
รายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครั้งท่ี 4/2562  
เม่ือวันจันทรท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. 

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

             34.นางสาวสิริรชา ... 
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34. นางสาวสิริรชา  แกวหยอง  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
35. นางสาวชมภู  สนนุช  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
36. นายภูบดี  ศิวาวงศ  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
37. นางสาวปยะพร  ชึลเลอร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
38. นายปาณัสม  จรูญรัตน  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
39. นายปวเรศ  ทองลอย  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
40. นายพงศกร  เพ็ชรมงคล  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
41. นายนิรันดร  ออนนอมดี  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
42. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน  เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย  
43. นายธีระวัฒน  เฉิดละออ  เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย  
44. นางมลวิภา  อรรถฐาเมศร  พนักงานราชการพิเศษ  

ผูไมมาประชุม 
1. นางอาธิดา  รักวงษ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ติดงานดวน 
2. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ติดงานดวน 
3. นายรังสี  มุล ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ติดงานดวน 
4. นางสาวณิวัฒนา  ตั้งชนมจํารัส  นักสถิติ ติดงานดวน 
5. นางสาวอุษณา  หวาหาบ  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบรม 
6. นายปฐม  บุญทองนุม  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร ลาพักผอน 
7. นางสิริลักษณ  นอยเคียง  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายชํานาญการพิเศษ ลาพักผอน 
8. นางอนงคนาฏ  ศรีรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ลาพักผอน 
9. นายพิริยะ ไหมสมบุญ  นักสถิติ ลาพักผอน 
10. นางสาววัลยศิริ  ไทยแท  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร ลาปวย 
11. นางจีรวรรณ  หนูเจริญ  เจาพนักงานธุรการ ลาปวย 
12. นางสาวณัฏฐกานต  นนทสด  เจาพนักงานธุรการ ลาปวย 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 กระทรวงฯ มีคําส่ังแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้ 

1) นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม ตําแหนงผูอํานวยการกองแผนงาน ข้ึนดํารงตําแหนงรองอธิบดี 

กรมสงเสริมการเกษตร 
2) นายชาตรี บุญนาค ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3  

จังหวัดระยอง ข้ึนดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  
ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ี 789/2562 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2562 

1.2 กระทรวงฯ มีคําส่ังยายขาราชการ คือ นางอัญชลี สุวจิตตานนท ตําแหนงผูอํานวยการ

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ไปปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกองแผนงาน ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ท่ี 877/2562 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2562 

มติท่ีประชุม รับทราบ. 
           ระเบียบวาระท่ี 2 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2562 ประจําเดือนมีนาคม 2562 
   หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป เสนอรายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครั้งท่ี 3/2562 ประจําเดือนมีนาคม 2562 ท้ังนี้ ไดดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2562 พรอมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2562 ขึ้นระบบ Meetbox ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ท่ีเว็บไซต http://ictc.meetbox.doae.go.th ไมมีผูแกไขรายงานฯ  
มติท่ีประชุม   มอบกลุม/ฝาย ตรวจสอบรายงานการประชุม แจงฝายบริหารท่ัวไปแกไขภายในวันท่ี 29 เมษายน 2562 

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

1) จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลหลัก ป 2561 เบิกจายรายเดือน 
จํานวน 12 เดือน สงเบิกจายแลว 8 เดือน เหลืออีก 4 เดือน 

2) จางพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร ครบกําหนดงวดสุดทายวันท่ี 12 กันยายน 2561 
อยูระหวางการสงมอบและตรวจรับงานงวดสุดทาย.บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด แจงวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562  

3).จางพัฒนาระบบรายงานพ้ืนท่ี .ครบกําหนดงวดท่ี .2.วันท่ี .28.กันยายน .2561  
งวดสุดทายครบกําหนดวันท่ี.28.ตุลาคม.2561.อยูระหวางการสงมอบและตรวจรับงาน.งวดท่ี.2.และงวดท่ี.3  
บริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด แจงวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562  
ประธาน การจางท้ัง 2 ระบบ ยืนยันการสงมอบงานตามเดิมหรือไม นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ระบบทะเบียนเกษตรกร 
สามารถตรวจรับได แตอาจไมพรอมใชงานในป 2562 เนื่องจากความแนบในมีเง่ือนไขมาก ผูอํานวยการกลุมวิเคราะห
ขอมูลสารสนเทศ  ระบบรายงานพ้ืนท่ีเปนไปตามแผนและจะตรวจรับใหเปนไปตามเง่ือนไข TOR ทุกขอ  

 การจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ 2562 
 งบลงทุน ป 2562 

1) จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร.โดยวิธี.e-bidding.กรมฯ อนุมัติรับราคาการจัดซ้ือครุภัณฑ 
7 กลุม 10 รายการ เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 เปนเงิน 41,369,351 บาท กรมฯ ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว 
กับผูขาย จํานวน 6 ราย เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 รายการสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ 
แบบท่ี.1.จํานวน.15.เครื่อง.รับราคาบริษัท.สหธุรกิจ.จํากัด.วงเงิน.149,265.บาท.ครบกําหนดวันท่ี.21.เมษายน.2562 
บริษัทฯ สงมอบเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2562 คณะกรรมการฯ ทําการตรวจรับและสงเบิกจายเรียบรอยแลว ประธาน 
ขอทราบความคืบหนารายการเครื่องคอมพิวเตอรพรอมซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรฯ บริษัท แอมโป ไมโครซิล จํากัด สงมอบจอภาพไมตรงตามท่ีระบุไวในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับฯ 
ทําเรื่องแจงการปรับใหบริษัทฯ ทราบแลว ขณะนี้รอเอกสารชี้แจงเพ่ิมเติมจากบริษัทฯ และจะทําหนังสือแจงกรมสงเสริม
การเกษตรตอไป เริ่มปรับตั้งแตวันท่ี 22 เมษายน 2562 

2) จัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding วงเงิน 554,000 บาท (ศสท.
ดําเนินการเอง) กรมฯ รับราคาแลว เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2562 เปนเงินท้ังสิ้น 498,513 บาท มีเงินเหลือจาย 
55,487 บาท กรมฯ ลงนามในสัญญากับ (2.1) บริษัท สหธุรกิจ จํากัด จํานวน 3 รายการ (1)  เครื่องเรียงพิมพ
คอมพิวเตอร ระบบ Macintosh จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 60,776 บาท (2) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน Animation 
and Graphic Design จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 76,719 บาท (3) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานพัฒนา Application 
IOS/Android จํานวน 2 ชุด เปนเงิน 153,438 บาท (2.2) บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด รายการเครื่องคอมพิวเตอร 
           โนตบุก ... 
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โนตบุก สําหรับงานประมวลผล พรอมซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ จํานวน 10 ชุด เปนเงิน 207,580 บาท เม่ือวันท่ี 19 
เมษายน 2562 กําหนดสงมอบ 60 วัน ครบกําหนดวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 

3) จางพัฒนาระบบงาน จํานวน 2 รายการ  
3.1) พัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร  
3.2) พัฒนาระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  

รับราคาการจางฯ 2 ระบบ เปนเงิน 1,073,500 บาท กรมฯ ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว กับบริษัท โคเดสก จํากัด 
เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 กําหนดสงมอบ 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ครบกําหนดสงมอบงานวันท่ี 17 
สิงหาคม 2562 
   4) จางพัฒนาระบบ.จํานวน.2.รายการ.โดยวิธี.e-bidding.(ศสท.ดําเนินการเอง).คณะกรรมการฯ 
สรุปผลการพิจารณารับราคากับบริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด ระบบสารสนเทศทางดานบริหารองคกร เปนเงิน 
540,000 บาท และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  
เปนเงิน 560,000 บาท สรุปรวมรับราคา 2 รายการ เปนเงิน 1,100,000 บาท มีเงินเหลือจาย 116,700 บาท 
อยูระหวางข้ันตอนการทําสัญญา (นัดผูรับจาง มาเซ็นสัญญาในวันท่ี 30 เมษายน 2562) 

5) จางพัฒนาระบบงาน.จํานวน.4.รายการ.วงเงิน.42,000,000.บาท อยูระหวางสรุปผล
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ (กรมฯ ขยายเวลาใหถึงวันท่ี 30 เมษายน 2562)  
สรุปเงินงบลงทุนเหลือจาย (รอบท่ี 2) จํานวน 172,187 บาท ฝายบริหารท่ัวไปจะแจงสงคืนกรมฯ เม่ือดําเนินการ
โหลด PO เรียบรอยแลว 
  งบดําเนินงาน ป 2562 
  1) งบบริหารจัดการ (12.เดือน). ไดรับงบประมาณ  จํานวน 675,191 บาท ใชไป 
479,645 บาท คงเหลือ 195,546 บาท  
  2) คาจางเหมาบริการ 12 เดือน ไดรับงบประมาณ จํานวน 276,000 บาท ใชไป 
271,516.25 บาท (จางพนักงานขับรถยนต 2 อัตรา และเชาเครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง) คงเหลือ 4,483.75 บาท 
  3) โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.งวดท่ี.1.และ 2 ไดรับงบประมาณ 
จํานวน 15,182,288 บาท ใชไป 911,972.80 บาท (คาจางเหมาฯ รายเดือน รวม 432,000 บาท คาใชจาย 
ในการเดินทางฯ 492,942.80 บาท) คงเหลือ 4,257,345.20 บาท ซ่ึงมีแผนการใชและตัดเงินคืนกรมฯ ดังนี้  
3.1).สัมมนาฯ จํานวน 516,800 บาท 3.2) คาจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลหลัก ป 2562 
(วันท่ี 17 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562) จํานวน 3,109,688 บาท อยูระหวางจัดทํารางขอบเขตงาน 
และราคากลาง 3.3) คาใชจายในการเดินทางฯ/ติดตามงาน/จัดซ้ือวัสดุ/ประชาสัมพันธ.จํานวน 630,857.20 บาท  
   4) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ.ไดรับงบประมาณ.200,000.บาท 
ใชไป 143,014.40 บาท คงเหลือ 56,985.60 บาท 
  5).จางเหมาบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบองคกร.ป.2562 ดําเนินการ 1).จางเหมาฯ.
จํานวน.3.เดือน.(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561) กับ บริษัท.กสท.โทรคมนาคม.จํากัด.(มหาชน).ตรวจรับ 
และเบิกจายเรียบรอยแลว.2).จางหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.(เดือนมกราคม.–.กุมภาพันธ.2562).จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.
(จางตอเนื่อง).กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูรับจางรายเดิม คณะกรรมการตรวจรับจัดทํา
บันทึกตรวจรับงานฯ.และสงกองคลังเรียบรอยแลวท้ัง.2.เดือน.3).จางเหมาฯ.จํานวน.7.เดือน.(เดือนมีนาคม  
ถึงกันยายน 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).เม่ือวันท่ี.18.กุมภาพันธ.2562 สัญญาจาง 
เลขท่ี 6/2562 มีเงินเหลือ 1,197,280 บาท (ตัดเงินคืนกรมฯ เรียบรอยแลว) อยูระหวางตรวจรับงานงวดท่ี 1 
เดือนมีนาคม 2562 
           6) จางเหมา ... 
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   6) จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือขายไมโครคอมพิวเตอร.ป.2562 
งบประมาณ.4,000,000.บาท.แยกเปน.1).จางเหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.เปนเงิน.685,000.บาท.เบิกจายเรียบรอยแลว  
2) จางเหมารวบรวมขอมูล.วิเคราะหปญหา.และหาสาเหตุการทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 
ไดไมเต็มประสิทธิภาพ.พรอมแนวทางการแกไขปญหาและออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในใหม 
(Redesign.Network.Topology).ใหสอดคลองกับโครงสรางพ้ืนฐานและจํานวนบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนในปจจุบัน .
งบประมาณ.500,000.บาท.กําหนดสงมอบงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กรมฯ ลงนามสัญญา 
เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2562 ครบกําหนดตามสัญญาวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ บายวันนี้ 
นัดประชุมนําเสนอผลงานเพ่ือตรวจรับ 3).จางเหมาบริการบุคคลเพ่ือดําเนินการเขาตรวจสอบแกไขปญหาเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขาย จํานวน.2.คน.จํานวน.10.เดือน.ภายในวงเงิน.300,000.บาท.กรมฯ.จางเดือนละ 15,000 บาท
ตอคนตอเดือน เบิกจายรายเดือน 4) จางเหมาบริการระบบคลาวด เพ่ือใชประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมสงเสริม
การเกษตรจัดเก็บขอมูล สํารองและกูคืนระบบ ดําเนินการจางฯ ใหม โดยวิธี e-bidding จํานวน 7 เดือน (เดือนมีนาคม 
ถึงเดือนกันยายน.2562).กรมฯ.ทําสัญญากับบริษัท.อินเทอรเน็ตประเทศไทย.จํากัด.(มหาชน).เม่ือวันท่ี.28.กุมภาพันธ.2562 
เปนเงิน 689,080 บาท เบิกจายรายเดือน รวม 7 เดือน อยูระหวางตรวจรับงานงวดท่ี 1 เดือนมีนาคม 2562  
5).จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาพรอมรับประกันตัวอุปกรณทําความเย็น.ระบบไฟฟา.ระบบสํารองไฟฟา.ระบบเฝาระวัง. 
ระบบรักษาความปลอดภัยอุปกรณเครือขายและสายสัญญาณ.Fiber.Optic.พรอมการตอใบรับรอง.SSL.และซอฟตแวร 
Antivirus.รวมถึงการจัดหาเจาหนาท่ีเขามาตรวจสอบและแกไขปญหาของอุปกรณขางตน เปนระยะเวลา.10.เดือน
งบประมาณ.850,000.บาท กรมฯ ลงนามในสัญญาเม่ือวันท่ี 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) เบิกจายแลว 1 งวด อยูระหวางตรวจรับงานงวดท่ี 2 
รวมมีเงินเหลือจายท้ังหมด 1,025,920 บาท สงคืนกรมฯ พรอมขออนุมัติงบประมาณในการซอมแซมพ้ืนหอง
ประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 45,000 บาท  
กรมฯ ไดตัดคืนเงิน จํานวน 981,520 บาท และอนุมัติงบประมาณซอมแซมพ้ืนหองฯ จํานวน 44,400 บาท 
เรียบรอยแลว ฝายบริหารท่ัวไปจะไดดําเนินการจางซอมฯ ตอไป 
ประธาน กรมฯ มีหนังสือแจงเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2562 เม่ือสิ้นไตรมาส 3 
หากหนวยงานดําเนินการใชจายเงินต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด กรมฯ จะพิจารณาทบทวนเงินงบประมาณสวนตางท่ียัง
ไมไดตามเปาหมายตัดคืนกรมฯ  มอบกลุมท่ีมีงบประมาณ (งบดําเนินงาน) จัดทําแผนการใชจายเงิน (อยางละเอียด) 
ฝายบริหารท่ัวไปรวบรวมเสนอ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ โครงการข้ึนทะเบียนฯ มีแผนโอนเงินใหจังหวัดเปนคาดําเนินการ
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวไรออยตามมาตรการจํากัดการใชวัตถุอันตรายของกรมวิชาการเกษตรและสํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
มติท่ีประชุม 1. รับทราบ  
 2. มอบกลุมจัดทําแผนการใชจายเงิน และฝบร. รวบรวมเสนอ 
 3.2 ผลการดําเนินงานประจาํเดือนเมษายน 2562 

  3.2.1 กลุมทะเบียนเกษตรกร นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1).ผลการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562. 
ขอมูล ณ วันท่ี 21 เมษายน 2562 เปาหมาย 5.7 ลานครัวเรือน ผานระบบทะเบียนเกษตรกร จํานวน 1,657,501 ครัวเรือน 
คิดเปนรอยละ 29.08 ผาน Farmbook จํานวน 443,439 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 7.78 ผานระบบทะเบียน
เกษตรกรและ Farmbook จํานวน 1,941,576 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 34.06 
         2) ผลการข้ึน ... 
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 2).ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป.และขาวนาปรัง ป.2561/62 
ขาวนาป ผลการบันทึก 4,309,342 ครัวเรือน 8,193,327 แปลง 58,699,762.65 ไร จัดชุดตรวจสอบ 
4,307,585 ครัวเรือน 8,148,843 แปลง 58,396,175.72 ไร ผานการตรวจสอบ/ชวยเหลือ 4,299,414 ครัวเรือน 
8,086,092 แปลง 57,975,417.28 ไร สวนท่ีเหลือ 9,928 ครัวเรือน เปนเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใต อยูระหวาง
การตรวจสอบและโอนเงินชวยเหลือ.ขาวนาปรัง.ผลการบันทึก.515,749.ครัวเรือน.1,008,451.แปลง 
8,681,370.60 ไร จัดชุดตรวจสอบ 389,482 ครัวเรือน 771,446 แปลง 6,918,525.25 ไร ผานการตรวจสอบ 
243,675 ครัวเรือน 473,484 แปลง 4,425,675.91 ไร 
 3).ผลการดําเนินงานปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรเดือนเมษายน.2562
ดําเนินการจัดทําระบบคัดกรองเกษตรกรโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกพืชหลังนา ป 2561/62 โดยดึงขอมูล
เกษตรกรท่ีปลูกพืชอ่ืนๆ ตามกรอบคูมือมาแสดงในชุดยืนยันโดยมีขอมูลประวัติการปลูกขาวมาแสดงเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ แสดงขอมูลเฉพาะท่ีมีเอกสารสิทธิ์เทานั้น ไมแสดงขอมูลสับปะรดและออย แสดงขอมูลมันสําปะหลังท่ีเก็บเก่ียว
กอนวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ไมจํากัดอายุพืช (เกิน 120 วันได) และกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ระบบจะแสดงชอง 
ใหกรอกเนื้อท่ีคงเหลือท่ีตองการเขารวมโครงการ โดยจะดึงเนื้อท่ีจากระบบภัยธรรมชาติในกิจกรรมขาวโพดเลี้ยงสัตว
มาแสดงประกอบการตัดสินใจ แตกรณีพืชอ่ืนคณะกรรมการจะตองเปนผูตรวจสอบ และกรอกขอมูลในระบบ 
 4).การขอคืนสิทธิ์รายช่ือเจาหนาท่ีผูใชงานระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร
สวนกลางและระดับอําเภอ/เขต เพ่ือเปนผูตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลกับกรมการปกครอง โดยใหเจาหนาท่ี
ระดับพ้ืนท่ีใชแอปพลิเคชัน FAARMis ในการรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผานระบบ IKNO/Web 
Service ตรวจสอบขอมูลหัวหนาครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือน ท้ังนี้ ไดสงรายชื่อเจาหนาท่ีผูใชงานระบบฐานขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรสวนกลาง.และระดับอําเภอ/เขต.เพ่ือคืนสิทธิ์การเปนผูตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลกับกรมการปกครอง  
 5).เตรียมดําเนินการ 1) แจงรายชื่อหัวหนาครัวเรือน/สมาชิกในครัวเรือนท่ีเสียชีวิต
ใหสํานักงานเกษตรอําเภอตรวจสอบและปรับปรุงขอมูล เพ่ือดําเนินการนําขอมูลผูเสียชีวิตออกจากฐานขอมูลทะเบียน
เกษตรกร 2) ชี้เปาเกษตรกรท่ีไมมีกิจกรรมการเกษตร โดยจัดทํารายงานรายชื่อเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนแตไมมี
กิจกรรมการเกษตร ระดับตําบล/หมูบาน หากไมมาปรับปรุงรอบขาวนาป ป 2562 จะลบขอมูลออกจากฐานขอมูล
ทะเบียนเกษตรกร 3) ชี้เปาเกษตรกรท่ีไมมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนานเกิน.3.ป (ภายในวันท่ี 23 มิถุนายน 2563) 
คือ เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกอนวันท่ี 22 มิถุนายน 2560 และไมมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประธาน จากการประชุมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร ครั้งท่ี 4/2562 มีขอสั่งการ 1. การแจงรายชื่อเกษตรกร 
ท่ีจะสิ้นสภาพ กรณีท่ีไมมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนานเกิน 3 ป ใหมีการประชาสัมพันธในเว็บไซตกรมสงเสริม
การเกษตรดวย ทําในลักษณะ POP.UP.2..การงดใชวัตถุอันตราย.ไกลโฟเซต.คลอรไพริฟอส.และพาราควอต 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดออกประกาศ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการผลิต การนําเขา 
การสงออก การมีไวครอบครอง และกําหนดใหมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขายซ่ึงวัตถุอันตราย 
ท่ีเก่ียวกับไกลโฟเซต คลอรไพริฟอส และพาราควอตท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันท่ี 5 
เมษายน 2562 เปนการบูรณาการการทํางานรวมของหนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ เริ่มจาก 
กรมวิชาการเกษตรจะจัดอบรมใหกับเจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมการเกษตร(เกษตรตําบล) การยางแหงประเทศไทย 
และสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลแหงประเทศไทย เพ่ือเปนวิทยากร (ครู ข) ไปอบรมใหความรูแกเกษตรกร
ตอไป หนาท่ีของกรมสงเสริมการเกษตร คือ การอบรมใหความรูแกเกษตรกร จํานวน 1.5 ลานคน ประกอบดวย
เกษตรกรผูปลูกพืช 6 ชนิด ไดแก ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง ขาวโพด ยางพารา ออย และไมผล โดยเกษตรกร 
ตองผานการอบรมและ/หรือผานการทดสอบความรูตามหลักสูตรการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย (เม่ือไดรับ
ใบเซอร ซ่ึงจะนําไปซ้ือสารเคมีไดไรละ 1 ขวด) ขอมูลการผานการอบรมและการทดสอบจะนําเขาฐานขอมูลทะเบียน
เกษตรกร ซ่ึงการอบรมมี 2 แบบ คือ อบรมในพ้ืนท่ีท่ีศูนยปฏิบัติการ 50 ศูนย และอบรมผานระบบ E-Learning 
           กลุมทะเบียน ... 
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กลุมทะเบียนเกษตรกร เตรียมการเชื่อมโยงฐานขอมูลทะเบียนรานคา เตรียมระบบทะเบียนเกษตรกรในการรับข้ึนทะเบียน
นิติบุคคล กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ เตรียมการอบรมและการสอบผานระบบ E-Learning วันนี้บาย (วันท่ี 29 
เมษายน 2562).ประชุมเชิงนโยบายระหวางกรมสงเสริมการเกษตร.การยางแหงประเทศไทย.และสํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลแหงประเทศไทย กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล และกลุมทะเบียนเกษตรกร รวมประชุมดวย 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 

     3.2.2.กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 
รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
                                      1).รายงานสถานการณการเพาะปลูกพืชฤดูแลง.ขอมูล.ณ.วันท่ี.24.เมษายน.2562 
ภาพรวมท้ังประเทศ ขาวนาปรังเนื้อท่ีเพาะปลูก 11,604,412.ไร.แผนควบคุมฯ.11,209,735.ไร พืชไรเนื้อท่ี
เพาะปลูก 1,490,647.ไร.แผนควบคุมฯ.4,042,897.ไร.พืชผักเนื้อท่ีเพาะปลูก 663,430.ไร.แผนควบคุมฯ.
828,546.ไร.พืชไรและพืชผักเนื้อท่ีเพาะปลูก 2,154,077.ไร.แผนควบคุมฯ.4,871,443.ไร เม่ือพิจารณา 
การปลูกขาวนาปรัง.พบวา.ภาพรวมท้ังประเทศ.มีเนื้อท่ีการปลูก.11,604,412.ไร.คิดเปนรอยละ.103.52  
ของแผนควบคุมฯ.โดยมีการปลูกขาวนาปรังแลว.จํานวน.70.จังหวัด.เม่ือพิจารณารายจังหวัด.พบวา.มีจังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีปลูก
เกินแผนควบคุมฯ ในเขต/นอกเขตชลประทาน จํานวน 41 จังหวัด 
                                      2) ใหบริการขอมูล.ประจําเดือนเมษายน.2562.ตัดยอดขอมูล.ณ.วันท่ี.25.เมษายน 2562 
แบงออกเปน 3 ชองทาง คือ (1) ระบบใหบริการขอมูลสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร ปจจุบันมีผูสมัครเขาใช.
565.ราย.เพ่ิมจากเดือนมีนาคม.2562.จํานวน.81.ราย.มีการเขารับบริการขอมูล จํานวน 750 ครั้ง วัตถุประสงค
เพ่ือรายงานสถานการณการผลิต (46%) ศึกษาวิจัย (29%).วางแผนงานโครงการ (23%) อ่ืนๆ.(2%).ขอมูลท่ีมีการขอ
มากท่ีสุด.3.อันดับแรก.:.ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวนาป และกลวยหิน ตามลําดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
92.3% (2) เว็บไซต www.agriinfo.doae.go.th มีการเขารับบริการขอมูล จํานวน 19,263 ครั้ง ความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 63% ขอมูลท่ีมีการขอมากท่ีสุด.3.อันดับแรก.:.ขอมูลภาวะการผลิตพืช (รต.)  
ป 2559 ขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลการเกษตร 77 จังหวัด และการปลูกพืช ป 2561 (3) E-mail ผูขอรับบริการขอมูล 
จํานวน 29 ราย สวนใหญเปนนักศึกษา 40% ความพึงพอใจตอคุณภาพขอมูลอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 93.3%.
ความพึงพอใจตอความเร็วในการจัดสงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด.93.3% ประธาน อธิบดีนําขอมูลขาวโพดไปใช 
ขอมูลจังหวัดนาน เคยมีพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด จํานวน 1 ลานไร เหลือ 50,000 ไร ผลรวมพ้ืนท่ีปลูกใกลเคียงขอมูล
ทะเบียนเกษตรกร แตขอมูลระดับจังหวัดไมถูกตอง ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ไดประสานจังหวัด
ทําการตรวจสอบ/แกไขขอมูล การทํางานในกลุมจะมอบผูรับผิดชอบเปนรายสินคาเพ่ือการตรวจสอบท่ีเขมงวด 
                                      3).Big Data Big.Data/Open.Data.กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

• การดําเนินงานในระดับกรม.1).แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน Big Data  

และ Open Data โดยมีผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตร เปนประธาน ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ เปนเลขานุการ ดําเนินการเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2562 2) จัดทําแผนการขับเคลื่อนฯ จํานวน 7 ข้ันตอน 
ดําเนินการเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2562 3) คัดเลือกชุดขอมูลสําหรับเชื่อมโยงเขาสูฐานขอมูลกลางของกระทรวงฯ 
จํานวน 4 ฐานขอมูล (ขอมูลทะเบียนเกษตรกร ขอมูลภัยธรรมชาติ ขอมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล (รต.)  
และขอมูลวิสาหกิจชุมชน) ดําเนินการเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2562 4) ปรับปรุงคุณภาพขอมูล โดยตรวจสอบ 
ความถูกตองของขอมูล (Accuracy) ความสอดคลอง (Consistency) ความครบถวน สมบูรณ (Completeness) 
ความทันตอการใชงานพรอมกําหนดผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษาขอมูล.จํานวน.2.คน.ดําเนินการเม่ือวันท่ี 28 
กุมภาพันธ.2562.5).จัดทําหมวดหมู (Data Category) และเมทาดาตา (Metadata) ของขอมูล.ดําเนินการเม่ือวันท่ี.29 
มีนาคม 2562 6) จัดทํารายการบัญชีขอมูล อยูระหวางดําเนินการ จัดสงภายในวันท่ี 30 เมษายน 2562 
           7) เชื่อมโยง ... 
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7) เชื่อมโยงฐานขอมูลตามรายการบัญชีขอมูล เขาสูระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนด
สงวันท่ี.31.พฤษภาคม.2562.8).วิเคราะหขอมูล (Data Analytic) เพ่ือจัดทําขอมูลเผยแพรโดยกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ.กําหนดสงวันท่ี.26.กันยายน.2562.9).Open.Data.โดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล 
ตามการจัดแบงหมวดหมูของขอมูล https://opendata.moac.go.th กําหนดสงวันท่ี 27 กันยายน 2562 

• ข้ันตอนการดําเนินงานขับเคลื่อน Big Data และ Open Data  
1) การสํารวจและรวบรวมขอมูลของหนวยงาน พรอมศึกษารายละเอียดของขอมูลนั้น ไดแก รูปแบบการจัดเก็บชนิด
ของขอมูล เพ่ือทบทวนความพรอมของขอมูล คัดเลือก และยืนยันการเปนเจาของขอมูลและตรวจสอบความพรอม
ของแตละรายการขอมูลท่ีมีกอนเชื่อมโยงเขาสูฐานขอมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 2) ปรับปรุงคุณภาพ
ของขอมูลท่ีคัดเลือกใหมีความสะอาด ทันสมัยปลอดภัยดวยข้ันตอนการบริหารจัดการฐานขอมูลท่ีนาเชื่อถือ พรอมกําหนด
ผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษาขอมูล 3) ศึกษาและทําความเขาใจความสัมพันธของขอมูลกับภารกิจของหนวยงาน 
เพ่ือจัดแบงหมวดหมูของขอมูล (Data Category) ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลความม่ันคง ขอมูลความลับทางราชการ 
และขอมูลสาธารณะ 4) จัดทําเมทาดาตา (Metadata) ของขอมูลท้ังเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) 
และเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) 5) จัดทํารายการบัญชีขอมูลใหอยูในรูปแบบของตารางรายชื่อ 
ชุดขอมูล ใหอยูในรูปแบบรายงาน หรือแอปพลิเคชัน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการคนหา 6) ดําเนินการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลตามรายการบัญชีขอมูล เขาสูระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 7) ดําเนินการเผยแพร
ขอมูลผานระบบการเปดเผยขอมูล (Open Data) โดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล ตามการจัดแบงหมวดหมู
ของขอมูล 
                                      4) โครงการบูรณาการขอมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนท่ีดินดานการเกษตร 
(สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) ไดมีการประชุมรับมอบสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติจากศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2562 ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการ 
กรมสงเสริมการเกษตร สรุปผลการหารือ ดังนี้ (1) ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการบูรณาการขอมูล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนท่ีดินดานการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) ระหวางสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กับ กรมสงเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมวิจัยและพัฒนาขอมูล 
ท่ีไดจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติมาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการเกษตรของประเทศ ในวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. หองประชุมกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติเปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดงาน (2) NECTEC จะเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ไดแก 
การติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ การจัดอบรมใหความรู การจัดเก็บและการเผยแพรขอมูลบํารุงรักษา
สถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 และสงมอบใหกรมสงเสริมการเกษตร (กสก.) 
เปนผูดูแลตอไป (3) กสก. จะนํารองใชงานขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากขาวโพดเลี้ยงสัตวในป 2562 (4) กระบวนการ
ตรวจรับพัสดุ จะมีการแตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจรับท้ังสวนกลาง และภูมิภาค  
                                      5) เกษตรอัจฉริยะ  

• ประชุมสัมมนาเกษตรอัจฉริยะ เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรม 
มิราเคิลแกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ผูเขารวมสัมมนา คือ ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตร  
เจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.) เจาหนาท่ีกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 
(กวพ.) เจาหนาท่ีกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย (กอป.) เจาหนาท่ีสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
(สสจ.) เจาหนาท่ีกองพัฒนาเกษตรกร (กพก.) และเจาหนาท่ีกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพ้ืนท่ี 
และวิศวกรรมเกษตร (กพวศ.) เพ่ือรับทราบโครงการ องคความรูเกษตรในระยะตางๆ วิทยากรจากหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน โดยกองพัฒนาเกษตรกร ประสานเกษตรกรเขารวมสัมมนา จํานวน 10 คน 

• ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการฐานขอมูล (Big Data) เม่ือวันท่ี 25 – 26  
เมษายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มีการแบงเปน 6 กลุม โดยมีโจทยใหแตละกลุมปฏิบัติ 

คือ ประมาณ... 
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คือ ประมาณการผลผลิตพืชจากภาพถายดาวเทียมและ Spatial Data การพยากรณการระบาด/แจงเตือนอยางไร 
ใหถึงเกษตรกร 

• การติดตามแปลงเรียนรูเกษตรอัจฉริยะ 5 พืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ไดโอนจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการจัดทําแปลงเรียนรูเกษตรอัจฉริยะ ซ่ึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ไดรับงบประมาณ ประมาณ 150,000 บาท ซ่ึงไดดําเนินการยกรางแผนการติดตามฯ 4 จุดแปลง
เรียนรู ขาวท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีจังหวัดนครสวรรค ออยโรงงานท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี มันสําปะหลัง 
ท่ีจังหวัดกําแพงเพชร และสับปะรดท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยจัดทีมคละกันระหวางเจาหนาท่ีจาก ศสท. สสจ. 
และกพวศ. ลงพ้ืนท่ีเดือนละ 1 ครั้ง ทีมละ 2 หนวยงาน ท้ังนี้ จะทําแผนการติดตามฯ เสนอกรมฯ ตอไป 
ประธาน การจัดทําแปลงเกษตรอัจฉริยะของกรมสงเสริมการเกษตร (กสก.) แปลงใหญขาวโพดเลี้ยงสัตว ท่ีอําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) จัดทําแปลงเกษตร
อัจฉริยะ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ท่ีอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค คําถามในพ้ืนท่ีเกษตรอัจฉริยะตางกันตรงไหน  
กษ.เปดตัวเกษตรอัจฉริยะ 5 ชนิดพืช ใน 4 จุดแปลงใหญ เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ทําหนังสือแจงจังหวัดเรื่องเกษตรอัจฉริยะของ กษ. และ กสก. 
ใหทราบสถานการณเกษตรอัจฉริยะทําท่ีไหน ใครรับผิดชอบประเด็นไหน เพ่ือจังหวัดจะไดรับทราบบทบาทหนาท่ี 
แผนการดูงานของเกษตรกร และเตรียมการประชาสัมพันธ 
                                      6) ผลการดําเนินงานดานแผนท่ี  
     6.1) ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตัดยอดขอมูล วันท่ี 25 เมษายน 2562 

• ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ป 2562 เปาหมาย 1 ลานแปลง  
ดําเนินการไดจํานวน 1,098,408 แปลง คิดเปนรอยละ 109.84  

• ผลการวาดแปลงแบบสะสม 4 ป จํานวน 13,798,728 แปลง 

• ผลการวาดแปลงของจังหวัดท่ีมีผลการวาดแปลงครบตามเปาหมาย  
100% จํานวน 69 จังหวัด  

• ผลการวาดแปลงของจังหวัดท่ีมีผลการวาดแปลงไมครบตามเปาหมาย  
100% จํานวน 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดแพร อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ชลบุรี อุทัยธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
และจังหวัดจันทบุรี จะติดตามเรงรัดจังหวัดใหดําเนินการใหไดตามเปาหมายตอไป 
     6.2) จัดเตรียมขอมูลตําแหนงแปลงปลูกสมุนไพร (ตัดขอมูลสวนบุคคลออกแลว) 
เพ่ือสนับสนุนการจัดทําชั้นขอมูลความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชสมุนไพรของกรมพัฒนาท่ีดินใหมีความถูกตอง 
มากยิ่งข้ึน ตามมติท่ีประชุม “การรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน
สําหรับปลูกพืชสมุนไพร” เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 กรมสงเสริมการเกษตรเห็นชอบการใหความอนุเคราะห 
ขอมูลดังกลาวแกกรมพัฒนาท่ีดินแลว 
     6.3) การขอขอมูลความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชสมุนไพร (ตามขอ 6.2) 
และขอมูลการใชท่ีดินจากกรมพัฒนาท่ีดินโดยรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร (นางดาเรศร กิตติโยภาส) ไดลงนาม
หนังสือเรียนอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินเรียบรอยแลว 
     6.4).Update.ขอมูลใน.SSMAP.ไดแก.ขอมูลตําแหนงแปลงปลูกสมุนไพร.13.ชนิด 
โดยมีขอมูลท้ังหมด 5,834 แปลง ท่ัวประเทศ 
     6.5) จัดทํา Shapefile ขอบเขตการปกครองท่ีมีขอมูลสินคาเกษตรท่ีเปน GI
เพ่ิมเติม ไดแก มะมวงยายกลา จังหวัดนนทบุรี และทุเรียนสาลิกา อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 
     6.6) จัดทําแผนท่ีสรุปสถานการณการเพาะปลูกขาวนาปรัง ป 2561/62  
ทุกสัปดาห 
           6.7) จัดทํา ... 
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     6.7) จัดทําสรุปรายงานแบบสํารวจเครื่อง GPS จํานวนท่ีรายงาน 1,653 เครื่อง 
ใชงานได 1,139 เครื่อง ชํารุด 503 เครื่อง ตัดจําหนาย 11 เครื่อง ตองการเพ่ิมเติม 294 เครื่อง 
     6.8) ความกาวหนาในการพัฒนาระบบรายงานพ้ืนท่ี (SSMAP) คณะกรรมการ
ตรวจรับฯ ทําหนังสือขยายเวลาถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดกําชับใหบริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด 
ตองพัฒนาระบบใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 โดยดําเนินการตรวจสอบเมนูการใชงาน และสรุป 
สิ่งท่ีตองแกไข/เพ่ิมเติมสงใหบริษัทฯ ทุกสัปดาหหรือเร็วกวานั้น เพ่ือติดตามความกาวหนาอยางใกลชิด คณะกรรมการ
ตรวจรับฯ ใหบริษัทฯ ตองมีการรายงานความกาวหนาการพัฒนาระบบ 
ประธาน ทําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 รอบท่ี 2 การรายงานขอมูลจากระบบ รต. ในเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ ระดับตําบล เง่ือนไข รายงานครบถวน และรายงานถูกตอง  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 

 3.2.3  กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ระบบฐานขอมูลโครงการพระราชดําริ ประชุมรวมกับกองสงเสริมโครงการ
พระราชดําริ การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร วิเคราะห แบบการบันทึกขอมูลโครงการพระราชดําริสวนของเกษตรกร
ตนแบบ ไดออกแบบแบบจัดเก็บขอมูล รูปแบบรายงาน ซ่ึงบริษัท โคเดสก จํากัดจะดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูล
โครงการพระราชดําริ.รวมกับระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร.(RBM).เดือนพฤษภาคม.2562 
ประธาน ผูบริหารตองการทราบวาเกษตรกรรายใดเขารวมโครงการซํ้า ระบบ RBM สามารถตรวจสอบไดหรือไม 
หากไมไดสามารถดําเนินการเองไดหรือไม ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบท่ีพัฒนาใหมสามารถ
ตรวจสอบได แตระบบเกาไมสามารถตรวจสอบไดเนื่องจากจัดเก็บขอมูลเปนรายโครงการ ซ่ึงไดหารือกับบริษัทฯ แจงวา 
จะดูใหหลังจบโครงการ 

2) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การใชงานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 
(การจดทะเบียนฯ โดยไมใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) เริ่มใชงานระบบเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2562 หลังเปดใชงาน
มีการแจงปญหาการใชงาน สรุปไดดังนี้ ลงโปรแกรมไมครบถวนสมบูรณตามข้ันตอนท่ีกําหนด มีการเปลี่ยนเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบงาน แลวไมไดแจงกรมฯ เพ่ือถอนสิทธิจากเจาหนาท่ีรายเดิม และอนุมัติสิทธิการดึงขอมูลจากฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎรใหกับเจาหนาท่ีรายใหม การแกไข คือ จัดทํารายการคําถามท่ีพบบอย และแนวทางการแกไขปญหา 
ข้ึนหนาจอของระบบฯ เพ่ือใหเจาหนาท่ีศึกษาแกไขปญหาในเบื้องตน 

    การเชื่อมโยงขอมูลวิสาหกิจชุมชน ผานระบบบูรณาการฐานขอมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ (Linkage Center) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ไดขอเชื่อมโยงขอมูล
วิสาหกิจชุมชน ผานระบบบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) เพ่ือชวยเหลือ 
วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยใหบริการค้ําประกันสินเชื่อแกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพ 
กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศไดดําเนินการทําหนังสือขออนุญาตเชื่อมโยงขอมูลวิสาหกิจชุมชน ผานระบบบูรณาการ
ฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) เสนอกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณาแลว เนื่องจาก
จะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบขอมูลกอน และสงสําเนาหนังสืออนุญาตแจงใหสาํนักงานทะเบียนกลางทราบ 
เพ่ือจะไดเชื่อมโยงขอมูลใหหนวยงานท่ีรองขอนําไปใชประโยชนในการบริการประชาชน หรือการปฏิบัติหนาท่ีตอไป 
        ไดรับการประสานจากกองพัฒนาเกษตรกร ระบบอาสาสมัครเกษตรสามารถ
เชื่อมโยงผานระบบ Linkage Center ไดหรือไม ไดแจงไปวา สามารถดําเนินการได แตหนวยงานภาคีจะตองดําเนินการ
รวมดวย 

3) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานการปองกันและเฝาระวังการเผาเศษซากพืช
และเศษวัสดุการเกษตรในพ้ืนท่ีเกษตร กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร 
         ไดทําหนังสือ ... 
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ไดทําหนังสือขอใหพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานการปองกันและเฝาระวังการเผาเศษซากพืชฯ ตามขอสั่งการ 
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศไดพัฒนาระบบตอจากระบบโครงการ
สงเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ประจําป 2562 ท่ีเปดใชงานตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 ระบบรายงานผล
การปฏิบัติงานการปองกันและเฝาระวังการเผาเศษซากพืชฯ เปดใชงานโดยใหสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงาน
เกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเริ่มรายงานผลครั้งแรกวันท่ี 26 เมษายน 2562  

4) ระบบฐานขอมูลงานวิจัยสงเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริม
การเกษตรไดประสานใหดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยสงเสริมการเกษตร ทดแทนระบบงานเดิมซ่ึงมีการ
พัฒนามาตั้งแตป.2538.โดยตองการใหมีการเสนอผลงาน.ว.1.และ.ว.3.ผานระบบออนไลน.สามารถติดตามผลการอนุมัติ
งานวจิัยรวมถึงเปนฐานขอมูลการท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืนได.กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศดําเนินการวิเคราะห 
ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบการบันทึกขอมูลนักวิจัย ซ่ึงไดเชื่อมโยงกับฐานขอมูล DPIS ขณะนี้ไดพัฒนาระบบ
การบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว และกําลังดําเนินการพัฒนารายงานตอไป 

5) จางพัฒนาระบบ จํานวน 4 รายการ ปงบประมาณ 2562 (1) ขออนุมัติ 
รับราคาจางพัฒนาระบบกับบริษัท โคเดสก จํากัด จํานวน 2 รายการ คือ ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
สงเสริมการเกษตร เสนอราคา.531,500.บาท.ระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีเสนอราคา.542,000.บาท  
กรมฯ ลงนามในสัญญาจางเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน ครบกําหนดสัญญาวันท่ี 17 
สิงหาคม 2562 ประชุมศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบฐานขอมูล/ระบบงาน จํานวน 3 ครั้ง บริษัทฯ สงมอบงาน 
งวดท่ี 1 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2562 ครบกําหนดวันท่ี 19 เมษายน 2562 คณะกรรมการตรวจรับฯ ประชุมตรวจ
รับงานงวดท่ี 1 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 (2) ดําเนินการจางพัฒนาระบบ จํานวน 2 รายการ คือ ระบบสารสนเทศ
ทางดานบริหารองคกร (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส) วงเงิน 540,000 บาท และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูล
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล.(ระบบสงเสริมการเกษตร).วงเงิน.560,000.บาท  
สรุปรับราคากับบริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด ราคารวม 1,100,000 บาท อยูระหวางการลงนามในสัญญา ผูเช่ียวชาญ
ดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตร อยากใหเปลี่ยนชื่อระบบใหถูกตอง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ตาม คง. ไมสามารถเปลี่ยนได ตองรอใหดําเนินการตรวจรับเรียบรอยกอน  
ประธาน ทําแผนการติดตามงานแจงฝายบริหารท่ัวไปรวบรวม 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 

 3.2.4 กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร ผูอํานวยการ
กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) Cyber Security  

• ดําเนินการแกไขปญหาเว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตรถูกแฮ็ก.รวมกับ
ThaiCERT.ภายใตโครงการ.Government.Website.Protection.System.(GWP).อยูระหวางรอบริษัท.เอไจล.แร็พ.จํากัด 
ดําเนินการปรับแกไข.Coding.ใหแลวเสร็จตามท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี.12.กุมภาพันธ.2562.เม่ือบริษัทฯ.แกไข.Coding 
เรียบรอย.จะดําเนินการแจง.ThaiCERT.เพ่ือทดสอบหาชองโหวอีกครั้ง.ประธาน.หากบริษัทฯ.ไมดําเนินการแกไข 
จะทําอยางไร.นายพรชัย.ทุราช.เบื้องตนนางอนงคนาฏ.ศรีรัตนาไดใหเจาหนาท่ีเขาไปแกไข.Coding.บางสวน 
ในการแสดงผลขอมูลวิสาหกิจชุมชนหนาเว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตร 

• ความกาวหนาการติดตั้งและใชงานระบบพิสูจนตัวตนเพ่ือเขาใชงาน
อินเตอรเน็ตกรมสงเสริมการเกษตร.ดําเนินการ.1).มีผู ลงทะเบียนขอมูลผูใชงานผานระบบออนไลนที่เว็บไซต
https://authen.doae.go.th.จํานวน.770.คน.จากเจาหนาท่ีสวนกลางท้ังหมด.899.คน.เพ่ิมข้ึนจากเดือนมีนาคม.2562 
จํานวน 81 คน.2).ดําเนินการติดตั้งและใชงานระบบพิสูจนตัวตนเพ่ือเขาใชงานอินเตอรเน็ตผานสาย LAN ครบทุกอาคาร 

         และ WIFI ... 
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และ WIFI ของกรมสงเสริมการเกษตรแลว ซ่ึงยังมีบางจุดท่ียังมีปญหาการใชงาน ไดแก อาคารสืบสานโครงการพระราชดําริ
ดานการเกษตร อาคารเบญจสิริกิติ์ ชั้น 2 ชั้น 3 – 5 บางสวน และอาคารเนื้อเยื่อ ชั้น 2 - 5 

2) Computer and Network  

• ระบบอินเตอรเน็ต.1).Domestic.Traffic.(การใชอินเตอรเน็ตภายในประเทศ) 
ความเร็ว.1.GB.ใชงานอยู.62.71.MB.2).Inter.Traffic.(การใชอินเตอรเน็ตภายนอกประเทศ).ใชงานประมาณ.500.MB 
สําหรับระบบอินเตอรเน็ต Broadband กราฟผิดปกติ ขอหารือบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) แลวจะรายงาน
ในการประชุมครั้งตอไป 

• ผลการประกวด IPv6 กรมสงเสริมการเกษตรไดรับ 2 รางวัล ไดแก 
รางวัลหนวยงานท่ีใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตพ้ืนฐานและบริการท่ีรองรับ IPv6 5 ดาน ในระบบ DNS, Mail, 
Web, DNSSEC และ IPv6 Logo และรางวัลหนวยงานท่ีมีการใหบริการเว็บเซอรวิส (Web Service) ท่ีรองรับ IPv6 
โดยกําหนดเขารับโลรางวัลในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการ 
และคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

• รวมประชุมหารือกับบริษัท IT Management และทีมท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร เม่ือวันท่ี 9 และ 19 เมษายน 2562 เพ่ือกําหนดจุดติดตั้ง Wireless Access Point ท่ีเหมาะสม 
สําหรับเครื่อง.Access.Point.ท่ีไดจัดซ้ือมาใหม.28.ชุด.ผลการประชุมจะติดต้ัง.Access.Point.ชุดท่ีจัดซ้ือใหม.บริเวณอาคาร.1 
(แผนการติดตั้งยังไมแลวเสร็จ) สวน Access Point ชุดเดิมนําไปติดตั้งบริเวณอาคาร 3 เพ่ือใหสัญญาณครอบคลุม
อาคารท่ีมีผูใชจํานวนมาก สวนอาคารอ่ืนๆ ท่ีเหลือ ควรติดตั้งเพ่ิมเติมในปถัดๆ ไป (หากมีงบประมาณจัดซ้ือเพ่ิมเติม)  

• การดําเนินการโยกยายเว็บไซต/ระบบงาน ข้ึนระบบ Cloud ตามโครงการ
จางเหมาบริการระบบคลาวด เพ่ือใชประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมสงเสริมการเกษตร จัดเก็บขอมูล สํารอง 
และกูคืนระบบ ป 2562 จํานวน 7 เดือน รวมกับทีมงานบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด ระบบงาน/เว็บไซต
ท่ีจะนําข้ึนระบบ Cloud คือ ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ระบบแผนปฏิบัติราชการผูบริหาร ระบบติดตามสถานะ
งบประมาณรายจายงบลงทุน กรมสงเสริมการเกษตร ระบบสารสนเทศกองสงเสริมโครงการพระราชดําริฯ ระบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร.(e-project).ระบบรายงานขาวประชาสัมพันธ.กรมสงเสริมการเกษตร.ระบบศูนยบริการ
องคความรูการเกษตร (K-Center) และระบบการจองหองประชุม ประธาน สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จะขอพ้ืนท่ี 
Cloud กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ประสานกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ เพ่ือจัดเตรียมพ้ืนท่ี 
    3) งานท่ีไดรับมอบหมาย (1) ระบบสงตอ/ตรวจแกหนังสือราชการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร.(Shared.Directory).ความกาวหนาการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี.1.พฤศจิกายน.2561  
ถึง 26 เมษายน 2562 กลุมทะเบียนเกษตรกร จํานวน 117 เรื่อง กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ จํานวน 83 เรื่อง 
กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ.จํานวน.29.เรื่อง.กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ.จํานวน.111.เรื่อง.กลุมพัฒนานวัตกรรม
ดิจิทัล.จํานวน.40.เรื่อง.ประธาน.ใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นการใชระบบฯ.หากมีประโยชนจะไดใชตอไป.และขยายผล 
ใหกอง/สํานักใชงานตอไป นางรัตนาภรณ เตียวประเสริฐ เปนระบบฯ ท่ีดี มีตัวอยางหนังสือหลายๆ แบบใหศึกษา 
ไดทราบวาหนังสือแตละเรื่องแกไขจุดไหน/อยางไร หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป เรื่องท่ีผานการตรวจแลวจะมีสัญลักษณ
ขีดฆา เม่ือกลุมปรับแกแลวอยากใหดูเรื่องการตัดคํา การเวนวรรคกอนปริ้นและเสนอเรื่อง นายกิติศักดิ์ ปญญาทรานนท 
อยากใหมีการแบงโฟลเดอรละเรื่อง หรือตั้งชื่อเรื่องเปนปเดือนวัน เพ่ือสะดวกในการนับจํานวนเรื่อง ผูอํานวยการ
กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล.ในประเด็นสัญลักษณขีดฆา.MS.Word.สามารถใสคอมเมนในประเด็นท่ีสงสัยได 
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ระบบฯ นี้ เปนการเขียนและอาน มีระบบการปองกันเรื่องไวรัสหรือไม 
ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ.ระบบฯ.นี้อยูบน.VMware.จะมีโปรแกรม.Antivirus.หากไฟลไหน 
ติด virus ไฟลนั้นจะถูกลบ ท้ังนี้ ไดมีการ Backup ไวดวยแลว  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 

3.2.5 กลุม ... 
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   3.2.5  กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ผูอํานวยการกลุมพัฒนาวัตกรรม รายงานผล 
การดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) ผลการดําเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผานแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook 
ป.2562.ขอมูลตัดยอด.ณ.วันท่ี.26 เมษายน 2562.ดาวนโหลดระบบ Android 348,880 เครื่อง (ตั้งแตวันท่ี 22 
สิงหาคม 2560) ดาวนโหลดระบบ ios 2,440 เครื่อง (ตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม 2562) ใหบริการ 7,758,240 ครั้ง 
ใชแจงขอมูลการเพาะปลูก การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแลว 449,176 ครัวเรือน  
    2) สถาปตยกรรมและการจัดระบบเครื่องแมขายของระบบทะเบียนเกษตรกร
และระบบขอมูลเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช ใหผูรับผิดชอบระบบทะเบียนเกษตรกรแกไขผานเครื่อง 
10.3.33.66 สวนเครื่อง Farmer node 01 – 03 Disaster node 01 – 02 และเครื่อง 122.154.24.232 
กลุมพัฒนาวัตกรรมดิจิทัลรับดูแลเบื้องตน นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ เบื้องตนดําเนินการทดสอบการใชงานการบันทึก
ขอมูลถึงข้ันตอนการออกรายงานไมพบปญหา.เหลือในสวนของการพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกร.สวนระบบขอมูล
เกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช รบกวนนายประพนธ จิ้วจิ้น ทดสอบการใชงาน ประธาน มอบกลุมพัฒนานวัตกรรม
ดิจิทัลดูแล 2 เดือน (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562) หากระบบทะเบียนเกษตรกรเขาท่ีคอยมาดูเนื้องานตอไป 
    3) ผลการดําเนินการระบบ E-Learning ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 26 
เมษายน.2562.จํานวนผูลงทะเบียน.1,070.ราย.แบงเปน.หลักสูตรระดับชํานาญการพิเศษ.จํานวน.187.ราย 
หลักสูตรชํานาญการ.จํานวน.351.ราย.หลักสูตรระดับปฏิบัติการ.จํานวน.629.ราย.หลักสูตรท่ัวไป.จํานวน.627.ราย 
และหลักสูตรเสริม จํานวน 722 ราย 
    4) ความกาวหนาการจําหนายสินคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูป 
ผานระบบตลาดออนไลน (e-Market) ป 2562 รูปแบบการขายแบบออฟไลนของไปรษณียไทย การขายแบบออฟไลน 
คือ การจําหนายสินคา ณ ท่ีทําการไปรษณียท่ัวประเทศ โดยจะมีการรวบรวมออเดอรสินคาแจงใหเกษตรกรทราบ 
เพ่ือจัดเตรียมสินคา เริ่มดําเนินการจําหนายแบงเปน 2 ชวง คือ กอนสงกรานต จําหนายมังคุดจากกลุมเขาคิชฌกูฏ 
บานทาใหม และนายายอาม จํานวน 5 ตัน และชวงหลังสงกรานต กําลังรวบรวมทุเรียนและมังคุด อยางละ 5 ตัน 
เพ่ือนําสงจําหนาย ณ ท่ีทําการไปรษณียท่ัวประเทศ 
    5) งานมหกรรมวิจัยแหงชาติ 2562 รวมนําเสนองานวิจัยในหัวขอสมุดทะเบียน
เกษตรกรฉบับดิจิทัล (DOAE Farmbook Application) เม่ือวันท่ี 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซนทาราแกรน 
คอนเวนชั่นฮอลล ชั้น 22 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ   

 3.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน.ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ 
รายงานผลการดําเนินงาน  

  1) ผลการทดสอบกูคืนระบบเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองศูนยปฏิบัติการ
เครือขาย.ดําเนินการทดสอบกูคืนระบบสารสนเทศสงเสริมการเกษตร (v2) (https://agriinfo2.doae.go.th) ระบบการจัดซ้ือ
จัดจางกรมสงเสริมการเกษตร.(https://procurement.doae.go.th).ระบบลงทะเบียนเพ่ือใชงานอินเตอรเน็ต 
(https://authen.doae.go.th).เว็บประชาสัมพันธงาน.awgateasean.(http://www.awgateasean.doae.go.th) 
เว็บประชาสัมพันธงาน Beijing Expo 2019 (https://thpavilion-bjexpo2019.doae.go.th) ทุกระบบสามารถ 
กูคืนได และไดประสานเปนการภายในไปยังกลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2562 ประเด็น
การจัดสงเอกสารควบคุมภายใน.รอบ.6.เดือน.และรอบ.9.เดือน.โดย.กพร..แจงวา.ขณะนี้รอความชัดเจนจากกรมบัญชีกลาง 
จึงยังไมตองสงรายงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน ให กพร. โดยจะมีหนังสือแจงกอง/สํานักอีกครั้ง 

  2) กําหนดการทดสอบกูคืนขอมูล.พรอมทดสอบหาชองโหวของระบบ.ในวันท่ี.30.เมษายน.2562 
เวลา.13.30.น..ณ.หองศูนยปฏิบัติการเครือขาย.กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
           3.4 การรับฟง ... 
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3.4  การรับฟงขอคิดเห็นและขอรองเรียน นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร แจงตอท่ีประชุม เดือนเมษายน 2562 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 2 เรื่อง คือ 

1) ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร (รายใหม เพ่ือไดรับการสนับสนุนดูแลในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ) ผูรอง นายสุดใจ เต็งยี่ เลขท่ี 218 หมูท่ี 2 ตําบลทาฬอ อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
อยูระหวางการตรวจสอบ  

2) ขอรองเรียนและขอความเปนธรรม.(ตรวจสอบขอมูลนายอนุชิต.ดอกปาน.บุตรชาย 
ของนายมานิช ดอกปาน ผูใหญบานวังมวง หมู 4 ตําบลหนองสิม อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เอาท่ีดินของวัด
มาข้ึนทะเบียนเกษตรกร ป 2559 โดยมีเจาพนักงานเกษตรประจําตําบลมีสวนรูเห็นเปนใจในการกระทําผิดของผูใหญบาน
และบุตรชาย) ผูรอง นายสาคร เหลาบุญมา เลขท่ี 186 หมู 4 บานวังมวง ตําบลหนองสิม อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี อยูระหวางการตรวจสอบ 
ประธาน เกษตรกรกรุงเทพมหานคร รองขอข้ึนทะเบียนแตเจาหนาท่ีไมรับข้ึน วิธีการตอบใหแจงดวยวา เกษตรกร
สามารถปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบันไดจาก DOAE.Farmbook   
มติท่ีประชุม    รับทราบ  และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 

 3.5.การเผยแพรประชาสัมพันธ นางรติยง บาโกะ รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนเมษายน.2562.ไดรายงานในระบบ.http://reportnews.doae.go.th.จํานวน.7.ขาว.(ตัดยอดวันท่ี.26 
เมษายน 2562) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ประธาน มอบทีมประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ยกรางโครงการสัมมนาฯ หัวขอ/ประเด็น คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู/องคความรู การละลายพฤติกรรม 
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 
 3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําเดือนเมษายน 2562 แบงเปน 2 สวน คือ  
 1. จัดโดย : หนวยงานภายนอก จํานวน 5 เรื่อง  
           1).อบรม.:.เชิงปฏิบัติการ.หลักสูตร.เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสัญญา  
และการควบคุมและจําหนายพัสดุ วันท่ี 6 – 7 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท กรุงเทพฯ จัดโดย  
คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผูเขาอบรม คือ นางสาวนารีรัตน บัลลังก และนายฐิติพงษ วรสวัสดิ์ 
           2).อบรม.:.หลักสูตร.การพัฒนาบริการภาครัฐสูยุคดิจิทัล.ภายใตโครงการยกระดับ 
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใตการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล.วันท่ี.23.เมษายน.2562.ณ.โรงแรมเบอรเคลีย.ประตูน้ํา.
กรุงเทพฯ.จัดโดย.สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล.(องคการมหาชน).ผูเขาอบรม.คือ.นายสัมฤทธิ.์เทวะภูมิ.และนายพรชัย.ทุราช  
           3).อบรม.:.หลักสูตร.การเปนขาราชการท่ี.ประจําปงบประมาณ.2562.วันท่ี.21 
เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 จังหวัดนครนายก จัดโดย สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ผูเขาอบรม คือ 
นางสาวอุษณา หวาหาบ 
           4).อบรม.:.หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และกฎหมายลําดับรอง สําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน วันท่ี 25 เมษายน 2562 ณ กรมบัญชีกลาง จัดโดย กรมบัญชีกลาง 
ผูเขาอบรม คือ นางสาวนารีรัตน บัลลังก 
           5).อบรม.:.เชิงปฏิบัติการ.การบันทึกขอมูลแผน.–.ผลการปฏิบัติงานโครงการสําคัญของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ ดวยระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในวนัท่ี 30 
เมษายน 2562 ณ สถาบันเกษตราธิการ จัดโดย สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผูเขาอบรม คือ นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา 
   2. รวมเปนวิทยากรบรรยาย จํานวน 4 รายการ 
           1).อบรม.:.โครงการอบรมความรูประกันภัย.สําหรับการประกันภัยขาวนาปและขาวโพด
เลี้ยงสัตว ประจําป 2562 บรรยายหวัขอ การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
          - วันท่ี 4 ... 
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           - วันท่ี 4 เมษายน 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา วิทยากร คือ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ 
           - วันท่ี 24 เมษายน 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค วทิยากร คือ นางอาธิดา รักวงษ 
และนางสาวณิวัฒนา ตั้งชนมจํารัส 
           2).อบรม.:.การใช.Word.Press.ในการจัดทําเว็บไซตของสํานักงาน.วันท่ี.18.–.19 
เมษายน.2562.ณ.สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง.และวันท่ี.25.เมษายน.2562.ณ.สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
วิทยากร คือ เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
           3).อบรม.:.ขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ.ประจําปงบประมาณ.2562 
รุนท่ี.7.บรรยายหัวขอ.นวัตกรรมทางดานดิจิทัลในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร.วันท่ี.22.เมษายน.2562 
ณ จังหวัดนครนายก วิทยากร คือ นายวรวุฒิ ออยหวาน และนายปาณัสม  จรูญรัตน 
           4).สัมมนา.:.เชิงปฏิบัตกิารชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการใชโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร 
ป.2562.และการใชประโยชนจากขอมูลทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนท่ีในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร.จํานวน.2.รุน  
วันท่ี.22.–.25.เมษายน.2562.ณ.จังหวัดสงขลา.วิทยากร.คือ.นายอรุณชัย ศิริทรัพย.และนายขัตติยะ.พรหมวาส 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 3.7 การดําเนินกิจกรรมโครงการส่ือสารภายในองคกร ปงบประมาณ 2562  
       นางสาวสิริรชา แกวหยอง รายงาน กรมสงเสริมการเกษตรสรางชองทางการสื่อสารภายใน
องคกร คือ 1) จัดทํา Line@ สื่อสารภายในองคกร ขอมูลขาวสารท่ีจะนําเขา Line@ คือ ขอมูลขาวสาร ขอสั่งการ  
สื่อประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพร/แชร.จัดทําแอปพลิเคชันหมายเลขโทรศัพทผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร.(โดยศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการพัฒนาเรียบรอยแลว อยูระหวางสํานักงานเลขานุการกรมแจงเปดใชงาน)  
2) สรางภาพลักษณ/อัตลักษณ ภายใตตราสัญลักษณกรมสงเสริมการเกษตร โดยการกําหนดสีประจํากรมสงเสริม
การเกษตร จัดพิมพสติ๊กเกอรแจก จํานวน 6,000 แผน จัดทําปายชื่อพรอมสายคลองคอสําหรับเจาหนาท่ีทุกคน 
(โดยการจําหนาย) 3) ผลิตสื่อสนับสนุนโครงการสื่อสารภายในองคกร (กิจกรรมพิเศษตามวาระสําคัญ) 4) ประเมินผล
การรับรูทางอิเล็กทรอนิกส ประเด็นการรับรูและการนําสื่อไปใชงานของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร จํานวน 1 ครั้ง 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 3.8 มาตรการประหยัดพลังงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป รายงาน ไดมีคําสั่งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ท่ี 4/2562 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2562 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานลดใชพลังงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร โดยมีผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.เปนประธาน.ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ
เพ่ือสงเสริมการเกษตร เปนรองประธาน เจาหนาท่ีทุกกลุมรวมเปนคณะทํางาน ท้ังนี้ ไดกําหนดมาตรการประหยัดไฟฟา 
ป 2562 มาตรการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ป 2562 และมาตรการประหยัดน้ํา ป 2562 (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 
 ....................................................             .................................................... 
   (นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)                                                           (นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ) 
    ผูจดรายงานการประชุม                                   หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
                 ผูตรวจรายงานการประชุม 


	รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2562
	เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.
	ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2
	ผู้มาประชุม
	เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
	ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	1.1 กระทรวงฯ มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้
	1) นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน ขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดี
	กรมส่งเสริมการเกษตร
	2) นายชาตรี บุญนาค ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
	จังหวัดระยอง ขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
	ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 789/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562
	1.2 กระทรวงฯ มีคำสั่งย้ายข้าราชการ คือ นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ 877/2562 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
	3.2.1 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	3.2.2.กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	1).รายงานสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง.ข้อมูล.ณ.วันที่.24.เมษายน.2562 ภาพรวมทั้งประเทศ ข้าวนาปรังเนื้อที่เพาะปลูก 11,604,412.ไร่.แผนควบคุมฯ.11,209,735.ไร่ พืชไร่เนื้อที่เพาะปลูก 1,490,647.ไร่.แผนควบคุมฯ.4,042,897...
	2) ให้บริการข้อมูล.ประจำเดือนเมษายน.2562.ตัดยอดข้อมูล.ณ.วันที่.25.เมษายน 2562 แบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง คือ (1) ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าใช้.565.ราย.เพิ่มจากเดือนมีนาคม.2...
	3).Big Data Big.Data/Open.Data.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
	 การดำเนินงานในระดับกรม.1).แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน Big Data
	และ Open Data โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นเลขานุการ ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 2) จัดทำแผนการขับเคลื่อนฯ จำนวน 7 ขั้นตอน ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 3) คัดเ...
	7) เชื่อมโยงฐานข้อมูลตามรายการบัญชีข้อมูล เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดส่งวันที่.31.พฤษภาคม.2562.8).วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) เพื่อจัดทำข้อมูลเผยแพร่โดยกระทรวงเกษตร และสหกรณ์.กำหนดส่งวันที่.26.กันยายน.2562.9).Open.Data.โ...
	 ขั้นตอนการดำเนินงานขับเคลื่อน Big Data และ Open Data
	1) การสำรวจและรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน พร้อมศึกษารายละเอียดของข้อมูลนั้น ได้แก่ รูปแบบการจัดเก็บชนิดของข้อมูล เพื่อทบทวนความพร้อมของข้อมูล คัดเลือก และยืนยันการเป็นเจ้าของข้อมูลและตรวจสอบความพร้อมของแต่ละรายการข้อมูลที่มีก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลกล...
	4) โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) ได้มีการประชุมรับมอบสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (N...
	(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
	3.2.3  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	1) ระบบฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริ ประชุมร่วมกับกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร วิเคราะห์ แบบการบันทึกข้อมูลโครงการพระราชดำริส่วนของเกษตรกรต้นแบบ ได้ออกแบบแบบจัดเก็บข้อมูล รูปแบบรายงาน ซึ่งบริษัท โคเดสก์ จำกัดจะดำเนินการพั...
	2) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (การจดทะเบียนฯ โดยไม่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) เริ่มใช้งานระบบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 หลังเปิดใช้งานมีการแจ้งปัญหาการใช้งาน สรุปได้ดังนี้ ลงโปรแกรมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอนที่กำหนด...
	3) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชและเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
	ได้ทำหนังสือขอให้พัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชฯ ตามข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศได้พัฒนาระบบต่อจากระบบโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2562 ที่เปิดใ...
	4) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้ประสานให้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยส่งเสริมการเกษตร ทดแทนระบบงานเดิมซึ่งมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี.2538.โดยต้องการให้มีการเสนอผลงาน.ว.1.และ.ว.3.ผ่านระบบออนไลน์.สามารถติ...
	5) จ้างพัฒนาระบบ จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2562 (1) ขออนุมัติ รับราคาจ้างพัฒนาระบบกับบริษัท โคเดสก์ จำกัด จำนวน 2 รายการ คือ ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร เสนอราคา.531,500.บาท.ระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เสนอราคา.542,000.บ...
	งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ครบกำหนดวันที่ 19 เมษายน 2562 คณะกรรมการตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 (2) ดำเนินการจ้างพัฒนาระบบ จำนวน 2 รายการ คือ ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารองค์กร (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) วงเงิน 5...
	ประธาน ทำแผนการติดตามงานแจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปรวบรวม
	(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
	3.2.4 กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรถูกแฮ็ก.ร่วมกับThaiCERT.ภายใต้โครงการ.Government.Website.Protection.System.(GWP).อยู่ระหว่างรอบริษัท.เอไจล์.แร็พ.จำกัด ดำเนินการปรับแก้ไข.Coding.ให้แล้วเสร็จตามที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่.12.กุมภาพันธ์.256...
	 ความก้าวหน้าการติดตั้งและใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร.ดำเนินการ.1).มีผู้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งานผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์https://authen.doae.go.th.จำนวน.770.คน.จากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางทั้งหมด.899.คน.เพิ่มขึ้นจา...
	และ WIFI ของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ซึ่งยังมีบางจุดที่ยังมีปัญหาการใช้งาน ได้แก่ อาคารสืบสานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร อาคารเบญจสิริกิติ์ ชั้น 2 ชั้น 3 – 5 บางส่วน และอาคารเนื้อเยื่อ ชั้น 2 - 5
	(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
	3.2.5  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวัตกรรม รายงานผล
	การดำเนินงาน ดังนี้
	1) ผลการดำเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook
	ปี.2562.ข้อมูลตัดยอด.ณ.วันที่.26 เมษายน 2562.ดาวน์โหลดระบบ Android 348,880 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560) ดาวน์โหลดระบบ ios 2,440 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562) ให้บริการ 7,758,240 ครั้ง ใช้แจ้งข้อมูลการเพาะปลูก การปรับปรุงทะเบียนเกษต...
	3) ผลการดำเนินการระบบ E-Learning ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 26 เมษายน.2562.จำนวนผู้ลงทะเบียน.1,070.ราย.แบ่งเป็น.หลักสูตรระดับชำนาญการพิเศษ.จำนวน.187.ราย หลักสูตรชำนาญการ.จำนวน.351.ราย.หลักสูตรระดับปฏิบัติการ.จำนวน.629.ราย.หลักสูตรทั่วไป.จำนวน....
	4) ความก้าวหน้าการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market) ปี 2562 รูปแบบการขายแบบออฟไลน์ของไปรษณีย์ไทย การขายแบบออฟไลน์ คือ การจำหน่ายสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยจะมีการรวบรวมออเดอร์สินค้าแจ้งให้เกษตรกร...
	5) งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 ร่วมนำเสนองานวิจัยในหัวข้อสมุดทะเบียนเกษตรกรฉบับดิจิทัล (DOAE Farmbook Application) เมื่อวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซนทาราแกรน คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22

