
รายงานการประชุมศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ครั้งที่ 12/2561 เม่ือวันอังคารที่ 25 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชมุศูนย์ปฏบิตักิารกรมส่งเสรมิการเกษตร ชั้น 2 
 
ผู้มาประชุม 
1. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน
2. นางสาวยุพา  แซ่ช้ือ  ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเกษตร  
3. นายสรายุทธ  สิริภูษิต  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ  
4. นายสัมฤทธ์ิ  เทวะภูมิ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร 
5. นายวรวุฒิ  อ้อยหวาน  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล  
6. นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
7. นางสิริลักษณ์  น้อยเคียง  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการพิเศษ  
8. นางรัตนาภรณ์  เตียวประเสริฐ นักวิชาการสถิติชํานาญการ  
9. นางอาธิดา  รักวงษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
10. นางรติยง  บาโกะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
11. นายกิติศกัด์ิ  ปัญญาทรานนท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
12. นายพรชัย  ทุราช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
13. นายอุดมพงษ์  ตวงประยงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
14. นายพิศาล  สองมณ ี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
15. นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
16. นายสราวุธ  วงศ์ทรัพย์สนิ  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
17. นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  
18. นายกฤษณะ  พูลทรัพย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
19. นายกีรเดช  โรจน์กิจอนันต์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
20. นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
21. นางสาวนารีรัตน์  บัลลังก์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
22. นายฐิติพงษ์  วรสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
23. นางสาวภูรีนุช  ไกรรมย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
24. นางสาวกชพรรณ  เกษอินทร์ษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
25. นายณรงค์  รักอาชีพ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
26. นางสาวชิลาวัลย์  เผ่ามนีุ  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
27. นายสุฤชัย  คล้ายเชียงราก  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
28. นายกฤษฎา  ธรรมสิทธ์ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
29. นางสาวณิวัฒนา  ต้ังชนม์จํารัส  นักสถิติ  
30. นายพิริยะ ไหมสมบุญ  นักสถิติ  
31. นางสาววัลย์ศิริ  ไทยแท ้  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
32. นางสาวชมภู่  สนนุช  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
33. นายนนทกานต์  ตรันเจริญ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
34. นางสาวสิริรชา  แก้วหย่อง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

           35.นายภูบดี ... 
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35. นายภูบดี  ศิวาวงศ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
36. นายปวเรศ  ทองลอย  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
37. นายพงศกร  เพ็ชรมงคล  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
38. นางสาวปิยะพร  ชึลเลอร์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
39. นายนิรันดร  อ่อนน้อมดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
40. นายปาณัสม ์ จรูญรัตน์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
41. นายปฐม  บุญทองนุ่ม  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
42. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน์  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
43. นายธีระวัฒน์  เฉิดละออ  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
44. นางจีรวรรณ  หนูเจรญิ  เจ้าพนักงานธุรการ  
45. นางสาวอุไรวรรณ  บัวจนัทร์  เจ้าพนักงานธุรการ  
46. นางมลวิภา  อรรถฐาเมศร์  พนักงานราชการพิเศษ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสุวรรณี  ศิริรัตนภิญโญ  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ประชุม 
2. นางอนงค์นาฏ  ศรีรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ประชุม 
3. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ประชุม 
4. นายรังสี  มลุิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ประชุม 
5. นายอรุณชัย  ศิรทิรัพย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ   ประชุม 
6. นายสมเจต  หนูอ้น  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ราชการ 
7. นายประพนธ์  จิ้วจิ้น  นักสถิติ ราชการ 
8. นายรุ่งศิริ  ประสงค์ ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลาพักผ่อน 
 และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
9. นางสาวไกลกังวล  เพชระบูรณิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ลาพักผ่อน 

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

ระเบยีบวาระที ่1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 1.1 กรมสง่เสริมการเกษตรมีคําสั่งบรรจุและแตง่ตั้งผูส้อบแข่งขนัไดเ้ขา้รบัราชการ 2 ตาํแหนง่ คือ 
  1. นายกีรเดช.โรจกิจอนันต์.ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ.ปฏิบัติงาน 
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  2. นายกฤษณะ.พูลทรัพย์.ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ .ปฏิบัติงาน 
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
ตามคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1792/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 
 1.2 กรมส่งเสริมการเกษตรกาํหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 กําหนดจัดงาน
ในวันที่ 5 มกราคม 2562 กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1) พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จํานวน 52 รูป 
เวลา 07.00 น. บริเวณด้านหลังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร 2) การแข่งขันกีฬาสี ประเภทกีฬา 
ฟุตบอลชาย/แชร์บอลหญิง/แบตมินตัน/ปิงปอง/เปตอง/กีฬามหาสนุก/การประกวดกองเชียร์ เริ่มแข่งขันกีฬา  
เวลา 09.30 – 17.00 น. ประกวดกองเชียร์ เวลา 14.00 – 14.30 น. (ตรีมกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ : ย้อนยุค) 
3) งานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 ช่ืองาน “สุขสันต์ หรรษา กีฬา ปีใหม่ 2562” บริเวณอาคาร 7 
           กรมส่งเสริม ... 
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กรมส่งเสริมการเกษตร.งานเร่ิมเวลา.17.30.น..อาหารเย็นจัดเลี้ยงโต๊ะจีน.จํานวน.115.โต๊ะ.ศสท.ได้โควต้า  
จํานวน 2 โต๊ะ ซื้อเพ่ิม 2 โต๊ะ ลงทะเบียน/แจกสลาก ทางเข้างาน กรณีจับฉลากบนเวทีพบว่ามีช่ือซ้ํา (ช่ือเดียวได้ 
2 รางวัล) ยึดคืนของรางวัลทั้งหมด 
 1.3 กรมส่งเสริมการเกษตรมีคําสั่งให้ข้าราชการกลับต้นสังกัด.คือ.นางสาวยุพา.แซ่ช้ือ 
ตําแหน่งผู้ เช่ียวชาญด้านสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเกษตร.(นักวิชาการคอมพิวเตอร์).ตําแหน่งเลขที่.284  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1689/2561 ลงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2561 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ และมอบหมาย ฝบร.ดําเนินการทําหนังสือเปลี่ยนแปลงคําสั่งรักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2561 ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2561 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป เสนอรายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครั้งที่ 11/2561 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งน้ี ได้ดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งที่ 11/2561 
พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมครั้งที่ 12/2561 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 4 เดือน เหลืออีก 8 เดือน 

2) จ้างพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร ครบกําหนดงวดสุดท้ายวันที่ 12 กันยายน 2561 
อยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจรับงาน.นายสัมฤทธิ์.เทวะภูมิ. ช้ีแจง.ขณะน้ีอยู่ระหว่างประชุมติดตามงาน 
กับบริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จํากัด 

3) จ้างพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่ .ครบกําหนดงวดที่ .2. วันที่ .28.กันยายน.2561  
งวดสุดท้ายครบกําหนดวันที่.28.ตุลาคม.2561.อยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจรับงาน.งวดที่.2.และงวดที่.3  
นางสิริลักษณ์.น้อยเคียง. ช้ีแจง.กองคลังแจ้งว่า.หากหักเงินเกิน.10%.จะแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารทราบ ทั้งน้ี ได้ทําหนังสือแจ้งบริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จํากัด เร่งรัดการดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 
เดือนมกราคม 2562 ด้วยแล้ว 

 4) จ้างเหมาดูแลระบบโครงการไทยนิยม ย่ังยืน เบิกจ่าย 4 งวด ภายใน 120 วัน ส่งบันทึก
ตรวจรับงวดที่ 1, 2 และงวดที่ 3 แล้ว  

 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.กรมฯ อนุมัติรับราคาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 (รับราคา 7 กลุ่ม 10 รายการ) ดังน้ี 

 กลุ่มรายการที่ 1 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จํานวน 1,000 เครื่อง และเคร่ืองอ่านบัตร 
แบบอเนกประสงค์ จํานวน 1,000 เคร่ือง กําหนดส่งมอบ 90 วัน กับบริษัท ทรีโอ แอคเซส จํากัด เป็นเงินทั้งสิ้น 
14,333,720 บาท 
           กลุ่มรายการ ... 
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 กลุ่มรายการที ่2 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย  
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 159 ชุด (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 10 ชุด (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน พร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ 
จํานวน 157 ชุด กําหนดส่งมอบ 90 วัน กับบริษัท ไทเกอร์ เน็ตเวิร์คก้ิง แอนด์ คอมพิวเตอร์ จํากัด เป็นเงินทั้งสิ้น 
6,795,000 บาท 

 กลุ่มรายการที ่5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบที ่2 จํานวน 28 ชุด กําหนด 
ส่งมอบ 90 วัน กับบริษทั ไอที แมนเนจเมนท์ จํากัด เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท  

 กลุ่มรายการที่ 6 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 441 เครื่อง กําหนดส่งมอบ  
90 วัน กับบรษิัท วิซ เวนเดอร์ จํากัด เป็นเงินทั้งสิ้น 849,366 บาท 

 กลุ่มรายการที ่7 สแกนเนอร ์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1  
กําหนดส่งมอบ 60 วัน กับบริษัท สหธุรกิจ จํากัด เป็นเงินทั้งสิ้น 149,265 บาท 

 กลุ่มรายการที่ 8 อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมลูภายนอก (External Storage) จํานวน 1 ชุด  
กําหนดส่งมอบ 90 วัน กับบริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,300,500 บาท 

 กลุ่มรายการที ่9 ระบบสํารองข้อมูล ประกอบด้วย (1) ซอฟต์แวร์สํารองข้อมูล 
สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน 1 ระบบ (2) ขยายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SAN Storage ของกรมส่งเสริม
การเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จํานวน 1 ชุด (3) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับระบบสํารองข้อมูล (Backup 
Server) จํานวน 1 ชุด กําหนดส่งมอบ 90 วัน กับบริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด เป็นเงินทั้งสิ้น 15,889,500 บาท  
ยกเลิกการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กลุ่มรายการที่ 3 เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง จํานวน 3 รายการ และกลุ่ม
รายการที่ 4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ จํานวน 1 รายการ เน่ืองจากไม่มีผู้ย่ืน
เอกสารถูกต้อง 

2) จ้างพัฒนาระบบงาน กลุ่มที่ 1 จํานวน 4 ระบบ วงเงิน 2,416,700 บาท กําหนดย่ืน
ข้อเสนอราคาวันที่ 20 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างสรุปพิจารณาผลการจัดจ้างของคณะกรรมการ  

3) จ้างพัฒนาระบบงาน กลุ่มที่ 2 จํานวน 4 ระบบ วงเงิน 42,000,000 บาท อยู่ระหว่าง
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพ่ือรับฟังคําพิจารณ์ระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2561 
มีบริษัทขอเสนอแนะและประชาพิจารณ์ฯ 2 บริษัท คือ บริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด และบริษัท ขจรปกสถาปัตย์ จํากัด 
  งบดําเนนิงาน ปี 2562 
  1) งบบริหารจัดการ.3.เดือน.(เดือนตุลาคม.– ธันวาคม .2561).และค่าจัดงานแถลงข่าวฯ 
ได้รับงบประมาณ 165,000.บาท.ใช้ไป 161,956.40 บาท คงเหลอื 3,043.60 บาท 
  2) ค่าจ้างเหมาบริการ 6 เดือน ได้รับงบประมาณ จํานวน 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 575,759.80 บาท (ค่าจ้างเหมาฯ 432,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ 
113,759.80.บาท).คงเหลือ.655,734.บาท. 
   4) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้รับงบประมาณ จํานวน 200,000 บาท 
ใช้ไป 70,373.60 บาท คงเหลือ 129,626.40 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 กรมฯ ลงนามในสัญญา 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561.5.2).จ้างหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.(จ้างต่อเน่ือง).วงเงิน.3,610,180.บาท
           กับ บริษัท ... 
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กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างรายเดิม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ สรุปส่งกองคลัง 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561.5.3).จ้างเหมาฯ จํานวน 7 เดือน จ้างโดยวิธี e-bidding วงเงิน 10,207,750 บาท 
ศสท.ส่งยืนยัน.TOR หลังจากประกาศเพื่อรับฟังพิจารณ์ ให้กองคลังเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 (อยู่ระหว่างเสนอ
กรมฯ เพ่ือเห็นชอบประกาศเชิญชวน) 
   6) จ้างเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์.ปี.2562 
งบประมาณ.4,000,000.บาท.แยกเป็น.6.1).จ้างเหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.เป็นเงิน 685,000.บาท บริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด 
ซึ่งเป็นผู้รับจ้างรายเดิม สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ศสท.ส่งบันทึกตรวจรับและเบิกจ่ายแล้ว 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561  6.2) จ้างเหมารวบรวมข้อมูล.วิเคราะห์ปัญหา.และหาสาเหตุการทํางานของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ.พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาและออกแบบระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในใหม่.(Redesign.Network.Topology).ให้สอดคล้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานและจํานวนบุคลากร 
ที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน.งบประมาณ.500,000.บาท.กําหนดส่งมอบงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
กรมฯ เห็นชอบการจ้างฯ แล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 (รอใบเสนอราคาของบริษัทฯ เพ่ือรับราคาและทํา
สัญญาต่อไป).6.3).จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดําเนินการเข้าตรวจสอบแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
จํานวน.2.คน.จํานวน.10.เดือน.ภายในวงเงิน.300,000.บาท.กรมฯ.ได้ผู้รับจ้างแล้ว.ได้แก่.นายสมศักด์ิ ฉิมช้าง  
และนายกําชัย บุญประเสริฐ (จ้างต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562).ค่าจ้างเดือนละ 
15,000 บาทต่อคนต่อเดือน 6.4) จ้างเหมาบริการระบบคลาวด์ เพ่ือใช้ประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริม
การเกษตรจัดเก็บข้อมูล สํารองและกู้คืนระบบ เป็นระยะเวลา 10 เดือน งบประมาณ 1,565,000 บาท คณะกรรมการฯ 
สรุปผลการพิจารณาแล้ว ให้ยกเลิกการจ้างฯ ครั้งน้ีเน่ืองจากมีผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคเพียงรายเดียว และอยู่ระหว่าง
การขออนุมัติหลักการและงบประมาณกรมฯ ใหม่เพ่ือจ้างฯ โดยวิธี e-bidding จํานวน 7 เดือน (มีนาคม – กันยายน 2562) 
วงเงิน 1,095,500 บาท 6.5) จ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาพร้อมรับประกันตัวอุปกรณ์ทําความเย็น ระบบไฟฟ้า 
ระบบสํารองไฟฟ้า ระบบเฝ้าระวัง.ระบบรักษาความปลอดภัย.อุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ.Fiber.Optic. 
พร้อมการต่อใบรับรอง.SSL.และซอฟต์แวร์.Antivirus.รวมถึงการจัดหาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 
ของอุปกรณ์ข้างต้น.เป็นระยะเวลา.10.เดือน.งบประมาณ.850,000.บาท กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท คอม เทรดด้ิง จํากัด เป็นเงิน 800,000 บาท (1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
เบิกจ่าย 5 งวดๆ ละ 2 เดือน เงิน 160,000 บาทต่องวด)  
มตทิีป่ระชุม รับทราบ  
 3.2 ผลการดาํเนนิงานประจําเดือนธนัวาคม 2561 

  3.2.1  กลุ่มทะเบียนเกษตรกร นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1).การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562.ตัดยอดข้อมูล 
ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2561 จํานวน 618,053 ครัวเรือน จากเป้าหมาย 5.7 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.84 

 2).ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2561 
ตามสถานที่ต้ังแปลง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2561 บันทึกข้อมูลแล้ว 4,286,516 ครัวเรือน เน้ือที่ปลูก 
58,249,842.33.ไร่.บันทึกผลผ่านการตรวจสอบแล้ว 4,238,325 ครัวเรือน เน้ือที่ปลูก 57,422,911.28.ไร่ 
หากเทียบจากปี 2560 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทั้งหมด 4 ล้านครัวเรือน ดําเนินการได้ร้อยละ 105.97  
 3).เปรียบเทียบผลการขึน้ทะเบียนเกษตรกรผูป้ลกูข้าวนาปี ปี 2560 และปี 2561 
(ข้อมูลต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน – 23 ธันวาคม)  ยอดรวมทั้งประเทศ ปี 2561 จํานวน 4,286,516 ครัวเรือน 
58,249,842.33 ไร ่ปี 2560 จํานวน 4,047,027 ครวัเรือน 52,562,293.11 ไร ่ประธาน ผลต่างของเน้ือทีป่ลกู 
เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ประสบภัยเกษตรกรทําการปลูกใหม ่ประมาณ 5 ลา้นไร่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ออกแบบ
รายงานในรูปแบบที่ผู้บริหารสามารถเข้าใจได้ ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รายงานสามารถเพ่ิมช่อง
ข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัย เพ่ือลดความสงสัย/คําถาม 

4) ข้อมลู ... 
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 4).ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2561/62 จัดทําและส่งข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี (สะสม) ปีการผลิต 2561/62 ให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 จํานวน 3,958,674 ครัวเรือน 7,458,944 แปลง 53,906,181.71 ไร่ 
 5).ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามัน ปี 2561 กระบวนการ คือ 
เกษตรกรที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน จะต้องผ่านการตรวจสอบจากระบบทะเบียนเกษตรกร จากน้ันจะตรวจสอบตามเง่ือนไข
โครงการปาล์มนํ้ามัน.ข้อมูล.ณ.วันที่.23.ธันวาคม.2561.ผลการขึ้นทะเบียน.จํานวน.257,652.ครัวเรือน 
ผ่านการตรวจสอบ ทบก. จํานวน 141,414 ครัวเรือน 226,659 แปลง 1,879,349.25 ไร่ ผ่านการตรวจสอบ
โครงการ จํานวน 30,742 ครัวเรือน 45,197 แปลง 360,061.78 ไร่ ข้อมูลเตรียมส่งให้ ธ.ก.ส. จํานวน 22,282 ครัวเรือน 
33,070 แปลง 257,343.21 ไร่ ขณะนี้เร่งบันทึกข้อมูลเข้าระบบก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 
 6) ผลการเปรียบเทยีบขอ้มูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพด (ฤดูแล้ง) กับระบบโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา ผ่านการติด
ประกาศโครงการฯ ข้าวโพด จํานวน 79,097 ครัวเรือน 686,696.75 ไร่ เกษตรกรที่ขึ้น ทบก. และ โครงการฯ 
ข้าวโพด จํานวน 5,813 ครัวเรือน 74,013.25 ไร่ เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ข้าวโพด แต่ไม่ได้ขึ้น ทบก. 
จํานวน 73,284 ครัวเรือน 612,683.50 ไร่ จะดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรในระบบปกติ และผ่าน.DOAE.Farmbook.ประธาน.ทําหน้าต่างแจ้งเตือนการข้ึนทะเบียน  
เพ่ือป้องกันการไม่ได้รับการประกันภัย นายพรชัย ทุราช ระบบโครงการสานพลังประชารัฐฯ จะทําหน้าต่างแจ้งเตือน
เกษตรกรเป็นรายแปลงว่า แปลงไหนขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แปลงไหนยังไม่ขึ้น 
 7).ผลการดําเนินงานปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรเดือนธันวาคม.2561 
ดําเนินการ (1) จัดทําระบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน 
(จัดชุดเข้าร่วมโครงการ.โดยคัดเลือกแปลงที่ผ่าน.ทบก..แล้ว.พร้อมแสดงสถานะว่าผ่านเง่ือนไขโครงการหรือไม่, บันทึก
ผลการเข้าร่วมโครงการที่ตรวจสอบโดยคณะทํางานตรวจสอบสิทธ์ิฯ.ระดับตําบล, พิมพ์แบบสรุปผลการแจ้งยืนยัน
ขอรับสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน ระดับอําเภอ,.บันทึกผลการลงนาม
ของคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน.ระดับอําเภอ,.รายงานผล
การขอ รับสิท ธ์ิ เข้ า ร่ วม โครงการสร้ า งความเ ข้มแข็ ง ให้ แ ก่ เกษตรกรชาวสวนปาล์ม นํ้ ามัน . ปี .2561)  
(2) จัดทํารายงานเพ่ิมเติม.(รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา.ปี.2561, 
รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน ปี 2561, รายงานการเปรียบเทียบข้อมูล
การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด.(ฤดูแล้ง).เทียบกับระบบโครงการสานพลังประชารัฐ 
เพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา) พ้ืนที่อยากได้รายงานเหมือนข้าว คือ สามารถดูข้อมูลระดับรายบุคคล 
และตรวจสอบการจัดส่งข้อมูลไป ธ.ก.ส. เน่ืองจากมีเรื่องร้องเรียนกรณีโอนเงินผิดบัญชี และไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 
ซึ่งได้สอบถาม ธ.ก.ส. แจ้งว่า ข้อมูลผิดพลาด จึงประสาน ธ.ก.ส.ขอข้อมูลเตรียมการโอน และข้อมูลการโอน เพ่ือลด
ปัญหาดังกล่าว ประธาน ธ.ก.ส. มีการจัดทํา BI ภายในองค์กร ถ้าจะขอให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สามารถใช้งาน BI ของ ธ.ก.ส. ได้หรือไม่ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ จะนําไปหารือกับ ธ.ก.ส. ขอสิทธ์ิการเข้าใช้งานระดับ
จังหวัด หรือระดับอําเภอ 
 8) จัดซ้ือจัดจ้าง 

 ระบบทะเบียนเกษตรกรใหม ่(บริษทั 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 โดยมผีู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ได้สรุปงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ และกําหนดให้เร่งรัดดําเนินการภายใน 2 สัปดาห์ (3) เมื่อครบ 
2 สัปดาห์ บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบงาน คณะกรรมการฯ จึงได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 
           พฤศจิกายน ... 
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พฤศจิกายน 2561 (4) บริษัทฯ ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาจากวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2561 และจะพร้อมใช้งานวันที่ 16 ธันวาคม 2561 (5) บริษัทฯ.ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลา  
จากพร้อมใช้งานวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2562 (6) ได้มีการประชุมติดตามงาน ในวันที่ 11 
ธันวาคม 2561 หัวข้อหลักที่ยังไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ การจัดชุดติดประกาศ, การพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร, การเช่ือมโยง
กับระบบอ่ืน และรายงาน ซึ่งนัดประชุมวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เพ่ือติดตามความก้าวหน้า 
 9) แถลงข่าวการทาํประกันภัยพชืผลโครงการสานพลังประชารัฐเพือ่สนบัสนุน 
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสําราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นประธานการแถลงข่าวการทําประกันภัยพืชผลในโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลัง
ฤดูทํานา ณ ห้องประชุม 7 ช้ัน 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เวลา 09.00 น. – 10.30 น. และในการดําเนินการ
เรื่องประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครั้งน้ี สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย เป็นผู้แทนมอบ “ซอฟต์แวร์สําหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่” ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประมวลผล เช่ือมโยงบริหารจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว.ทั้งในเร่ืองของการแจ้งข้อมูลการประสบภัยพิบัติ.การตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ 
จ่ายสินไหมทดแทน ที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
 10) พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน 
“การจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้กําหนดและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐ และการ
นําระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบช้ีเป้า (Thai People Map and AnalyticPlatform : TPMAP) มาใช้ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน” นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีลงนาม 
ในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน.“การจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือใช้
กําหนดและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐ.และการนําระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบช้ีเป้า.(Thai 
People Map and Analytic Platform : TPMAP) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 
ณ.ตึกสันติไมตรี.ทําเนียบรัฐบาล.เวลา.14.30.น..และในโอกาสนี้.พลเอกประยุทธ์.จันทร์โอชา.นายกรัฐมนตรี 
ประธานในพิธี ได้ร่วมชมนิทรรศการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การใช้แอปพลิเคชัน.Farmbook.และข้อมูลแผนที่ 
SSMap ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ประธาน ความคืบหน้าคูม่ือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 นายสัมฤทธ์ิ เทวะภูมิ อยู่ระหว่าง
หารือประเด็นกรอบ/ผลการประชาคมกับนิติกร ทั้งน้ี จะนํายกร่างหารือผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารต่อไป 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 

     3.2.2.กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ผูอํ้านวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
                                      1).รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวรอบ 2 ปีเพาะปลูก 2561/62.ข้อมูล 
ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 (สัปดาห์ที่ 7) ภาพรวมทั้งประเทศ มีเน้ือที่ปลูก 4,746,360 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.34 
ของแผนควบคุมฯ 11,209,735 ไร่ โดยมีการปลูกข้าวรอบที่ 2 แล้ว จํานวน 52 จังหวัด และจังหวัดที่ปลูกเกิน
แผนควบคุม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ตรัง แพร่ สุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน 
                                      2).รายงานสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (ระบบสารสนเทศการผลิต
ทางด้านการเกษตร.:.รต. สัปดาห์ที่ 7) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ภาพรวมทั้งประเทศ เน้ือที่เพาะปลูก 
5,525,373.ไร่.แผนควบคุมฯ.16,081,178.ไร่.แบ่งเป็นในเขตชลประทาน.เน้ือที่เพาะปลูก.3,969,709.ไร่ 
แผนควบคุมฯ 10,458,160 ไร่ นอกเขตชลประทาน เน้ือที่เพาะปลูก 1,555,664 ไร่ แผนควบคุมฯ 5,623,018 ไร่  
          3) แผนที่การ ... 
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                                      3).แผนที่การเพาะปลูกข้าวนาปี และข้าวนาปรัง เปรียบเทียบระหว่างระบบ รต. 
กับ ทบก. จําแนกตามช่วงเดือนเพาะปลูก ปี 2561 ประธาน ทําหนังสือเรียนผู้บริหาร และแจ้งเกษตรจังหวัด 
เรื่องพ้ืนที่ปลูกข้าวตามกรอบสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรอบทะเบียนเกษตรกร จัดทําแผนที่การปลูกข้าว
ภาคใต้ 2 ฝั่ง ประกอบด้วย แผนที่ระดับอําเภอ แผนที่พ้ืนที่ปลูกช่วงเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และแผนท่ีพ้ืนที่
ปลูกข้าวล่าช้า (เดือนมิถุนายน) ระดับอําเภอ/จังหวัด 
                                      4).ตรวจสอบข้อมูล รต. ดําเนินการเปรียบเทียบข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ระหว่างระบบ 
รต. กับ ทบก. ปี 2561 จําแนกรายตําบล ประจําเดือนธันวาคม 2561 และได้นําขึ้นระบบ ssnet เรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการรายงานข้อมูล รต. ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประธาน มอบ กทก. ทําหนังสือเร่งรัดการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยใช้ตัวเลข รต. เป็นเป้าหมาย 
                                      5).ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร (สําหรับบุคคล
ทั่วไป) การเข้ารับบริการ จะต้องสมัครสมาชิก โดยให้ระบุข้อมูล คือ ช่ือบัญชีผู้ใช้ E-mail รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน 
หมายเลขบัตรประชาชน ช่ือ-สกุล หน่วยงาน ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ และโทรสาร  การ Login เข้าสู่ระบบ ใช้ E-mail 
ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกหรือช่องทางอ่ืน ได้แก่ Facebook, E-mail ของ Google และ Line สําหรับข้อมูลที่ให้บริการ 
(ระดับประเทศ และระดับจังหวัด) ประกอบด้วย รายงานจําแนกตามชนิดพืช รายงานจําแนกตามพ้ืนที่ และรายงาน
สถิติทางการเกษตร ประวัติการให้บริการข้อมูล แสดงจํานวนและรายละเอียดการเข้ารับบริการข้อมูลความพึงพอใจ 
และข้อเสนอแนะ ประธาน  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายไม่ให้ข้อมูล ถ้านําข้อมูลมาใส่ใน รต. เพ่ือให้บริการ
ได้หรือไม่ โดยแสดงข้อมูลระดับหมู่บ้าน ไม่ระบุตัวตนของเกษตรกร ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  
จะนัดประชุมหารือในรายละเอียดต่อไป 
                                      6).รายงานระบบใหบ้รกิารข้อมูลสารสนเทศการผลติทางด้านการเกษตร  
ประกอบด้วย (1) รายงานจํานวนการขอรับบริการข้อมูล แสดงวัตถุประสงค์ของการนําข้อมูลไปใช้ จํานวนผู้ขอรับ
บริการข้อมูล.จําแนกตามช่วงเวลา.และความพึงพอใจต่อความเร็วและคุณภาพข้อมูล.(2).รายงานข้อมูลพืช 
ที่ให้บริการ แสดงจํานวนพืชที่ให้บริการข้อมูล จําแนกตามชนิดพืช และความพึงพอใจต่อความเร็วและคุณภาพข้อมูล 
ซึ่งปัจจุบันมีผู้สมัครเป็นสมาชิกแล้ว จํานวน 33 ราย เข้าใช้บริการ 74 ครั้ง 
                                      7) การให้บริการข้อมูล ประจําเดือนธันวาคม 2561 จํานวน 8 ราย จากหน่วยงาน
ราชการ นิสิตมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก
ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91 
                                      8) สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร (http://www.agriinfo.doae.go.th) การเข้ารับบริการ 
ข้อมูลเดือนธันวาคม.2561.มีผู้เข้ารับบริการ.จํานวน.13,720.ครั้ง.เทียบกับเดือนพฤศจิกายน.2561.ลดลง 
ร้อยละ 2.74 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 67 ข้อมูลที่เข้าชมมากที่สุด คือ ข้อมูลภาวะการผลิตพืช (รต.) ปี 2559  
                                      9) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 4/2561  
(1) สินค้าเกษตรที่มีผลผลิตลดลงจากปีที่แล้ว ได้แก่ กระเทียม ข้าวนาปี สับปะรดโรงงาน และข้าวนาปรัง (2) สินค้า
เกษตรในกลุ่มพืชไร่ และพืชผัก ที่มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว ได้แก่ มันสําปะหลังโรงงาน มันฝรั่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
หอมแดง หอมหัวใหญ่ และถั่วเหลือง (3) สินค้าเกษตรกลุ่มไม้ผล ที่มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว ได้แก่ มังคุด ลองกอง 
ทุเรียน ลําไย เงาะ และลิ้นจี่ (4) สินค้าเกษตรกลุ่มไม้ยืนต้น ที่มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว ได้แก่ กาแฟ ปาล์มนํ้ามัน 
มะพร้าว และยางพารา 
                                      10) การนําข้อมูลการพยากรณข์องกรมอุตุนิยมวิทยาไปใชใ้นการส่งเสริม
การเกษตรเบือ้งตน้ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 (1) อุณหภูมิสูงสุด (C) จังหวัดนครราชสีมา ค่าจริง 33.5 
ค่าพยากรณ์ 32.34 จังหวัดเพชรบูรณ์ ค่าจริง 35.6 คา่พยากรณ์ 33.08 (2) ความกดอากาศเฉล่ียที่ระดับนํ้าทะล (hpa)  
           จังหวัด ... 
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จังหวัดนครราชสีมา ค่าจริง 1,013.71 ค่าพยากรณ์ 1,010.12 จังหวัดเพชรบูรณ์ ค่าจริง 1,011.94  
ค่าพยากรณ์ .1,010.04.(3).อุณหภูมิ ตํ่าสุด .(C).จังหวัดนครราชสีมา .ค่าจริง .22.6.ค่าพยากรณ์ .21.46  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ค่าจริง 21.4 ค่าพยากรณ์ 22.61 (4) ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) จังหวัดนครราชสีมา ค่าจริง 88  
ค่าพยากรณ์ 60.07 จังหวัดเพชรบูรณ์ ค่าจริง 79 ค่าพยากรณ์ 53.45 (5) ความเร็วลมสูงสุด (m/s) จังหวัดนครราชสีมา 
ค่าจริง 3 ค่าพยากรณ์ 4.96 จังหวัดเพชรบูรณ์ ค่าจริง 0 ค่าพยากรณ์ 4.77 
                                      11) ผลการดาํเนินงานด้านแผนที ่ 

 ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ปี 2562 เป้าหมาย 1 ล้านแปลง  
ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 จํานวน 382,514 แปลง คิดเป็นร้อยละ 38.25 ประธาน กําหนดพ้ืนที่
เป้าหมาย/ช้ีเป้าหมายให้พ้ืนที่ใช้ประกอบการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร/วาดแปลง พร้อมขอทราบความก้าวหน้าในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

 ผลการวาดแปลงแบบสะสม ต้ังแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน ตัดยอดข้อมูล 
ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 จํานวน 13,100,685 แปลง 
                                      12) ผลการดําเนินงาน 

 เกษตรสมัยใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การดําเนินงานแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การจัดทําแปลงสาธิต โดยการใช้เทคโนโลยีในฟาร์ม เป็นตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เพาะปลูกของเกษตรกร 2) การนําข้อมูลในฟาร์มมาใช้ประโยชน์ เพ่ือติดตามและประเมินสถานการณ์การผลิต/
ผลผลิตพืช เพ่ือควบคุมความสมดุลการผลิต และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด การใช้ Hyperspectrum 
Camera ในการประเมินการระบาดของโรคแมลงและภัยธรรมชาติ (แล้ง/นํ้าท่วม) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลการประกันภัย
พืชผล.งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.เช่น.Big.Data.และการใช้.Platform.ต่างๆ.3).ลงพ้ืนที่ปฏิบัติ.ดําเนินการ
ร่วมกับกองส่งเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร ทั้งน้ี จะมีการสัมมนา Big Data เกษตร
สมัยใหม่ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น ประธาน กรมส่งเสริมการเกษตร จะเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 
ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 ณ เมืองดูไบ สาธารณะรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร เข้าร่วม 2 เดือน แนวคิด คือ From Farm To Table กิจกรรม มีออกบูธผลไม้อบแห้งที่ผลิตในประเทศไทย 
ธีมของงาน เก่ียวกับเทคโนโลยี จึงเก่ียวเนื่องกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จะต้องไปจัดนิทรรศการ
เก่ียวกับแผนที่ ว่า ผลไม้อบแห้งที่นําไปออกบูธ ปลูกอยู่ที่ไหน และย้อนกลับมาระบบทะเบียนเกษตรกร ผู้ที่มีความ
ประสงค์จะไปให้เตรียมตัวในเรื่องภาษา 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
มตทิีป่ระชุม    1. รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 
                   2. มอบผู้เช่ียวชาญฯ กํากับดูแลเรื่อง Big data และเกษตรสมัยใหม ่

 3.2.3  กลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศ นายพรชัย ทุราช รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
1) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ

ภาครัฐ (Linkage Center) ดําเนินการเช่ือมโยง 5 หัวข้อ ดังน้ี (1) แบบคําขอจดทะเบียน (สวช.01) (2) แบบคําร้อง
คัดค้านการจดทะเบียน (สวช.02) (3) แบบคําร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (สวช.04) (4) แบบคําร้อง
อุทธรณ์คัดค้านการไม่รับจดทะเบียน หรือ เพิกถอนทะเบียน (สวช.06) (5) แบบคําร้องทั่วไป (สวช.07) ซึ่งบริษัท 
ได้ดําเนินการในข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการข้อ 2 – 5 เมื่อดําเนินการเรียบร้อยจะแจ้งให้กองส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนทดสอบก่อนเปิดใช้งาน 

2) ระบบโครงการสานพลังประชารัฐเพือ่สนบัสนนุการปลกูขา้วโพดหลงัฤดทูาํนา  
(1) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย 
มุกดาหาร ยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ (2) ดําเนินการจัดทํารายงานเสนอผู้บริหารทุกเช้า จัดส่งข้อมูลให้ธนาคาร 
         เพ่ือการเกษตร ... 
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เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกวัน (3) ดําเนินการพัฒนาระบบฯ ถึงกระบวนการ
ติดประกาศ.(4) ผลการส่งข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ส่ง ธ.ก.ส. จํานวน 47,297 ราย ส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์  
จํานวน 9,076 ราย ติดประกาศ จํานวน 77,260 ราย 675,044.50 ไร่ ประธาน รายงานเพ่ิมช่องจํานวนเกษตรกร
แจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และเสนอผู้บริหารทราบด้วย นายพรชัย ทุราช ดําเนินการเพิ่มช่องเรียบร้อย 
และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นํารายงานท่ีเพ่ิมช่องเสนอผู้บริหาร โดยข้อมูลที่ตรวจพบในทะเบียนเกษตรกร 
จํานวน 5,621 ราย 59,102 ไร่ 

3) ระบบโครงการส่งเสริมการปลูกพชืหลากหลายฤดนูาปรัง ปี 2562  
ดําเนินการพัฒนาระบบถึงขั้นตอนจัดชุดติดประกาศ.เพ่ือให้เกษตรกรได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเอง 
และกําลังพัฒนาระบบในการตรวจแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร 

4) ระบบการติดตามความก้าวหน้าและความสําเร็จของโครงการที่ดําเนินการ
ตามเป้าหมายตัวชี้วัด ได้พัฒนาระบบให้สามารถจัดทําแผนดําเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมหลัก เป็นรายไตรมาส 
ซึ่งทุกหน่วยงานของส่วนกลางต้องบันทึกผลการดําเนินงานทุกวันที่.2.ของเดือนหลังสิ้นไตรมาส และระบบจะเปิด 
ให้ดําเนินการได้ปลายเดือนธันวาคม 2561 

5) ระบบสารสนเทศอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 2/2561 
ที่ประชุมได้เร่งรัดการดําเนินการปรับปรุงข้อมูลอาสาสมัครเกษตร 16 สาขา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน ในต้นปี 2562 

6) จ้างพฒันาระบบ จํานวน 4 รายการ ปงีบประมาณ 2562 อยู่ระหว่างคณะ
กรรมการฯ สรปุพิจารณาผลการจัดจ้าง 
    7) พัฒนาระบบโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ดําเนินการพัฒนาระบบ
บันทึกและรายงานเรียบร้อยแล้ว เปิดระบบเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
ผู้อํานวยการกลุ่มนวัตกรรมดิจิทัล เสนอให้เปลี่ยนโปรโตคอลของระบบงานเป็น Https ประธาน ให้ทุกระบบเปลี่ยน
โปรโตคอลเป็น Https 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 

 3.2.4 กลุ ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
นางรติยง บาโกะ รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) Computer and Network ระบบอินเตอร์เน็ต 1.1.1) Domestic Traffic 
(การใช้อินเตอร์เน็ตภายในประเทศ) ความเร็ว 1 GB ใช้งานอยู่ 35.94 MB  1.1.2) Inter Traffic (การใช้อินเตอร์เน็ต
ภายนอกประเทศ) ความเร็ว 150 MB ใช้งาน 29.07 MB 1.1.3) Broadband ส่วนกลาง ความเร็ว 500 MB  
ใช้งาน 291.92 MB 1.1.4) Broadband ส่วนภูมิภาค ความเร็ว 500 MB ใช้งานอยู่ 259.58 MB  
    2) Digital Literacy  

 เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ.Ditital.Literacy.การฝึกอบรมข้าราชการ 
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการ.ประจําปีงบประมาณ.2562.โรงแรมสีดารีสอร์ท.จังหวัดนครนายก 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 2 ธันวาคม 2561 วิทยากร คือ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ฯ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 

 เมื ่อวันที ่ 13 ธันวาคม 2561 กลุ ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ 
ร่วมกับสํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าหารืออาจารย์อัศนีย์ ก่อตระกูล ในการจัดเตรียม
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่ม และผู้บริหาร จํานวน 300 คน 
โดยขอให้อาจารย์อัศนีย์ ก่อตระกูล ดําเนินการกําหนดหลักสูตร หาวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร โดยการพัฒนา
ดังกล่าวจะเป็นไปกรอบการพัฒนาที่สํานักงาน กพ. กําหนด นัดหารือครั้งต่อไปวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
         3) Cyber ... 
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    3) Cyber Sercurity  
 ดําเนินการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรถูกแฮ็ก.ร่วมกับ

ThaiCERT.ภายใต้โครงการ.Government.Website.Protection.System.(GWP).(1).นัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
บริษัทที่ดูแลเว็บไซต์กรมและ ThaiCERT ในวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่สํานักงาน ThaiCERT เพ่ือแก้ไขในส่วนของ 
Coding ตามคําแนะนําของ ThaiCERT (2) ดําเนินการทดสอบโยกเครื่องระบบเว็บไซต์กรมมาที่เครื่องแม่ข่าย IP: 
10.5.33.81 เพ่ือทดสอบปัญหาการอัพโหลดไฟล์ไม่ได้.(ขึ้น.error.403).เมื่อวันที่.13.ธันวาคม.2561  
ผลปรากฏว่า เมื่อเซ็ตให้เฉพาะ IP ของ ThaiCERT เข้ามาพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ แต่เมื่อเซ็ต 
ให้ทุก IP เข้ามาได้ จะสามารถอัพโหลดไฟล์ได้ สันนิษฐานว่า เว็บไซต์ที่พัฒนา ต้องการใช้งาน IP อ่ืนๆ ในการเข้าถึง
นอกจาก IP หลักที่กําหนดให้ 

 การทดสอบการเข้าใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน (Pilot Test) ได้แก้ไขหน้า 
Log in ของระบบหน้าแรกให้มีรูปแบบตัวอักษรเป็นภาษาไทย กําหนดทดสอบการใช้งานระบบหลังปีใหม่ 

 การปิดช่องโหว่ XML-RPC บน Wordpress เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 
พบการใช้งานเว็บไซต์ agriinfo.doae.go.th และเว็บไซต์อ่ืนๆ บนเครื่อง Server เดียวกัน ช้าผิดปกติ ตรวจพบ IP 
Address บางกลุ่ม มีการเช่ือมต่อมายัง server ทาง port 80 มากผิดปกติ จึงทําการบล็อก IP Address ที่ OS 
Firewall ทําให้เว็บไซต์กลับมาใช้งานได้ปกติ และตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่า IP Address ดังกล่าว เรียกหาไฟล์ 
xmlrpc.php ซึ่งเป็น API สําหรับเช่ือมต่อ Application จากภายนอกมายัง wordpress (ปกติไม่มีการใช้งาน) ได้ทํา
การบล็อกการเรียกไฟล์ดังกล่าวจาก web server เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค ระบบ e-learning  
k-station awagateasean 50years.doae และ photostock 
    4) งานที่ได้รับมอบหมาย (1) ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561.ได้มีการประชุมโดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย (กอป.) ขอให้พัฒนา
ฟังก์ช่ันส่วนบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม และเปิดให้ทาง.กอป..ทดสอบการบันทึกข้อมูลในวันที่.26.ธันวาคม.2561 
(2) ระบบส่งต่อ/ตรวจแก้หนังสือราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Shared Directory).เริ่มใช้งาน
เมื่อวันที่.1.พฤศจิกายน.2561.ผลการใช้งานรวมของแต่ละกลุ่ม.คือ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร จํานวน 37 เรื่อง 
กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ จํานวน 54 เรื่อง กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 17 เรื่อง กลุ่มระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ฯ จํานวน 32 เรื่อง กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล จํานวน 9 เรื่อง ประธาน เรื่อง Shared Directory 
นําประเด็นการแก้ไข/ผลการใช้งานเข้าหารือในการสัมมนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    5) แผนการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ 8 รายการงบเหลือจ่าย ปี 2561  
1) รายการเคร่ืองพิมพ์ Passbook จํานวน 195 เครื่อง รายการอุปกรณ์รองรับการปรับเปลี่ยน IPV4 ไป IPV6 
จํานวน 1 ชุด และรายการระบบ.Network.Monitoring.System.จํานวน.1.ชุด.ครบกําหนดวันที่.28.ธันวาคม.2561  
บริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด 2) รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
จํานวน 114 ชุด รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  
จํานวน.7.ชุด.รายการเครื่องพิมพ์.Multifunction.ชนิดเลเซอร์.หรือชนิด.LED.สี.จํานวน.10.เคร่ือง.และรายการเครื่อง
สํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 144 เครื่อง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ดําเนินการตรวจรับเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 
3) รายการเคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จํานวน 3 เครื่อง บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ ยูไนเต็ด จํากัด ดําเนินการ
ตรวจรับเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 
         3.2.5 กลุม่ ... 
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   3.2.5  กลุ่มพฒันานวัตกรรมดิจิทลั ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผล
การดําเนินงาน ดังน้ี 
    1) ผลการดํา เนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิ เคชัน .
DOAE.Farmbook ปี.2562.ข้อมูลตัดยอด.ณ.วันที่.24.ธันวาคม.2561.เป้าหมาย.760,800.ครัวเรือน (หมู่บ้าน
ละ 10 ครัวเรือน) ผลการปรับปรุง 15,644 ครัวเรือน  
    2) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 
ยอดการดาวน์โหลด.100,360.เครื่อง. ใช้งานประมาณ 60,000 เครื่อง 
        เพ่ิมข้อมูลโครงการและมาตรการรัฐ (1) ติดตามสิทธ์ิ ข้อมูลการโอนเงิน
โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 
ครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ มีแนวทางการเช่ือมโยงข้อมูล 
กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในรูปแบบ API หรือไม่ นางอาธิดา รักวงษ์ รองอธิบดี 
กรมส่งเสริมการเกษตร ให้เพ่ิมข้อมูลวันที่โอน ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล มีแนวทางแต่ทาง ธ.ก.ส.  
ยังไม่เช่ือมโยงในรูปแบบ API ประธาน เพ่ิมข้อมูลวันที่โอนเงิน (2) โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูก
ข้าวโพดหลังฤดูทํานา ประธาน ปัจจุบันมีเกษตรกรลงทะเบียนปลูกข้าวโพด ประมาณ 5,000 คน ให้ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ (3) รายได้และหน้ีสิน เพ่ิมการกรอกข้อมูลรายได้-หน้ีสินในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 
(4) ข้อมูล GAP และ Pre-GAP แสดงรายละเอียดแปลงที่ได้รับมาตรฐาน(รายแปลง) ประกาศนียบัตรรับรองการผ่าน
ประเมินเบ้ืองต้นจากกรมส่งเสริมการเกษตร ใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร ประธาน เพ่ิมการ
ส่งข้อมูล Pre-GAP รายแปลงให้กรมวิชาการเกษตร (5) แจ้งเตือนข่าวการเกษตร 
    3) ผลการดาํเนินงานแอปพลเิคชัน.DOAE.Farm.Check.ณ.วันที่.24 ธันวาคม 2561 
ยอดการดาวน์โหลด 5,280 เครื่อง 
    4) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชัน Together (ฟาร์มร่วมมือ) สําหรับกลุ่ม
เกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ช่วยในการบริหารจัดการ วางแผนการเพาะปลูก ติดตาม ประเมิน 
ปริมาณผลผลิต และรวบรวมผลผลิต ซึ่งสมาชิกกลุ่มสามารถส่งข้อมูลและรายงานผลการผลิตผัก แจ้งจํานวนปริมาณ
ผลผลิตที่ตลาดต้องการ การกําหนดวันเพาะปลูก วันเก็บเก่ียว 
    5) ระบบควบคุมการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 
ของส่วนราชการ กลุ่มการเงิน กองคลัง ประสานจัดทําระบบฯ 
    6) ผลการดําเนินการระบบ E-Learning ดําเนินการเรียบร้อยในส่วนของระบบ
ลงทะเบียนเช่ือมโยงกับฐานข้อมูล DPIS ระบบรายงานผู้ลงทะเบียน และระบบรายงานผู้สอบผ่าน ระบบพิมพ์ใบประกาศ
ขณะนี้รอลายเซ็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
    7) ผลการดําเนินการระบบรายงานข้อมูลการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเกษตรกรผ่านระบบ.KTB.Corporate.Online ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 (1) ผลการส่งข้อมูล
เกษตรกร จํานวน 1,340,533 ราย ข้อมูลนําส่ง KTB.จํานวน 68,368 รายการ ข้อมูลนําส่งธนาคารอ่ืน.จํานวน 
1,328,268.รายการ.ครัวเรือนเกษตรกร.จํานวน.491,405.ครัวเรือน.(ที่พบในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร)  
(2) ตรวจพบข้อมูลที่ไม่มีเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 22,077 รายการ ดําเนินการเพ่ิมเลขประจําตัวประชาชนแล้ว 
จํานวน 10,765 รายการ คงเหลือที่ตรวจไม่พบ จํานวน 11,312 รายการ 
    8) การขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ (e-Market) ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน 
ผู้แปรรูปข้าวเพ่ือสุขภาพ (อารมณ์ดีฟาร์ม) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือ (Honey Dee) กาแฟแปลงใหญ่ดอยสเก็ด 
(กาแฟเทพเสด็จ)  
    9) Social.Network.ข้อมูลต้ังแต่วันที่.21.พฤศจิกายน.-.24.ธันวาคม.2561 
ยอดผู้ถามคําถามผ่าน Facebook จํานวน 66 คน ยอดผู้ถามคําถามผ่าน Line จํานวน 36 คน 
         10) เข้าร่วม ... 
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    10) เข้าร่วมการจัดกิจกรรม (1) งานวันนัดพบสื่อ (Meet the Press) นําเสนอ 
แอปพลิเคชันฟาร์มร่วมมือในการส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 (2) ติดตามและทบทวนแนวทางการใช้งานแอปพลิเคชัน 
ฟาร์มร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรทําสวนบ้านโนนเขวา ตําบลดอนหัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (3) สอนการใช้งาน
แอปพลิเคชัน Farmgear กับเกษตรกรตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 

 3.3 การดาํเนนิการตามระบบการควบคุมภายใน.นางรติยง บาโกะ รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
   1) ดําเนินการทดสอบกู้คืนข้อมูลเมื่อวันที่.3.ธันวาคม.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศูนย์
ปฏิบัติการเครือข่าย.จํานวน.10.ระบบ.ประกอบด้วย.1).ระบบควบคุมใบเสร็จรับเงิน.2).เว็บรับสมัครอบรม  
3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 4) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (APP) 5) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (DB) 
6) ระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 7) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร 8) ระบบรับสมัครออนไลน์ 
หลักสูตร นสก. 9) ระบบรายงานข่าวประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร 10) ระบบรายงานผลการเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้ง ปี 2557/2558 ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เสนอให้นําข้อมูลทางเทคนิคของแต่ละระบบ 
มานําเสนอเพ่ือหารือร่วมกัน  
   2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เชิญประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ประเด็นการควบคุมภายใน คือ 
กิจกรรมการสํารองและกู้คืนข้อมูลระบบงานและฐานข้อมูล (Applicaion and Database) และกิจกรรมการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT and Security) 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  

3.4  การรบัฟงัข้อคดิเหน็และข้อร้องเรียน 
  นายสัมฤทธ์ิ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร แจ้งต่อที่ประชุม 

เดือนธันวาคม 2561 มีเรื่องร้องเรียน 2 เรือ่ง คือ 
1) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตําบลบัวชุม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเกษตรตําบล 

บัวชุม ทําหลักฐานเท็จโดยแจ้งว่า มีพ้ืนที่เสียหายในหมู่ที่ 6 ตําบลบัวชุม ทั้งๆ ที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ได้มีการ 
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรการปลูกพืช ปี พ.ศ. 2557 ในหมู่ที่ 6 ตําบลบัวชุม ตามระเบียบการให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด 
โดยเกษตรตําบลได้ทําการบันทึกข้อมูลความเสียหายลงในระบบเป็นความเท็จ โดยอ้างเอกสารสิทธิที่ดินที่ปลูกพืช
เสียหายว่าเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์เลขที่ 6 พ้ืนที่เต็ม 38 ไร่ ซึ่งไม่มีอยู่จริงในพ้ืนที่ความดูแลของนิคม
สหกรณ์และไม่มีข้อมูลการถือครองที่ดินในทะเบียนเกษตรกรแต่อย่างใด จึงขอความร่วมมือให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ช้ีแจ้งข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบและดําเนินตอบกลับเรียบร้อยแล้ว 

2) นายสดช่ืน ถูกขนาดดี อยู่บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ตําบลตาอ็อง อําเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 กรณีนางสุคอน ถูกขนาดดี 
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ร้อง ได้มีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60 และปี 2560/61 ในพ้ืนที่ตําบล
ตาอ็อง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แต่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ตรวจสอบและดําเนินตอบกลับ
เรียบร้อยแล้ว 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ   

 3.5 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  
       นางรติยง บาโกะ รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน.ดังนี้  

  1) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ประชุมหารือเพ่ือขับเคล่ือนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 ผลการประชุม (1) แนวทางการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ ปี 2562 
ภายใต้หลักคิดของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร.Smart.&.Strong.Together.(2).การรายงานผลตามตัวช้ีวัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
         โดยกองการ ... 
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โดยกองการเจ้าหน้าที ่กําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ โดยรายงานผ่านระบบ 
http://reportnews.doae.go.th ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในกลุ่มกองสนับสนุน กําหนดเกณฑ์ 
ดังนี้ คะแนน 1 มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ จํานวน 1 ข่าวต่อเดือน คะแนน 2 มีการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ จํานวน 2 ข่าวต่อเดือน คะแนน 3 มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ จํานวน 3 ข่าวต่อเดือน คะแนน 4 มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ จํานวน 4 ข่าวต่อเดือน 
คะแนน 5 มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ จํานวน 5 ข่าวต่อเดือน 

  2) รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนธันวาคม.2561.ได้รายงานในระบบ 
http://reportnews.doae.go.th.จํานวน.7.ข่าว.(ตัดยอดวันที่.24 ธันวาคม 2561)  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ประธาน ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ขอให้นําเสนอข่าวล่วงหน้าในเชิงรุก เช่น การจัดงานวันสาธิต เพื่อให้
เกษตรกรหรือผู้ร่วมงานได้รับทราบก่อนว่าจะมีการจัดงานเมื่อใดและสถานที่ใด 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 
 3.6 การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําเดือนธันวาคม 2561 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
 1. จัดโดย : หน่วยงานภายนอก จํานวน 2 เรื่อง  
           1) สัมมนา : ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการศึกษาและวิเคราะห์การ
ทํามาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโดย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้เข้าสัมมนา คือ นายสรายุทธ สิริภูษิต 
           2) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 
ถึง 24 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่าส์ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้เข้าสัมมนา 
คือ นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ และนายฐิติพงษ์ วรสวัสด์ิ 
   2. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย จํานวน 4 รายการ 
           1) ฝึกอบรม : การเป็นข้าราชการท่ีดี ประจําปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดนครนายก 
บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมทางด้านดิจิทัลในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร” รุ่นที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
วิทยากร คือ เจา้หน้าที่กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และกลุม่พัฒนานวัตกรรมดิจิทลั  
           2) สัมมนา : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วิทยากร คือ นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ 
           3) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้าน
มาตรฐาน GAP ระดับเขต ปี 2562 บรรยายหัวข้อ ระบบ DOAE GAP Online การบันทึกและแนวทางการปรับปรุง
พัฒนา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสงขลา 
วิทยากร คือ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น 
           4) สัมมนา เชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนที่ 
ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2561 ณ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากร 
คือ นายสมเจต หนูอ้น 
มติที่ประชุม    รับทราบ  

เลกิประชุมเวลา 12.10 น. 
 
 
 
....................................................             .................................................... 
   (นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)                                                           (นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ) 
    ผู้จดรายงานการประชุม                                   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


