รายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ชั้น 2
ผูมาประชุม
1. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
2. นางสาวยุพา แซชื้อ
3. นายรุงศิริ ประสงค
4. นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
5. นายวรวุฒิ ออยหวาน
6. นางสิริลักษณ นอยเคียง
7. นางรัตนาภรณ เตียวประเสริฐ
8. นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา
9. นางรติยง บาโกะ
10. นายกิติศักดิ์ ปญญาทรานนท
11. นายพรชัย ทุราช
12. นายอุดมพงษ ตวงประยงค
13. นายอรุณชัย ศิริทรัพย
14. นายสราวุธ วงศทรัพยสิน
15. นายพิศาล สองมณี
16. นางสาวกิตติยา รินเพ็ง
17. นายกีรเดช โรจนกิจอนันต
18. นายขัตติยะ พรหมวาส
19. นางสาวยุพาพรรณ รักบัว
20. นางสาวนารีรัตน บัลลังก
21. นายฐิติพงษ วรสวัสดิ์
22. นางสาวภูรีนชุ ไกรรมย
23. นางสาวอุษณา หวาหาบ
24. นายณรงค รักอาชีพ
25. นางสาวชิลาวัลย เผามุนี
26. นายสุฤชัย คลายเชียงราก
27. นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์
28. นายพิริยะ ไหมสมบุญ
29. นายวีรภัทร ทวีทรัพย
30. นางสาวไกลกังวล เพชระบูรณิน
31. นางสาววัลยศิริ ไทยแท
32. นายนนทกานต ตรันเจริญ
33. นางสาวสิริรชา แกวหยอง

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน
ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร
ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
นักวิชาการแผนที่ภาพถายชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักสถิติ
นักสถิติ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
34.นายภูบดี ...
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34. นายภูบดี ศิวาวงศ
35. นางสาวปยะพร ชึลเลอร
36. นายปวเรศ ทองลอย
37. นายพงศกร เพ็ชรมงคล
38. นายนิรันดร ออนนอมดี
39. นางสาวสุดสงวน ไพยรัตน
40. นายธีระวัฒน เฉิดละออ
41. นางจีรวรรณ หนูเจริญ
42. นางสาวณัฏฐกานต นนทสด
ผูไมมาประชุม
1. นายสรายุทธ สิรภิ ูษิต
2. นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร
3. นายปาณัสม จรูญรัตน
4. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ
5. นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ
6. นางอาธิดา รักวงษ
7. นายกฤษณะ พูลทรัพย
8. นางสาวชมภู สนนุช
9. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย
10. นายรังสี มุลิ
11. นายประพนธ จิ้วจิ้น
12. นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนมจํารัส
13. นายปฐม บุญทองนุม
14. นางมลวิภา อรรถฐาเมศร

เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักสถิติ
นักสถิติ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
พนักงานราชการพิเศษ

ประชุม
ราชการ
ราชการ
อบรม
ลาปวย
ลาปวย
ลาปวย
ลาปวย

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลาวเปดประชุม
ประจําเดือนมีนาคม 2562 และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 กรมฯ มีคําสั่งยายขาราชการ คือ นายขัตติยะ พรหมวาส ตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย
ปฏิบัติการ จาก สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ปฏิบัติงานกลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล
ตามคําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร ที่ 349/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562
1.2 กรมฯ จางพนักงานราชการทั่วไป จํานวน 1 ราย คือ นางสาวณัฏฐกานต นนทสด
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานกลุมฐานขอมูลสารสนเทศ ตามคําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร ที่ 505/2562
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562
1.3 การขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) สามารถขออนุมัติอยูปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการได แตขอใหปฏิบัติงานที่กรมสงเสริมการเกษตร ไมใหปฏิบัติงานที่บาน
มติที่ประชุม รับทราบ.
ระเบียบวาระที่ 2 ...
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562
นางสาวยุพาพรรณ รักบัว เสนอรายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งที่ 2/2562 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 ทั้งนี้ ไดดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 พรอมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมครั้งที่ 3/2562 ขึ้นระบบ Meetbox ของศูน ยเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เว็บไซต http://ictc.meetbox.doae.go.th ไมมีผูแกไขรายงานฯ
มติที่ประชุม มอบกลุม/ฝาย ตรวจสอบรายงานการประชุม แจงฝายบริหารทั่วไปแกไขภายในวันที่ 26 มีนาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
3.1 งบประมาณป 2561 และงบประมาณป 2562 นางสาวนารีรัตน บัลลังก รายงาน
การจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2561
การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
กรณีมีหนี้ผูกพัน
1) จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลหลัก ป 2561 เบิกจายรายเดือน
จํานวน 12 เดือน สงเบิกจายแลว 7 เดือน เหลืออีก 5 เดือน
2) จางพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร ครบกําหนดงวดสุดทายวันที่ 12 กันยายน 2561
อยูระหวางการสงมอบและตรวจรับงานงวดสุดทาย.บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด แจงวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ใหบริษัทฯ จัดทําแผนการปฏิบัติงานฯ ซึ่งคาดวาบริษัทฯ
จะดําเนินการไมเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานฯ
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
และบริษัทฯ แจงวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 นางสิริลักษณ นอยเคียง บริษัทฯ
แจงเลื่อนการสงมอบงาน ครั้งที่ 2 โดยเงื่อนไขจะตองมีการอบรม 4 วัน ประธาน กรมฯ ทราบวาระบบจะแลวเสร็จ
ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ จะเลื่อนการสงมอบไมได ใหดําเนินการตามเงื่อนไขเดิม สงมอบภายในวันที่ 31
มีนาคม 2562
ทั้งนี้ ฝายบริหารทั่วไป ไดแจงขอขยายเวลาการเบิกจายเงินกันเหลื่อมปแบบมีหนี้ผูกพัน ป 2561 ไปใหกองคลัง
เรียบรอยแลว (ขอขยายเวลาเบิกไปอีก 6 เดือน จนถึงเดือนกันยายน 2562)
การจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2562
รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป.พ.ศ..2562.ณ.วันที่.25.มีนาคม.2562
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการทํา PO พรอมเบิกจายไดรอยละ 52.04 (ขอมูลจากเว็บไซตกองคลัง)
งบลงทุน ป 2562
1) จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร.โดยวิธ.ี e-bidding.กรมฯ อนุมัติรับราคาการจัดซื้อครุภัณฑ
7 กลุม 10 รายการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เปนเงิน 41,369,351 บาท กรมฯ ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว
กับผูขาย จํานวน 6 ราย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
2) จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding วงเงิน 554,000 บาท (ศสท.
ดําเนินการเอง) กรมฯ รับราคาแลว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เปนเงินทั้งสิ้น 498,513 บาท (รออุทธรณ 7 วัน
ทําการนับถัดจากวันที่ประกาศผูชนะ ครบกําหนดวันที่ 2 เมษายน 2562) มีเงินเหลือจาย 55,487 บาท
3) จางพัฒนาระบบงาน จํานวน 2 รายการ
3.1) พัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร
3.2) พัฒนาระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
รับราคา ...
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รับราคาการจางฯ 2 ระบบ เปนเงิน 1,073,500 บาท กรมฯ ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว กับบริษัท โคเดสก จํากัด
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 กําหนดสงมอบ 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ครบกําหนดสงมอบงานวันที่ 17
สิงหาคม 2562
4) จางพัฒนาระบบ.จํานวน.2.รายการ.โดยวิธี.e-bidding.(ศสท.ดําเนินการเอง).คณะกรรมการฯ
สรุป ผลการพิ จารณารับ ราคากั บบริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด ระบบสารสนเทศทางดานบริห ารองคกร เปน เงิน
540,000 บาท และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
เปนเงิน 560,000 บาท สรุปรวมรับราคา 2 รายการ เปนเงิน 1,100,000 บาท มีเงินเหลือจาย 116,700 บาท
5) จางพัฒนาระบบงาน.จํานวน.4.รายการ.วงเงิน.42,000,000.บาท อยูระหวางประกาศ
เชิญชวนฯ ในระบบ e-GP ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาในวันที่ 2
เมษายน 2562 คณะกรรมการฯ พิจารณาผลดูเอกสารไดตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2562 เปนตนไป
สรุปเงินงบลงทุนเหลือจาย 2,519,749 บาท ฝายบริหารทั่วไปแจงคืนกรมฯ แลว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
ประธาน หามคณะกรรมการพิจารณาผลการจางพัฒนาระบบ จํานวน 4 รายการ ออกพื้นที่
งบดําเนินงาน ป 2562
1) งบบริหารจัดการ (12.เดือน). ไดรับงบประมาณ จํานวน 675,191 บาท ใชไป
405,992.33 บาท คงเหลือ 269,198.67 บาท
2) คาจางเหมาบริการ 12 เดือน ไดรับงบประมาณ จํานวน 276,000 บาท ใชไป
274,041.29 บาท (จางพนักงานขับรถยนต 2 อัตรา และเชาเครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง) คงเหลือ 1,958.71 บาท
3) โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.งวดที่.1.และ 2 ไดรับงบประมาณ
จํานวน 15,182,288 บาท ใชไป 911,972.80 บาท (คาจางเหมาฯ รายเดือน รวม 432,000 บาท คาใชจาย
ในการเดินทางฯ 479,972.80 บาท) คงเหลือ 14,270,315.20 บาท ซึ่งมีแผนการใชและตัดเงินคืนกรมฯ ดังนี้
3.1).สัมมนาฯ จํานวน 516,800 บาท 3.2) คาจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลหลัก ป 2562
(วันที่ 17 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562) จํานวน 3,109,688 บาท กองคลัง แจงประกาศเผยแพรแผนฯ
เรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปฝายบริหารทั่วไปจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ 3.3) คาจางพิมพสมุดทะเบียน
เกษตรกร 1 ลานเลม จํานวน.10,000,000.บาท อยูระหวางจัดทํารางขอบเขตของงานและราคากลาง.3.4).คาใชจาย
ในการเดินทางฯ/ติดตามงาน/จัดซื้อวัสดุ/ประชาสัมพันธ.จํานวน 643,827.20 บาท ประธาน ใหกลุมจัดทําแผน
การติดตามงาน เลือกจังหวัดที่มีผลการดําเนินงานต่ําในแตละงาน โดยมอบกลุมทะเบียนเกษตรกรเปนผูประสานงาน
4) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ.ไดรับงบประมาณ.200,000.บาท
ใชไป 143,014.40 บาท คงเหลือ 56,985.60 บาท
5) จางเหมาบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบองคกร.ป.2562 ดําเนินการ 5.1).จางเหมาฯ.
จํานวน.3.เดือน.(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561) กับ บริษัท.กสท.โทรคมนาคม.จํากัด.(มหาชน).ตรวจรับ
และเบิ ก จ ายเรี ย บร อ ยแล ว .5.2).จ า งหมาฯ.จํ า นวน.2.เดื อ น.(เดื อนมกราคม.–.กุ มภาพั น ธ . 2562).จ า งโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง.(จางตอเนื่อง).กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูรับจางรายเดิม คณะกรรมการ
ตรวจรับจัดทําบันทึกตรวจรับงานฯ และสงกองคลังเรียบรอยแลวทั้ง 2 เดือน 5.3) จางเหมาฯ จํานวน 7 เดือน
(เดือนมีนาคม – กันยายน 2562) จางโดยวิธี e-bidding วงเงิน.10,207,750.บาท กรมฯ ลงนามกับบริษัท กสท
โทรคมนาคม.จํากัด.(มหาชน).เปนเงิน.9,010,470.บาท.(เดือนละ.1,287,210.บาท).เมื่อวันที่.18.กุมภาพันธ.2562
สัญญาจางเลขที่ 6/2562 มีเงินเหลือ 1,197,280 บาท (ตัดเงินคืนกรมฯ เรียบรอยแลว)
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 ไ ขป 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 ...
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งบประมาณ.500,000.บาท.กํ า หนดส งมอบงาน 90 วัน นับ ถัดจากวั น ลงนามในสั ญ ญา กรมฯ ลงนามสั ญญา
เมื่ อวัน ที่ 31 มกราคม 2562 ครบกํา หนดตามสัญ ญาวั น ที่ 1 พฤษภาคม 2562 6.3).จางเหมาบริการบุคคล
เพื่อดําเนินการเขาตรวจสอบแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย จํานวน.2.คน.จํานวน.10.เดือน.ภายในวงเงิน.
300,000.บาท.กรมฯ.จางเดือนละ 15,000 บาทตอคนตอเดือน เบิกจายรายเดือน 6.4) จางเหมาบริการระบบคลาวด
เพื่อใชประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมสงเสริมการเกษตรจัดเก็บขอมูล สํารองและกูคืนระบบ ดําเนินการจางฯ ใหม
โดยวิธี e-bidding จํานวน 7 เดือน (เดือนมีนาคม - เดือนกันยายน.2562).กรมฯ.ทําสัญญากับบริษัท อินเทอรเน็ต
ประเทศไทย.จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เปนเงิน 689,080 บาท เบิกจายรายเดือน รวม 7 เดือน
6.5) จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาพรอมรับประกันตัวอุปกรณทําความเย็น ระบบไฟฟา ระบบสํารองไฟฟา
ระบบเฝาระวัง.ระบบรักษาความปลอดภัยอุปกรณเครือขายและสายสัญญาณ.Fiber.Optic.พรอมการตอใบรับรอง
SSL.และซอฟต แวร .Antivirus.รวมถึ งการจั ดหาเจ าหน าที่ เ ข า มาตรวจสอบและแก ไขป ญหาของอุ ป กรณ ข างต น
เปนระยะเวลา.10.เดือน.งบประมาณ.850,000.บาท กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
กับบริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด เปนเงิน 800,000 บาท (1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 เบิกจาย 5 งวด
งวดละ 2 เดือน เปนเงิน 160,000 บาทตองวด)
รวมมีเงินเหลือจายทั้งหมด 1,025,920 บาท (จากยอดเงิน 4,000,000 บาท ใชไป 2,974,080 บาท) และขอใช
งบประมาณในการซอมแซมพื้นหองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ประธาน ทําเรื่องสงคืนเงินเหลือจาย
งบดําเนินงาน จํานวน 1,025,920 บาท พรอมทําเรื่องขอใชเงินเหลือจาย
มติที่ประชุม 1. รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
2. มอบ ฝบร. ดําเนินการสงคืนเงินเหลือจายงบดําเนินงานคืนกรมฯ และทําเรื่องขอใชเงินเหลือจาย
3.2 ผลการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2562
3.2.1 กลุมทะเบียนเกษตรกร นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1).ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562.
เปาหมาย 5.7 ลานครัวเรือน ผานระบบทะเบียนเกษตรกร จํานวน 1,532,966 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 21.07
ผาน Farmbook จํานวน 402,582 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 5.53 ผานระบบทะเบียนเกษตรกรและ Farmbook
จํานวน 1,809,411 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 24.86
2).ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป.และขาวนาปรัง ป.2561/62
ขาวนาป ผลการบั น ทึ ก 4,308,846 ครั ว เรือน 8,178,387 แปลง 58,619,311.46 ไร จั ดชุดตรวจสอบ
4,306,861 ครัวเรือน 8,139,013 แปลง 58,337,174.43 ไร ผานการตรวจสอบ 4,295,753 ครัวเรือน
8,074,591 แปลง 57,926,800.94 ไร ขาวนาปรัง ผลการบันทึก 472,726 ครัวเรือน 920,359 แปลง
8,035,853.67 ไร จัดชุดตรวจสอบ 288,439 ครัวเรือน 568,461 แปลง 5,219,903.44 ไร ผานการตรวจสอบ
149,854 ครัวเรือน 294,424 แปลง 2,836,506.21 ไร
3) ผลการโอนเงินโครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณ ภาพขา ว
ใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาว ปการผลิต 2561/62 กรมสงเสริมการเกษตรสงขอมูลใหธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ครั้งที่ 21 จํานวน 4,285,337 ครัวเรือน 57,790,250.41 ไร ธ.ก.ส. โอนเงิน
จํานวน 4,203,235 ครัวเรือน 57,525 ลานบาท คิดเปน 98.08 % คงเหลือ 82,102 ครัวเรือน และขออนุมัติ
วงเงินคาเก็บเกี่ยวฯ เพิ่มเติมทั้งสิ้น 5,068.73 ลานบาท.ขอมูลที่ยังไมไดโอนเงิน จํานวน 82,102 ครัวเรือน คิดเปน
1.95% แบงเปน ขอมูลปกติรอประมวลผลโอนเงิน จํานวน 62,102 ครัวเรือน ขอมูลผิดปกติจากสาเหตุ ตรวจสอบ
ขอมูลแปลงปลูกเพิ่มเติม จํานวน 5,000 ครัวเรือน รับเงินเกินสิทธิ์โครงการเดิมตองคืนเงินกอน 9,000 ครัวเรือน
และเลขที่บัญชีเงินฝาก จํานวน 6,000 ครัวเรือน
4) ผลการ ...
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4).ผลการดํา เนิ น งานปรั บปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรเดือนมี น าคม.2562
ดําเนินการ (1).จัดทําระบบรายชื่อเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน โครงการมาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาลมในประเทศ
(2) จัดทํารายชื่อเกษตรกรที่มีแตขอมูลพื้นฐานแตไมมีกิจกรรม (3) จัดทํารายชื่อเกษตรกรจะสิ้นสภาพหากไมมา
ปรับปรุงขอมูลเกิน 3 ป (ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563) (4) ปรับรายงานจาก 9 เขต เปน 6 เขต (5) ทําระบบ
คัดกรองเกษตรกรโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกพืชหลังนา ป 2561/62 ระยะเวลาดําเนินการเดือนมีนาคม
ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยมีเงื่อนไข (5.1) ไรละ 600 บาท ไมเกิน 15 ไร รวมไมเกิน 9,000 บาท (5.2) ไมเปน
เกษตรกรเขารวมโครงการพืชหลากหลาย (5.3) ไมเปนเกษตรกรเขารวมโครงการอาหารสัตว (กรมปศุสัตว) (5.4) ไมเปน
เกษตรกรเขารวมโครงการปลูกปอเทือง (กรมพัฒนาที่ดิน) (5.5) โครงการประชารัฐ ขาวโพดหลังนา 37 จังหวัด
สามารถเขารวมโครงการได (5.6) มันสําปะหลัง (ปรัง) สามารถดําเนินการได (ตองปลูกในที่นา) (5.7) เปนพื้นที่ที่มี
เอกสารสิทธิ์ (5.8) ออยและสับปะรด ไมสามารถเขารวมโครงการได (5.9) ขาวนาปรัง ป 2561/62 ไมสามารถ
เขารวมโครงการได
5).จํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่จะสิ้นสภาพการเปนเกษตรกร หากไมมาปรับปรุง
ขอมูลภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 รวมทั้งประเทศ จํานวน 896,871 ครัวเรือน แบงเปน สสก. 1 จังหวัดชัยนาท
65,408 ครัวเรือน สสก. 2 จังหวัดราชบุรี 62,617 ครัวเรือน สสก. 3 จังหวัดระยอง 41,174 ครัวเรือน สสก. 4
จังหวัดขอนแกน 275,187 ครัวเรือน สสก. 5 จังหวัดสงขลา 184,436 ครัวเรือน และสสก. 6 จังหวัดเชียงใหม
268,049 ครัวเรือน
6) 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 โดยยินยอมเสียคาปรับโดยไมมีเงื่อนไข
และจะสงมอบงานทั้งหมดตามสัญญาภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (4) คณะกรรมการไดประชุมเมื่อวันที่ 6
มีนาคม.2562.มีมติ ใหบ ริษัทฯ.จั ดทําเอกสารรายละเอีย ดการดําเนิน งานและแผนการดําเนิน งานจนถึ งวัน ที่. 14
พฤษภาคม.2562.โดยไดออกหนังสือแจงบริษัทฯ.เมื่อวันที่.8 มีนาคม.2562.(5).บริษัทฯ.ไดจัดทําเอกสารรายละเอียด
การดําเนินงานและแผนการดําเนินงานจัดสงใหคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 จะสรุปเสนอกรมฯ ตอไป
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2.กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ นางสิริลักษณ นอยเคียง รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1).รายงานสถานการณการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ขอมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562
ภาพรวมทั้งประเทศ ขาวนาปรังเนื้อที่เพาะปลูก 11,202,418.ไร.แผนควบคุมฯ.11,209,735.ไร พืชไรเนื้อที่
เพาะปลูก 1,427,458.ไร.แผนควบคุมฯ.4,042,897.ไร.พืชผักเนื้อที่เพาะปลูก 608,554.ไร.แผนควบคุมฯ.
828,546.ไร . พืช ไร และพื ช ผั กเนื้ อที่ เ พาะปลูก 2,036,012.ไร . แผนควบคุ มฯ.4,871,443.ไร เมื่อพิจ ารณา
การปลูกขาวนาปรัง พบวา มีการปลูกขาวนาปรังแลว จํานวน 69 จังหวัด
2) รายงาน ...
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2) รายงานการเปรียบเทียบขอมูลเนื้อที่ปลูกของพืชเศรษฐกิจ ปเพาะปลูก 2561/62
ระหวาง.รต..กับ.ทบก..แบงเปนขาว.พืชไร.และไมผล เชน ขาวนาป ขอมูล.รต..สูงกวา.ทบก..จํานวน 701,160 ไร
ขาวนาปรัง ขอมูล รต. สูงกวา ทบก. จํานวน 3,434,049 ไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขอมูล รต. สูงกวา ทบก. จํานวน
73,910.ไร.มันสําปะหลังโรงงาน.ขอมูล.รต..สูงกวา.ทบก..จํานวน.3,567,919.ไร.ยางพารา.ขอมูล.รต..สูงกวา
ทบก..จํานวน.9,603,099.ไร.ประธาน.ใหกลุมทะเบียนเกษตรกรหาพื้นที่ปลูกยางพารา.จากผลตางของขอมูล ทบก.
และขอมูล รต. โดยทําเมนูดึงขอมูลจาก รต. และทําหนังสือแจงจังหวัดทราบ เพื่อเปนการตามงาน
3) ใหบริการขอมูล.ประจําเดือนมีนาคม.2562.ตัดยอดขอมูล.ณ.วันที่.25.มีนาคม 2562
แบงออกเปน 3 ชองทาง คือ 3.1) ระบบใหบริการขอมูลสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร ปจจุบันมีผูสมัคร
เขาใช.448.ราย.เพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ.2562.จํานวน.134.ราย.มีการเขารับบริการขอมูล จํานวน 404 ครั้ง
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัย (45%) รายงานสถานการณการผลิต (30%).การปฏิบัติงาน (13%) อื่นๆ.(12%).ขอมูล
ที่มีการขอมากที่สุด.3.อันดับแรก.:.ขาวนาป.ทานตะวัน และกระเจี๊ยบเขียว ตามลําดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด 92.5 % 3.2) เว็บไซต www.agriinfo.doae.go.th มีการเขารับบริการขอมูล จํานวน 20,113 ครั้ง
ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 66% ขอมูลที่มีการขอมากที่สุด.3.อันดับแรก.:.ขอมูลภาวะการผลิตพืช
(รต.) ป 2559 ขอมูลพื้นฐานและขอมูลการเกษตร 77 จังหวัด และจํานวนผูขึ้นทะเบียนเกษตรกร 3.3) E-mail
ผูขอรับบริการขอมูล จํานวน 22 ราย สวนใหญเปนนักศึกษา 45.5% ความพึงพอใจตอคุณภาพขอมูลอยูในระดับ
มากถึงมากที่สดุ.90.9%.ความพึงพอใจตอความเร็วในการจัดสงอยูในระดับมากถึงมากที่สุด.95.5%
4).Big Data Big.Data/Open.Data.กระทรวงเกษตรและสหกรณ.การดําเนินงาน
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 2) ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31
มกราคม 2562 3) ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 4) ประชุมคณะทํางานฯ
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 งานที่ไดดําเนินการจัดสงกระทรวงฯ แลว ไดแก การสํารวจและรวบรวม
ขอมูลของหนวยงานเพื่อทบทวนความพรอม คัดเลือกและยืนยัน การเปนเจาของขอมูล กอนเชื่อมโยงเขาสูฐานกลาง
ของกระทรวงฯ 5) กําหนดประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาขอมูล
ที่จะจัดสงใหกระทรวงฯ.ภายในวันที.่ 29.มีนาคม.2562.ไดแก.Data.Category และ.Metadata.(Business.&.Technical)
5) ผลการดําเนินงานดานแผนที่
5.1) ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตัดยอดขอมูล วันที่ 25 มีนาคม 2562
• ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ป 2562 เปาหมาย 1 ลานแปลง
ดําเนินการไดจํานวน 1,060,393 แปลง คิดเปนรอยละ 106.04
• ผลการวาดแปลงแบบสะสม 4 ป จํานวน 13,778,870 แปลง
• คะแนนตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ป 2562 รอบที่ 1 จังหวัดที่ไดคะแนน 5
มี 74 จังหวัด คะแนน 4 มี 3 จังหวัด (จังหวัดบึงกาฬ อุทัยธานี และจังหวัดนราธิวาส)
5.2) การตรวจสอบความผิดพลาดของขอมูลวาดแปลง พบ 6 กรณี ไดแก
ความผิดพลาดทางโปรเจคชั่นของขอมูล (31,187 แปลง) ความผิดพลาดเชิงเรขาคณิตของรูปแปลง (4,964 แปลง)
แปลงซอนทับกัน ขนาดแปลงเล็กเกินกวา 0.25 ไร ขนาดแปลงใหญเกินกวา 500 ไร คํานวณขนาดแปลงใหม
(shp_rai) ดําเนินการตรวจสอบขอมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกร (Column act_rai)
6).ความกาวหนาในการพัฒนาระบบรายงานพื้นที่ บริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด
ทําหนังสือแจงยินยอมใหเสียคาปรับโดยไมมีเงื่อนไขและประเมินคาดการณวา จะสามารถพัฒนาระบบใหแลวเสร็จได
ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และจะสามารถจัดอบรมระยะเวลา 4 วันไดหลังจากสงงานใหคณะกรรมการตรวจรับพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.3 กลุม ...
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3.2.3 กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) ระบบโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา
ขอมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 (1) รับสมัครเกษตรกรรวมโครงการ จํานวน 87,563 ครัวเรือน 133,803 แปลง
740,947 ไร ยืนยันการเพาะปลูก จํานวน 83,915 ครัวเรือน 127,871 แปลง 704,033.25 ไร คิดเปนรอยละ
95.02 (ปรับปรุงขอมูลในระบบ ทบก.แลว จํานวน 83,062 ครัวเรือน 126,198 แปลง 693,957.25 ไร คิดเปน
รอยละ 98.57 และยังไมปรับปรุงขอมูลในระบบ ทบก. จํานวน 1,239 ครัวเรือน 1,671 แปลง 10,076 ไร คิดเปน
รอยละ 1.43) และยืนยันไมมีการเพาะปลูก 4,761 ครัวเรือน 5,932 แปลง 36,913.75 ไร คิดเปนรอยละ 4.98
2) ระบบโครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562
ข อมู ล .ณ.วัน ที่. 25.มี น าคม.2562.จํ า นวน.51.จังหวัด.พื้น ที่เปาหมาย.200,000.ไร . ผลการรับ สมัคร.จํานวน
24,377 ราย 31,694 แปลง 184,837.25 ไร ผลการยืนยัน จํานวน 21,935 ราย 28,150 แปลง 162,945.25 ไร
ผลการตรวจแปลง จํานวน 21,832 ราย 28,022 แปลง 144,857.25 ไร ผลการเห็นชอบ จํานวน 12,291 ราย
15,533 แปลง 84,869.75 ไร
3) ระบบฐานขอมูลโครงการพระราชดําริ ประชุมรวมระหวางศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กองแผนงาน และกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 มติที่ประชุมใหพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการพระราชดําริรวมกับระบบฐานขอมูล
เกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร ที่ดําเนินการพัฒนาระบบงานใหม ในป 2562 ซึ่งไดประชุมวิเคราะห
แบบบันทึกขอมูลโครงการพระราชดําริสวนของเกษตรกรตนแบบ จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562
และวันที่ 12 มีนาคม 2562
4) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ (Linkage Center) กรมการปกครอง ไดสรางชื่อผูใชงานที่มีสิทธิ์เรียกใชขอมูลจากทะเบียนราษฎร 908 ราย
เพื่อดําเนินการเชื่อมโยงขอมูล 5 หัวขอ ดังนี้ (1) แบบคําขอจดทะเบียน (สวช.01) (2) แบบคํารองคัดคานการจดทะเบียน
(สวช.02) (3) แบบคํารองขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (สวช.04) (4) แบบคํารองอุทธรณคัดคานการไมรับจดทะเบียน
หรือเพิกถอนทะเบียน (สวช.06) (5) แบบคํารองทั่วไป (สวช.07) ดําเนินการทดสอบการติดตั้งระบบ เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ 2562 ตามระบบติดตั้งใหมของกรมการปกครอง จัดทําคูมือและวิดีทัศนวิธีการติดตั้งโปรแกรม พรอมเปด
ใชระบบงานในวันที่.1.เมษายน.2562.ประธาน.ขอมูล.4.ระบบที่สงกระทรวงฯ.ใน.Big.Data.ใหแตละกลุมที่รับผิดชอบงาน
จัดทําขอมูล มอบหมายผูเชี่ยวชาญเปนผูดูแล
5) ระบบรายงานข อ มู ล ด า นอารั ก ขาพื ช และจั ด การดิ น ปุ ย เมื่ อ วั น ที่ . 30.
มกราคม.2562 ไดประชุมรวมกับกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย.(กอป.) ในรายละเอียดความตองการ
ของแตละระบบงานที่ไมชัดเจน.มติที่ประชุม.ให.กอป..จัดทําขั้นตอนกระบวนงาน.ความตองการของระบบงาน.เพื่อจะได
ทราบรายละเอียดของแตละระบบงาน และทําการเชื่อมโยงของแตละระบบงาน ซึ่ง กอป. ไดแจงรายละเอียดมาแลว
และจากการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมสงเสริมการเกษตร CIO ตองการใหบางหัวขอจัดทําเปนแอปพลิเคชัน
ซึ่งจะหารือในรายละเอียดกับ กอป. ตอไป
6) จางพัฒนาระบบ จํานวน 4 รายการ ปงบประมาณ 2562 (1) ขออนุมัติรับ
ราคาจางพัฒนาระบบกับบริษัท โคเดสก จํากัด จํานวน 2 รายการ คือ ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
สงเสริมการเกษตร เสนอราคา.531,500.บาท.ระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เสนอราคา.542,000.บาท
กรมฯ ลงนามในสัญญาจางเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน ครบกําหนดสัญญาวันที่ 11
กันยายน 2562 Kick Off ระบบวันที่ 5 มีนาคม 2562 ประชุมเก็บความตองการแลว จํานวน 3 ครั้ง กําหนดสงงาน
งวดที่ 1 ภายใน 60 วัน ครบกําหนดวันที่ 17 เมษายน 2562 (2) ดําเนินการจางพัฒนาระบบ จํานวน 2 รายการ
คือ ระบบสารสนเทศทางดานบริหารองคกร วงเงิน 540,000 บาท และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูลศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล วงเงิน 560,000 บาท สรุปรับราคากับบริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด
ราคารวม 1,100,000 บาท
7) ระบบฐาน ...
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7) ระบบฐานขอมูลงานวิจัยสงเสริมการเกษตร ไดรับแจงจากกองวิจัยและพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร (กวพ.) ใหดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยสงเสริมการเกษตร ทดแทนระบบงานเดิม
ซึ่งมีการพัฒนามาตั้งแตป 2538 มีฐานขอมูลเปน Access โดยตองการใหมีการเสนอผลงาน ว.1 และ ว.3 ผานระบบ
ออนไลน สามารถติดตามผลการอนุมัติงานวิจัย รวมถึงเปนฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นได ซึ่งอยูระหวาง
การวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยมีการหารือรวมกับเจาหนาที่ กวพ. แลว 2 ครั้ง และไดดําเนินการจัดทําแบบบันทึกขอมูล
นักวิจัย ซึ่งไดเชื่อมโยงกับฐานขอมูล DPIS เบื้องตนแลว
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.4 กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ผูอํานวยการ
กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) Cyber Sercurity
• ดําเนินการแกไขปญหาเว็บไซต กรมสงเสริ มการเกษตรถูกแฮ็ก.รว มกั บ
ThaiCERT.ภายใตโครงการ.Government.Website.Protection.System.(GWP).อยูระหวางรอบริษัท.เอไจล.แร็พ.จํากัด
ดําเนินการปรับแกไข.Coding.ใหแลวเสร็จตามที่ไดประชุมไปเมื่อวันที่.12.กุมภาพันธ.2562.เมื่อบริษัทฯ.แกไข.Coding
เรียบรอย จะดําเนินการแจง ThaiCERT เพื่อทดสอบหาชองโหวอีกครั้ง
• ความก า วหน า การติ ดตั้ ง และใช ง านระบบพิ สู จ น ตั ว ตนเพื่ อเข า ใช ง าน
อิ น เตอร เ น็ ต กรมส ง เสริ มการเกษตร.ดํ า เนิ น การ.1).มี ผู ล งทะเบี ย นข อ มู ล ผูใ ช งานผ านระบบออนไลน ที่ เว็ บ ไซต
https://authen.doae.go.th.จํ า นวน.689.คน.จากเจา หนา ที่ สว นกลางทั้ ง หมด.899.คน.2).ดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง
และใชงานระบบพิสูจนตัวตนเพื่อเขาใชงานอินเตอรเน็ต ระหวางวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562
ติดตั้งไปแลว 3 อาคาร ไดแก อาคารกรมสงเสริมการเกษตร (อาคาร 1) อาคารวิสาหกิจชุมชน (อาคาร 5) และอาคาร
เบญจสิริกิติ์ (อาคาร 3) 3) ปญหาอุปสรรค พบวา ผูใชงานบางสวนจํารหัสผานที่ตั้งไวไมได Admin ตองทําการรีเซต
รหัสผานใหใหม ผูใชงานบางสวนยังไมไดลงทะเบียนขอมูลผูใชงาน แกไขโดยใหผูใชงานลงทะเบียนฯ ณ จุดที่ทีมงาน
เขาไปดําเนินการ และมีเครื่อง Printer ที่ตอผานอุปกรณกระจายสัญญาณ Hub ที่แตละหนวยงานนํามาติดตั้งใชงาน
ไมสามารถพิมพได แกไขโดยการอนุญาตให Printer ไมตองตรวจสอบรหัสผาน โดยใชคา Mac Address ของเครื่อง
Printer เปนตัวควบคุม
2) Computer and Network
• ระบบอินเตอรเน็ต 1) Domestic Traffic (การใชอินเตอรเน็ตภายในประเทศ).
ความเร็ว.1.GB.ใชงานอยู.92.78.MB.2).Inter.Traffic.(การใชอินเตอรเน็ตภายนอกประเทศ).ความเร็ว.150.MB
ใชงาน 42.48 MB 3) Broadband สวนกลาง ความเร็ว 500 MB ใชงาน 282.83 MB 4) Broadband สวนภูมิภาค
ความเร็ว 500 MB ใชงานอยู 139.18 MB
• รวมประชุมหารือกับบริษัท ทรีโอ แอคเซส จํากัด เพื่อแกไขปญหากรณี Users
เขาใชงานระบบ Farmbook/Farmcheck พรอมๆ กันหลายคน แลวระบบชา/เขาใชงานไมได เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
เวลา 9.30 น. ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ผลการประชุม บริษัทฯ แจงวาปญหาระบบชา
ไมไดเกิดจาก DNS ใหแกไขดวยการปรับแกคา Connection/Round Robin บนเครื่อง Application Server ของระบบ
ขางตน ดวยการคอนฟก Connection String
• การรวมแกไขปญหาระบบทะเบียนสินทรัพย (Asset) กับ ทีมงาน กสท.
เนื่องจากระบบชา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ หอง กคค. โดยทําการตรวจสอบ Log Files บนเครื่องแมขาย
ระบบงาน และแกไขดวยการปลดการตั้งคา https ของระบบทะเบียนสินทรัพยออกชัว่ คราว
• การเตรียมความพรอมและดําเนินการโยกยายเว็บไซตระบบงาน ขึ้นระบบ
Cloud.ตามโครงการจางเหมาบริการระบบคลาวด.เพื่อใชประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมสงเสริมการเกษตร.จัดเก็บขอมูล
สํารองและ ...
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สํารองและกูคืนระบบ ป 2562 จํานวน 7 เดือน รวมกับทีมงานบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด โดยวันที่ 1
ถึง 8 มีนาคม 2562 ดําเนินการสราง/คอนฟกเครื่องแมขายเสมือนสําหรับ Database แลวเสร็จ แบงเปน MySQL
Server จํานวน 2 เครื่อง และ MS SQL Server จํานวน 1 เครื่อง วันที่ 11 – 22 มีนาคม 2562 ดําเนินการสราง/คอนฟก
เครื่องแมขายเสมือนสําหรับ Application แลวเสร็จ แบงเปน Windows Server 2016 จํานวน 2 เครื่อง และUbuntu
18.04.จํ านวน.4.เครื่ อง.สํ า หรั บ ระบบงาน/เว็บ ไซตที่จ ะนําขึ้น ระบบ.Cloud.คื อ .ระบบหองสมุดอิ เล็กทรอนิก ส
ระบบแผนปฏิ บั ติ ร าชการผู บ ริ ห าร.ระบบติ ด ตามสถานะงบประมาณรายจ า ยงบลงทุ น กรมส ง เสริ ม การเกษตร
ระบบสารสนเทศกองสงเสริมโครงการพระราชดําริฯ ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (e-project)
ระบบรายงานขาวประชาสัมพันธกรมสงเสริมการเกษตร ระบบศูนยบริการองคความรูการเกษตร (K-Center)
และระบบการจองหองประชุม
3) Digital Literacy เจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขารวม
อบรมการใชงานระบบมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูล (ESB) เมื่อวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม
ศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสัญญาซื้อระบบมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูล
4) งานที่ไดรับมอบหมาย (1) ระบบรายงานสถานการณการระบาดศัตรูพืช
ดําเนินการจัดทําชื่อเขาใชงานและรหัสผานสงตอใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย (กอป.) เรียบรอย
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มีประชุมเพิ่มเติมในสวนของการบันทึกจุดสํารวจ และสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม
ทาง กอป. จะลงพื้นที่เพื่อนําโปรแกรมใหมใหเจาหนาที่ในพื้นที่ทดสอบระบบ (2) ระบบสงตอ/ตรวจแกหนังสือราชการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.(Shared.Directory).ความกาวหนาการดําเนินงานตั้งแตวันที่.1.พฤศจิกายน.2561
ถึง 22 มีนาคม 2562 กลุมทะเบียนเกษตรกร จํานวน 112 เรื่อง กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ จํานวน 67 เรื่อง
กลุมพัฒ นาระบบสารสนเทศ.จํ านวน.29.เรื่อง.กลุ มระบบเครือขายคอมพิว เตอรฯ.จํ านวน.86.เรื่อง.กลุมพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล จํานวน 40 เรื่อง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.5 กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล นายวรวุฒิ ออยหวาน รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) ผลการดําเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผานแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook
ป.2562.ขอมูลตัดยอด.ณ.วันที.่ 22.มีนาคม.2562.ผูใชงาน 248,147 เครื่อง ใหบริการ 7,086,108 ครั้ง ใชแจง
ขอมูลการเพาะปลูก การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแลว 400,540 ครัวเรือน
• แอปพลิชัน DOAE Farmbook พรอมใชงานทั้ง Play Store และ Apple
Store บนเครื่อง iPhone และ iPad และ Android สามารถแจงขอมูลการเพาะปลูกขาว ออย ยาง ปาลม ขาวโพด
ไม ผ ล ไม ยื น ต น พื ช ผั ก ฯลฯ ตรวจสอบความถูกตองขอมูล กิจ กรรมการเกษตรของครัวเรือนในระบบฐานข อมู ล
ทะเบียนเกษตรกร และติดตามสิทธิ์ตามมาตรการโครงการภาครัฐ
• การแจงเตือนในระบบการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดวยแอปพลิเคชัน
Farmbook ตั้งแตขั้นตอนเกษตรกรแจงขอมูลผานระบบ Farmbook การจัดชุดติดประกาศ (แจงสถานะใหเจาหนาที่)
ผาน/ไมผาน/ยกเลิก/ตีกลับ (แจงสถานะใหเกษตรกรทราบผาน/ไมผาน และแจงสถานะยกเลิก ตีกลับใหเจาหนาที่)
โดยแจงเตือนเปนรอบวัน(ชวงเชา) ผานหมายเลขโทรศัพทที่ลงทะเบียนไว
2) แปลงใหญ.ป.2559.–.2562.จํานวน.12.รายการ.ไดแก.ขาว พืชไร.ผลไม.ไมยืนตน
ปศุสัตว ผัก/สมุนไพร ประมง หมอนไหม ไมดอกไมประดับ แมลงเศรษฐกิจ กลวยไม และนาเกลือ ขอมูลแปลงใหญ
5,460 แปลง สมาชิกรวม 374,095 ครัวเรือน (ขอมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกร) พื้นที่รวม 5,159,467.48 ไร
ไดมาตรฐาน GAP 114,576 ราย
3) ผลการดําเนินการระบบ E-Learning ขอมูลระหวางวันที่ 1 มกราคม – 26
มีนาคม.2562.จํานวนผูลงทะเบียน.1,011.ราย.แบงเปน.หลักสูตรระดับชํานาญการพิเศษ.จํานวน.176.ราย หลักสูตร
ชํานาญการ ...
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ชํ า นาญการ.จํ านวน.334.ราย.หลั กสู ต รระดั บ ปฏิ บั ติ การ.จํ านวน.597.ราย.หลั กสู ต รทั่ ว ไป.จํ านวน.588.ราย
และหลักสูตรเสริม จํานวน 682 ราย
4) แอปพลิเคชันรายนามผูใชโทรศัพท สํานักงานเลขานุการกรม ขอความรวมมือ
จัดทําแอปพลิเคชันรายนามผูใชโทรศัพท.เพื่อรองรับการคนหาหมายเลขโทรศัพทและติดตอการสื่อสารไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
ดําเนินการพัฒนาเรียบรอยแลว
5) แอปพลิเคชัน DOAE Market สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ขอความรวมมือ
จัดทําแอปพลิเคชัน.DOAE.Market.เพื่อจัดเก็บขอมูลดานการตลาด.โดยเจาหนาที่ระดับจังหวัดเปนผูบันทึกขอมูล
ดําเนินการพัฒนาแลว 95%
6) ความกา วหน า การจํา หนา ยสิน คา ทางการเกษตรและผลิ ต ภัณ ฑแปรรู ป
ผานระบบตลาดออนไลน (e-Market) ป 2562 สินคาที่ขึ้นจําหนายประจําเดือนมีนาคม 2562 1) ทุเรียนมาบโอน
เกษตรแปลงใหญจันทบุรี ยอดขายตั้งแตวันที่ 1 – 22 มีนาคม 2562 จํานวน 97 ลูก เปนเงิน 97,000 บาท
2) ชมพูเพชรสายรุง ตําบลหนองโสนเพชรบุรี ยอดขายตั้งแตวันที่ 1 – 22 มีนาคม 2562 จํานวน 144 กลอง
เปนเงิน 114,800 บาท 3) เมล็ดเมลอน นําวางจําหนายเดือนมีนาคม 2562 แผนการคัดเลือกผลไมในการจําหนาย
เบื่องตนไดประสานจังหวัดลําพูน จะนําลําไยวางขายในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และมะมวง จังหวัดกาฬสินธุ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน.ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ
รายงานผลการดําเนินงาน
1) ผลการทดสอบกูคื น และหาชอ งโหวข องระบบดว ยซอฟต แวร. OWASP.Zed.Attack
Proxy (ZAP) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองศูนยปฏิบัติการเครือขาย ดําเนินการทดสอบ
ระบบ RBM E-Project และระบบการจองหองประชุม (Windows) สามารถกูคืนได สําหรับการทดสอบหาชองโหว
ของระบบการจองหองประชุม สามารถปองกัน SQL Injection ได มีคําเตือนความเสี่ยงเกี่ยวกับ Cross Site Scripting,
HTTP response header Remote OS Command Injection, Private IP Disclosure , Directory Browsing
2) กําหนดการทดสอบกูคืนขอมูล.พรอมทดสอบหาชองโหวของระบบ.ในวันที่.26.มีนาคม.2562
เวลา.13.30.น..ณ.ห อ งศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข า ย.ดํ า เนิ น การทดสอบกู คื น แพลตฟอร ม .Linux.Ubuntu.ได แ ก
ระบบสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร ระบบสารสนเทศสงเสริมการเกษตร ระบบการจัดซื้อจัดจางกรมสงเสริม
การเกษตร และเว็บประชาสัมพันธงาน Beijing Expo 2019
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การรับฟงขอคิดเห็นและขอรองเรียน นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร แจงตอที่ประชุม เดือนมีนาคม 2562 มีเรื่องรองเรียน คือ ขอใหพิจารณาการลงทะเบียนเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว ผูรอง นายพัด เจริญรัตน อยูบานเลขที่ 1143 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ตรวจสอบแลวพบวา เกษตรตําบลเขมงวดกับคูมือ ซึ่งเกษตรกรทําการปลูกแลวไมมาแจงภายใน
60 วัน เกษตรกรจึงรองวาเกษตรตําบลไมรับขึ้นทะเบียน เบื่องตนใหแนวทางวา ลงตรวจแปลงจริง และใชเวทีชุมชน
ตรวจสอบ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การเผยแพรประชาสัมพันธ นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนมีนาคม.2562.ไดรายงานในระบบ http://reportnews.doae.go.th.จํานวน 5 ขาว (ตัดยอดวันที่.25
มีนาคม 2562) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) จากการประชุมคณะทํางานประชาสัมพันธ ศสท.
ไดสงประเด็นประชาสัมพันธไตรมาส 3 ในเรื่องเกษตรกรไมมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนานเกิน.3.ป ซึ่งรองอธิบดี
ไดแบงการประชาสัมพันธเปนเชิงนโยบาย (สลก. ดําเนินการ) เชิงปฏิบัติการ (สสก.แจงจังหวัดประชาสัมพันธในเวที
ระดับจังหวัด DW) จะประสาน กทก. เพื่อขอขอมูลตอไป และการขายสินคาผานระบบตลาดออนไลน (e-Market)
ในยุคเกษตร ...

ห น า | 12
ในยุคเกษตรดิจิทัล จะประสานทาง กนก.ในชวงเดือนที่สินคาจะออก ประธาน เกษตรกรในกลุมไมมาปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกลุมที่ไมมาขึ้นทะเบียน อาจเปนกลุมเดียวกัน ให กทก.ประสาน กวข. ทําหนังสือแจงจังหวัดเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนเกษตรกร ในประเด็น 1) รายชื่อเกษตรกรที่ไมมาปรับปรุงภายใน 3 ป 2) เกษตรกรที่มีการเพาะปลูก
ตามรายงาน รต. แตไมไดขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหจังหวัดจัดทําแผนประชาสัมพันธ พรอมเรงรัดการขึ้นทะเบียนใหครบถวน
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําเดือนมีนาคม 2562 แบงเปน 2 สวน คือ
1. จัดโดย : หนวยงานภายนอก จํานวน 3 เรื่อง
1) อบรม : หลักสูตร การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับหัวหนางาน รุนที่ 1
วัน ที่ . 9.–.11.มี น าคม.2562.ณ.โรงแรมที เ ค.พาเลซ.กรุงเทพฯ.จัดโดย.กรมสงเสริมการเกษตร.ผูเขาอบรม.คื อ
นายรุงศิริ ประสงค
2) สัมมนา.:.การใหความรูเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล.พ.ศ....
และรางพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร.พ.ศ......วันที่.19.มีนาคม.2562.ณ.สถาบันวิชาการทีโอที
จังหวัดนนทบุรี.จัดโดย.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.ผูเขาสัมมนา.คือ.นางสาวมนัชญา.อุทัยฉาย.และนางอาธิดา รักวงษ
3) สัมมนา : โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ ประจําป
งบประมาณ.พ.ศ..2562.วัน ที่ . 25.–.29.มี น าคม.2562.ณ.เดอะเลกาชี.ริเวอรแคว.รีส อรท.จังหวัดกาญจนบุรี
จัดโดย สํานักงาน ก.พ. ผูเขาสัมมนา คือ นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ
2. รวมเปนวิทยากรบรรยาย จํานวน 2 รายการ
1) อบรม : หลักสูตร การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูปฏิบัติงาน บรรยายหัวขอ
แอปพลิเคชันสําหรับงานสงเสริมการเกษตร 4.0 และการประยุกตใชภูมิสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร.วันที่.2.
มีนาคม.2562.ณ.โรงแรมทีเค.พาเลซ.แอด.คอนเวนชั่น.กรุงเทพฯ.วิทยากร.คือ.นายวรวุฒิ.ออยหวาน และนางสิริลักษณ นอยเคียง
2) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเปนผูจัดการแปลง บรรยายหัวขอ
การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบแอปพลิเคชัน.วันที่.14.มีนาคม.2562.ณ.จังหวัดสมุทรสงคราม.วิทยากร.คือ.นายประพนธ.จิ้วจิ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
....................................................
(นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)
ผูจดรายงานการประชุม

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

