
รายงานการประชุมศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ครั้งที่ 11/2561 เม่ือวันพฤหสับดทีี่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชมุศูนย์ปฏบิตักิารกรมส่งเสรมิการเกษตร ชั้น 2 
 
ผู้มาประชุม 
1. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน
2. นางสาวยุพา  แซ่ช้ือ  ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเกษตร  
3. นางสุวรรณี  ศิริรัตนภิญโญ  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  
4. นายรุ่งศิริ  ประสงค์  ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
  และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
5. นายสัมฤทธ์ิ  เทวะภูมิ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร 
6. นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
7. นางสิริลักษณ์  น้อยเคียง  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการพิเศษ  
8. นางรัตนาภรณ์  เตียวประเสริฐ นักวิชาการสถิติชํานาญการ  
9. นางอนงค์นาฏ  ศรีรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
10. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
11. นายกิติศกัด์ิ  ปัญญาทรานนท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
12. นายอรุณชัย  ศิริทรัพย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ    
13. นายอุดมพงษ์  ตวงประยงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
14. นายพิศาล  สองมณ ี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
15. นายสมเจต  หนูอ้น  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
16. นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  
17. นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
18. นายฐิติพงษ์  วรสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
19. นางสาวภูรีนุช  ไกรรมย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
20. นางสาวกชพรรณ  เกษอินทร์ษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
21. นายณรงค์  รักอาชีพ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
22. นายสุฤชัย  คล้ายเชียงราก  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
23. นายกฤษฎา  ธรรมสิทธ์ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
24. นายกฤษณะ  พูลทรัพย์  นักสถิติ  
25. นายพิริยะ ไหมสมบุญ  นักสถิติ  
26. นางสาวไกลกังวล  เพชระบูรณิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
27. นางสาววัลย์ศิริ  ไทยแท ้  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
28. นางสาวชมภู่  สนนุช  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
29. นายนนทกานต์  ตรันเจริญ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
30. นางสาวสิริรชา  แก้วหย่อง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
31. นายภูบดี  ศิวาวงศ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
32. นายปวเรศ  ทองลอย  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
33. นายพงศกร  เพ็ชรมงคล  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

           34.นางสาว ... 
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34. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน์  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
35. นายธีระวัฒน์  เฉิดละออ  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
36. นางจีรวรรณ  หนูเจรญิ  เจ้าพนักงานธุรการ  
37. นางสาวอุไรวรรณ  บัวจนัทร์  เจ้าพนักงานธุรการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสรายุทธ  สิริภูษิต  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ ประชุม 
2. นางอาธิดา  รักวงษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ประชุม 
3. นายรังสี  มลุิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ประชุม 
4. นางรติยง  บาโกะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สัมมนา 
5. นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สัมมนา 
6. นายวรวุฒิ  อ้อยหวาน ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ราชการ 
7. นายประพนธ์  จิ้วจิ้น  นักสถิติ ราชการ 
8. นางสาวปิยะพร  ชึลเลอร ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ราชการ 
9. นายนิรันดร  อ่อนน้อมดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ราชการ 
10. นายปาณัสม ์ จรูญรัตน์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ราชการ 
11. นายพรชัย  ทุราช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ งานด่วน 
12. นางสาวชิลาวัลย์  เผ่ามนีุ  พนักงานธุรการ ระดับ 4 งานด่วน 
13. นางสาวนารีรัตน์  บัลลังก์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ลาพักผ่อน 
14. นายสราวุธ  วงศ์ทรัพย์สนิ  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
15. นางมลวิภา  อรรถฐาเมศร์  พนักงานราชการพิเศษ  
16. นางสาวณิวัฒนา  ต้ังชนม์จํารัส นักสถิติ  
17. นายปฐม  บุญทองนุ่ม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
  นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดประชุม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระที ่1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 1) กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาแนวทางการดําเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ประจําปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร มอบนโยบายการดําเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2562 โดยให้เร่งรัด 
การทํางาน และการมีส่วนร่วม 
 2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคําสั่ง 
          2.1.เลื่อนข้าราชการ.นายทวีพงศ์.สุวรรณโร.ตําแหน่งเลขานุการกรม.ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1327/2561 ลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2561 
          2.2.ย้ายข้าราชการ.นางมาลินี.ยุวนานนท์.ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มนํ้ามัน.สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร.ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร.ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ที่.1328/2561.ลงวันที่.27.พฤศจิกายน.2561 
 
           3) มาตรการ ... 
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 3) มาตรการเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562  
      3.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เดือนตุลาคม 2561  
       - รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 
ธันวาคม 2561 (ไตรมาส 1) 
       - รายการที่มีวงเงินต้ังแต่ 500,001 บาทขึ้นไป ก่อหน้ีผูกพันในระบบ GFMIS ภายใน
ไตรมาส 1 และเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับงวดงาน 
      3.2 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หลังจากเดือนตุลาคม 2561  
       - รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 
มีนาคม 2562  
       - รายการที่มีวงเงินต้ังแต่ 500,001 บาทขึ้นไป ก่อหน้ีผูกพันในระบบ GFMIS ภายใน
ไตรมาส 2 และเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับงวดงาน 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ  

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561 ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2561 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป เสนอรายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครั้งที่ 10/2561 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งน้ี ได้ดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561 
พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมครั้งที่ 11/2561 ขึ้นระบบ Meetbox ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ที่เว็บไซต์ http://ictc.meetbox.doae.go.th ซึ่งไม่มีผู้เข้าแก้ไข  
มตทิีป่ระชุม   มอบกลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบรายงานการประชุม แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปแก้ไขภายในวันน้ี  

ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องทีเ่สนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 3.1 งบประมาณปี 2561 และงบประมาณปี 2562 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานผล 
  การจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
  การกนัเงนิไว้เบกิเหลื่อมปี ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
  กรณีมีหนีผู้กพนั 

1) จ้างเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก ปี 2561 เบิกจ่ายรายเดือน 
จํานวน 12 เดือน ส่งเบิกจ่ายแล้ว 3 เดือน เหลืออีก 9 เดือน 

2) จ้างพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร ครบกําหนดงวดสุดท้ายวันที่ 12 กันยายน 2561 
อยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจรับงาน 

3) จ้างพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่ ครบกําหนดงวดที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2561  
งวดสุดท้ายครบกําหนดวันที่ 28 ตุลาคม 2561 อยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจรับงาน งวดที่ 2 และงวดที่ 3 

 4) จ้างเหมาดูแลระบบโครงการไทยนิยม ย่ังยืน เบิกจ่าย 4 งวด ภายใน 120 วัน ส่งบันทึก
ตรวจรับงวดที่ 1 และงวดที่ 2 แล้ว  
  กรณีไม่มีหนี้ผกูพนั 

 1) รายการเคร่ืองพิมพ์ Passbook จํานวน 195 เครื่อง บริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด ส่งของ
เรียบร้อยอยู่ระหว่างตรวจรับ  

 2) รายการอุปกรณ์รองรับการปรับเปลี่ยน IPV4 ไป IPV6 จํานวน 1 ชุด และรายการระบบ 
Network Monitoring System จํานวน 1 ชุด ครบกําหนดวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด  
ยังไม่ได้ส่งมอบของ  

 3) รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ จํานวน 114 ชุด รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรม 
           ระบบ ... 
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ระบบปฏิบัติการ จํานวน 7 ชุด รายการเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 10 เครื่อง 
และรายการเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 144 เครื่อง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ส่งของเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างตรวจรับ  

 4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จํานวน 3 เครื่อง บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จํากัด 
ส่งมอบพัสดุและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว        

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

1) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.จํานวน.9.กลุ่ม.14.รายการ.โดยวิธี.e-Bidding.วงเงิน 
44,316,600.บาท.กําหนดย่ืนเสนอราคาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจัดซื้อ 
(ระยะเวลาการพิจารณา ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561) 

2) จ้างพัฒนาระบบงาน กลุ่มที่ 1 จํานวน 4 ระบบ วงเงิน 2,416,700 บาท อยู่ระหว่าง
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา (ในระบบ e-GP) ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 

3) จ้างพัฒนาระบบงาน กลุ่มที่ 2 จํานวน 4 ระบบ วงเงิน 42,000,000 บาท คณะกรรมการฯ 
ได้จัดทํารายละเอียดร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง ส่งกองคลังเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 
  งบดําเนนิงาน ปี 2562 
  1) งบบริหารจดัการ.3.เดือน.(เดือนตุลาคม.– ธันวาคม.2561).ได้รับงบประมาณ 133,000.บาท.
ใช้ไป 75,409 บาท คงเหลอื 57,591 บาท 
  2) ค่าจ้างเหมาบริการ 6 เดือน ได้รับงบประมาณจํานวน 138,000 บาท ใช้ไป 
134,601.29 บาท (จ้างพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา และเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง) คงเหลือ 3,398.71 บาท 
  3) โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.งวดที่.1.ได้รับงบประมาณ  
จํานวน.1,152,800.บาท ใช้ไป 497,066 บาท (ค่าจ้างเหมาฯ 432,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ 
65,066.บาท).คงเหลือ.655,734.บาท.นางมนัชญา.อุทัยฉาย.ช้ีแจงเพ่ิมเติม.งบประมาณที่เหลือเตรียมไว้สําหรับสัมมนา
เชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน/การใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร.ปี.2562.ประมาณเดือนมีนาคม 2562 
   4) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้รับงบประมาณ จํานวน 200,000 บาท 
ใช้ไป 51,704 บาท คงเหลือ 148,296 บาท 
  5) จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร.ปี.2562.ได้รับงบประมาณ
จํานวน.19,233,200.บาท.แยกเป็น.5.1).จ้างเหมาฯ.จํานวน.3.เดือน.เดือนละ.1,805,090.บาท.วงเงินรวม 
5,415,270.บาท.กับ.บริษัท.กสท.โทรคมนาคม.จํากัด.(มหาชน).ซึ่งเป็นผู้รับจ้างรายเดิม อยู่ระหว่างจัดทําสัญญา 
โดยกองคลัง.5.2).จ้างหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.(จ้างต่อเน่ือง).วงเงิน.3,610,180.บาท  
กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างรายเดิม เน่ืองจากระยะเวลาของการจัดจ้างด้วย  
วิธี.e-bidding.จํานวน.9.เดือน.ไม่ทันกําหนดเวลาที่ ต้องเร่ิมสัญญาวันที่ .1.มกราคม .2562.5.3).จ้างเหมาฯ  
จํานวน 7 เดือน จ้างโดยวิธี e-bidding วงเงิน 10,207,750 บาท ศสท.ส่ง TOR และหนังสือขอความเห็นชอบ 
ให้ กค. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กรมฯ อนุมัติร่าง TOR ร่างประกาศเชิญชวน และแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 
   6) จ้างเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์.ปี.2562 
งบประมาณ .4,000,000.บาท .แยกเป็น .6.1) .จ้างเหมาฯ .จํานวน .2.เดือน .ภายในวงเงิน .685,000.บาท  
บริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที่ ศสท.สจ.1/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
ครบกําหนดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 6.2) จ้างเหมารวบรวมข้อมูล.วิเคราะห์ปัญหา.และหาสาเหตุการทํางาน
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ.พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาและออกแบบ 
           ระบบเครือข่าย ... 
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ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในใหม่.(Redesign.Network.Topology).ให้สอดคล้องกับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และจํานวนบุคลากรที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน.งบประมาณ 500,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทํา TOR ประธาน รายการน้ีไม่มี
ระยะเวลาการดําเนินการ (เริ่มต้นและสิ้นสุด) 6.3).จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือดําเนินการเข้าตรวจสอบแก้ไขปัญหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจํานวน.2 คน จํานวน 10 เดือน ภายในวงเงิน 400,000 บาท กรมฯ เห็นชอบการจ้างเมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 อยู่ระหว่างการเสนอราคาของผู้รับจ้าง ต้องได้ผู้รับจ้างภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
6.4) จ้างเหมาบริการระบบคลาวด์ เพ่ือใช้ประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตรจัดเก็บข้อมูล สํารอง
และกู้คืนระบบ เป็นระยะเวลา 10 เดือน งบประมาณ 1,565,000 บาท คณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณาแล้ว 
ให้ยกเลิกการจ้างฯ ครั้งน้ี เน่ืองจากมีผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคเพียงรายเดียว 6.5) จ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษา
พร้อมรับประกันตัวอุปกรณ์ทําความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบสํารองไฟฟ้า ระบบเฝ้าระวัง ระบบรักษาความปลอดภัย 
อุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ.Fiber.Optic.พร้อมการต่อใบรับรอง.SSL.และซอฟต์แวร์.Antivirus.รวมถึง 
การจัดหาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ข้างต้น.เป็นระยะเวลา.10.เดือน.งบประมาณ 
850,000.บาท.ย่ืนเสนอราคาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 กรมฯ อนุมัติรับราคาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็น
เงิน 800,000 บาท กับบริษัท คอม เทรดด้ิง จํากัด อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 7 วันทําการ (ระหว่างวันที่ 21 – 29 
พฤศจิกายน 2561) กําหนดลงนามสัญญาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (เริ่มสัญญาวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 
30 กันยายน 2562) 
ประธาน กรมฯ มีการติดตามเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นนโยบายลําดับที่ 2 ฝากผู้อํานวยการกลุ่มจัดลําดับความสําคัญ หากได้รับ
การแต่งต้ังให้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการดําเนินการจัดทําร่าง TOR หรือเก่ียวข้องในการซื้อจ้างให้งดการลงพ้ืนที่ 
และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 
 3.2 ผลการดาํเนนิงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 

  3.2.1  กลุ่มทะเบียนเกษตรกร นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1).การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562.ตัดยอดข้อมูล 
ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 318,038 ครัวเรือน จากเป้าหมาย 5.7 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.58 

 2).ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2561 
ตามสถานที่ต้ังแปลง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 บันทึกข้อมูลแล้ว 4,255,254 ครัวเรือน เน้ือที่ปลูก 
58,022,341.31.ไร่.บันทึกผลผ่านการตรวจสอบแล้ว 4,179,545 ครัวเรือน เน้ือที่ปลูก 56,630,947.65.ไร่ 
หากเทียบจากปี 2560 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทั้งหมด 4 ล้านครัวเรือน ดําเนินการได้ร้อยละ 103.25  
 3).เปรียบเทียบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2560 และปี 2561 
(ข้อมูลต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน – 19 พฤศจิกายน)  ยอดรวมทั้งประเทศ ปี 2560 จํานวน 3,988,900 ครัวเรือน 
52,101,003.68 ไร่ ปี 2561 จํานวน 4,255,254 ครัวเรือน 58,022,341.31 ไร่ 
 4).ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกข้าวนาปี ปี 2561/62 จัดทําและส่งข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี (สะสม) ปีการผลิต 2561/62 ให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ครั้งที่ 9 เมื่อวันที ่2 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 4,058,321 ครวัเรือน 7,528,806 แปลง 54,969,523.17 ไร ่
 5).ผลการดําเนินงานปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรเดือนพฤศจิกายน.2561 
ดําเนินการ (1) การรายงานผลการดําเนินการปรับปรุงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ (รายงาน 
มันสําปะหลัง (รายช่ือ) ปีการผลิต 2561/62 ข้าวนาปี (จําแนกตามขนาดเน้ือที่) ปีการผลิต 2561/62 ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ (รวมท้ังหมด, ฤดูฝน, ฤดูแล้ง)  เมนูรายช่ือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2561/62 ทุกแปลง พร้อมสถานะ 
การดําเนินงาน (บันทึก จัดชุด ผ่าน ส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส.) และเมนูรายช่ือเกษตรกรที่ถูกส่งกลับจาก ธ.ก.ส. กรณีไม่สามารถ 
         โอนเงินค่า ... 
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โอนเงินค่าช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวข้าวนาปี 2561/62 (2) ปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกร จัดทําหน้าตีกลับผลการ
ประชาคม สําหรับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด โดยเป็นการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอ ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร 
(แทนการแจ้งเลขประจําตัวประชาชนและชุดประชาคมผ่านทาง Line หรือ e-mail)  
 6) แผนการดาํเนนิงานปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรเดือนธันวาคม 2561 
ดําเนินการ รายงานผลการดําเนินงานการปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลพืชเศรษฐกิจทีส่ําคัญ (รายงานมันสําปะหลัง 
(จําแนกตามช่วงเพาะปลูก รายเดือน) ปีการผลิต 2561/62 รายงานข้าวนาปี (จําแนกตามช่วงเพาะปลูก รายเดือน)  
ปีการผลิต 2561/62 และรายงานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (จําแนกตามช่วงเพาะปลูก รายเดือน) ปีการผลิต 2561/62 
 7) จัดซ้ือจัดจ้าง 

 ระบบทะเบียนเกษตรกรใหม ่(บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จํากัด) ลงนามสัญญา 
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ครบกําหนดส่งมอบงานงวดที่.3.วันที่.12.กันยายน.2561.บริษัทฯ ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
และยังไม่ได้ส่งมอบงาน.คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการ (1) รายงานกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือแจ้งการปรับกับบริษัทฯ 
(2) เชิญผู้จัดการและทีมงานบริษัทฯ ประชุม โดยมีผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ได้สรุปงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ และกําหนดให้เร่งรัดดําเนินการภายใน 2 สัปดาห์ (3) เมื่อครบ 
2 สัปดาห์ บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบงาน คณะกรรมการฯ จึงได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2561 (4) บริษัทฯ ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาจากวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2561 และจะพร้อมใช้งานวันที่ 16 ธันวาคม 2561 (5) ได้มีการประชุมติดตามงาน ในวันที่ 6, 13 
และ 20 พฤศจิกายน 2561 หัวข้อหลักที่ยังไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ การจัดชุดติดประกาศ การพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร 
การเช่ือมโยงกับระบบอ่ืน และรายงาน นัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นางมนัชญา อุทัยฉาย 
ช้ีแจงเพ่ิมเติม ล่าสุดบริษัทฯ ได้นําระบบรายงานมานําเสนอ ซึ่งการจ้างสามารถดําเนินการต่อได้ แต่คาดว่าจะล่าช้า 
และสามารถเปิดใช้งานระบบฯ ได้ในเดือนเมษายน 2562 ประธาน ให้เตรียมเรื่องปาล์มนํ้ามัน ซึ่งคณะกรรมการ 
นโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในเดือนธันวาคม 2561 กรณีที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนปี 2561 ให้มาปรับปรุง 
ให้เป็นปัจจุบันภายในเดือนธันวาคม 2561 ระวังเรื่องครัวเรือนขยายและเตรียมรองรับเรื่องร้องเรียนข้าวและปาล์มนํ้ามัน 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 

     3.2.2.กลุ่มวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ.นางรัตนาภรณ ์เตียวประเสริฐ รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
                                      1).การปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร.ดําเนินการ (1) จัดประชุม
ช้ีแจง.Conference.ทุกจังหวัดและถ่ายทอดสดผ่าน.SSNET.เมื่อวันที่.30.ตุลาคม.2561.โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) เป็นประธาน และได้เปิดใช้งานระบบใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  
ที่เว็บไซต์ https://production.doae.go.th (2) พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร 
โดยจะมีระบบการลงทะเบียนขอใช้ข้อมูล (3) กําหนดส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรม 
การใช้งานระบบ (ผู้ดูแลระบบ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบระบบ รต. ระบบ
รายงานพืชฤดูแล้ง และผู้แทนทุกกลุ่ม คณะกรรมการตรวจรับ ประชุมตรวจรับงานเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  
(4) ปัญหาอุปสรรค ยังมีผู้ใช้งานที่ยังไม่เข้าใจการบันทึกข้อมูล การจัดส่ง/รับรองข้อมูล และการเข้าใช้งานระบบไม่ได้ 
ซึ่งจะทําคลิปการเข้าใช้งานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
                                      2) จัดทําข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร สรุปข้อมูลและแนวโน้ม 
การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจหลัก 6 ชนิด.ได้แก่.ลิ้นจี่.ลําไย.ทุเรียน.มังคุด.เงาะ.และลองกอง.ปี.2556.–.2560  
เพ่ือใช้ในการประชุมทบทวนข้อมูลและซักซ้อมการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  
ประธาน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งผู้บริหาร 
                                      3) การให้บริการข้อมูล จํานวน 8 ราย จากหน่วยงานราชการ นิสิตมหาวิทยาลัย  
         และบุคคล ... 
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และบุคคลท่ัวไป ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล  
พึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.6 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของข้อมูล พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.9 
ประธาน การให้ข้อมูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ให้อ้างอึง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
(ระบุข้อ ระบุหน้า) ในหนังสือราชการด้วย 
                                      4) สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร (http://www.agriinfo.doae.go.th) การเข้ารับบริการ 
เว็บไซต์เดือนพฤศจิกายน.2561.มีผู้เข้ารับบริการ.จํานวน.14,107.ครั้ง.เทียบกับเดือนตุลาคม.2561.เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 236.14 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69 
ข้อมูลที่เข้าชมมากที่สุด คือ ข้อมูลภาวะการผลิตพืช (รต.) ปี 2559  
                                      5) ผลการดาํเนินงานดา้นแผนที่  

 ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ปี 2562 เป้าหมาย 1 ล้านแปลง  
ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 163,655 แปลง จังหวัดที่มีผลการดําเนินงานได้มากกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่จังหวัดได้รับ ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดนครพนม จังหวัดที่มีผลการดําเนินงาน 
ระหว่างร้อยละ 40 – 80 ของเป้าหมายท่ีจังหวัดได้รับ ได้แก่ จังหวัดนครนายก ลพบุรี มหาสารคาม ปราจีนบุรี 
ชุมพร ปทุมธานี พิจิตร ลําปาง ชัยนาท อ่างทอง สระแก้ว สิงห์บุรี บุรีรัมย์ ยโสธร และจังหวัดราชบุรี จังหวัดที่ยังไม่ได้
ดําเนินงาน ได้แก่ จังหวัดหนองคาย ประธาน การเร่งรัดการวาดแปลง ให้เร่งรัดแปลงที่ขึ้นทะเบียนแต่ยังไม่ได้วาด 
และแปลงที่ไม่มีเจ้าของ 

 ผลการวาดแปลงแบบสะสม ต้ังแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน ตัดยอดข้อมูล 
ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 12,881,826 แปลง 

 การจ้างพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่ ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน สิ้นสดุ 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จ้างบริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จํากัด การพัฒนาระบบไม่ก้าวหน้าตามระยะเวลา 
ที่กําหนด ได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัด และแจ้งปรับให้บริษัทฯ.ทราบแล้ว.ซึ่งบริษัทฯ.เร่งรัดดําเนินงานตามเน้ือหา.งวดที่ 2 
ประกอบด้วย การพัฒนาระบบวาดแปลง ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล การเช่ือมโยงกับ.ESB.รายงานการค้นคืนข้อมูล 
ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลแบบต่างๆ.โดยเปิดให้ทดลองเข้าใช้ระบบ.SSMap.ใหม่.ที่เว็บไซต์ http://10.5.33.71:8085 
และทดลองเข้าใช้ระบบ Ge0farmer ใหม่ ที่เว็บไซต์ http://10.5.33.71 

 โครงการจ้างสํารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
แปลงใหญ่ จ้างบริษัท คิวบ๊อคซ์ พอยซ์ จํากัด ส่งมอบงานเรียบร้อย ประธาน ให้แยกสีของพืชที่ตาย เพราะแล้ง หรือแก่ 
เพราะเก็บเก่ียวได้ 
                                      6) การหารือระหว่างหน่วยงาน 

 ผลการหารือการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา.กับกองอุตุนิยมวิทยา.กรมอุตุนิยมวิทยา 
เมื่อวันที่.14.พฤศจิกายน.2561.ได้สรุปข้อหารือ.ดังน้ี.(1).กรมอุตุนิยมวิทยา.ยินดีให้บริการข้อมูลต่างๆ.ตามที่ 
กรมส่งเสริมการเกษตรร้องขอ (ปริมาณน้ําฝน รายวัน รายเดือน รายปี,.อุณหภูมิรายวัน รายเดือน รายปี, ความช้ืน
สัมพัทธ์รายวัน รายเดือน รายปี, และ API ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้า) และขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทําหนังสือ
ขอรับบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอย่างเป็นทางการ (2).ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยาต้องการ
ความร่วมมือในการพัฒนาความแม่นยํา รวดเร็วในการพยากรณ์ คาดการณ์อากาศ เพ่ือประเมินสถานการณ์การปลูกพืช
และผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลการหารือการใช้ข้อมูลการใช้ดินและปุ๋ย สําหรับการปลูกข้าวโพดหลังนา
กับกองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561.ได้สรุปข้อหารือ.ดังน้ี  
กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทําคําแนะนําการใช้ดินและการใส่ปุ๋ย สําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหลังนา พร้อมจัดทําเป็น
แผนท่ีขนาดใหญ่ส่งให้ ศพก. และกรมส่งเสริมการเกษตรต้องการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงคําแนะนําดังกล่าวให้แก่
เกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน.Doae.Farmbook.และ.SSMap.กรมพัฒนาที่ดินจึงขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
         ทําหนังสือ ... 
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ทําหนังสือขอข้อมูลอย่างเป็นทางการ 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 

 3.2.3  กลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ (Linkage Center) ได้ดําเนินการดังน้ี (1) ทําหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งดําเนินการจัดทําข้อมูล
วิสาหกิจชุมชนขึ้น Web service ของกรมการปกครอง และสร้างสิทธ์ิตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ให้กับเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชนระดับอําเภอแล้ว.จํานวน.906.ราย.(2).ทดสอบการใช้งานจริง.ณ.สํานักงานเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี.วันที่.8.พฤศจิกายน 2561 สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และสํานักงาน
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 

   ผลการทดสอบ (1) ทุกอําเภอได้ขอ PIN Code แล้ว ให้ความสนใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้.(2).คู่มือการใช้งาน ผู้ใช้งานขอปรับปรุง/เพ่ิมเติมให้ละเอียดตามเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน 
(3) เจ้าหน้าที่มีการย้ายหน่วยงาน ต้องมีการลบคนเดิม และเพ่ิมคนใหม่ 

   ปัญหา.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น.Windows.Version.เก่ากว่า.Windows.7.0. 
ไม่สามารถติดต้ังโปรแกรมของกรมการปกครอง ซึ่งปัจจบัุนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวน้อย 

2) ระบบโครงการสานพลังประชารัฐเพือ่สนบัสนนุการปลกูขา้วโพดหลงัฤดทูาํนา  
พัฒนาระบบการสํารวจ การรับสมัคร และสรุปข้อมูลส่งให้ผู้บริหารทุกเช้า ส่งข้อมูลให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเป็นแผ่นซีดีรอม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ทางอีเมล์ ทุกวัน และพัฒนารายละเอียดขั้นตอนต่อไป 

3) ระบบโครงการส่งเสริมการปลูกพชืหลากหลายฤดนูาปรัง ปี 2562 
ดําเนินการพัฒนาระบบงาน สรุปข้อมูลส่งให้ผู้บริหารทุกเช้า และจะดําเนินการพัฒนาระบบตามข้ันตอนการตรวจสอบ 
การพิจารณาเห็นชอบต่อไป เปิดระบบงานเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และได้รับแจ้งให้ปิดระบบ 

4) ระบบการติดตามความก้าวหน้าและความสําเร็จของโครงการที่ดําเนินการ
ตามเป้าหมายตัวชี้วัด กองแผนงานได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือพัฒนาระบบการติดตามความก้าวหน้าและความสําเร็จ
ของโครงการที่ดําเนินการตามเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศได้ประสานกลุ่มติดตามและประเมินผล 
กองแผนงาน หารือรายละเอียดของระบบงาน ขณะนี้กําลังพัฒนาระบบงาน โดยระบบได้ต้ังแผนการดําเนินงาน 
ตามโครงการ และกิจกรรมหลัก รายไตรมาส หน่วยงานส่วนกลางบันทึกผลการดําเนินงานทุกวันที่ 2 ของเดือนถัดไป 
หลังสิ้นไตรมาส ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2561 จะให้กลุ่มติดตามและประเมินผล ทดสอบการใช้งานก่อนเปิด
ระบบในวันที่ 17 ธันวาคม 2561  

5) ระบบสารสนเทศอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
คณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุม เน่ืองจากปี 2562 จะมีการเลือกต้ังอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (ทั้งประเทศ) ที่ประชุมได้มอบหมายให้ 16 หน่วยงาน ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลอาสาสมัครเกษตร ซึ่งมี 12 หน่วยงาน 
ปรับปรุง/เพ่ิมเติมข้อมูลโดยใช้ระบบงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และมี 4 หน่วยงาน ดําเนินการโดยเช่ือมโยง
ข้อมูลกับกรมส่งเสริมการเกษตร ดังน้ี กรมพัฒนาที่ดิน (อาสาสมัครเกษตรสาขาหมอดินอาสา) จํานวน 71,875 ราย 
กรมประมง (อาสาสมัครเกษตรสาขาประมงอาสา).จํานวน 5,021 ราย กรมชลประทาน (อาสาสมัครเกษตร 
สาขาอาสาสมัครชลประทาน) จํานวน 2,890 ราย และสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(อาสาสมัครเกษตรสาขา Q อาสา) จํานวน 155 ราย  

   ประธานมอบผู้อํานวยการกองพัฒนาเกษตรกร ประชุมหารือคณะอนุกรรมการฯ 
เพ่ือกําหนดเง่ือนไข/ระเบียบ.ปี 2562.และกรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลอาสาสมัครเกษตรให้.4.หน่วยงาน ภายใน 
         วันที่ 30 ... 
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วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือดําเนินการตรวจสอบข้อมูล และส่งข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบให้กับกรมส่งเสริม
การเกษตร ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ในการรวบรวมจัดทําเป็นฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรกลาง 16 สาขา 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปี 2562 ในการน้ี ได้ออกหนังสือส่งให้ 4 หน่วยงานแล้ว 

6) จ้างพฒันาระบบ จํานวน 4 รายการ ปงีบประมาณ 2562 คณะกรรมการ
จัดทําร่างขอบเขตของงานและกําหนดราคากลาง ได้ดําเนินการส่งร่างขอบเขตของงานและกําหนดราคากลาง (ราคา
อ้างอิง) เรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา (ในระบบ e-GP) ระหว่าง
วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 
    7) ปรบัปรงุเพิม่เตมิระบบศูนย์เรียนรูเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร 
ดําเนินการปรับปรุง/เพ่ิมเติมการบันทึกข้อมูลปี 2562 ประมวลผล จัดทํารายงาน และสามารถเรียกดูข้อมูลปีย้อนหลังได้  
    8) พัฒนาระบบโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ กองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ยประสานกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ขอให้ปิดระบบและประมวลผลข้อมูลปี 2561 เพ่ือนําข้อมูล 
ไปวิเคราะห์และจัดทําแผนที่ ทั้งน้ี การใช้ระบบงานปี 2562 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จะแจ้ง
รายละเอียดต่อไป โดยวันที่ 6 ธันวาคม 2561 จะประชุมหารือการขอใช้เงินงบเหลือจ่าย ปี 2562 ในการพัฒนาระบบ 

9) ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) นําชุดวิชา จัดทําโครงสร้าง
หลักสูตรในระบบ Moodle ปี 2562 จํานวน 6 หลักสูตร และจัดอบรมให้คําแนะนําแก่เจ้าหน้าที่สํานักพัฒนา 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านระบบ Moodle 
โดยกําหนดเปิดเรียนในวันที่ 2 มกราคม 2562 

10) ระบบตดิตามสถานะงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน กองคลังประสานกลุ่มพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ขอเพ่ิมการบันทึกงบลงทุนเหลือจ่าย ปี 2561 งบประมาณ ปี 2562 รายงาน และการติดตามสถานะ
งบประมาณ ซึ่งขณะน้ีกําลังหารือในรายละเอียด 
ประธาน โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
แจ้งว่า ต้องการรับข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรกลับมาที่ระบบโครงการฯ เพ่ือให้ทราบว่ามีพ้ืนที่ปลูกแล้วเท่าไหร่ 
โดยแยกเป็นในเขตชลประทาน/นอกเขตชลประทาน.เพ่ือใช้ในการติดตาม.(เพ่ิมเมนูกํากับ/ติดตาม) และให้เช่ือมโยง 
กับระบบทะเบียนเกษตรกร ให้กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและกลุ่มทะเบียนเกษตรกรหารือในรายละเอียด 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 

 3.2.4 กลุ ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

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

ความเร็ว 1 GB ใช้งานอยู่ 50.12 MB  1.1.2) Inter Traffic (การใช้อินเตอร์เน็ตภายนอกประเทศ) ความเร็ว 150 MB 
ใช้งานอยู่ 17.95 MB 1.1.3) Broadband ส่วนกลาง ความเร็ว 500 MB ใช้งานอยู่ 279.34 MB 1.1.4) Broadband
ส่วนภูมิภาค ความเร็ว 500 MB ใช้งานอยู่ 207.69 MB  
    2) Digital Literacy  

 เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ.Ditital.Literacy.การฝึกอบรมข้าราชการ 
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการ.ประจําปีงบประมาณ.2562.โรงแรมสีดารีสอร์ท.จังหวัดนครนายก 
เมื่อวันที่ 18, 22, 25, 29 ตุลาคม 2561 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 วิทยากร คือ เจ้าหน้าที่จากกลุ่ม
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 

 กรมส่งเสริมการเกษตร อนุมัติโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประจําปี 2562 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ ให้มีการพัฒนาทักษะและมีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน.และการบริหารงานที่รับผิดชอบ.บุคคลเป้าหมาย.จํานวน.310.คน 
         ประกอบด้วย ... 
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ประกอบด้วย.เกษตรจังหวัด.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.และเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัด.จํานวน.231.คน.เจ้าหน้าที่
จากสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 – 9 จํานวน 27 คน เจ้าหน้าที่จากสํานัก/กอง ส่วนกลาง จํานวน 
42 คน และวิทยากร และผู้ดําเนินการจัด จํานวน 10 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 ระดับ คือ ระดับผู้ปฏิบัติงาน 
จํานวน 100 คน อบรมช่วงเดือนมกราคม 2562 ระดับหัวหน้างาน จํานวน 100 คน อบรมช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
และระดับผู้บริหาร จํานวน 100 คน อบรมช่วงเดือนมีนาคม 2562 

ทั้งน้ี ได้หารือร่วมกับสํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเด็น 
การดําเนินการตามแนวทางที่สํานักงาน กพ. กําหนด และได้ประสานสํานักงาน กพ. ทราบว่า ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่
ออกให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอก โดยแนะนําให้ติดต่อมหาวิทยาลัยว่ามีหลักสูตร/หัวข้อตามที่สํานักงาน กพ. 
กําหนดหรือไม่ และให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดหลักสูตรให้ ซึ่งจะประสานอาจารย์อัศนีย์ ก่อตระกูลต่อไป 
    2) Cyber Sercurity  

 ดําเนินการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรถูกแฮ็ก ร่วมกับ 
ThaiCERT.ภายใต้โครงการ .Government.Website.Protection.System.(GWP).ได้ประสานขอทําการทดสอบ
สแกนเพ่ือหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment: VA) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (บนเครื่อง VM 
IP: 10.5.33.81) ตามท่ีบริษัทฯ ดูแลเว็บ แจ้งว่าได้แก้ไขในส่วนของ Coding แล้ว ซึ่งผลการทดสอบจาก ThaiCERT 
พบช่องโหว่เพ่ิมขึ้นจากเดิม ทั้งน้ี จะประสานเชิญบริษัทฯ และทีมโปรแกรมเมอร์ร่วมประชุมกับ ThaiCERT เพ่ือทราบ
แนวทางการแก้ไขให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 การทดสอบการเข้าใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน (Pilot Test) ขอความร่วมมอื 
กลุ่ม/ฝ่าย ร่วมทดสอบการใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนผ่านระบบ Wireless ระหว่างวันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน 2561 

ผลการทดสอบและข้อคิดเห็น มีดังน้ี (1) ในส่วนของ user สําหรับ guest 
ควรกําหนดให้สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เพียง 1 user ต่อ 1 อุปกรณ์ เพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ โดยแต่ละ 
user จะสามารถใช้งานได้ 1 วัน (ต่อ 1 สิทธ์ิที่ได้รับ) ต้ังแต่เวลา 08.30 - 24.00 น. (2) ตัวอุปกรณ์ระบบพิสูจน์
ตัวตนจะทําหน้าที่ในการเก็บ mac address และช่ืออุปกรณ์ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าอุปกรณ์เครื่องน้ัน
เป็นของใคร และจะเก็บ log การเข้าใช้งานว่าเริ่มใช้งานตอนไหน (3) พบปัญหาขณะทดสอบว่าเครื่องที่เป็นระบบ
แอนดรอย์ เวอร์ช่ันต่ํากว่า 3.0 ไม่สามารถเช่ือมต่อไปยังหน้า log in ของระบบพิสูจน์ตัวตนได้ (4) เพ่ือไม่ให้ผู้ใช้งาน
สับสน.จะทําการปรับ.SSID.ของ.Access.Point.ให้มีช่ือเดียวกัน.คือ.DOAE.(5).อุปกรณ์ระบบพิสูจน์ตัวตนจะสามารถ
รองรับ .device.ได้สูงสุดที่ .2,000.เค ร่ือง .ตาม .license.ที่กรมฯ .ได้รับ .หากเกินผู้ ใ ช้จะไม่สามารถเ ช่ือมต่อ 
เข้าใช้งานระบบฯ .ได้ . (6).สําหรับ .User.ของกรมฯ .จะสามารถใช้งานได้ .1.user.3.devices.หาก . login.เกิน  
ระบบจะทําการตัด device แรกออก ทั้งน้ี ผู้เข้าร่วมทดสอบเสนอแนะให้เปลี่ยนเป็นไม่สามารถ Login ได้ (7) ผลการ
ทดสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งานของ user ในแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย General users, IT Staff/Admin, Guest, 
Contractor/Outsource สามารถใช้งานได้ตรงตามสิทธ์ิที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี จะทําหนังสือเชิญประชุมกอง/สํานักเพ่ือช้ีแจง
การใช้งานระบบฯ ต่อไป 
    3) งานที่ได้รับมอบหมาย (1) ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561.ได้มีการประชุมโดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ขอให้พัฒนาส่วน
บันทึกข้อมูลสถานการณ์พืชและส่วนบันทึกการให้ความช่วยเหลือทั้งหมด 16 พืช และนัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2561 (2) ระบบส่งต่อ/ตรวจแก้หนังสือราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Shared 
Directory).เริ่มใช้งานเมื่อวันที่.1.พฤศจิกายน.2561.ผลการใช้งานของแต่ละกลุ่ม.คือ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร
จํานวน 8 เรื่อง กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ จํานวน 6 เรื่อง กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ จํานวน 2 เรื่อง 
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล จํานวน 2 เรื่อง ส่วนกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ไม่มีการใช้งาน ประธาน ระบบน้ีเป็น
กระบวนการที่จะพัฒนาบุคลากร ทําเพ่ือลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด และลดการใช้กระดาษ ขอให้ใช้งาน เพราะจะใช้ 
         ในการประเมิน ... 
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ในการประเมินสมรรถนะ (3) แผนการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ 8 รายการงบเหลือจ่าย ปี 2561 รายการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี.1.พบจอมีสีผิดเพ้ียน.จํานวน.10.จอ.ส่งกลับบริษัท.สหธุรกิจ.จํากัด 
เพ่ือดําเนินการเปลี่ยน ซึ่งยังอยู่ในสัญญา 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 
   3.2.5  กลุ่มพฒันานวัตกรรมดิจิทลั นายกฤษฎา ธรรมสทิธ์ิ รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
    1) ผลการดํา เนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิ เคชัน .
DOAE.Farmbook ปี.2562.ข้อมูลตัดยอด.ณ.วันที่.26.พฤศจิกายน.2561.เป้าหมาย.760,800.ครัวเรือน 
(หมู่บ้านละ 10 ครัวเรือน) ผลการปรบัปรุง 8,481 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.11 
    2) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 
ยอดการดาวน์โหลด.92,100.เครื่อง.ยอดการดาวน์โหลดขึ้นสูงในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 เน่ืองจากเป็นช่วง 
การแจ้งตัวช้ีวัด  
        การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบนแอปพลิเคชัน (สําหรับเจ้าหน้าที่) (1) เพ่ิม
การแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ farmbook.doae.go.th ให้ทราบว่า เกษตรกรเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ 
(2) การแจ้งเตือนด้วยข้อความ การแจ้งแปลงที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพด 
หลังฤดูทํานา (3) การแจ้งเตือนการทํากิจกรรมสําหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการข้าวโพดหลังนา 
ประธาน (1) การติดต่อระหว่างเกษตรกรที่ร่วมโครงการข้าวโพดฤดูแล้งให้ผ่าน DOAE Farmbook ทั้งในเรื่องข่าวสาร 
และวีดีโอ หากข้อมูลมีความเคลื่อนไหว จะทําให้ยอดการดาวน์โหลดเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนการแจ้งเตือนข้อมูลแปลงที่เข้าร่วม
โครงการสานพลังประชารัฐฯ.ข้อมูลที่แสดงเป็นประวัติ.เปลี่ยนข้อความให้สอดคล้องกับข้อมูล.และให้แสดงข้อมูล 
การปลูกข้าวโพดด้วย (2) นําข้อมูลจากระบบ DOAE GAP Online ลงใน DOAE Farmbook 
    3) ผลการดํ า เนินงานแอปพลิ เคชัน .DOAE.Farm.Check.ณ . วันที่ .27 
พฤศจิกายน 2561 ยอดการดาวน์โหลด 5,130 เครื่อง 
        การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบนแอปพลิเคชัน.เพ่ิม.Function.การค้นหา 
ลงระดับตําบล ประธาน เพ่ิมการค้นหาชนิดพืช โดยแสดงพิกัดบนแผนที่ แต่ไม่โชว์ช่ือบุคคล อาจจะต้องเช่ือมโยง
ข้อมูลกับระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล (รต.).และระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริม
การเกษตร (SSMap) 
    4) ระบบฝึกอบรมบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร.เพ่ิมการค้นหาข้อมูลบุคลากร
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลัก (หลักสูตร นบต. นบก. นบส. นสอ. (โดยดึงข้อมูลจากระบบ.DPIS) และหลักสูตร 
นบก./กพ.) และเพ่ิมเมนูหลักสูตร (เสริม) เพ่ิมการค้นหาบุคลากรที่ต้องการเข้ารับการอบรมหลักสูตร ประธาน เพ่ิม
ช่องทางสําหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลการอบรม โดยข้ึนหน้าต่างแจ้งเตือนให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบก่อนนําเข้าระบบ DPIS 
    5) ผลการดาํเนินการระบบ E-Learning จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียนประจําปี 2561 
(เฉพาะผู้ที่ยืนยันการลงทะเบียน).จํานวน.573ราย.แยกเป็นหลักสูตร.ดังน้ี.(1).ระดับปฏิบัติการ.338.ราย (2) ระดับ
ชํานาญการ 175 ราย (3) ระดับชํานาญการพิเศษ 111 ราย (4) ทั่วไป 342 ราย (5) เสริม 374 ราย ดําเนินการ
เช่ือมโยงฐานข้อมูล DPIS เรียบร้อยแล้ว 
    6) ผลการดําเนินการระบบรายงานข้อมูลการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม
ของเกษตรกรผ่านระบบ.KTB.Corporate.Online ผลการส่งข้อมูลทั้งหมด.1,317,038.รายการ.แบ่งเป็น 
ธนาคารกรุงไทย.จํานวน.66,590.รายการ.และธนาคารอ่ืน.จํานวน.1,250,448.รายการ.ผลการโอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย จํานวน 10,895 รายการ และธนาคารอ่ืน จํานวน 135,326 รายการ 
    7) Social.Network.ข้อมูลต้ังแต่วันที่.21.ตุลาคม.-.27.พฤศจิกายน.2561 
ยอดผู้ถามผ่านเพจ Facebook จํานวน 46 คน ยอดผู้ถามผ่าน Line จํานวน 27 คน 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 

3.3 การดําเนิน ... 
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 3.3 การดาํเนนิการตามระบบการควบคุมภายใน.ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ 
รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
   1) ดําเนินการทดสอบกู้คืนข้อมูลเมื่อวันที่.13.พฤศจิกายน.2561.เวลา.13.30.น.  
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย จํานวน 10 ระบบ ประกอบด้วย 1) ระบบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
2) ระบบข้อมูลเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช 3).ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่สําคัญ (รายสัปดาห์). 
4).ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 5).ระบบการจองห้องประชุม.6) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม 
เป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน 7) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนนาปรัง ปี 2559.8).ระบบข้อมูล
พ้ืนฐานแปลงใหญ่ (ปี 2560) 9).ระบบตรวจสอบข้อมูลรายช่ือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60 สําหรับส่งให้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ไร่ละพัน) 10) ระบบบันทึกข้อมูลการรับซื้อผลปาล์มสด ปี 2559/60 
   2) จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ดังน้ี (1) คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานในระดับส่วนงานย่อย (ใช้คําสั่งเดิม
ของปี 2560) (2) แบบแนวทางการคัดเลือกกระบวนงานหลักที่มีความสําคัญ (3) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน.(แบบ.ปย.1).ณ.วันที่.30.กันยายน.2561.(4).รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง 
การควบคุมภายใน.(แบบ.ปย.2).สําหรับปีสิ้นสุด.วันที่.30.กันยายน.2561.(คัดเลือกกิจกรรมการปรับปรุงใหม่)  
(5).รายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน.–.ระดับส่วนงานย่อย 
(แบบติดตาม ปย.2) สําหรับงวดต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
   3) การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ปี 2562 กิจกรรมการสํารองและกู้คืนข้อมูล
ระบบงานและฐานข้อมูล.(Application.และ.Database).กิจกรรมเหมือนปี 2561.ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร มอบหมายให้นายรุ่งศิริ ประสงค์ เป็นคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  

3.4  การรบัฟงัข้อคดิเหน็และข้อร้องเรียน 
  นายสัมฤทธ์ิ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร แจ้งต่อที่ประชุม 

เดือนพฤศจิกายน 2561 มีเรื่องร้องเรียน 4 เรื่อง คือ 
1) นายนพดล สุพรรณสุด อยู่บ้านเลขที่ 56/3 ซอยประชาสําราญ 2 แขวงคลองสิบสอง 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โทร.1111 โดยผู้ร้องขอให้
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ปีการผลิต 2559/60 ตรวจสอบและดําเนินการตอบกลับเรียบร้อยแล้ว 

2) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน 
ป.ป.ท.) ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียน กรณีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ให้การรับรองเอกสารอันเป็นเท็จเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ไม่มีสิทธ์ิได้รับเงิน ตามมาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
ปี 2557 จากโครงการเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สําหรับผู้ที่มีที่ดินทํากินไม่เกิน 15 ไร่ และผู้ที่มีที่ดิน
มากกว่า 15 ไร่ ให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 15,000 บาท ตรวจสอบและดําเนินการตอบกลับเรียบร้อยแล้ว 

3) นางลํายอง มูลศรี อยู่บ้านเลขท่ี 22/2 หมู่ที่ 9 ตําบลบางลูกเสือ อําเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก ไม่ได้รับความช่วยเหลือเงินลดต้นทุนการทําเกษตรกรรม (ทํานา) ในปีการผลิต 2559/60  
และ 2560/61 เน่ืองจากปลูกข้าวนอกช่วงเวลาของโครงการ โดยมีสาเหตุมาจากพื้นที่เป็นที่ลุ่มตํ่าติดกับแม่นํ้า
นครนายก มีนํ้าเค็มหนุนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน และนํ้าท่วมหลากในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ทําให้
ต้องเลื่อนระยะเวลาการปลูกข้าวเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ตรวจสอบ 
และดําเนินการตอบกลับเรียบร้อยแล้ว 

4) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน 
ป.ป.ท.) ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียน กรณีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตําบลด่านช้าง อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
         ทุจิรตเงิน ... 
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ทุจริตเงินชดเชยโครงการรับจํานําข้าว ปี 2556/57 มีพฤติการณ์ร่วมกับเกษตรกรสํารวจพ้ืนที่ทํานาแล้วแจ้งจํานวน
พ้ืนที่มากกว่าพ้ืนที่ทํานาจริง เพ่ือขอรับเงินชดเชยจากโครงการรับจํานําข้าวรายละไม่เกิน 350,000 บาท ขอทราบ
รายละเอียดการดําเนินโครงการ พร้อมทั้งขอเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ   

 3.5 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  
       นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน.ดังน้ี  
  1) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางรติยง บาโกะ ได้เข้าร่วมประชุมหารือประเด็น

การประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ประจําปี 2562 ผลการประชุม (1) แผนการประชาสัมพันธ์ ปี 2562 
เป็นรายไตรมาสเหมือนปี 2561 (2) ประเด็นการประชาสัมพันธ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คือ ทะเบียนเกษตรกรและการใช้สารสนเทศ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร 
Farmbook การใช้ Application สารสนเทศด้านเกษตร 

  2) รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนพฤศจิกายน.2561.ได้รายงานในระบบ 
http://reportnews.doae.go.th.จํานวน.9.ข่าว.(ตัดยอดวันที่.21.พฤศจิกายน.2561) (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)  

  3) การประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา 
ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 จะถ่ายคลิปประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน DOAE.Farmbook ทั้งน้ี จะประสาน 
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลต่อไป 

  นายสัมฤทธ์ิ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ช้ีแจงเพ่ิมเติม 
จะมีงานแถลงข่าวการทําประกันภัยพืชผลในโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา 
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมเลขท่ี 7 ช้ัน 5 อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร 
โดยจัดนิทรรศการ 3 เรื่อง คือ ระบบทะเบียนเกษตรกร แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook และเรื่องของสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย เบ่ืองต้นได้ประสานกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทราบแล้ว เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการร่วมเป็นพิธีกร 
และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นทีมต้อนรับ ประธาน จัดทํากําหนดการ
พร้อมหารือกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ก่อนนําเรียนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 
 3.6 การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
 1. จัดโดย : หน่วยงานภายนอก จํานวน 2 เรื่อง  
           1) สัมมนา : ถอดบทเรียนถ้ําหลวง...การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กับพิบัติภัยวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารรัฐสภา 2 จัดโดย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้เข้าสัมมนา คือ นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ 
           2) อบรม : เชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการจัดการระบบเครือข่ายไร้สายให้มีความปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ ด้วย Aruba Network วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
กรุงเทพฯ จัดโดย บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จํากัด ผู้เข้าอบรม คือ นางรติยง บาโกะ และนายปฐม บุญทองนุ่ม 
   2. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย จํานวน 8 รายการ 
           1) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนที่  

 - ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง วิทยากร คือ นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง และนายสมเจต หนูอ้น 

 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1  
จังหวัดชัยนาท วิทยากร คือ นายสมเจต หนูอ้น และนายธีระวัฒน์ เฉิดละออ 

วันที่ 6 ... 
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 - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี  
วิทยากร คือ นายสมเจต หนูอ้น นายธีระวัฒน์ เฉิดละออ และนางสาวสุดสงวน ไพยรัตน์ 

 - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยากร คือ นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน  
และนายธีระวัฒน์ เฉิดลออ 
           2) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน 
GAP ระดับเขต ปี 2562 บรรยายหัวข้อ ระบบ DOAE GAP Online การบันทึกและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดสระบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
ณ จังหวัดพิษณุโลก และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดราชบุรี วิทยากร คือ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น 
           3) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด 
บรรยายหัวข้อ การประเมินคุณสมบัติ smart farmer วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ 
วิทยากร คือ นายกิติศักด์ิ ปัญญาทรานนท์ 
           4) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการแนวทางการดําเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 
ประจําปี 2562 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ กรุงเทพฯ วิทยากร คือ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น  
           5) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการแนวคิดการพัฒนาตลาดเกษตรกร โดยใช้นวัตกรรมทางด้าน
การเกษตรและการตลาด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี 
วิทยากร คือ นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ 
           6) สมัมนา : เชิงปฏิบัติการการเพ่ิมศักยภาพผู้จัดการแปลงใหญ ่ด้านประมง ประจําปี 2562 
บรรยายหัวข้อ การจัดทําแผนปฏิบัติงานรายแปลง และรายงานผลผ่านระบบ วันที ่27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมารวย 
การ์เด้น กรุงเทพฯ วิทยากร คือ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น 
           7) สัมมนา : ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม
เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ  

   - บรรยายหัวขอ้ บทบาทหน้าที่ อกม. กับการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
วิทยากร คือ นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ 
    - บรรยายหัวขอ้ การใช้แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกร และแอปพลิเคชัน
ฟาร์มเช็ค วิทยากร คือ นายปาณัสม์ จรญูรัตน์ 
    - บรรยายหัวขอ้ การบันทึกและประเมินศักยภาพเกษตรกรในระบบเกษตรกร
ปราดเปร่ือง วิทยากร คือ นายกิติศักด์ิ ปัญญาทรานนท ์
           8) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคคลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร 
ประจําปี 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เอส แบงค์คอก โฮเทล นวมินทร์ กรุงเทพฯ วิทยากร คือ 
นางสาวปิยะพร ชึลเลอร์ 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  

เลกิประชุมเวลา 11.40 น. 
 
....................................................             .................................................... 
   (นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)                                                           (นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ) 
    ผู้จดรายงานการประชุม                                   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


