ขอมูล ไปดํารงตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุร ี
ตามคําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร ท่ี 119/2562 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2562 
          1.3 การประชุม ... 
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1.3 การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ 135 
ประเด็นการประชุม คือ  

1) ตัวชี้วัดสําคัญระดับกระทรวง เรื่องการพัฒนาฐานขอมูลกลางขนาดใหญของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ (Big Data) โดยมีข้ันตอนการพัฒนาดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1.การบูรณาการขอมูลใหเปนฐานขอมูลกลาง 
(Data Integration) ข้ันตอนท่ี 2 การกํากับดูแลขอมูล (Data Governance) ข้ันตอนท่ี 3 การใชขอมูลเพ่ือขับเคลื่อน
ภารกิจของหนวยงาน (Data Driven)  
       โดยมิติการดําเนินงานระดับกรม คือ (1) การศึกษา สํารวจ ทบทวนและรวบรวมขอมูล
ท่ีมีการผลิตของหนวยงาน.(2).พัฒนา.ปรับปรุง.คุณภาพของขอมูลท่ีคัดเลือกใหมีคุณภาพ.ปลอดภัย.ทันสมัย  
(3) การศึกษาและทําความเขาใจความสัมพันธของขอมูลกับภารกิจของหนวยงาน (4) จัดทําเมทาดาตา (Metadata) 
ของขอมูล.(5).จัดทํารายการบัญชีขอมูล.(6).ดําเนินการเชื่อมโยงฐานขอมูลตามรายการบัญชีขอมูลเขาสูระบบ
ฐานขอมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (7) ดําเนินการเผยแพรขอมูลผานระบบการเปดเผยขอมูล (Open.Data) 
โดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล ตามการจัดแบงหมวดหมูของขอมูล  

  2) การจัดทําขอมูลเปดภาครัฐ (Open Data) 
  3) การจัดทําบันทึกความรวมมือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนการใชประโยชนขอมูล

การประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย.(ปภ.).กระทรวงมหาดไทย.ซ่ึงทางปภ.แจงวา.ไมตองจัดทําบันทึกความรวมมือฯ.หากตองการขอมูล
ใหแจงความตองการ 

1.4 กรมสงเสริมการเกษตรเล่ือนกําหนดจัดกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562  
จากวันเสารท่ี 6 มกราคม 2562 เปนวันเสารท่ี 16 กุมภาพันธ 2562 สําหรับกิจกรรมในงานเหมือนเดิม 
มติท่ีประชุม 1. รับทราบ. 
 2. ตัวชี้วัดเรื่อง Big Data ระดับกระทรวง ในสวนมิติของกรมสงเสริมการเกษตร มอบ กวข. เปนหลัก
ในการจัดตั้งคณะทํางาน Big Data และ Open Data.โดยใหผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตรเปนประธาน 
ผูอํานวยการกลุมเปนคณะทํางาน และนักวิชาการ 2 คน เปนทีมงาน 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2561 ประจําเดือนธันวาคม 2561 
   หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป เสนอรายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครั้งท่ี 12/2561 ประจําเดือนธันวาคม 2561 ท้ังนี้ ไดดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2561 พรอมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2562 ขึ้นระบบ Meetbox ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ท่ีเว็บไซต http://ictc.meetbox.doae.go.th มีผูแกไขรายงานฯ และฝายเลขาฯ ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว  
มติท่ีประชุม   มอบกลุม/ฝาย ตรวจสอบรายงานการประชุม แจงฝายบริหารท่ัวไปแกไขภายในวันนี้  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 3.1 งบประมาณป 2561 และงบประมาณป 2562 หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป รายงาน 
  การจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ 2561 
  การกันเงินไวเบิกเหล่ือมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
  กรณีมีหนี้ผูกพัน 

1) จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลหลัก ป 2561 เบิกจายรายเดือน 
จํานวน 12 เดือน สงเบิกจายแลว 5 เดือน เหลืออีก 7 เดือน 

2) จางพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร ครบกําหนดงวดสุดทายวันท่ี 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 จะถึงวันสุดทายเม่ือไหร นางสาวนารีรัตน บัลลังก ชี้แจง คาปรับ
วันละ 2,500 บาท ปรับ 400 วันเทากับจํานวนเงินจางพัฒนาระบบฯ  

3) จางพัฒนาระบบรายงานพ้ืนท่ี.ครบกําหนดงวดท่ี .2.วันท่ี .28.กันยายน .2561  
งวดสุดทายครบกําหนดวันท่ี.28.ตุลาคม.2561.อยูระหวางการสงมอบและตรวจรับงาน.งวดท่ี.2.และงวดท่ี.3  
นางสิริลักษณ.นอยเคียง.ชี้แจง.เรงรัดบริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด ดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562  

 4) จางเหมาดูแลระบบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เบิกจาย 4 งวด ภายใน 120 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา สงเบิกจายงวดท่ี 4 (สุดทาย) เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2562  
ประธาน ฝากผูรับผิดชอบงาน คํานวณคางานของ TOR แตละขอ ระยะเวลาดําเนินการ เพ่ือหาคาใชจายรวม  

 การจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ 2562 
 งบลงทุน ป 2562 ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 88,731,300 บาท   

1) จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร.จํานวน.9.กลุม.14.รายการ.โดยวิธี.e-Bidding.วงเงิน 
44,316,600.บาท.กรมฯ อนุมัติรับราคาเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 (รับราคา 7 กลุม 10 รายการ) และไดมีการ
ทบทวนผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ผูชนะเสนอราคา กลุมรายการท่ี 2 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมซอฟตแวร
ระบบปฏิบัติการ ไดแก บริษัท ไทเกอร เน็ตเวิรคก้ิง จํากัด ยื่นหลักประกันการเสนอราคาผิดเง่ือนไขฯ (ยื่นเปนเช็ค 
ของบริษัทสั่งจายลวงหนา) จึงเปนผูไมผานการพิจารณาตามเง่ือนไขฯ คณะกรรมการฯ จึงทบทวนผลการพิจารณาฯ 
กลุมรายการท่ี 2 อีกครั้ง ซ่ึงไดสรุปรับราคากับบริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด เปนเงินท้ังสิ้น 7,247,000 บาท 
สรุปวารับราคาจัดซ้ือครุภัณฑ 7 กลุม 10 รายการ เปนเงิน 41,369,351 บาท มีเงินเหลือจาย 2,391,249 บาท 

2) จางพัฒนาระบบงาน กลุมท่ี 1 จํานวน 4 ระบบ วงเงิน 2,416,700 บาท กําหนดยื่น
ขอเสนอราคาวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการฯ สรุปพิจารณาผลการจัดจางสงกองคลัง (แกไขลาสุดวันท่ี 16 
มกราคม 2562) 

2.1) พัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร รับราคา 
กับบริษัท โคเดสก จํากัด เปนเงิน 531,500 บาท กําหนดสงมอบ 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

2.2) พัฒนาระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 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.กลุมท่ี.2.จํานวน.4.ระบบ.วงเงิน.42,000,000.บาท กรมฯ แจง 
กําหนดพิจารณสิ้นสุดเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2562  
สรุปงบลงทุนท่ีกรมฯ 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) โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.งวดท่ี.1.ไดรับงบประมาณ  
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 ... 
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  5) จางเหมาบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบองคกร.ป.2562.ไดรับงบประมาณ
จํานวน.19,233,200.บาท.แยกเปน.5.1).จางเหมาฯ.จํานวน.3.เดือน.เดือนละ.1,805,090.บาท.วงเงินรวม 
5,415,270.บาท.กับ.บริษัท.กสท.โทรคมนาคม.จํากัด.(มหาชน).ซ่ึงเปนผูรับจางรายเดิม.กรมฯ.ลงนามในสัญญา 
เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2561.5.2).จางหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.(จางตอเนื่อง).วงเงิน.3,610,180.บาท 
กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูรับจางรายเดิม กรมฯ ลงนามในสัญญา เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 
5.3).จางเหมาฯ จํานวน 7 เดือน (เดือนมีนาคม – กันยายน 2562) จางโดยวิธี e-bidding วงเงิน 10,207,750 บาท 
ยื่นเสนอราคาเม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2562.มีผูยื่นขอเสนอฯ.จํานวน.3.ราย.คณะกรรมการฯ.สรุปรับราคา 
กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 9,010,470 บาท (เดือนละ 1,287,210 บาท) มีเงินเหลือ 
1,197,280 บาท ตองตัดคืนกรมฯ 
   6) จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือขายไมโครคอมพิวเตอร.ป.2562 
งบประมาณ.4,000,000.บาท.แยกเปน.6.1).จางเหมาฯ.จาํนวน.2.เดือน.เปนเงิน 685,000.บาท บริษัท แอพเวิรคส จํากัด 
ซ่ึงเปนผูรับจางรายเดิม สิ้นสุดสัญญาเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 เบิกจายเรียบรอยแลว 6.2) จางเหมารวบรวม
ขอมูล.วิเคราะหปญหา.และหาสาเหตุการทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีใหบริการไดไมเต็มประสิทธิภาพ.
พรอมแนวทางการแกไขปญหาและออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในใหม.(Redesign.Network.Topology) 
ใหสอดคลองกับโครงสรางพ้ืนฐานและจํานวนบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนในปจจุบัน.งบประมาณ.500,000.บาท.กําหนดสง
มอบงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กรมฯ เห็นชอบการจางฯ แลว เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 กรมฯ 
อนุมัติรับราคาเม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2562 (ไดรับใบเสนอราคาและเอกสารของบริษัทฉบับจริง เม่ือวันท่ี 22 
มกราคม 2562 ทําหนังสือแจงบริษัทมาทําสัญญาแลว).6.3).จางเหมาบริการบุคคลเพ่ือดําเนินการเขาตรวจสอบ
แกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายจํานวน.2.คน.จํานวน.10.เดือน.ภายในวงเงิน.300,000.บาท.กรมฯ.ไดผูรับจาง.
ไดแก.นายสมศักดิ์ ฉิมชาง และนายกําชัย บญุประเสริฐ (จางตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562).
คาจางเดือนละ 15,000 บาทตอคนตอเดือน มีเงินเหลือ 100,000 บาท 6.4) จางเหมาบริการระบบคลาวด เพ่ือใช
ประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมสงเสริมการเกษตรจัดเก็บขอมูล สํารองและกูคืนระบบ ดําเนินการจางฯ ใหม  
โดยวิธี e-bidding จํานวน 7 เดือน (มีนาคม –กันยายน 2562) วงเงิน 1,095,500 บาท ขณะนี้จัดทําขอบเขต 
ของงานเรียบรอยแลว กรมฯ เห็นชอบการจางฯ ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และลงนามในประกาศเชิญชวนฯ 
เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562 (ประกาศเชิญชวนระหวางวันท่ี 22 – 29 มกราคม 2562) กําหนดยื่นเสนอราคา
วันท่ี 30 มกราคม 2562 6.5) จางเหมาบริการดูแลบํารงุรักษาพรอมรับประกันตัวอุปกรณทําความเย็น ระบบไฟฟา 
ระบบสํารองไฟฟา ระบบเฝาระวัง.ระบบรักษาความปลอดภัย.อุปกรณเครือขายและสายสัญญาณ.Fiber.Optic. 
พรอมการตอใบรับรอง.SSL.และซอฟตแวร.Antivirus.รวมถึงการจัดหาเจาหนาท่ีเขามาตรวจสอบและแกไขปญหา 
ของอุปกรณขางตน.เปนระยะเวลา.10.เดือน.งบประมาณ.850,000.บาท กรมฯ ลงนามในสัญญาเม่ือวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท คอม เทรดด้ิง 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) เรื่องการใชจายเงิน.ป.2562.มีหนังสือจากกระทรวงการคลังแจงวา.เม่ือสิ้นปงบประมาณ.2562  
(เดือนกันยายน 2562).สัญญาไหนท่ียังไมไดลงนาม.หรือยังไมไดกันเงิน (กันเงินแบบไมมีหนี้) จะตัดเงินทันที  
2) อธิบดี ใหนโยบายวา หากกอง/สํานักท่ีมีเงินเหลือจายใหรีบสงคืนกรมฯ และทําเรื่องขอใชเงินเหลือจาย ไมตองรอ
ใหสิ้นปงบประมาณ และใหศสท.ดําเนินการจัดจางพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันใช
ประกอบการเขารวมมาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาลมในประเทศ และเกษตรกรท่ีสมุดทะเบียนเกษตรกรชํารุด
เนื่องจากปญหาภัยพิบัติ โดยเบื่องตนใหขอสมุดทะเบียนเกษตรกรจากอําเภอ/จังหวัดใกลเคียงท่ีไมประสบภัยแจกจาย
ใหจังหวัดท่ีประสบภัย และเม่ือมีการจัดจางพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกรใหมใหจัดสรรคืนอําเภอ/จังหวัดท่ียืมมา 
  แผนการจัดซ้ือจัดจาง ระหวางเดือนมกราคม – กันยายน 2562 (ขอใชเงินจากคาใชจาย
บริหารจัดการ) ฝายบริหารท่ัวไป จํานวน 4 รายการ 1) ซ้ือวัสดุสํานักงาน-หมึกพิมพ-กระดาษ วงเงิน 100,000 บาท 
2) ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร วงเงิน 12,000 บาท 3) ซ้ือเปลี่ยนยางรถยนต จํานวน 2 คัน 8 เสน (หมายเลขทะเบียน  

3 กษ 3905 ... 



ห น า  | 6 
 
3 กษ 3905.และ.3.กษ.3906).วงเงิน.48,000.บาท.4).เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง.-.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, เรื่องเก่ียวเนื่องกับทะเบียนเกษตรกร 2) เงินแปลงใหญ ประมาณ 100,000 บาท ใหใชจายในเรื่อง 
GAP, วาดแปลงใหญ, ติดตาม/นิเทศบันทึกขอมูลสมาชิก 3) เงินงบปกติ ใหใชเรื่องท่ีไมเก่ียวเนื่องกับเรื่อง 1) และ 2) 
มติท่ีประชุม 1. รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 
 2. มอบกลุม/ฝายจัดทําแผนติดตามงานพรอมประมาณการคาใชจายสงฝายบริหารท่ัวไปเพ่ือรวบรวม 
 3.2 ผลการดําเนินงานประจาํเดือนมกราคม 2562 

  3.2.1  กลุมทะเบียนเกษตรกร นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1).การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรป 2562.ตัดยอดขอมูล 
ณ วันท่ี 22 มกราคม 2562 จํานวน 889,486 ครัวเรือน จากเปาหมาย 5.7 ลานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 15.61 

 2).ผลการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2561 
ตามสถานท่ีตั้งแปลง ตัดยอดขอมูล ณ วันท่ี 22 มกราคม 2562 บันทึกขอมูลแลว 4,296,841 ครัวเรือน เนื้อท่ีปลูก 
58,349,490.14.ไร.บันทึกผลผานการตรวจสอบแลว 4,255,510 ครัวเรือน เนื้อท่ีปลูก 57,620,917.51.ไร 
หากเทียบจากป 2560 ข้ึนทะเบียนและปรับปรุงท้ังหมด 4 ลานครัวเรือน ดําเนินการไดรอยละ 105.97  
 3).เปรียบเทียบผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2560 และป 2561 
(ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2561 – 22 มกราคม 2562) ยอดรวมท้ังประเทศ 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 มีพ้ืนท่ี
ประสบภัยประมาณ 5 ลานไร การนําเสนอตองใหจบเพ่ือไมใหเกิดคําถาม ผูเช่ียวชาญ ขอมูลท่ีนําเสนอตองครบถวน 
ถูกตอง ใหระวังในการนําเสนอขอมูล นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ จะไปทําขอมูลใหม 
 4).ขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2561/62 จัดทําและสงขอมูล
ทะเบยีนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป (สะสม) ปการผลิต 2561/62 ใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ครั้งท่ี 17 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2562 จํานวน 4,252,496 ครัวเรือน 7,946,022 แปลง 57,529,927.52 ไร 
 5).ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ป 2561 กระบวนการ คือ 
เกษตรกรท่ีปลูกปาลมน้ํามัน จะตองผานการตรวจสอบจากระบบทะเบียนเกษตรกร จากนั้นจะตรวจสอบตามเง่ือนไข
โครงการปาลมน้ํามัน.ขอมูล.ณ.วันท่ี.22.มกราคม.2562.ผลการข้ึนทะเบียน.จํานวน.296,946.ครัวเรือน 
ผานการตรวจสอบ.ทบก. .จํานวน .285,805.ครัวเรือน.3,883,008.57.ไร.ผานการตรวจสอบโครงการ  
จํานวน.165,287.ครัวเรือน.1,987,351.33.ไร.ขอมูลเตรียมสงให.ธ.ก.ส..จํานวน.133,502.ครัวเรือน 
1,574,151.66 ไร ขณะนี้เรงกระบวนการติดประกาศ และขยายระยะเวลาเขารวมโครงการถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562 
 6) ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา (ตามท่ีตั้งแปลง) ป 2561  
ที่ประสบภัย “ปาบึก” 14 จังหวัดภาคใต ขอมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกร จํานวน 609,309 ครัวเรือน 
8,333,987.50 ไร ขอมูลจากการยางแหงประเทศไทย จํานวน 706,368 ราย 8,310,635 ไร ซ่ึงการยางแหง
ประเทศไทย (กยท.) ใหขอมูลของจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนแผนซีดีรอม จํานวน 10,150 ราย 103,200 ไร  
จากผลการข้ึนทะเบียน 136,162 ราย 1,421,726 ไร สวนจังหวัดอ่ืนใหใช Web Service นายประพนธ จิ้วจิ้น 
ไดประสานสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ในเรื่อง Web Service ทราบวา ผอ.กยท.ยังไมลงนามหนังสืออนุมัติ
การเชื่อมโยงขอมูลผาน Web Service  ทางเจาหนาท่ีจึงไมสามารถปลอย Service ได ประธาน เง่ือนไขการชวยเหลือ
เกษตรกรผูปลูกยางพารา คือ เกษตรกรจะตองข้ึนทะบียนกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ (กยท.) ซ่ึงข้ึนทะเบียนเปนราย 
และการรายงานตองตรวจสอบขอมูลของกยท. จํานวน 136,162 ราย กับขอมูลทะเบียนเกษตรกรและขอมูล กษ.01 
         7) ผลการ ... 
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 7).ผลการดําเนินงานปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรเดือนมกราคม.2562
ดําเนินการ (1).จัดทําระบบแสดงขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพาราของการยางแหงประเทศไทย  
เปรียบเทียบกับการข้ึนทะเบียนเกษตรกร (2) ปดระบบขาวนาป ป 2561 ยกเวนจังหวัดในกลุม 3 (จังหวัดชุมพร 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี) 
(3) เปดระบบการบนัทึกขอมูล ป 2562 
 8) จัดซ้ือจัดจาง 

• ระบบทะเบียนเกษตรกรใหม (บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด) ลงนามสัญญา 
วันท่ี 16 มีนาคม 2561 ครบกําหนดสงมอบงานงวดท่ี.3.วันท่ี.12.กันยายน.2561.บริษัทฯ ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
และยังไมไดสงมอบงาน.คณะกรรมการฯ ไดดาํเนนิการ (1) รายงานกรมสงเสริมการเกษตร เพ่ือแจงการปรับกับบริษัทฯ 
(2) เชิญผูจัดการและทีมงานบริษัทฯ ประชุม โดยมีผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนประธาน
เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 ไดสรุปงานท่ียังไมแลวเสร็จ และกําหนดใหเรงรัดดําเนินการภายใน 2 สัปดาห (3) เม่ือครบ 
2 สัปดาห บริษัทฯ ยังไมไดสงมอบงาน คณะกรรมการฯ จึงไดมีหนังสือแจงเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในวันท่ี 5 
พฤศจิกายน 2561 (4) บริษัทฯ ไดมีหนังสือขอขยายระยะเวลาจากวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เปนวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2561 และจะพรอมใชงานวันท่ี 16 ธันวาคม 2561 (5) บริษัทฯ.ไดมีหนังสือขอขยายระยะเวลา  
จากพรอมใชงานวันท่ี 16 ธันวาคม 2561 เปนวันท่ี 31 มกราคม 2562 (6) ไดมีการประชุมติดตามงาน ในวันท่ี 8, 
11, 16, 18 และ 21 มกราคม 2562 หัวขอหลักท่ียังไมแลวเสร็จ ไดแก การจัดชุดติดประกาศ, การพิมพสมุด
ทะเบียนเกษตรกร, การเชื่อมโยงกับระบบอ่ืน และรายงาน ซ่ึงนัดประชุมวันท่ี 29 มกราคม 2562 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 

     3.2.2.กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 
รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
                                      1).รายงานสถานการณการปลูกขาวรอบ 2 ปเพาะปลูก 2561/62.ขอมูล 
ณ วันท่ี 16 มกราคม 2562 (สัปดาหท่ี 11) ภาพรวมท้ังประเทศ มีเนื้อท่ีปลูก 8,400,935 ไร คิดเปนรอยละ 74.94 
ของแผนควบคุมฯ 11,209,735 ไร โดยมีการปลูกขาวรอบท่ี 2 แลว จํานวน 62 จังหวัด และจังหวัดท่ีปลูกเกิน
แผนควบคุมฯ ท้ังในเขต/นอกเขตชลประทาน จํานวน 21 จังหวัด ไดแก กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ลพบุร ี
ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก ตรัง ขอนแกน กําแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจิตร สุรินทร 
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ อุตรดิตถ แพร และจังหวัดบุรีรัมย 
   กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร ขอใหจัดทํา
ขอมูลแผนท่ีจังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีปลูกเกินแผนควบคุมฯ โดยกําหนดใหทําทุก 2 สัปดาห แผนท่ีรายงานผลการเพาะปลูกพืช
จําแนกในเขต/นอกเขตชลประทาน พ้ืนท่ีท่ีปลูกขาวมากกวาแผนควบคุมจะเปนสีแดง พ้ืนท่ีในเขตชลประทานจะเปน 
สีฟา/สีน้ําเงิน นอกนั้นจะเปนนอกเขตชลประทาน ซ่ึงนอกเขตชลประทานจะแยกสีเพ่ือใหทราบวา ปลูกในชวงไหน 
                                      2).รายงานสถานการณการเพาะปลูกพืชฤดูแลง (ระบบสารสนเทศการผลิต 
ทางดานการเกษตร.:.รต.) ขอมูล ณ วันท่ี 23 มกราคม 2562 ภาพรวมท้ังประเทศ เนื้อท่ีเพาะปลูก 5,511,538.ไร.
แผนควบคุมฯ.11,209,735.ไร.แบงเปนในเขตชลประทาน.เนื้อท่ีเพาะปลูก.3,666,063.ไร แผนควบคุมฯ 
8,029,026 ไร นอกเขตชลประทาน เนื้อท่ีเพาะปลูก 1,845,475 ไร แผนควบคุมฯ 3,180,709 ไร ซ่ึงขอมูล 
ของกรมชลประทาน เนื้อท่ีเพาะปลูกในเขตชลประทาน 6.7 ลานไร จะดําเนินการแจงจังหวัดเพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล 
                                      3).ใหบริการขอมูล ประจําเดือนมกราคม 2562 แบงออกเปน 4 ชองทาง คือ 
3.1) ระบบใหบริการขอมูลสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร ปจจุบันมีผูสมัครเขาใช 174 คน มีการเขารับ
บริการขอมูล จํานวน 418 ครั้ง โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในงานวิจัย รอยละ 80.86 ชนิดพืชท่ีมีการ
ใหบริการมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ สับปะรด ขาวนาป และยางพารา ตามลําดับ และความพึงพอใจในการเขารับ 
          บริการ ... 
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บริการดานความสะดวกรวดเร็วและคุณภาพขอมูล มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.62 และ 4.61) 
ซ่ึงอาจขยายผลจากระบบนี้เปน Open data ตอไป 3.2) หนังสือราชการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ดานอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎรธานี ขอขอมูลทุเรียน รายอําเภอ ในพ้ืนท่ี 7 จังหวัดภาคใตตอนบน เพ่ือประกอบการ
วิเคราะห วางแผน ติดตามเกษตรกรท่ีนําปจจัยควบคุมศัตรูพืชไปใชในพ้ืนท่ีเปนขอมูลในเชิงแผนท่ี 3.3) E-mail  
ผูขอรับบริการขอมูล จํานวน 9 คน โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประกอบการวิจัย วิเคราะหความเหมาะสม 
การปลูกพืชในพ้ืนท่ี และศึกษาศักยภาพการผลิต 3.4) เว็บไซต www.agriinfo.doae.go.th มีการเขารับบริการขอมูล 
จํานวน 20,499 ครั้ง ซ่ึงยังไมสิ้นเดือนคาดวาจะมีการเขารับบริการเพ่ิมข้ึน และความพึงพอใจโดยรวม สวนใหญ 
มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 68 หัวขอท่ีมีผูเขาใชบริการมากท่ีสุด คือ ขอมูลภาวะการผลิตพืช 
(รต.) ป 2559  
                                      4).การจัดทําขอมูลเนื้อท่ียืนตนยางพารา ไดมีการประชุมเม่ือวันจันทรท่ี 21 
มกราคม 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายกฤษฎา บุญราช) มีขอสั่งการใหรองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (นายสุรจิตต อินทรชิต) เปนหัวหนาคณะทํางานพิจารณาจัดทําฐานขอมูลพ้ืนท่ีการผลิตยางพารา 
ของไทยใหตรงกัน โดยหารือกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยฝายเลขานุการฯ 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เสนอเนื้อท่ียืนตนยางพารา 25.75 ลานไร และท่ีประชุมมีมติใหกรมพัฒนาท่ีดิน 
และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมจัดทําขอมูลกอนเสนอท่ีประชุมในครั้งตอไป ประธาน 
การเขารวมประชุมกับหนวยงานอ่ืน ใหเตรียมขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขารวมดวย 
                                      5).การบูรณาการขอมูลเกษตรอัจฉริยะและการจัดการฐานขอมูล Big Data  
ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2562 โดยมีนางสาววราภรณ พรหมพจน ผูตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ สาระการประชุม คือ 
1) การบูรณาการขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาดวยกัน เพ่ือทราบสถานการณการผลิตสินคาเกษตร และให
หนวยงานดึงขอมูลมาใชประโยชน.หนวยงานท่ีเก่ียวของ.คือ.Gistda.กรมสงเสริมการเกษตร.(ขอมูลผังแปลง)  
กรมพัฒนาท่ีดิน (ขอมูลเรื่องดิน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (ขอมูลเรื่องน้ํา) กรมอุตุนิยมวิทยา 
2) ขอมูลการระบาดศัตรูพืช จะนํามาพัฒนาเปน Application เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําไปวางแผนการเพาะปลูก
ใหถูกตองตามแตละพ้ืนท่ี หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานท่ี
เก่ียวของสามารถดึงขอมูลมาใชประโยชนได ประธาน การประชุมครั้งตอไปใหกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ 
(ระบบอารักขาพืช) และกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (Application) เขารวมประชุมดวย 
                                      6) ผลการดําเนินงานดานแผนท่ี  
     6.1) ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตัดยอดขอมูล ณ วันท่ี 22 มกราคม 2562 

• ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ป 2562 เปาหมาย 1 ลานแปลง  
จํานวน 523,939 แปลง คิดเปนรอยละ 52.39 

• ผลการวาดแปลงแบบสะสม ตั้งแตป 2559 – ปจจุบัน ตัดยอดขอมูล 
ณ วันท่ี 22 มกราคม 2562 จํานวน 13,242,110 แปลง 

• คะแนนตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ป 2562 รอบท่ี 1 จังหวัดท่ีไดคะแนน 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.ท่ี 2 จังหวัดราชบุรี ถามวา สําหรับจังหวัดท่ีมีผลการวาดผังแปลงต่ํากวาเปาหมาย (จังหวัดในพ้ืนท่ีชายขอบ) 
กรมฯ มีแนวทางชวยเหลืออยางไร ใชภาพถายดาวเทียมท่ีไดฟรีในการวาดแปลงไดหรือไม หากไมไดพิจารณาจัดซ้ือ
ภาพถายดาวเทียมในพ้ืนท่ีชายขอบ ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ จะรับไปหารือทีมงาน 
     6.2) การตรวจสอบความถูกตองของแปลงท่ีวาดเขามาในระบบ มากกวา 500 ไร 
พบวา มีท้ังหมด 133 แปลง ดําเนินการตรวจสอบแลว เปนแปลงท่ีวาดผิด จํานวน 127 แปลง แปลงท่ีวาดถูกตอง 
จํานวน 6 แปลง 

6.3) การใช ... 
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     6.3) การใชประโยชนขอมูลแปลง และชั้นขอมูลแผนท่ีอ่ืนๆ  

• การตรวจสอบแปลงดวยภาพถายดาวเทียมวาปลูกปาลม/ยางพารา 
หรือไม ลักษณะของภาพถายดาวเทียม Google สามารถจําแนกความแตกตางของพ้ืนท่ีปาลมปลูกใหม ปาลมโตแลว 
ยางพาราปลูกใหม และยางพาราโตแลว หากตองการดูความเคลื่อนไหวของพืช และวัน/เวลาของภาพถายดาวเทียม 
สามารถดูไดจาก Google Earth ประธาน จัดทําคูมือการใชงานของเครื่องมือ/โปรแกรมแตละตัว 

• การตรวจสอบแปลง ตามโครงการ Zoning by Agri Map ใหกองวิจัย 
และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร พบวา มี 55 จังหวัดท่ีเขารวมโครงการเปนจํานวนแปลงขาวท่ีเปน S3 และ N 
จํานวน 866 แปลง 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 

 3.2.3  กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ระบบโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา  
(1) จังหวัดเขารวมโครงการ จํานวน 37 จังหวัด ขอมูล ณ วันท่ี 16 มกราคม 2562 รับสมัครเกษตรกร จํานวน 
96,727 ราย พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 815,169 ไร เกษตรกรไมกู 37,350 ราย พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 273,250 ไร 
(2) ผลการสงขอมูล สง ธ.ก.ส. จํานวน 51,796 ราย พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 484,429.75 ไร พ้ืนท่ีขอกู 428,350 ไร 
พ้ืนท่ีไมขอกู 56,079.75 ไร สงกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 9,480 ราย พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 92,538.75 ไร พ้ืนท่ี
ขอกู 79,940 ไร พ้ืนท่ีไมขอกู 12,598.75 ไร ติดประกาศ จํานวน 85,967 ราย 739,030.75 ไร แจงปลูกใน
ระบบทะเบียนเกษตรกร 39,037 ราย พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 306,319.75 ไร พ้ืนท่ีขอกู 168,556.75 ไร  
(แจงวันท่ีปลูกในระบบทะเบียนเกษตรกร ขอมูล ณ วันท่ี 21 มกราคม 2562 พ้ืนท่ีท้ังหมด 398,598.52 ไร) 
        การดําเนินงานหลังวันท่ี 15 มกราคม 2562 (1) ปดระบบการบันทึกขอมูล
การรับสมัคร ตั้งแตวันท่ี 15 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. (2) เปดระบบการแกไข ยกเลิก รายเกษตรกร/รายแปลง 
ตั้งแตวันท่ี 22 – 28 มกราคม 2562 ปดระบบวันท่ี 28 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. (3) สงขอมูลเกษตรกร
เขารวมโครงการฯ.ใหสมาคมประกันวินาศภัยไทย.เฉพาะเกษตรกรท่ีแจงปรับปรุงขอมูลในระบบ.ทบก..แลว.(ตามขอกําหนด
ในโครงการ) ตัดยอดขอมูลวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

2) ระบบโครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562  
ขอมูล ณ วันท่ี 22 มกราคม 2562 พ้ืนท่ีเปาหมาย 200,000 ไร สมัคร 195,629.50 ไร 

3) ระบบการติดตามความกาวหนาและความสําเร็จของโครงการท่ีดําเนินการ
ตามเปาหมายตัวช้ีวัด ดําเนินการพัฒนาระบบและเปดใชงานระบบ ตั้งแตตนเดือนมกราคม 2562 ระบบไดตั้งแผน 
การดําเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมหลักตามหนวยงานสวนกลางท่ีรับผิดชอบ รายไตรมาส และทุกหนวยงาน
สวนกลางบันทึกผลการดําเนินงาน รายงานขอมูลสรุปรายไตรมาส 

4) ระบบโครงการสงเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ประจําป 2562  
ดําเนินการพัฒนาระบบและเปดใชระบบงาน ตั้งแตตนเดือนธันวาคม 2561 จังหวัดท่ีทําการบันทึกขอมูล 10 จังหวัด
ภาคเหนือ.(จังหวัดตาก.นาน.พะเยา.ลําปาง.ลําพูน.อุตรดิตถ.เชียงราย.เชียงใหม.แพร.และจังหวัดแมฮองสอน)  
และ 16 จังหวัดเพ่ิมเติม (จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ.ขอนแกน.ชัยภูมิ.นครนายก.นครพนม.นครราชสีมา.นครสวรรค 
พิจิตร บุรีรัมย ปราจีนบรุี รอยเอ็ด ลพบุรี สกลนคร อุดรธานี และจังหวัดเพชรบูรณ) 

    การบนัทึกขอมูล.รายงานผลการสรางเครือขายเกษตรกรปลอดการเผา.การเฝาระวัง  
ติดตามสถานการณ และแกไขปญหา การรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ และผลการเบิกจายงบประมาณของแตละ
จังหวัด ระยะเวลาการดําเนินการ 52 สัปดาห 
           5) ระบบฐาน ... 
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5) ระบบฐานขอมูลโครงการพระราชดําริ จะเชื่อมกับระบบฐานขอมูลเกษตรกร 
ผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร กําหนดประชุมกับกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรม
เกษตร จะรายงานความกาวหนาในเดือนกุมภาพันธ 2562 

6) ระบบสารสนเทศอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน  
(1) ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561.ประธาน
มอบหมายใหจัดประชุมคณะทํางานปรับปรุงระบบฐานขอมูลอาสาสมัครเกษตร เม่ือวันท่ี.12.ธันวาคม 2561 
ท่ีประชุมขอความรวมมือให 16 หนวยงาน เรงดําเนินการปรับปรุงขอมูลอาสาสมัครเกษตร 16 สาขา ใหเปนปจจุบัน
ภายในเดือนมกราคม.2562.เพ่ือใชเปนขอมูลในการเลือกตั้งอาสาสมัครเกษตรหมูบาน.(อกม.).เริ่มประมาณ 
เดือนกุมภาพันธ 2562 (2) พัฒนาระบบการจัดทําบัตรประจําตัวอาสาสมัครเกษตร และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 
เริ่มใชระบบงานตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2562 

7) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ (Linkage Center) กรมการปกครอง ไดสรางชื่อผูใชงานท่ีมีสิทธิ์เรียกใชขอมูลจากทะเบียนราษฎร 908 ราย 
เพ่ือดําเนินการเชื่อมโยงขอมูล 5 หัวขอ ดังนี้ (1) แบบคําขอจดทะเบียน (สวช.01) (2) แบบคํารองคัดคานการจดทะเบียน 
(สวช.02) (3) แบบคํารองขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (สวช.04) (4) แบบคํารองอุทธรณคัดคานการไมรับจดทะเบียน 
หรือเพิกถอนทะเบียน (สวช.06) (5) แบบคํารองท่ัวไป (สวช.07) ทดสอบระบบงานเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562 
เปดการใชงานตนเดือนกุมภาพันธ 2562 ท้ังนี้ กรมการปกครองมีการปรับปรุงระบบบูรณาการฐานขอมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2562 ซ่ึงบริษัทดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
พรอมติดตั้งระบบฯ ใหมเรยีบรอยแลว โดยจะดําเนินการจัดประชุมชี้แจงการใชงานระบบตอไป 

8) การแกไขปญหาเว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตร.บริษัท.เอไจล.แร็พ.จํากัด 
กสท. และกคค. ไดประชุมรวมกับศูนยประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย.
(Thai.CERT) เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม Thai.CERT.เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา
การใชงานเว็บไซต สรุปผลการประชุม คือ จากการทดสอบความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือขาย/เว็บไซต เม่ือวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2561 พบชองโหวท้ังสิ้น 15 รายการ ซ่ึงบริษัทไดนําเสนอการแกไขและสอบถามวิธีการแกไขปญหา 
แตละรายการ กําหนดแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562 เม่ือบริษัทดําเนินการแกไขครบถวนตามรายการแลว 
จะแจงให.Thai.CERT.ดําเนินการตรวจสอบอีกครั้ง ท้ังนี้ ดําเนินการเปลี่ยนรหัสการเขาใชงานเว็บไซตพรอมแจง
หนวยงานภายในกรมฯ เรียบรอยแลว 

9) จางพัฒนาระบบ จํานวน 4 รายการ ปงบประมาณ 2562 (1) ขออนุมัติรับ
ราคาจางพัฒนาระบบบริษัท โคเดสก จํากัด จํานวน 2 รายการ คือ ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
สงเสริมการเกษตร.เสนอราคา.531,500.บาท.ระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี.เสนอราคา.542,000.บาท 
กําหนดสงมอบงาน 180 วัน (2) ยกเลิกการจางพัฒนาระบบ จํานวน 2 รายการ คือ ระบบสารสนเทศทางดานบริหาร
องคกร และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เนื่องจาก 
ไมมีผูผานขอเสนอทางเทคนิค 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

 3.2.4 กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร  
ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) Cyber Sercurity  

• ดําเนินการแกไขปญหาเว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตรถูกแฮ็ก.รวมกับ
ThaiCERT.ภายใตโครงการ.Government.Website.Protection.System.(GWP).ผูแทน กคค. และ กสท. ไดประชุม
หารือรวมกันระหวางบริษัทที่ดูแลเว็บไซตกรมและ.ThaiCERT.เมื่อวันที่.10.มกราคม.2562.เวลา.10.00.น.
          ท่ีสํานักงาน ... 
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ท่ีสํานักงาน.ThaiCERT.เพ่ือแกไขในสวนของ.Coding.ตามคําแนะนําของ.ThaiCERT.ผลการหารือพบวาบริษัทแกไข 
ยังไมตรงจุดในบางสวน เชน การเขารหัส Password เปนตน โดยบริษัทฯ จะรีบดําเนินการแกไข วิธีการแกไข โดยให
ทําการเขารหัสของ Password + Random Source แลวทําการเขารหัสอีกครั้ง 

• การทดสอบ DDOS Attack และความสามารถในการปองกันการโจมตี 
บนอุปกรณ A10 (ติดตั้งใชงานท่ีกรม) เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2562 ผลการทดสอบพบวา อุปกรณจะทําการปองกัน
โดยทําการ Block ในสวนของ Connection ท่ีมีพฤติกรรม ในลักษณะ DDOS Attack เขามายังระบบเครือขายของ
กรมสงเสริมการเกษตร 

• ดําเนินการทํา SSL จํานวน 26 ระบบ 

• นําขาวเรื่อง 25 อันดับ Password ยอดแย และวิธีตรวจสอบและปองกัน 
E-mail ถูกแฮก เผยแพรท่ีเว็บไซต 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 (วันท่ี 15 มกราคม 2562) เพ่ือไมให
เว็บไซตท่ีใชงาน HTTPS มีการแจงเตือนใบรับรองท่ีไมไดรับการรับรองอยางถูกตอง เบื่องตนดําเนินการได 1 ซับ 
(จังหวัด.doae) หากเปน อําเภอ.จังหวัด.doae จะใชงานไมได ประธาน หาแนวทางแกไขและรายงานในการประชุม
ครั้งตอไป 

• การคอนฟกคา IPv6 และเตรียมความพรอมเพ่ือเขารวมการประกวด
หนวยงานท่ีมีความพรอมในการบริการเครือขายอินเตอรเน็ตพ้ืนฐานและบริการท่ีรองรับ IPv6 โดยหนวยงาน 
ตองดําเนินการผานหลักเกณฑ.ดังนี้.1).บริการเว็บไซต.2).บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส.3).บริการโดเมนเนม  
4) การเพ่ิมความปลอดภัยใหแกระบบโดเมน 5) IPv6 Ready Logo สําหรับเว็บไซต 

• การทดสอบใชงานซอฟตแวร BeSource ท่ีบริษัท ไอที แมนเนจเมนท จํากัด 
เขามานําเสนอ (Demo) เพ่ือตรวจสอบหาจุดออนชองโหวของ Source Code เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2562 ดําเนินการ
รวมกับทีมโปรแกรมเมอรทดสอบใชงานซอฟตแวร BeSouce ท่ีบริษัทฯ นํามาติดต้ังใหทดลองใชงานเปนเวลา 2 สัปดาห 
เพ่ือสแกน Source Code ของเว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตร.ผลการทดสอบ.พบไฟล.Critical จํานวน 1,449 ไฟล 

• การทดสอบใชงานซอฟตแวร StarCat ท่ีบริษัท ไอที แมนเนจเมนท จํากัด 
เขามานําเสนอ.(Demo).ทดลองใชงานฟรี.1 เดือน.ซ่ึงเปนซอฟตแวรท่ีใชบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร.(Client) 
เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2562 

• การใชงานพ้ืนท่ี Storage เดือนมกราคม 2562 แบงเปน 1) 3Par 7200 
พ้ืนท่ีท้ังหมด.34.98.TB.จัดสรร 32.01 TB คงเหลือ.2.96.TB.2).3Par.8200.พ้ืนท่ีท้ังหมด.38.11.TB.จัดสรร 
30.91.TB.คงเหลือ.7.019.TB.3).StoreEasy.พ้ืนท่ีท้ังหมด.10.00.TB.จัดสรร.2.22.TB.คงเหลือ.7.78.TB  
4) Oracle doae db พ้ืนท่ีท้ังหมด 78.732 TB จัดสรร 19.683 TB คงเหลือ 59.049 TB 5) Oracle Recoc 
พ้ืนท่ีท้ังหมด 52.488 TB จัดสรร 1.04976 TB คงเหลือ 51.43824 TB 
    3) Digital Literacy  

• เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ รวมกับ
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ.ไดเขาหารืออาจารยอัศนีย.กอตระกูล.ในการจัดเตรียมหลักสูตร 
          พัฒนา ... 
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พัฒนาสมรรถนะทางดานดิจิทัลใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หัวหนากลุม และผูบริหาร จํานวน 300 คน กําหนดการ
อบรมชวงเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2562 โดยยกรางหลักสูตรแบงเปน 3 หลักสูตร 1) การพัฒนาทักษะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับผูปฏิบัติงาน (เรียนรูเพ่ือการปฏิบัติงาน) 2) การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ
หัวหนางาน (เรียนรูและสามารถกํากับงานได) 3) การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับผูบริหาร (เรียนรู 
และสามารถสั่งการได) บุคคลเปาหมาย คือ จังหวัด อบรมหลักสูตรละ 2 รุนๆ 3 วัน โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีบรรยายหลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงาน เรื่องแอปพลิเคชันสําหรับงานสงเสริมการเกษตร 
สูเกษตร 4.0 และการประยุกตใชภูมิสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร จํานวน 1 วัน 
    4) งานท่ีไดรับมอบหมาย (1) ระบบคลังรูปภาพ (PhogoStock) เม่ือวันท่ี 15 
มกราคม 2562 ไดรวมหารือและแนะนําการใชงานใหกับเจาหนาท่ีกลุมโสตทัศนูปกรณ ผลการหารือ คือ ทําการตัด
ลายน้ําออกกอนชั่วคราว เนื่องจากข้ันตอนการใสลายน้ําจะมีหลายข้ันตอนทําใหเจาหนาท่ีสวนใหญท่ีทําการอัพโหลด 
ภาพเขาระบบแลวภาพไมติดเขามาดวย และจัดทําคูมือการอัพโหลดภาพใหม (2) ระบบรายงานสถานการณการ
ระบาดศัตรูพืช ขณะนี้กําลังดําเนินการพัฒนาฟงกชั่นสวนบันทึกการชวยเหลือศัตรูพืชเพ่ิมเติม โดยจะเพ่ิมเขาไปท่ีสวน
ของการบันทึกขอมูลศัตรูพืช และเปดใหทางกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ทดสอบการบันทึกขอมูล
สวนการชวยเหลือศัตรูพืชกอนวันท่ี 31 มกราคม 2562 (3) ระบบสงตอ/ตรวจแกหนังสือราชการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร.(Shared.Directory).เริ่มใชงานเมื่อวันที่.1.พฤศจิกายน.2561.ผลการใชงานรวม 
กลุมทะเบียนเกษตรกร จํานวน 68 เรื่อง กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ จํานวน 82 เรื่อง กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
จํานวน 20 เรื่อง กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ จํานวน 39 เรื่อง กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล จํานวน 19 เรื่อง  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 
   3.2.5  กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผล
การดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) ระบบรับสมัครขาราชการเพ่ือเขารับการคัดเลือกอบรมในหลักสูตร นสก. 
ดําเนินการพัฒนาระบบตั้งแตวันท่ี 10 – 13 มกราคม 2562 เปดระบบลงทะเบียนเม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2562 
ปดระบบในสวนลงทะเบียนเม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2562 และปดระบบในสวนแกไขขอมูลเม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2562 
ซ่ึงมีจํานวนผูสมัครท้ังหมด 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 ปข้ึนไป จํานวน 44 ราย ตําแหนงของผูสมัคร 
ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 21 ราย ชาํนาญการ จํานวน 418 ราย อาวุโส จํานวน 8 ราย ชํานาญงาน จํานวน 26 ราย 
    2) ผลการดําเนินการระบบ E-Learning ขอมูลระหวางวันท่ี 1 – 23 มกราคม 2562 
จํานวนผูลงทะเบียน 592 ราย แบงเปน หลักสูตรระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 99 ราย หลักสูตรชํานาญการ 
จํานวน 197 ราย หลักสูตรระดับปฏิบัติการ จํานวน 330 ราย หลักสูตรท่ัวไป จํานวน 342 ราย และหลักสูตรเสริม 
จํานวน 415 ราย 
    3) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ณ วันท่ี 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 
ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร (สําหรับเกษตรกร) สามารถสงออกใบรายงานผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรทาง Line 
Messenger หรือ E-mail เพ่ือการสั่งพิมพไดดวย 
    4) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชัน Together (ฟารมรวมมือ) แบงเปน  
(1) ติดตามการผลิตเปนรายแผน ปญหาท่ีพบ คือ เกษตรกรไมบันทึกขอมูล ซ่ึงไดหารือกับโลตัส อาจจะใช CSR 
ในการจูงใจ เพ่ือเรงรัดใหเกษตรกรมีการบันทึกขอมูล (2) การประเมินผลผลิต (3) ติดตามการเก็บเก่ียวตามแผนผลิตพืช
แตละชนิด ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ จังหวัดนครปฐม มีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
           โครงการ ... 
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โครงการ “ตลาดนําการผลิต ผักปลอดภัยสูผูบริโภค” ระหวางเครือขายวิสาหกิจชุมชนผักและผลไมนครปฐม  
และบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนา Application กับ ฟารมรวมมือ 
โดยจังหวัดนครปฐมจะขอเขาหารือแตยังไมไดนัดวัน 
    5) การขับเคล่ือนการขายสินคาและผลิตภัณฑระบบตลาดออนไลน (1) ประเภท
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปสงขอมูลใหกับบริษัท ไปรณียไทย จํากัด จํานวน 28 ราย จําหนายสินคาในเว็บไซต 
Thailandpostmart จํานวน 7 ราย อยูระหวางเตรียมข้ึนขายบนเว็บไซต Thailandpostmart จํานวน 1 ราย (2) สินคา
นําข้ึนออนไลนสโตรเดือนธันวาคม 2561 จํานวน 7 ผูประกอบการ ยอดขาย 47,050 บาท สําหรับสินคานําข้ึน
ออนไลนสโตรเดือนมกราคม.2562.คือ.จิ้งหรีดทอดกรอบ.แพ็กละ.6.กระปอง/ชุด.รสดั้งเดิม.รสตมยํา.รสโนริสาหราย 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ   

 3.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน.ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ 
รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
   1) กําหนดการทดสอบกูคืนขอมูลพรอมทดสอบหาชองโหวของระบบในวันท่ี.31.มกราคม.2562 
เวลา.10.00.น. ณ.หองศูนยปฏิบัติการเครือขาย.แพลตฟอรมท่ีจะดําเนินการทดสอบ.คือ PHP.และ.MySQL 
ประกอบดวย 1) ระบบโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสมเปนเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน ป 2559/60  
2) ระบบศูนยเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 3) ระบบศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) 4) ระบบการ
ประชุมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร 5) ระบบคลังความรู (K-Tank) ขอความรวมมือกลุม/ฝายเสนอชื่อระบบงาน 
ท่ีตองการใหมีการทดสอบกูคืนขอมูล และทดสอบหาชองโหวระบบเปนกรณีพิเศษ (ถามี) ภายในวันท่ี 25 มกราคม 2562 
   2) ดําเนินการจัดสงแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ใหกลุมพัฒนา
ระบบบริหารเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2562 และเขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในกรมสงเสริมการเกษตร (CCO เปนประธาน) เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุม OR 
โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอหัวขอกิจกรรมท่ีตองการควบคุม 2 ประเด็น คือ การสํารองและกูคืน
ขอมูลระบบงานและฐานขอมูล และการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

3.4  การรับฟงขอคิดเห็นและขอรองเรียน 
  นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร แจงตอท่ีประชุม 

เดือนมกราคม 2562 มีเรื่องรองเรียน 2 เรื่อง คือ 
1) รองเรียนเก่ียวกับเจาหนาท่ีของสวนราชการไดดําเนินการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

ในวันเสารท่ี 5 มกราคม 2562 โดยมีการเรียกเก็บเงินคาดําเนินการจากเกษตรกรคนละ 500 บาท (เรื่องรองเรียน) 
นายณัฐพนธ แสงเดช เลขท่ี 578/8 ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยูระหวางตรวจสอบ 

2) ขอใหตรวจสอบการขอรับเงินชวยเหลือโครงการคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาว
ใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาว.ป 2561.นางฉวีวรรณ.ขับคํา.เลขท่ี.625/1.ยานนาวาเรสสิเดนท.ซอยสาธุประดิษฐ.49 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รองแทนมารดา นางลําปาง ขันคํา อยูในพ้ืนท่ี ตําบลกุดดินจี่ อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภ ูอยูระหวางตรวจสอบ 
มติท่ีประชุม    รับทราบ   

 3.5 การเผยแพรประชาสัมพันธ  
       นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา รายงานความกาวหนาประจําเดือนมกราคม.2562.ไดรายงานใน

ระบบ http://reportnews.doae.go.th.จํานวน 5 ขาว (ตัดยอดวันท่ี.23 มกราคม 2562) และดําเนินการสงประเด็น
ขาวเชิงรุกให PR กรมฯ 1 ขาว คือ การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) 
ขณะนี้รอตรวจสอบขอมูล และสื่อเผยแพร PR กรมฯ 1 เรื่อง คือ การข้ึนทะเบียนเกษตรกร (อยูระหวางปรับแก)  
          ในเดือน ... 
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ในเดือนกุมภาพันธ 2562 จะมีขาวเรื่อง Digital Literacy ประธาน เพ่ิมแผนการติดตามงาน/แผนรวมเปนวิทยากร
ครั้งตอไปในเนื้อหาขาว เชน ขาวรวมเปนวิทยากรในการบรรยายฯ ใหระบุวาครั้งตอไปจะรวมเปนวิทยากรในการ
บรรยายฯ ท่ีไหน เม่ือไหร หรือบางขาวเพ่ิมขอความสนใจติดตอไดท่ี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ประธาน ประเด็นการประชาสัมพันธ ขอใหนําเสนอขาวลวงหนาในเชิงรุก เชน การจัดงานวันสาธิต เพ่ือใหเกษตรกร
หรือผูรวมงานไดรับทราบกอนวาจะมีการจัดงานเม่ือไหรและสถานท่ีใด 
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 
 3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําเดือนมกราคม 2562 แบงเปน 2 สวน คือ  
 1. จัดโดย : หนวยงานภายนอก จํานวน 6 เรื่อง  
           1) สัมมนา.:.หัวขอ.นวัตกรรมการบริหารมิติใหมในโลกยุค.4.0.และ.การฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบใหมท่ีงายและไดผลสําหรับคนไทยยุค 4.0 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช จัดโดย สถาบันสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแหงประเทศไทย ผูเขาสัมมนา คือ นางรติยง บาโกะ 
           2 ) .สั มมนา . :.Cisco.Public.Sector.Summit.2019.วั น ท่ี . 18 .มกราคม . 2562  
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.วันท่ี 18 มกราคม 2562  
ณ ศูนยการคา Central World กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ผูเขาสัมมนา คือ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ 
และนางสาวยุพา แซชื้อ 
           4).อบรม : หลักสูตร HTML5/CSS3/JAVASCRIPT พ้ืนฐานเว็บโปรแกรมม่ิงสมัยใหม 
ระหวางวันท่ี 21 – 25 มกราคม 2562 ณ บริษัท โคดโมบายส จํากัด จัดโดย บริษัท โคดโมบายส จํากัด ผูเขาอบรม 
คือ นายปวเรศ ทองลอย และนายพงศกร เพ็ชรมงคล 
           5) อบรม : หลักสูตรการสํารวจเพ่ือทําแผนท่ีมาตรฐานดวยอากาศยานไรคนขับ ระหวาง
วันท่ี 21 – 25 มกราคม 2562 ณ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดโดย สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผูเขาอบรม คือ นายสราวุธ วงศทรัพยสิน 
           6).อบรม : หลักสูตรเรียนเขียน Web Application ดวย Angular7, NodeJS, Express 
และ MongoDB ระหวางวันท่ี 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
ทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนท่ีในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร.ป 2562.รุนท่ี.1.ระหวางวันท่ี.21.–.22.มกราคม.2562 
ณ จังหวัดนครราชสีมา วิทยากร คือ นายอรุณชัย ศิริทรัพย และนายสมเจต หนูอน รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 29 – 30 
มกราคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ วิทยากร คือ นายสราวุธ วงศทรัพยสิน และนายอรุณชัย ศิริทรัพย 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.10 น. 
 
 
 
....................................................             .................................................... 
   (นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)                                                           (นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ) 
    ผูจดรายงานการประชุม                                   หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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	ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 (สัปดาห์ที่ 11) ภาพรวมทั้งประเทศ มีเนื้อที่ปลูก 8,400,935 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.94 ของแผนควบคุมฯ 11,209,735 ไร่ โดยมีการปลูกข้าวรอบที่ 2 แล้ว จำนวน 62 จังหวัด และจังหวัดที่ปลูกเกินแผนควบคุมฯ ทั้งในเขต/นอกเขตชลประทาน จำนวน 21 จัง...
	กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ขอให้จัดทำข้อมูลแผนที่จังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูกเกินแผนควบคุมฯ โดยกำหนดให้ทำทุก 2 สัปดาห์ แผนที่รายงานผลการเพาะปลูกพืชจำแนกในเขต/นอกเขตชลประทาน พื้นที่ที่ปลูกข้าวมากกว่าแผนควบคุมจะเป็นสีแด...
	2).รายงานสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (ระบบสารสนเทศการผลิต
	ทางด้านการเกษตร.:.รต.) ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 ภาพรวมทั้งประเทศ เนื้อที่เพาะปลูก 5,511,538.ไร่.แผนควบคุมฯ.11,209,735.ไร่.แบ่งเป็นในเขตชลประทาน.เนื้อที่เพาะปลูก.3,666,063.ไร่ แผนควบคุมฯ 8,029,026 ไร่ นอกเขตชลประทาน เนื้อที่เพาะปลูก 1,845,475 ไร่...
	3).ให้บริการข้อมูล ประจำเดือนมกราคม 2562 แบ่งออกเป็น 4 ช่องทาง คือ
	3.1) ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าใช้ 174 คน มีการเข้ารับบริการข้อมูล จำนวน 418 ครั้ง โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในงานวิจัย ร้อยละ 80.86 ชนิดพืชที่มีการให้บริการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สับปะรด ข้าวนาป...
	บริการ ...
	บริการด้านความสะดวกรวดเร็วและคุณภาพข้อมูล มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.62 และ 4.61) ซึ่งอาจขยายผลจากระบบนี้เป็น Open data ต่อไป 3.2) หนังสือราชการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
	ด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอข้อมูลทุเรียน รายอำเภอ ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เพื่อประกอบการวิเคราะห์ วางแผน ติดตามเกษตรกรที่นำปัจจัยควบคุมศัตรูพืชไปใช้ในพื้นที่เป็นข้อมูลในเชิงแผนที่ 3.3) E-mail  ผู้ขอรับบริการข้อมูล จำนวน 9 คน โดยส่วนให...
	4).การจัดทำข้อมูลเนื้อที่ยืนต้นยางพารา ได้มีการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) มีข้อสั่งการให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) เป็นหั...
	ของไทยให้ตรงกัน โดยหารือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
	กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยฝ่ายเลขานุการฯ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เสนอเนื้อที่ยืนต้นยางพารา 25.75 ล้านไร่ และที่ประชุมมีมติให้กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเ...
	5).การบูรณาการข้อมูลเกษตรอัจฉริยะและการจัดการฐานข้อมูล Big Data  ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยมีนางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่...
	(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
	3.2.3  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	1) ระบบโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
	2) ระบบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562
	3) ระบบการติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด ดำเนินการพัฒนาระบบและเปิดใช้งานระบบ ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2562 ระบบได้ตั้งแผน การดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมหลักตามหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ รายไตรมาส และทุกหน่ว...
	4) ระบบโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2562
	7) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) กรมการปกครอง ได้สร้างชื่อผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เรียกใช้ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร 908 ราย เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล 5 หัวข้อ ดังนี้ (1) แบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01) ...
	8) การแก้ไขปัญหาเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร.บริษัท.เอไจล์.แร็พ.จำกัด กสท. และกคค. ได้ประชุมร่วมกับศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย.(Thai.CERT) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Thai.CERT.เพื่อหาแนวทางแก้...
	9) จ้างพัฒนาระบบ จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2562 (1) ขออนุมัติรับราคาจ้างพัฒนาระบบบริษัท โคเดสก์ จำกัด จำนวน 2 รายการ คือ ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร.เสนอราคา.531,500.บาท.ระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.เสนอราคา.542,000.บาท ...
	(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
	3.2.4 กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรถูกแฮ็ก.ร่วมกับThaiCERT.ภายใต้โครงการ.Government.Website.Protection.System.(GWP).ผู้แทน กคค. และ กสท. ได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่างบริษัทที่ดูแลเว็บไซต์กรมและ.ThaiCERT.เมื่อวันที่.10.มกราคม.2562.เวลา.10.0...
	ที่สำนักงาน.ThaiCERT.เพื่อแก้ไขในส่วนของ.Coding.ตามคำแนะนำของ.ThaiCERT.ผลการหารือพบว่าบริษัทแก้ไข ยังไม่ตรงจุดในบางส่วน เช่น การเข้ารหัส Password เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะรีบดำเนินการแก้ไข วิธีการแก้ไข โดยให้ทำการเข้ารหัสของ Password + Random Source แล้วท...
	 การทดสอบ DDOS Attack และความสามารถในการป้องกันการโจมตี บนอุปกรณ์ A10 (ติดตั้งใช้งานที่กรม) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ผลการทดสอบพบว่า อุปกรณ์จะทำการป้องกันโดยทำการ Block ในส่วนของ Connection ที่มีพฤติกรรม ในลักษณะ DDOS Attack เข้ามายังระบบเครือข่ายข...
	 ดำเนินการทำ SSL จำนวน 26 ระบบ
	 นำข่าวเรื่อง 25 อันดับ Password ยอดแย่ และวิธีตรวจสอบและป้องกัน E-mail ถูกแฮก เผยแพร่ที่เว็บไซต์ URL : https://cybersecurity.doae.go.th
	 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ร่วมกับสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ.ได้เข้าหารืออาจารย์อัศนีย์.ก่อตระกูล.ในการจัดเตรียมหลักสูตร
	พัฒนา ...
	พัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่ม และผู้บริหาร จำนวน 300 คน กำหนดการอบรมช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 โดยยกร่างหลักสูตรแบ่งเป็น 3 หลักสูตร 1) การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (เรียนรู้เพื่อกา...
	(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
	3.2.5  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	1) ระบบรับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกอบรมในหลักสูตร นสก. ดำเนินการพัฒนาระบบตั้งแต่วันที่ 10 – 13 มกราคม 2562 เปิดระบบลงทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ปิดระบบในส่วนลงทะเบียนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 และปิดระบบในส่วนแก้ไขข้อมูลเมื่อวัน...
	3) ผลการดำเนินงานแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ณ วันที่ 21 มกราคม 2562 ยอดการดาวน์โหลด.106,000.เครื่อง ใช้บริการ 1,838,540 ครั้ง เป็นเกษตรกร 27,101 ครัวเรือน ใช้บริการเรื่องตรวจสอบผลการปรับปรุง 28% ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 19% ติดตามสิทธิ์ 18% ตรวจสอบพิ...

