รายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ 2562 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ชั้น 2
ผูมาประชุม
1. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
2. นางสาวยุพา แซชื้อ
3. นายสรายุทธ สิรภิ ูษิต
4. นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
5. นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ
6. นางสิริลักษณ นอยเคียง
7. นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา
8. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย
9. นางอาธิดา รักวงษ
10. นางรติยง บาโกะ
11. นายกิติศักดิ์ ปญญาทรานนท
12. นายพรชัย ทุราช
13. นายอุดมพงษ ตวงประยงค
14. นายพิศาล สองมณี
15. นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร
16. นายกฤษณะ พูลทรัพย
17. นางสาวกิตติยา รินเพ็ง
18. นางสาวยุพาพรรณ รักบัว
19. นางสาวนารีรัตน บัลลังก
20. นายฐิติพงษ วรสวัสดิ์
21. นางสาวภูรีนชุ ไกรรมย
22. นางสาวอุษณา หวาหาบ
23. นางสาวชิลาวัลย เผามุนี
24. นายสุฤชัย คลายเชียงราก
25. นายประพนธ จิ้วจิ้น
26. นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนมจํารัส
27. นายพิริยะ ไหมสมบุญ
28. นายวีรภัทร ทวีทรัพย
29. นางสาวไกลกังวล เพชระบูรณิน
30. นางสาววัลยศิริ ไทยแท
31. นางสาวชมภู สนนุช
32. นายนนทกานต ตรันเจริญ
33. นางสาวสิริรชา แกวหยอง
34. นายภูบดี ศิวาวงศ

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประธาน
ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
นักวิชาการแผนที่ภาพถายชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นักสถิติ
นักสถิติ
นักสถิติ
นักสถิติ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
35.นางสาวปยะพร ...
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35. นางสาวปยะพร ชึลเลอร
36. นายปวเรศ ทองลอย
37. นายพงศกร เพ็ชรมงคล
38. นายปฐม บุญทองนุม
39. นางสาวสุดสงวน ไพยรัตน
40. นางจีรวรรณ หนูเจริญ
41. นางสาวอุไรวรรณ บัวจันทร
ผูไมมาประชุม
1. นายวรวุฒิ ออยหวาน
2. นายสราวุธ วงศทรัพยสิน
3. นายอรุณชัย ศิริทรัพย
4. นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์
5. นายปาณัสม จรูญรัตน
6. นายธีระวัฒน เฉิดละออ
7. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ
8. นางรัตนาภรณ เตียวประเสริฐ
9. นายรุงศิริ ประสงค
10. นายรังสี มุลิ
11. นายกีรเดช โรจนกิจอนันต
12. นายณรงค รักอาชีพ
13. นายนิรันดร ออนนอมดี
14. นางมลวิภา อรรถฐาเมศร

เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
พนักงานราชการพิเศษ

ราชการ
ราชการ
ราชการ
ราชการ
ราชการ
ราชการ
ลาพักผอน
ลาพักผอน
ลาปวย
ลาปวย
ลาปวย
ลาปวย
ลาปวย

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลาวเปดประชุม
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 กรมฯ มีคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเขารับราชการ จํานวน 1 ราย คือ
นางสาวอุษณา หวาหาบ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานฝายบริหารทั่วไป ตามคําสั่งกรมสงเสริม
การเกษตร ที่ 167/2562 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562
1.2 กรมฯ รับโอนขาราชการจากสสก. 5 จังหวัดสงขลา สวนนักวิชาการแผนที่ภาพถาย
ที่วาง 2 ตําแหนง จะเปดสอบเดือนพฤษภาคม 2562 เริ่มปฏิบัติงานประมาณเดือนมิถุนายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ.
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 ประจําเดือนมกราคม 2562
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป เสนอรายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งที่ 1/2562 ประจําเดือนมกราคม 2562 ทั้งนี้ ไดดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 พรอมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2562 ขึ้นระบบ Meetbox ของศูน ยเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เว็บไซต http://ictc.meetbox.doae.go.th มีผูแกไขรายงานฯ และฝายเลขาฯ ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม มอบกลุม/ฝาย ตรวจสอบรายงานการประชุม แจงฝายบริหารทั่วไปแกไขภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562
ระเบียบวาระที่ 3 ...
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
3.1 งบประมาณป 2561 และงบประมาณป 2562 หัวหนาฝายบริหารทั่วไป รายงาน
การจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2561
การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
กรณีมีหนี้ผูกพัน
1) จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลหลัก ป 2561 เบิกจายรายเดือน
จํานวน 12 เดือน สงเบิกจายแลว 6 เดือน เหลืออีก 6 เดือน
2) จางพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร ครบกําหนดงวดสุดทายวันที่ 12 กันยายน 2561
อยูระหวางการสงมอบและตรวจรับงานงวดสุดทาย.นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย.ชี้แจง.ขณะนี้ระยะเวลาการสงมอบงาน
ลวงเลยคาปรับเกินรอยละ.10.ของราคางานจางทั้งหมด.และกองคลัง.ทําหนังสือแจงสิทธิผอนปรนการบอกเลิกสัญญาจางฯ
ซึ่งบริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด ไดแจงยินยอมเสียคาปรับเปนเงินทั้งสิ้น 372,500 บาท ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ลาชาและจะสงมอบงานทั้งหมดตามสัญญาภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (หนังสืออยูที่กองคลัง)
(เงินคาปรับ คืนกรมฯ หากดําเนินการจางใหมในวงเงิน 1,000,000 บาท)
3) จางพัฒนาระบบรายงานพื้นที่.ครบกําหนดงวดที่.2.วันที่.28.กันยายน.2561 งวดสุดทาย
ครบกําหนดวันที่.28.ตุลาคม.2561.อยูระหวางการสงมอบและตรวจรับงาน.งวดที่.2.และงวดที่.3 กรมฯ ไดแจงสิทธิ
ผอนปรนการบอกเลิกสัญญาจางฯ ใหบริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด ทราบแลวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562
การจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2562
งบลงทุน ป 2562 ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 88,731,300 บาท
1) จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณฑ ค อมพิ ว เตอร . จํ า นวน.9.กลุ ม.14.รายการ.โดยวิ ธี . e-Bidding.วงเงิ น
44,316,600.บาท.กรมฯ อนุมัติรับราคาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 (รับราคา 7 กลุม 10 รายการ) สรุปรับราคา
จัดซื้อครุภัณฑ 7 กลุม 10 รายการ เปนเงิน 41,369,351 บาท มีเงินเหลือจาย 2,391,249 บาท กรมฯ ลงนาม
ในสัญญาเรียบรอยแลว กับผูขายจํานวน 6 ราย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 (กองคลังดําเนินการทํา PO ในระบบ
และอยูระหวางจัดสงสําเนาสัญญาใหคณะกรรมการฯ)
2) จางพัฒนาระบบงาน กลุมที่ 1 จํานวน 4 ระบบ วงเงิน 2,416,700 บาท
2.1) พัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร รับราคา
กับบริษัท โคเดสก จํากัด เปนเงิน 531,500 บาท กําหนดสงมอบ 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
2.2) พัฒนาระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รับราคากับบริษัท โคเดสก จํากัด
เปนเงิน 542,000 บาท กําหนดสงมอบ 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
สรุปรับราคาการจางฯ 2 ระบบ เปนเงิน 1,073,500 บาท มีเงินเหลือจาย 126,500 บาท กรมฯ ลงนามในสัญญา
เรีย บรอ ยแลว .เมื ่อ วัน ที ่.18.กุม ภาพัน ธ. 2562.(กองคลัง ดํา เนิน การทํ า .PO.ในระบบ.และไดส ง สํา เนาสัญ ญา
ใหคณะกรรมการฯ แลว)
3) จางพัฒนาระบบงาน.จํานวน.4.ระบบ.วงเงิน.42,000,000.บาท คณะกรรมการฯ สรุปผล
รับฟงคําวิจารณ ครั้งที่ 2 สงกองคลังแลว (วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562) อยูระหวางเสนอกรมฯ เพื่อเห็นชอบประกาศ
ราง TOR และขึ้นเผยแพรฯ ใหวิจารณ ครั้งที่ 3
สรุปงบลงทุนที่กรมฯ รับราคาแลว 42,442,851 บาท มีเงินเหลือจาย 2,519,749 บาท (รอกองคลังจัดทํา PO
ในระบบ GFMIS เรียบรอยกอน จึงคอยตัดเงินงบลงทุนคืนกรมฯ)
4) จางพัฒนาระบบ 2 รายการ โดยวิธี e-bidding (ระบบสารสนเทศทางดานบริหารองคกร
และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล) คณะกรรมการสง TOR
และราคากลางแลว อยูระหวางเสนอกรมฯ เพื่อเห็นชอบการจางฯ และประกาศเชิญชวน
5) จัดซื้อ ...
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5) จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding คณะกรรมการสง TOR และราคา
กลางแลว อยูระหวางเสนอกรมฯ เพื่อเห็นชอบการจัดซื้อฯ และประกาศเชิญชวน
ประธาน ทําเรื่องสงคืนงบลงทุนเหลือจาย จํานวน 2,519,749 บาท พรอมทําเรื่องขอใชเงินเหลือจาย กลุมใดจะขอ
ใชเงินเหลือจายในการจางพัฒนาระบบใหนําเสนอ
งบดําเนินงาน ป 2562
1) งบบริหารจัดการ (12.เดือน). ไดรับงบประมาณ จํานวน 675,191 บาท ใชไป
359,450.35 บาท คงเหลือ 315,740.65 บาท
2) คาจางเหมาบริการ 6 เดือน ไดรับงบประมาณ จํานวน 138,000 บาท ใชไป
134,601.29 บาท (จางพนักงานขับรถยนต 2 อัตรา และเชาเครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง) คงเหลือ 3,398.71 บาท
3) โครงการขึ้ น ทะเบี ย นและปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกร.งวดที่ . 1.ได รั บ งบประมาณ
จํานวน.17,251,600.บาท ใชไป.768,611.80.บาท (คาจางเหมาฯ.432,000.บาท และคาใชจายในการเดินทางฯ
336,611.80.บาท).คงเหลื อ.16,482,988.20.บาท ซึ่งมีแผนการใชและตัด เงิ น คืน กรมฯ.ดังนี้. 3.1).สัมมนาฯ
จํานวน 516,800 บาท 3.2) คาจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลหลัก ป 2562 (วันที่ 17
กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562) จํานวน 3,109,688 บาท 3.3) คาจางพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกร 1 ลานเลม
จํ า นวน.10,000,000.บาท.3.4).คา ใชจ า ยในการเดิน ทางฯ/ติด ตามงาน/จัด ซื ้อ วัส ดุ/ประชาสัม พัน ธ.
จํานวน 787,188.20 บาท 3.5) ตัดคืนกรมฯ จํานวน 2,069,312 บาท
4) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ.ไดรับงบประมาณ.200,000.บาท
ใชไป 145,090.40 บาท คงเหลือ 54,909.60 บาท
5) จางเหมาบริ การระบบเครือขายอินเตอรเน็ ตแบบองคกร.ป.2562.ไดรับงบประมาณ
จํ า นวน.19,233,200.บาท.แยกเป น .5.1).จ างเหมาฯ.จํ า นวน.3.เดือ น.เดื อนละ.1,805,090.บาท.วงเงิ น รวม
5,415,270.บาท.กั บ .บริ ษั ท .กสท.โทรคมนาคม.จํ า กั ด .(มหาชน).ซึ่ ง เป น ผู รั บ จ า งรายเดิ ม ส ง บั น ทึ ก ตรวจรั บ
และเบิ ก จ า ยเรี ย บร อ ยแล ว 5.2).จ า งหมาฯ.จํ า นวน.2.เดื อ น.จ า งโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง.(จ า งต อ เนื่ อ ง).วงเงิ น .
3,610,180.บาทกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูรับจางรายเดิม กรมฯ ลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่ 27 ธั นวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจรับจัดทําบันทึกตรวจรับ งานฯ และสงกองคลัง เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ 2562 5.3).จางเหมาฯ จํานวน 7 เดือน (เดือนมีนาคม – กันยายน 2562) จางโดยวิธี e-bidding
วงเงิน.10,207,750.บาท.ยื่นเสนอราคาเมื่อวันที่.14.มกราคม.2562.มีผูยื่นขอเสนอฯ.จํานวน.3.ราย.คณะกรรมการฯ.
สรุปรับราคากับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 9,010,470 บาท (เดือนละ 1,287,210 บาท)
กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 สัญญจางเลขที่ 6/2562 มีเงินเหลือ 1,197,280 บาท
(อยูระหวางทําเรื่องตัดเงินคืนกรมฯ)
6) จ า งเหมาบริ ก ารดู แ ลและบํ า รุ ง รั ก ษาระบบเครื อ ข า ยไมโครคอมพิ ว เตอร . ป .2562
งบประมาณ.4,000,000.บาท.แยกเปน.6.1).จางเหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.เปนเงิน 685,000.บาท เบิกจายเรียบรอยแลว
6.2) จางเหมารวบรวมขอมูล.วิเคราะหปญหา.และหาสาเหตุการทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหบริการ
ได ไ ม เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ.พร อ มแนวทางการแก ไขป ญ หาและออกแบบระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ภ ายในใหม .
(Redesign.Network.Topology).ให ส อดคล อ งกั บ โครงสร า งพื้ น ฐานและจํ า นวนบุ ค ลากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในป จ จุ บั น .
งบประมาณ.500,000.บาท.กําหนดสงมอบงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กรมฯ ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 31
มกราคม 2562 ครบกําหนดตามสัญญาวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ขณะนี้ไดสงโหลด PO ที่กองคลังแลว.6.3).จางเหมา
บริการบุคคลเพื่อดําเนินการเขาตรวจสอบแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย จํานวน.2.คน.จํานวน.10.เดือน.
ภายในวงเงิ น .300,000.บาท.กรมฯ.จ า งเดือนละ 15,000 บาทตอคนตอเดือน เบิกจายรายเดือน มีเงิน เหลือ
100,000 บาท 6.4) จางเหมาบริการระบบคลาวด เพื่อใชประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมสงเสริมการเกษตร
จัดเก็บขอมูล สํารองและกูคืนระบบ ดําเนินการจางฯ ใหม โดยวิธี e-bidding จํานวน 7 เดือน (เดือนมีนาคม
(ถึงเดือน ...
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ถึงเดือนกันยายน.2562).วงเงิน.1,095,500.บาท.กรมฯ.รับราคากับบริษัท.อินเทอรเน็ตประเทศไทย.จํากัด (มหาชน)
เปนเงิน 689,080 บาท เบิกจายรายเดือนๆ ละ 98,440 บาท มีเงินเหลือ 406,420 บาท อยูระหวางจัดทํา
สัญญา (ตองเริ่มสัญญาวันที่ 1 มีนาคม 2562) 6.5) จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาพรอมรับประกันตัวอุปกรณ
ทําความเย็น ระบบไฟฟา ระบบสํารองไฟฟา ระบบเฝาระวัง.ระบบรักษาความปลอดภัย.อุปกรณเครือขายและสายสัญญาณ.
Fiber.Optic.พร อมการต อใบรั บ รอง.SSL.และซอฟต แวร .Antivirus.รวมถึง การจัด หาเจ าหนา ที่ เข ามาตรวจสอบ
และแกไขปญหาของอุปกรณขางตน.เปนระยะเวลา.10.เดือน.งบประมาณ.850,000.บาท กรมฯ ลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด เปนเงิน 800,000 บาท (1 ธันวาคม 2561 - 30
กันยายน 2562 เบิกจาย 5 งวดๆ ละ 2 เดือน เปนเงิน 160,000 บาทตองวด) มีเงินเหลือ 50,000 บาท รวมมีเงิน
เหลือจายทั้งหมด 1,025,920 บาท (จากยอดเงิน 4,000,000 บาท ใชไป 2,974,080 บาท) ประธาน.จางเหมา
บริการระบบคลาวด วงเงินรวมเรื่องการนําเขา/สงออกขอมูลหรือไม นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ชี้แจง TOR ขอความรวมมือ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ตองใหความรวมมือตามที่กรมฯ รองขอ
มติที่ประชุม 1. รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
2. มอบ ฝบร. ดําเนินการสงงบลงทุนเหลือจายคืนกรมฯ และทําเรื่องขอใชเงินเหลือจาย
3.2 ผลการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2562
3.2.1 กลุมทะเบียนเกษตรกร นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1).ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562.ตัดยอดขอมูล
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2562 จํานวน 1,344,966 ครัวเรือน จากเปาหมาย 5.7 ลานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 23.60
คะแนนตัวชี้วัดผอ. ได 5 คะแนน (รอยละของดําเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562 ไดรอยละ 20)
2).เปรียบเทียบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป.ป.2560.และป.2561
(ขอมูลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 – 24 กุมภาพันธ 2562) ยอดรวมทั้งประเทศ ป 2561 จํานวน 4,304,957 ครัวเรือน
58,445,253.38 ไร ป 2560 จํานวน 4,064,484 ครัวเรือน 52,777,537.22 ไร ประธาน ใหดําเนินการ
พัฒนาระบบงานในเชิงบริหาร
3) ผลการโอนเงินโครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณ ภาพขา ว
ใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาว ปการผลิต 2561/62 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดําเนินโครงการฯ วงเงิน
งบประมาณ 56,474.01 ลานบาท กรมสงเสริมการเกษตรสงขอมูลใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) ครั้งที่ 20 จํานวน 4,270,765 ครัวเรือน 57,703,134.10 ไร ธ.ก.ส. โอนเงิน จํานวน 4,081,966 ครัวเรือน
56,208.18 ลานบาท คิดเปน 95.57 % และขออนุมัติวงเงินคาเก็บเกี่ยวฯ เพิ่มเติมทั้งสิ้น 5,068.73 ลานบาท.
ประธาน คณะกรรมการนโยบายและบริ หารจัด การขาว (นบข.) เห็นชอบเพิ่มงบประมาณชว ยเหลือคาเก็ บเกี่ย ว
และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพข า วให แ ก เ กษตรกรรายย อ ยผู ป ลู ก ข า วนาป . ป ก ารผลิ ต .2561/62.ตามที่ . ธ.ก.ส..เสนอ
จํานวน 5,068.73 ลานบาท กอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
4) ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ป 2561 ขอมูล ณ วันที่ 24
กุมภาพันธ 2562.ผลการขึ้นทะเบียน จํานวน 300,180 ครัวเรือน 4,601,366.83 ไร ผานการตรวจสอบ ทบก.
จํานวน 289,331 ครัวเรือน 3,947,306.38 ไร ผานการตรวจสอบโครงการ จํานวน 238,408 ครัวเรือน
2,915,250.49 ไร ขอมูลเตรียมสงให ธ.ก.ส. จํานวน 236,819 ครัวเรือน 2,895,175.69 ไร ประธาน รัฐบาล
มีมาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาลมในประเทศ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรแกไขปญหาราคาปาลมน้ํามันตกต่ํา โดยใหการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งเงื่อนไขตองเปนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมสงเสริม
การเกษตร (มีสมุดทะเบียนเกษตรกร) กลุมทะเบียนเกษตรกร ดําเนินการปรับขอมูลหัวหนาครัวเรือนปาลมน้ํามัน
นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ เมื่อเชาไดเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกํากับดูแลมาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาลม
ในประเทศ ...

ห น า | 6
ในประเทศ (เฉพาะกิจ) กรมสงเสริมการเกษตรไดรับ complain จากที่ประชุมวา เกษตรกรไมสามารถนําสมุดทะเบียน
เกษตรกร (สมุด เลมเขียว) ไปแสดงที่โรงสกัดน้ํ ามันได ซึ่ งปจจุ บันโรงสกัดน้ํามัน รวบรวมรายงานการขึ้นทะเบีย น
(รายบุคคล) จากระบบ ทั้งนี้ ไดชี้แจงวา ปาลมเปนไมยืนตน และกรมฯ ไมมีเงื่อนไข/ขอกําหนดวาจะตองปรับปรุง
ทุกรอบการผลิ ต .อธิ บ ดี กรมการค า ภายใน.(ประธานการประชุม).ฝากหาแนวทางแก ไข.เบื้องตน จะสรุป ประเด็น
การประชุมนําเรียนผอ.ศสท.
5) ผลการจัดสงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
5.1) ข อ มู ล ปาล ม น้ํ า มั น ณ วั น ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ 2562 จํ า นวน 235,478 ครั ว เรื อ น 372,246 แปลง
2,884,867.48 ไร 5.2) ข อมู ล ข าวนาป ณ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ 2562 จํ า นวน 4,270,765 ครั ว เรื อ น
8,001,774 แปลง 57,703,134.10 ไร 5.3) ขอมูลขาวโพดเลี้ยงสัตว ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 จํานวน
82,182 ครัวเรือน 132,571 แปลง 718,759.26 ไร ซึ่งดําเนินการสงขอมูลเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานาใหสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
ขออนุมัติกรมสงเสริมการเกษตรสงขอมูลดังกลาวใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
6).ผลการดําเนินงานปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรเดือนกุมภาพันธ.2562
ดํ า เนิน การ (1).ปรับ การขึ ้น ทะเบีย นนิต ิบ ุค คล โดยขึ ้น ทะเบีย นไดทั้ง ในสว นของการเปน ผู แ ทนนิต ิบ ุค คล
และขึ้น ทะเบีย นของครัว เรือนตนเอง ซึ่งจะแสดงชื่อนิติบุคคลในเลมสมุด ทะเบีย นเกษตรกร (2) เปดระบบการ
จัดชุดติดประกาศ/ตรวจสอบ ป 2562 (3) เปดระบบแกไขขอมูลขาวนาป ป 2561 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรแจงวาไมสามารถโอนเงินได
7) จัดซื้อจัดจาง
• ระบบทะเบียนเกษตรกรใหม (บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด) ลงนามสัญญา
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ครบกําหนดสงมอบงานงวดที.่ 3.วันที่.12.กันยายน.2561.บริษัทฯ ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
และยังไมไดสงมอบงาน.คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการ (1) คณะกรรมการฯ รายงานกรมสงเสริมการเกษตร แจงการ
บอกเลิกสัญญาจางพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร เนื่องจากคาปรับเกินรอยละ 10 ของสัญญาจาง (2) กรมสงเสริม
การเกษตรจึงมีหนังสือ ที่ กษ 1003/1644 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 แจงสิทธิผอนปรนการบอกเลิกสัญญา
จางพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร โดยมีเงื่อนไขเวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกหนวยงานของรัฐ
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน ทั้งนี้ ขอให
บริษัทฯ ยืนยันยินยอมเสียคาปรับ ใหแกหนวยงานของรัฐโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น พรอมกําหนดระยะเวลาสงมอบ
งานใหแลวเสร็จชัดเจนไดเทาที่จําเปนภายใน 7 วันทําการ (บริษัทรับหนังสือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562) (3) บริษัทฯ
ไดมีหนังสือลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 ขอผอนปรนการบอกเลิกสัญญาจางฯ โดยยินยอมเสียคาปรับโดยไมมี
เงื่อนไข และจะสงมอบงานทั้งหมดตามสัญญาภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (หนังสืออยูที่กองคลัง ซึ่งจะมีหนังสือ
แจงกรรมการตรวจรับใหพิจารณาใหความเห็นเสนอกรมฯ ตอไป)
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประธาน งานในป 2562 (1) วันที่ 1 มีนาคม 2562 เขาฤดูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เตรียมความพรอมของระบบ
และการประชาสัมพันธ (2) อธส. สั่งการใหจัดทําระบบรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรกลุมชาติพันธุ (เกษตรกรที่ไมมีเลข
13 หลัก) แตมีพื้นที่เพาะปลูก
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.2.กลุ ม วิ เ คราะห ข อมู ล สารสนเทศ ผู อํา นวยการกลุม วิเ คราะหข อมู ล สารสนเทศ
รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) รายงานข อ มู ล ภาวะการผลิ ต พื ช ข อ มู ล ภาพรวมทั้ ง ประเทศ ณ วั น ที่ 25
กุมภาพันธ 2562 รายงานขอมูลพืช ปเพาะปลูก 2561/62 จํานวน 355 ชนิดพืช แบงเปน พืชอายุสั้น (รต.01)
จํานวน 249 ชนิดพืช คิดเปนรอยละ 70.14 และพืชอายุยาว (รต.02) จํานวน 106 ชนิดพืช คิดเปนรอยละ 29.86
สถานการณ ...
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สถานการณการผลิตพืชสูงสุด 5 อันดับ ปเพาะปลูก 2561/62 สะสมถึงเดือนกุมภาพันธ 2562 จําแนกเปน เนื้อที่
ปลู กข า วนาป . 57,883,474.ไร . ยางพารา.16,035,085.ไร . ขาวนาปรัง.7,417,359.ไร . ข าวโพดเลี้ย งสัต ว
4,976,584 ไร และปาลมน้ํามัน 320,872 ไร ประธาน สถานการณการผลิตยางพารา เนื้อที่ปลูกนอยกวาขอมูล
เอกภาพ การประชุ มครั้ ง หน า ให ทํา รายงานเปรีย บเที ย บขอ มูล พืช เศรษฐกิ จ หลัก จากขอ มูล เอกภาพ ข อมู ล รต.
และขอมูลทบก. จําแนกเปนขาว พืชไร (ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด) ไมผล (ทุเรียน มังคุด ลําไย ลิ้นจี่) ไมยืนตน
(ยางพารา ปาลมน้ํามัน) เพื่อใชประกอบการหาพืน้ ที่ขึ้นทะเบียน
2).รายงานสถานการณการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ขอมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562
ภาพรวมทั้งประเทศ ขาวนาปรังเนื้อที่เพาะปลูก 10,277,566.ไร.แผนควบคุมฯ.11,209,735.ไร พืชไรเนื้อที่
เพาะปลูก 1,332,324.ไร.แผนควบคุมฯ.4,042,897.ไร.พืชผักเนื้อที่เพาะปลูก 497,968.ไร.แผนควบคุมฯ.
828,546.ไร . พืช ไร และพื ช ผั กเนื้ อที่ เ พาะปลูก 1,830,292.ไร . แผนควบคุ มฯ.4,874,443.ไร เมื่อพิจ ารณา
การปลูกขาวนาปรัง พบวา มีการปลูกขาวนาปรังแลว จํานวน 66 จังหวัด โดยมีจังหวัดที่ปลูกขาวนาปรังเกินแผน
ควบคุมฯ ทั้งใน/นอกเขตชลประทาน จํานวน 33 จังหวัด
3).ใหบริการขอมูล ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 ตัดยอดขอมูล ณ วันที่ 25
กุมภาพันธ 2562 แบงออกเปน 4 ชองทาง คือ 3.1) ระบบใหบริการขอมูลสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร
ป จ จุ บั น มีผู ส มั ครเข า ใช . 314.ราย.เพิ่ มจากเดือ นมกราคม.2562.จํ า นวน.140.ราย.มีก ารเข ารับ บริ การข อมู ล
จํานวน 1,129 ครั้ง วัตถุประสงคเพื่อใชในการปฏิบัติงาน (50.2%) ศึกษาวิจัย (24%) รายงานสถานการณการผลิต
(20.7%).อื่ น ๆ.(5.1%).ข อ มู ล ที่ มี การขอมากที่สุ ด.3.อั น ดั บ แรก.:.ขา วนาป .กล ว ยน้ํ าว า.และปอเทื อ ง.ตามลํ าดั บ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 95.4 % 3.2) เว็บไซต www.agriinfo.doae.go.th มีการเขารับบริการขอมูล
จํานวน 21,381 ครั้ง ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 68% 3.3) E-mail ผูขอรับบริการขอมูล
จํานวน 10 ราย สวนใหญเปนนักศึกษา 37.5% วัตถุประสงคเพื่อใชในการวิจัย ความพึงพอใจตอคุณภาพขอมูล
อยูในระดับมากถึ งมากที่ส ดุ.93.8%.ความพึงพอใจต อความเร็วในการจัดสงอยูในระดับมากถึ งมากที่สุ ด.100%
3.4) หนังสือราชการ ผูขอรับบริการ จํานวน 2 ราย
4).Big Data
4.1) Big.Data/Open.Data.กระทรวงเกษตรและสหกรณ . การดํ า เนิ น งาน
ในระดั บ กรม.1).มี คํา สั่ งศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร.ที่ . 2/2562.ลงวั น ที่ . 29.มกราคม.2562
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน Big Data และ Open Data โดยมีนางสาวยุพา แซชื้อ ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ
เพื่ อส งเสริมการเกษตร เปนประธาน 2) ประชุ มคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวั นที่ 31 มกราคม 2562
เพื่อศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูลของหนวยงานพรอมศึกษารายละเอียดของขอมูลเพื่อเชื่อมโยงเขาสูฐานขอมูลกลาง
(Big Data) กระทรวงฯ จํานวน 4 ฐานขอมูล คือ ขอมูลทะเบียนเกษตรกร ขอมูลภัยธรรมชาติ ขอมูลภาวะการผลิต
พืชระดับตําบล และขอมูลวิสาหกิจชุมชน และไดจัดสงรายละเอียดการจัดทําฐานขอมูลกลางขนาดใหญของกรมสงเสริม
การเกษตร (Big Data) ใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณดวยแลว 3) ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวั น ที่ 26 กุ มภาพัน ธ 2562 เพื่ อปรั บ ปรุงคุณภาพของขอมูล ที่คัดเลือกใหมีความสะอาด ทัน สมัย ปลอดภัย
ดวยขั้ นตอนการบริห ารจัดการฐานขอมูลที่นาเชื่อถือพรอมกําหนดผูรั บผิด ชอบในการบํารุงรั กษาข อมูล คัด เลือก
ชุดข อมูล ของหน วยงานสําหรับ นําเขาระบบเผยแพร ขอมูลเปดภาครัฐของกระทรวงฯ พรอมกําหนดผูรั บผิดชอบ
นําเขาระบบฯ ขณะนี้ไดทําหนังสือแจงรายชื่อผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษาขอมูล และผูรับผิดชอบนําเขาระบบฯ
อยูระหวางเสนอกรมฯ ลงนาม
4.2) การหารื อ โครงการพั ฒ นาฐานข อ มู ล สมุ น ไพร.(Big.Data).ได มี ป ระชุ ม
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนประธานในการหารือ และอนุญาตการใหการสนับสนุนโครงการพัฒนาฐานขอมูลสมุนไพร
(Big Data) โดยนําขอมูลแปลงใหญ (Big Farm) และขอมูลการจัดเก็บและรายงานขอมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล
(รต.) ...
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(รต.) จําแนกรายตําบล เชื่อมกับระบบรายงานผลขอมูลสมุนไพร.(Big Data Visualization) และประชาสัมพันธ
ใหเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อใหมีฐานขอมูลที่ครบถวน
4.3) ขอมูลอุตุนิยมวิทยา.ไดมีการประชุมการใชขอมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 และประชุมระดมความคิดในการใชประโยชนจากขอมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ
(Big Data) และแนวทางการจัดทํายูสเคส เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งแตละหนวยงานมีแนวคิดจะนําขอมูล
อุตุนิยมวิทยามาใชประโยชนอยางไร ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะจัดประกวดการใชประโยชนขอมูลของแตละหนวยงาน
ซึ่งศสท.จะเสนอยูสเคสในการเขาประกวดใหกรมฯ พิจารณาตอไป
5) ผลการดําเนินงานดานแผนที่
5.1) ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตัดยอดขอมูล ณ วันที่ 26
กุมภาพันธ 2562
• ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ป 2562 จํานวน 870,699 แปลง
คิดเปนรอยละ 87.07 จากเปาหมาย 1 ลานแปลง
• ผลการวาดแปลงแบบสะสม ตั้งแตป 2559 – ปจจุบัน
จํานวน 13,588,870 แปลง
• คะแนนตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ป 2562 รอบที่ 1 จังหวัดที่ไดคะแนน 5
มี 60 จังหวัด คะแนน 4 มี 6 จังหวัด คะแนน 3 มี 1 จังหวัด คะแนน 2 มี 5 จังหวัด คะแนน 1 มี 5 จังหวัด
5.2) การวาดแปลงในพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ ลักษณะของพื้นที่ คือ ไมไดเก็บ
พิกัดแปลงมากอน เมื่อมองจากภาพถ ายดาวเทียมไมสามารถแยกขอบเขตของแปลงเพาะปลู กได และบางแปลง
เพาะปลูกอยูในพื้นที่ลาดชัน วิธีการวาดแปลงในพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ คือ ใหผูนําชุมชนหรือผูที่ทราบตําแหนงแปลง
ของสมาชิกในหมูบาน มาชี้แปลงบนแผนที่สามารถวาดแปลงไดจาก แผนที่กระดาษ หรือโปรแกรม Google Earth
หรือ Qgis ตามความสะดวกของเจาหนาที่ ในกรณีที่เกษตรกรไมสามารถชี้พิกัดแปลงบนแผนที่ ใหเกษตรกรพาเจาหนาที่
ไปยังแปลงจริง พรอมเก็บคาพิกัดกลางแปลงดวย GPS Oregon และเจาหนาที่กลับมาวาดแปลงในโปรแกรมวาดแปลง
(Qgis, Gisagro) โดยอางอิงพิกัด หรือรูปแปลงที่เก็บขอมูลไดจาก GPS หรือจากแผนที่กระดาษ อุปกรณที่ตองใช คือ
รายชื่อแปลงเกษตรกรที่ยังไมมีพิกัดจากระบบทะเบียนเกษตรกร คอมพิวเตอรโนตบุค ซึ่งมีโปรแกรม Google Earth Pro,
QGIS และ Microsoft Excel แผนที่ที่มีขอมูลภาพถายดาวเทียมและผังแปลงที่วาดแลว GPS สําหรับเก็บพิกัด
และขอบแปลงเพาะปลูก สัญญาณอินเตอรเน็ต และปากกาเมจิก ระยะเวลาการวาด (โดยประมาณ) แบงเปน 2 กรณี
คือ กรณีใหผูนําชุมชนหรือผูที่ทราบตําแหนงแปลงของสมาชิกในหมูบาน มาชี้แปลงบนแผนที่ ใชเวลาประมาณ 1 วัน
ตอ 50 - 100 แปลง และกรณีเกษตรกรไมสามารถชี้พิกัดแปลงบนแผนที่ใชเวลาประมาณ 1 วัน ตอ 2 - 4 แปลง
ขึ้นอยูกับขนาดแปลงและสภาพของพื้นที่
5.3) ระบบบริการขอมูลแผนที่สงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร (SSMAP)
เพิ่มขอมูลผังแปลง (ไมผล) ที่ไดจาก GAP Online ขอมูลแปลงใหญ และแหลงรับซื้อผลผลิต/ตลาด
6) งานที่ไดรับมอบหมาย
6.1) การลงนามในพิธีปฏิบัติ เรื่อง การปกปองขอมูลสวนบุคคลของคณะทํางาน
ภายใตโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทย (อยูระหวางเสนอกรมฯ)
6.2) รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
และเครื่องอานบัตรอเนกประสงค (ทําหนังสือเรียนผูวาการตรวจเงินแผนดิน ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร ดวนที่สุด
ที่ กษ 1007/1694 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562)
6.3) ทําหนังสือหารือกรมบัญชีกลาง เรื่องการดําเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการกําหนดราคากลางและการรับราคาที่เสนอขายสูงกวาราคา
กลาง (อยูระหวางเสนอกรมฯ)
6.4) เขารวม ...
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6.4) เขารวมประชุมการจัดทําเนื้อที่ยืนตนยางพารา ป 2561 ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 เพื่อติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานจากการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562
ไดบูรณาการขอมูลของ 3 หนวยงาน (กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ) ดวยเทคนิคภูมิสารสนเทศ ไดเนื้อที่ยืนตน 25.75 ลานไร ซึ่งที่ประชุมมีมติใหกรมพัฒนาที่ดิน
(เนื้อที่ยืนตน 32.09 ลานไร) และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (เนื้อที่ยืนตน 30.42 ลานไร)
จัดทําขอมูลรวมกันเพื่อเสนอที่ประชุมฯ ในครั้งที่ 2/2562
6.5) จัดทําขอมูลการเพาะปลูกลางสาด/ลองกอง ป 2558 – 2562 ระดับประเทศ
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดสุราษฎรธานี ใหทานรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ประธาน ใหหาขอมูลพื้นที่ปลูก ประมาณ 49 ลานไร (พื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ 149 ลานไร พื้นที่ขึ้นทะเบียน
100 ลานไร) โดยตรวจสอบขอมูลจากรายงานเปรียบเทียบขอมูลเอกภาพ ขอมูลรต. และขอมูลทบก.
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.3 กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา รายงานผลการดําเนินงาน
ดังนี้
1) ระบบโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา
(1) จังหวัดเขารวมโครงการ จํานวน 37 จังหวัด ขอมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 รับสมัครเกษตรกร จํานวน
96,727 ราย พื้นที่เขารวมโครงการ 815,169 ไร เกษตรกรไมกู 37,350 ราย พื้นที่เขารวมโครงการ 273,250 ไร
(2) ผลการสงขอมูล สง ธ.ก.ส. จํานวน 53,678 ราย พื้นที่เขารวมโครงการ 485,697 ไร พื้นที่ขอกู 429,469.50 ไร
พื้นที่ไมขอกู 56,227.50 ไร สงกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 11,153 ราย พื้นที่เขารวมโครงการ 102,479.50 ไร
พื้นที่ขอกู 88,920 ไร พื้นที่ไมขอกู 13,559.50 ไร แจงปลูกในระบบทะเบีย นเกษตรกร 82,476 ราย พื้น ที่
เขารวมโครงการ 725,880.75 ไร
การดําเนินงานเปดระบบการแกไข/ยกเลิกรายเกษตรกร.รายแปลง.ตั้งแตวันที่ 22
ถึงวันที่ 28 มกราคม 2562 ดําเนินการปดระบบเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562
ประธาน การสงขอมูลใหกรมสงเสริมสหกรณใหดําเนินการสงขอมูลทั้งหมด เพื่อใหทราบพื้นที่ปลูกขาวโพดทั้งหมด
และเตรียมดําเนินการ
2) ระบบโครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562
ขอมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 จํานวน 51 จังหวัด พื้นที่เปาหมาย 200,000 ไร สมัครแลว 195,629.50 ไร
คิดเปนรอยละ 97.24 ขณะนี้อยูระหวางตรวจสอบยืนยันขอมูล ซึ่งจะปดระบบการแกไขในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
3) ระบบฐานขอมูลโครงการพระราชดําริ ประชุมรวมระหวางศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กองแผนงาน และกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 มติที่ประชุม ใหพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการพระราชดําริรวมกับระบบฐานขอมูล
เกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร ที่ดําเนินการพัฒนาระบบงานใหม ในป 2562 ซึ่งไดประชุมวิเคราะห
แบบบันทึกขอมูลโครงการพระราชดําริสวนของเกษตรกรตนแบบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562
4) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการ
บริการภาครัฐ (Linkage Center) กรมการปกครอง ไดสรางชื่อผูใชงานที่มีสิทธิ์เรียกใชขอมูลจากทะเบียนราษฎร
908 ราย เพื่อดําเนินการเชื่อมโยงขอมูล 5 หัวขอ ดังนี้ (1) แบบคําขอจดทะเบียน (สวช.01) (2) แบบคํารองคัดคาน
การจดทะเบียน (สวช.02) (3) แบบคํารองขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (สวช.04) (4) แบบคํารองอุทธรณ
คัดคานการไมรับจดทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียน (สวช.06) (5) แบบคํารองทั่วไป (สวช.07) ดําเนินการทดสอบ
การติดตั้งระบบเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ตามระบบติดตั้งใหมของกรมการปกครอง เปดใชระบบงานในวันที่ 1
เมษายน 2562 ขณะนี้อยูร ะหวางจัดทําคูมือและคลิปวิดีโอ
5) ระบบรายงาน ...
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5) ระบบรายงานข อมูลดานอารักขาพืชและจัด การดินปุ ย ไดป ระชุมรว มกั บ
กองส งเสริ มการอารั กขาพื ช และจั ดการดิ น ปุย .(กอป.).เมื่อวัน ที่. 30.มกราคม.2562.รายละเอีย ดความตองการ
ของแตละระบบงานไมชัดเจน.มติที่ประชุม.ให.กอป..จัดทําขั้นตอนกระบวนงาน.ความตองการของระบบงาน.เพื่อจะไดทราบ
รายละเอียดของแตละระบบงาน และทําการเชื่อมโยงของแตละระบบงาน ซึ่ง กอป. รับไปดําเนินการ และจะแจงให
ทราบตอไป
6) จางพัฒนาระบบ จํานวน 4 รายการ ปงบประมาณ 2562 (1) ขออนุมัติรับ
ราคาจางพัฒนาระบบบริษัท โคเดสก จํากัด จํานวน 2 รายการ คือ ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
สงเสริมการเกษตรเสนอราคา.531,500.บาท.ระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เสนอราคา.542,000.บาท
กําหนดสงมอบงาน 180 วัน (2) ดําเนินการจางพัฒนาระบบ จํานวน 2 รายการ คือ ระบบสารสนเทศทางดานบริหาร
องคกร และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ออกหนังสือ
สงรายละเอียดรางขอบเขตงานและราคากลางจางพัฒนาระบบ จํานวน 2 รายการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
7) การเชื่อมโยงระบบการจัดซื้อจัดจางกับกรมบัญชีกลาง ดําเนินการรวมกับ
กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ จัดทําระบบเชื่อมโยงและดึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางกรมบัญชีกลางมาเก็บไวที่
ฐานขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตร โดยดึงขอมูลวันละ 1 ครั้ง (แบบอัตโนมัติ) ซึ่งสามารถคนหาขอมูลประกาศ
ยอนหลังได เริ่มดึงขอมูลวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เปดใชงานที่เว็บไซต http://procurement.doae.go.th
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.4 กลุ ม ระบบเครือ ขา ยคอมพิว เตอรแ ละความมั ่น คงปลอดภัย ทางไซเบอร
นางรติยง บาโกะ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) Cyber Sercurity
• ดําเนินการแกไขปญหาเว็บไซต กรมสงเสริ มการเกษตรถูกแฮ็ก.รว มกั บ
ThaiCERT.ภายใตโครงการ.Government.Website.Protection.System.(GWP).ผูแทน กคค. และ กสท. ไดประชุม
หารือรวมกันระหวางบริษัท เอไจล แร็พ จํากัด ที่ดูแลเว็บไซตกรมและ.ThaiCERT.เมื่อวันที่.12.กุมภาพันธ.2562.
เวลา.13.30 น. ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อแกไขในสวนของ Coding ตามรายงาน
ผลการทดสอบหาชองโหวและคําแนะนําของ ThaiCERT ลาสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 โดยจากผลการทดสอบ
พบวามีชองโหวระดับความเสี่ยง High ลดลง ไมปรากฏวามีชองโหวเกี่ยวกับ SQL injection เหลือเพียงชองโหว
เกี่ยวกับ Cross Site Scripting โดยบริษัทฯ รับวาจะดําเนินการปรับแกไข Coding อีกครั้ง นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา
ชี้แจงเพิ่มเติม บริษัทฯ ทําหนังสือขอคืนหลักประกันสัญญา ซึ่งไดมีการประชุมรวมกับบริษัทฯ และขอใหบริษัทฯ
ดําเนินการแกไขตามที่ ThaiCERT ตรวจพบ พรอมจัดทําคูมือสําหรับ Admin โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 กอนคืนหลักประกันสัญญา
• การทดสอบหาชองโหวของระบบดวยซอฟตแวร OWASP Zed Attack
Proxy (ZAP) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ทดสอบชองโหวกับระบบที่พัฒนาโดยใช Framework ตางๆ เบื่องตน
ทดสอบ 1) ระบบชมรมจักรยานกรมสงเสริมการเกษตร (http://bikeclub.doae.go.th) ปจจุบันไมไดใชงาน พัฒนา
โดยใช SLIM Framework พบชองโหวระดับ critical -SQL injection เนื่องจากสามารถบันทึกไดโดยไมตอง login
2) ระบบควบคุมการรับคืนเงินเบิกเกินสงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืนของสวนราชการ (https://refund.doae.go.th)
รอเปดใชงาน พัฒนาโดยใช LaravelFramework พบวาสามารถปองกัน SQL Injection ได และมี Alert อื่นๆ ใน
ระดับไมรายแรง
• ความก า วหน า การติ ดตั้ ง และใช ง านระบบพิ สู จ น ตั ว ตนเพื่ อเข า ใช ง าน
อินเตอรเน็ต กรมสงเสริมการเกษตร ไดดําเนินการ 1) มีหนังสือขอความรวมมือใหเจาหนาที่ สังกัดกอง/สํานัก
ที่ประสงคจะใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ทําการลงทะเบียนขอมูล
ผูใชงาน ...
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ผูใชงานเพื่อเปดสิทธิ์ในการเขาใชงาน รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร ที่ กษ 1007/ว 136 ลงวันที่ 30
มกราคม 2562 2) ลงทะเบียนขอมูลผูใชงานผานระบบออนไลนที่เว็บไซต https://authen.doae.go.th 3) ทดสอบ
ติดตั้งและใชงานระบบพิสูจนตัวตนเพื่อเขาใชงานอินเตอรเน็ต ระหวางวันที่ 11 กุมภาพันธ – 31 มีนาคม 2562
ระหวางวันที่.11.–.22.กุมภาพันธ.2562.ทดสอบติดตั้งใชงาน.ณ.อาคาร.1.กรมสงเสริมการเกษตร แลวเสร็จบางสวน
ในชัน้ 4 ปญหาอุปสรรค พบ ผูใชงานบางสวนจํารหัสผานที่ตั้งไวไมได Admin ตองทําการรีเซตรหัสผานใหใหม เครื่อง
Printer ที่ตอผานอุปกรณ Hub ที่แตละกอง/สํานัก.นํามาติดตั้งใชงานเองไมสามารถพิมพได.แกไขโดยการทํา.
Whitelist.ใหกับ.Printer.โดยใชคา.Mac Address และอุปกรณ.ISE.ซึ่งทําหนาที่.Authentication.ไมมีฟงกชั่นที่ทําการ
Logout.ไดโดยตรง แกไขโดยการเขียน .bat ไฟลใหผูใชทําการ download พรอมจัดทําคูมือการใชงานระบบ
2) Computer and Network
• ระบบอินเตอรเน็ต 1) Domestic Traffic (การใชอินเตอรเน็ตภายใน
ประเทศ).ความเร็ว.1.GB.ใชงานอยู.52.28.MB.2).Inter.Traffic.(การใชอินเตอรเน็ตภายนอกประเทศ).ความเร็ว.
150.MB ใชงาน 13.95 MB 3) Broadband สวนกลาง ความเร็ว 500 MB ใชงาน 254.72 MB 4) Broadband
สวนภูมิภาค ความเร็ว 500 MB ใชงานอยู 250.62 MB ประธาน ตรวจสอบการใชงานอินเตอรเน็ตที่มีการใชงานสูง
• ทําการตรวจสอบและปรับเครื่องแมขายโดเมนเนม.(DNS.Server).โดเมน.doae
ใหรองรับมาตรฐาน EDNS ตามประกาศแจงเตือนของ THNIC โดยเว็บไซตที่ไมรองรับมาตรฐาน EDNS อาจใชงานไมได
หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ปจจุบัน DNS ของกรมสงเสริมการเกษตรรองรับมาตรฐาน EDNS แลว
• การ Monitoring ระบบที่เขารวมประกวด IPv6 โดยจะตองดําเนินการ
ผานหลักเกณฑ ดังนี้ 1) บริการเว็บไซต (Website) 2) บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 3) บริการโดนเมน
เนม (DNS) 4) การเพิ่มความปลอดภัยใหแกระบบโดเมน (DBSSEC) 5) IPv6 Ready Logo สําหรับเว็บไซต (IPv6 Logo)
• ประชุมหารือรวมกับบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด เพื่อเตรียม
ความพรอมโยกยายเว็บไซตระบบงานขึ้นระบบคลาวดตามโครงการจางเหมาบริการระบบคลาวด เพื่อใชประมวลผล
ระบบโปรแกรมของกรมสงเสริมการเกษตร จัดเก็บขอมูล สํารองและกูคืนระบบ ป 2562 จํานวน 7 เดือน เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 4/2 ผลการประชุมบริษัทฯ จะทําการเตรียม Resource Pool
ตามขอกําหนดใน TOR ใหพรอมใชงานภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 และทางกรมฯ แจงรายชื่อระบบงานใหบริษัทฯ
ทราบเพื่อทําการโยกยายขึ้นระบบคลาวด ซึ่งทางกลุมไดประสานทุกกลุมพิจารณาระบบงานที่จะนําขึ้นระบบคลาวด
เบื่องตนกลุมที่แจงชื่อระบบนําขึ้นระบบคลาวด กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ แจง 6 ระบบงาน คือ ระบบติดตาม
สถานะงบประมาณรายจายงบลงทุน กรมสงเสริมการเกษตร ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
ระบบ K-center ระบบจองหองประชุม ระบบรายงานขาวประชาสัมพันธ และระบบสารสนเทศโครงการพระราชดําริ
หยุดเผาชายแดนใต กลุมทะเบียนเกษตรกร ไมมีระบบ ในสวนกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ และกลุมพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล ยังไมแจง
3) Digital Literacy
• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมเปนวิทยากรบรรยายการ
ฝ กอบรมหลั กสู ต รการพั ฒ นาทั กษะด า นเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรั บ ผูป ฏิบัติงาน รุน ที่ 1 ระหวา งวัน ที่ 21 – 24
กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ บรรยายในหัวขอ แอปพลิเคชันสําหรับงาน
สงเสริมการเกษตร 4.0 และการประยุกตใชภูมิสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร ประธาน สอบถามผลการอบรม
จากผูเขารับการอบรม นายกฤษณะ พูลทรัพย วันแรกหลักสูตรของอาจารยอัศนีย กอตระกูล คอนขางเขาใจยาก
เพราะผูเ ขารับ การอบรมสว นใหญเ ปน เกษตรจังหวัด และเกษตรตําบล จะเขาใจปญ หาการปฏิบัติงานมากกวา
ซึ่งอาจารยสอน(ทฤษฎี) การนําปญหามาจับกับนวัตกรรมดิจิทัลตางๆ จากการแบงกลุมผูเขารับการอบรมจะไดแต
ปญหา สวนวิธีการแกไขจะนึกไมออกตองมีผูมาแนะนํา ประธาน การทําหลักสูตรครั้งหนาใหหารือกับสํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยีใหม
4) งานที่ ...
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4) งานที่ไดรับมอบหมาย (1) ระบบคลังรูปภาพ (PhogoStock) เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ 2562 ไดรวมบรรยายและแนะนําการใชงานระบบใหกับเจาหนาที่ฯ ณ โรงแรมเอบินาเฮา กรุงเทพฯ
(2) ระบบรายงานสถานการณการระบาดศัตรูพืช ดําเนินการเพิ่มในสวนของการเลือกสัปดาหการบันทึกขอมูล
ใหสามารถเลือกดูยอนหลังในสัปดาหที่บันทึกไปแลว และสราง Username และ Password ใหทางกองสงเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุย เพื่อนําสงตอทางผูบันทึกขอมูลในพื้นที่ตอไป (3) ระบบสงตอ/ตรวจแกหนังสือ
ราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.(Shared.Directory) ความกาวหนาการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน 2561 – 25 กุมภาพันธ 2562 กลุมทะเบียนเกษตรกร จํานวน 97 เรื่อง กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
จํานวน 90 เรื่อง กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 25 เรื่อง กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ จํานวน 63 เรื่อง
กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล จํานวน 26 เรื่อง (4) เจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขารวมอบรม
หลักสูตร Introduce Oracle Exadata Hardware and Oracle Linux ระหวางวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ 2562
ณ บริษัท ทรีโอ แอคเซส จํากัด ซึง่ เปนไปตามเงือ่ นไขสัญญาจางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลหลัก ป 2561
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.5 กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) ผลการดําเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผานแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook
ป.2562.ขอมูลตัดยอด.ณ.วันที่.25.กุมภาพันธ.2562.เปาหมายรอบที่ 1 จํานวน.171,000.ครัวเรือน ผลการดาวนโหลด
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 86,579 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 50.63 อุปกรณทั้งหมดที่ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน
Farmbook จํานวน 172,740 เครื่อง เกษตรกรที่ปรับปรุงดวยแอปพลิเคชัน Farmbook จํานวน 135,721 ครัวเรือน
จํานวนครั้งที่ใหบริการ 3,818,036 ครั้ง ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ตรวจสอบโหลด/คาคอนฟกต
ของระบบทะเบียนเกษตรกรและ Doae Farmbook นายประพนธ จิ้วจิ้น ที่ผานมาระบบชาตองดูวาติดที่ Firewall
หรือที่ใด แตเบื่องตนจะตรวจสอบคาคอนฟกตและดําเนินการแกไข นางรติยง บาโกะ จะตรวจสอบเรื่องของ Hardware
และจะหารือในทีมงานตอไป นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร จะประสานกองการเจาหนาที่ขอเปลี่ยนวันที่ตัดยอดขอมูล
ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัดขอ.2.9.2.ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดวย.Farmbook.จากวันที่.1
มีนาคม 2562 ออกไป
2) การเตรียมการพัฒนาระบบ GAP ดําเนินการ (1) ปรับระบบ GAP ใหสอดคลอง
กับแบบ F01 (ประกาศใชโดยกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562) (2) พัฒนา Service แปลงที่ขอ GAP
และผานประเมินเบื้องตนใหกรมวิชาการเกษตร (โดยมีการประชุมรวมกับกรมวิชาการเกษตร และจะทดสอบระบบ
ในวันที่ 12 มีนาคม 2562) (3) เชื่อมขอมูลระบุตัวตนเกษตรกรและสินคาใน GAP.กับระบบแปลงใหญ
3) ผลการดําเนินการระบบ E-Learning ขอมูลระหวางวันที่ 1 – 25 กุมภาพันธ 2562
จํานวนผูลงทะเบียน 906 ราย แบงเปน หลักสูตรระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 152 ราย หลักสูตรชํานาญการ
จํานวน 303 ราย หลักสูตรระดับปฏิบัติการ จํานวน 527 ราย หลักสูตรทั่วไป จํานวน 518 ราย และหลักสูตรเสริม
จํานวน 624 ราย
4) ความก า วหน า การจํ า หน า ยสิน คา ทางการเกษตรและผลิ ต ภัณ ฑแปรรู ป
ผา นระบบตลาดออนไลน (e-Market) ป 2562 แบงเปน รานคาที่สงขอมูลใหกับ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
จํานวน 17 รานคา และรานคาที่จําหนายสินคาในเว็บไซต Thailandpostmart จํานวน 11 รานคา
5) ติดตามการคัดเลือกผลไมเพื่อจําหนายออนไลนกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
(1) ทุเรียน นํารองที่แปลงใหญทุเรียน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี บรรจุกลองละ 1 ลูก ลูกละ 4 – 5 กิโลกรัม
ปริมาณที่จะขายผานออนไลนทั้งหมด 1,200 - 1,500 กิโลกรัม จําหนายออนไลนกลองละ 1,000 บาท เริ่มจําหนาย
ตนเดือนเมษายน 2562 (2) มังคุด.นํารองที่แปลงใหญมังคุดเขาคิชกุฏ อําเภอเขาคิชกุฏ จังหวัดจันทบุรี บรรจุกลอง
5.กิโลกรัม.ปริมาณที่จะขายผานออนไลนทั้งหมด.200.ตัน.อยูในระหวางตกลงราคาเริ่มจําหนายไดกลางเดือนเมษายน.2562
(3) ชมพู (พันธุเพชรสายรุง) กลุมวิสาหกิจชุมชนชมพูเพชรสายรุง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บรรจุกลองละ 2 กิโลกรัม
ตนทุนกลองละ 440 บาท ไปรษณียคาดการณจําหนายกลองละ 800 บาท เริ่มจําหนายตนเดือนมีนาคม 2562
ปริมาณ ...
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ปริมาณ 1,000 กิโลกรัม ประธาน ตรวจสอบขอมูลแปลงใหญไมผล เชน มะมวงอกรอง ลําไย ที่สามารถนํามา
จําหนายออนไลนได
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน.นางรติยง บาโกะ รายงานผลการดําเนินงาน
ทดสอบกูคืนขอมูล Server IP 11.0.0.165 และ 10.5.33.85 เมื่อวันที่ 31 มกราคม.2562.ประกอบดวย
1).ระบบการประชุมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร.2).ระบบคลังความรู.(K-Tank) 3).โครงการศูนยขยายพันธุพืช.
4).ระบบติดตามสถานะงบประมาณรายจายงบลงทุน.กรมสงเสริมการเกษตร 5) ระบบรายงานผลการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสงเสริมการเกษตร 6) ระบบบริหารศูนยจัดการดินพืชปุยชุมชน 7) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกขาว
ไปปลูกพืช ที่หลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562 8) โครงการตามงบประมาณรายจ ายเพิ่มเติ มประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 และกําหนดการทดสอบกูคืนขอมูล พรอมทดสอบหาชองโหวของระบบ ในวันที่.28 กุมภาพันธ.2562
เวลา 10.00 น. ณ หองศูนยปฏิบัติการเครือขาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การรับฟงขอคิดเห็นและขอรองเรียน นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร แจงตอที่ประชุม เดือนกุมภาพันธ 2562 มีเรื่องรองเรียน คือ ขอใหตรวจสอบการขอรับเงิน
ชวยเหลือโครงการคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาว.ป 2561.นางฉวีวรรณ.ขับคํา.
เลขที่.625/1.ยานนาวาเรสสิเดนท ซอยสาธุประดิษฐ.49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รองแทนมารดา
นางลําปาง ขันคํา อยูในพื้นที่ ตําบลกุดดินจี่ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู อยูระหวางตรวจสอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การเผยแพรประชาสัมพันธ นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนกุมภาพันธ.2562.ไดรายงานในระบบ http://reportnews.doae.go.th.จํานวน 7 ขาว (ตัดยอดวันที่.18
กุมภาพันธ 2562) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) และในเดือนมีนาคม 2562 มีแผนประชาสัมพันธ
ดังนี้.(1).กรณีที่เกษตรกรไมมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนานเกิน.3.ป.(2).โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว
หลังฤดูทํานา (พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์) (3) การขึ้นทะเบียน GAP ผลไม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวยุพ าพรรณ รัก บัว รายงานการพัฒ นาสมรรถนะของบุค ลากรศูน ยเ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 แบงเปน 2 สวน คือ
1. จัดโดย : หนวยงานภายนอก จํานวน 6 เรื่อง
1) อบรม : หลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนําเสนอขอมูล รุนที่ 4 เมื่อวันที่ 11
ถึง 14 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมเอบีนา เฮาส กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ผูเขาอบรม
คือ นายอุดมพงษ ตวงประยงค
2) อบรม : หลักสูตร เสริมสรางสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธเพื่อการสงเสริม
การเกษตร เมื่อวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมเอบีนา เฮาส กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี ผูเขาอบรม คือ นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา
3).อบรม.:.หลั ก สู ต ร.การสื่ อ สารเพื่ อ ประโยชน ส าธารณะ.รุ น ที่ . 3.วั น ที่ . 19.–.22
กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี ผูเขาอบรม คือ นายอุดมพงษ ตวงประยงค และนายสราวุธ วงศทรัพยสิน
4) อบรม : หลักสูตร การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูปฏิบัติงาน รุนที่ 1
วันที่.22.–.24.กุมภาพันธ.2562.ณ.โรงแรมทีเค.พาเลซ.แอนด.คอนเวนชั่น.เขตหลักสี่.กรุงเทพฯ.จัดโดย.สํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยี ผูเขาอบรม คือ นายกฤษณะ พูลทรัพย
5) อบรม ...

ห น า | 14
5) อบรม : โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานทักษะภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
หนวยงานภาครัฐ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 – 8 มีนาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัดโดย.ศู นยภาษา.คณะมนุษยศาสตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ผูเขาอบรม.คือ.นางสาวจารุพรรธน. เพ็งจันทร
นางสาวกิตติยา.รินเพ็ง และนายกฤษณะ พูลทรัพย
6) อบรม.:.การใชงานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร.GISagro.วันที่.28
กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) บางเขน
จัดโดย สทอภ. ผูเขาอบรม คือ นางสิริลักษณ นอยเคียง นายรังสี มุลิ นางสาวปยะพร ชึลเลอร และนางสุดสงวน ไพยรัตน
2. รวมเปนวิทยากรบรรยาย จํานวน 6 รายการ
1) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเปนผูจัดการแปลง บรรยายหัวขอ
ระบบตลาดสินคาอิเล็กทรอนิกส แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกร และฟารมเช็ค วันที่ 10 กุมภาพันธ 2562
ณ จังหวัดเชียงใหม วิทยากร คือ นายวรวุฒิ ออยหวาน
2) อบรม : การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล บรรยายหัวขอ การจัดทําแผนที่
การใชประโยชนที่ดิน วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค วิทยากร คือ นายสราวุธ วงศทรัพยสิน
3) อบรม.:.หลั ก สู ต ร.การพั ฒ นาทั ก ษะด า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน
บรรยายหัวขอ แอปพลิเคชันสําหรับงานสงเสริมการเกษตร 4.0 และการประยุกตใชภูมิสารสนเทศในงานสงเสริม
การเกษตร วันที่ 23 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ วิทยากร คือ
นางสิริลักษณ นอยเคียง และนายวรวุฒิ ออยหวาน
4) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการใชโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร
และการใชประโยชนจากขอมูลทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนที่ ป 2562 จํานวน 2 รุน ระหวางวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ 2562
ณ จังหวัดขอนแกน วิทยากร คือ นายอรุณชัย ศิริทรัพย นายสราวุธ วงศทรัพยสิน และนายธีระวัฒน เฉิดละออ
5) อบรม : เกษตรกรผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตรกร บรรยายหัวขอ การซื้อขาย
สินคาเกษตรออนไลนผานบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ณ จังหวัดนนทบุรี วิทยากร คือ
นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 บันทึกขอตกลงและตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป รายงานวาดําเนินการสงบันทึกขอตกลงและตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ใหกองการเจาหนาที่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 แนวทางการเลื่อนเงินเดือนขาราชการและเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 1 เมษายน 2562)
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป รายงานวากรมสงเสริมการเกษตร มีหนังสือแจงแนวทางการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการและเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําฯ ซึ่งฝายบริหารทั่วไปไดมีหนังสือแจงเวียนกลุม/ฝาย เพื่อแจงให
ขาราชการบันทึกตัวชี้วัดรายบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล.(DPIS).ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่.10.
มีนาคม.2562 โดยกองการเจาหนาที่จะปดระบบภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุม)
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
....................................................
(นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)
ผูจดรายงานการประชุม

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

