รายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันจันทรที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ชั้น 2
ผูมาประชุม
1. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
2. นางสาวยุพา แซชื้อ
3. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ
4. นายสรายุทธ สิรภิ ูษิต
5. นายรุงศิริ ประสงค
6. นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
7. นายวรวุฒิ ออยหวาน
8. นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ
9. นางรัตนาภรณ เตียวประเสริฐ
10. นางรติยง บาโกะ
11. นายกิติศักดิ์ ปญญาทรานนท
12. นายพรชัย ทุราช
13. นายอุดมพงษ ตวงประยงค
14. นายอรุณชัย ศิริทรัพย
15. นายสราวุธ วงศทรัพยสิน
16. นายพิศาล สองมณี
17. นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร
18. นางสาวกิตติยา รินเพ็ง
19. นายกีรเดช โรจนกิจอนันต
20. นายกฤษณะ พูลทรัพย
21. นายขัตติยะ พรหมวาส
22. นางสาวยุพาพรรณ รักบัว
23. นางสาวนารีรัตน บัลลังก
24. นายฐิติพงษ วรสวัสดิ์
25. นางสาวภูรีนชุ ไกรรมย
26. นายณรงค รักอาชีพ
27. นางสาวชิลาวัลย เผามุนี
28. นายสุฤชัย คลายเชียงราก
29. นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์
30. นายประพนธ จิ้วจิ้น
31. นายวีรภัทร ทวีทรัพย
32. นางสาวไกลกังวล เพชระบูรณิน
33. นายนนทกานต ตรันเจริญ

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน
ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร
ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักสถิติ
นักสถิติ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
34.นางสาวสิริรชา ...
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34. นางสาวสิริรชา แกวหยอง
35. นางสาวชมภู สนนุช
36. นายภูบดี ศิวาวงศ
37. นางสาวปยะพร ชึลเลอร
38. นายปาณัสม จรูญรัตน
39. นายปวเรศ ทองลอย
40. นายพงศกร เพ็ชรมงคล
41. นายนิรันดร ออนนอมดี
42. นางสาวสุดสงวน ไพยรัตน
43. นายธีระวัฒน เฉิดละออ
44. นางมลวิภา อรรถฐาเมศร
ผูไมมาประชุม
1. นางอาธิดา รักวงษ
2. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย
3. นายรังสี มุลิ
4. นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนมจํารัส
5. นางสาวอุษณา หวาหาบ
6. นายปฐม บุญทองนุม
7. นางสิริลักษณ นอยเคียง
8. นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา
9. นายพิริยะ ไหมสมบุญ
10. นางสาววัลยศิริ ไทยแท
11. นางจีรวรรณ หนูเจริญ
12. นางสาวณัฏฐกานต นนทสด

เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
พนักงานราชการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักสถิติ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
นักวิชาการแผนที่ภาพถายชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักสถิติ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ

ติดงานดวน
ติดงานดวน
ติดงานดวน
ติดงานดวน
อบรม
ลาพักผอน
ลาพักผอน
ลาพักผอน
ลาพักผอน
ลาปวย
ลาปวย
ลาปวย

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลาวเปดประชุม
ประจําเดือนเมษายน 2562 และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 กระทรวงฯ มีคําสั่งแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้
1) นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ตําแหนงผูอํานวยการกองแผนงาน ขึ้นดํารงตําแหนงรองอธิบดี
กรมสงเสริมการเกษตร
2) นายชาตรี บุญนาค ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จังหวัดระยอง ขึ้นดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 789/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562
1.2 กระทรวงฯ มีคําสั่งยายขาราชการ คือ นางอัญชลี สุวจิตตานนท ตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ไปปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองแผนงาน ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่ 877/2562 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ.
ระเบียบวาระที่ 2 ...
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 ประจําเดือนมีนาคม 2562
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป เสนอรายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งที่ 3/2562 ประจําเดือนมีนาคม 2562 ทั้งนี้ ไดดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 พรอมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2562 ขึ้นระบบ Meetbox ของศูน ยเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เว็บไซต http://ictc.meetbox.doae.go.th ไมมีผูแกไขรายงานฯ
มติที่ประชุม มอบกลุม/ฝาย ตรวจสอบรายงานการประชุม แจงฝายบริหารทั่วไปแกไขภายในวันที่ 29 เมษายน 2562
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 8 เดือน เหลืออีก 4 เดือน
2) จางพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร ครบกําหนดงวดสุดทายวันที่ 12 กันยายน 2561
อยูระหวางการสงมอบและตรวจรับงานงวดสุดทาย.บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด แจงวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
3).จ า งพั ฒ นาระบบรายงานพื้ น ที่ .ครบกํ า หนดงวดที่ . 2.วั น ที่ . 28.กั น ยายน.2561
งวดสุ ดทายครบกํ าหนดวัน ที่. 28.ตุล าคม.2561.อยูร ะหวางการสงมอบและตรวจรับ งาน.งวดที่.2.และงวดที่. 3
บริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด แจงวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ประธาน การจางทั้ง 2 ระบบ ยืนยันการสงมอบงานตามเดิมหรือไม นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ระบบทะเบียนเกษตรกร
สามารถตรวจรับได แตอาจไมพรอมใชงานในป 2562 เนื่องจากความแนบในมีเงื่อนไขมาก ผูอํานวยการกลุมวิเคราะห
ขอมูลสารสนเทศ ระบบรายงานพื้นที่เปนไปตามแผนและจะตรวจรับใหเปนไปตามเงื่อนไข TOR ทุกขอ
การจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2562
งบลงทุน ป 2562
1) จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร.โดยวิธี.e-bidding.กรมฯ อนุมัติรับราคาการจัดซื้อครุภัณฑ
7 กลุม 10 รายการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เปนเงิน 41,369,351 บาท กรมฯ ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว
กับผูขาย จํานวน 6 ราย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 รายการสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ
แบบที่.1.จํานวน.15.เครื่อง.รับราคาบริษัท.สหธุรกิจ.จํากัด.วงเงิน.149,265.บาท.ครบกําหนดวันที่.21.เมษายน.2562
บริษัทฯ สงมอบเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะกรรมการฯ ทําการตรวจรับและสงเบิกจายเรียบรอยแลว ประธาน
ขอทราบความคืบหนารายการเครื่องคอมพิวเตอรพรอมซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรฯ บริษัท แอมโป ไมโครซิล จํากัด สงมอบจอภาพไมตรงตามที่ระบุไวในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับฯ
ทําเรื่องแจงการปรับใหบริษัทฯ ทราบแลว ขณะนี้รอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมจากบริษัทฯ และจะทําหนังสือแจงกรมสงเสริม
การเกษตรตอไป เริ่มปรับตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 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 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 เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2562 กําหนดสงมอบ 60 วัน ครบกําหนดวันที่ 18 มิถุนายน 2562
3) จางพัฒนาระบบงาน จํานวน 2 รายการ
3.1) พัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร
3.2) พัฒนาระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
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
อยูระหวางขั้นตอนการทําสัญญา (นัดผูรับจาง มาเซ็นสัญญาในวันที่ 30 เมษายน 2562)
5) จางพัฒนาระบบงาน.จํานวน.4.รายการ.วงเงิน.42,000,000.บาท อยูระหวางสรุปผล
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ (กรมฯ ขยายเวลาใหถึงวันที่ 30 เมษายน 2562)
สรุปเงินงบลงทุนเหลือจาย (รอบที่ 2) จํานวน 172,187 บาท ฝายบริหารทั่วไปจะแจงสงคืนกรมฯ เมื่อดําเนินการ
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) โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.งวดที่.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 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 อยูระหวางจัดทํารางขอบเขตงาน
และราคากลาง 3.3) คาใชจายในการเดินทางฯ/ติดตามงาน/จัดซื้อวัสดุ/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) ซึ่งเปนผูรับจางรายเดิม คณะกรรมการตรวจรับจัดทํา
บัน ทึ ก ตรวจรั บ งานฯ.และส งกองคลั ง เรี ย บร อ ยแล ว ทั้ ง .2.เดื อ น.3).จ า งเหมาฯ.จํ า นวน.7.เดื อ น.(เดื อ นมี น าคม
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).เมื่อวันที่.18.กุมภาพันธ.2562 สัญญาจาง
เลขที่ 6/2562 มีเงินเหลือ 1,197,280 บาท (ตัดเงินคืนกรมฯ เรียบรอยแลว) อยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ 1
เดือนมีนาคม 2562
6) จางเหมา ...
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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.1).จางเหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.เปนเงิน.685,000.บาท.เบิกจายเรียบรอยแลว
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.500,000.บาท.กํ า หนดส งมอบงาน 90 วัน นับ ถัดจากวั น ลงนามในสั ญ ญา กรมฯ ลงนามสั ญญา
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ครบกําหนดตามสัญญาวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ บายวันนี้
นัดประชุมนําเสนอผลงานเพื่อตรวจรับ 3).จางเหมาบริการบุคคลเพื่อดําเนินการเขาตรวจสอบแกไขปญหาเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขาย จํานวน.2.คน.จํานวน.10.เดือน.ภายในวงเงิน.300,000.บาท.กรมฯ.จางเดือนละ 15,000 บาท
ตอคนตอเดือน เบิกจายรายเดือน 4) จางเหมาบริการระบบคลาวด เพื่อใชประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมสงเสริม
การเกษตรจัดเก็บขอมูล สํารองและกูคืนระบบ ดําเนินการจางฯ ใหม โดยวิธี e-bidding จํานวน 7 เดือน (เดือนมีนาคม
ถึงเดือนกันยายน.2562).กรมฯ.ทําสัญญากับบริษัท.อินเทอรเน็ตประเทศไทย.จํากัด.(มหาชน).เมื่อวันที่.28.กุมภาพันธ.2562
เปนเงิน 689,080 บาท เบิกจายรายเดือน รวม 7 เดือน อยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ 1 เดือนมีนาคม 2562
5).จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาพรอมรับประกันตัวอุปกรณทําความเย็น.ระบบไฟฟา.ระบบสํารองไฟฟา.ระบบเฝาระวัง.
ระบบรักษาความปลอดภัยอุปกรณเครือขายและสายสัญญาณ.Fiber.Optic.พรอมการตอใบรับรอง.SSL.และซอฟตแวร
Antivirus.รวมถึงการจัดหาเจาหนาที่เขามาตรวจสอบและแกไขปญหาของอุปกรณขางตน 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 งวดๆ ละ 2 เดือน เปนเงิน
160,000 บาทตองวด) เบิกจายแลว 1 งวด อยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ 2
รวมมีเงินเหลือจายทั้งหมด 1,025,920 บาท สงคืนกรมฯ พรอมขออนุมัติงบประมาณในการซอมแซมพื้นหอง
ประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 45,000 บาท
กรมฯ ไดตัดคืนเงิน จํานวน 981,520 บาท และอนุมัติงบประมาณซอมแซมพื้นหองฯ จํานวน 44,400 บาท
เรียบรอยแลว ฝายบริหารทั่วไปจะไดดําเนินการจางซอมฯ ตอไป
ประธาน กรมฯ มีหนังสือแจงเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2562 เมื่อสิ้นไตรมาส 3
หากหนวยงานดําเนินการใชจายเงินต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด กรมฯ จะพิจารณาทบทวนเงินงบประมาณสวนตางที่ยัง
ไมไดตามเปาหมายตัดคืนกรมฯ มอบกลุมที่มีงบประมาณ (งบดําเนินงาน) จัดทําแผนการใชจายเงิน (อยางละเอียด)
ฝายบริหารทั่วไปรวบรวมเสนอ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ โครงการขึ้นทะเบียนฯ มีแผนโอนเงินใหจังหวัดเปนคาดําเนินการ
ขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรชาวไร อ อยตามมาตรการจํ ากั ดการใช วั ตถุ อั น ตรายของกรมวิช าการเกษตรและสํ านั กงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
มติที่ประชุม 1. รับทราบ
2. มอบกลุมจัดทําแผนการใชจายเงิน และฝบร. รวบรวมเสนอ
3.2 ผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2562
3.2.1 กลุมทะเบียนเกษตรกร นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1).ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562.
ขอมูล ณ วันที่ 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) ผลการขึ้น ...
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2).ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป.และขาวนาปรัง ป.2561/62
ขา วนาป ผลการบั น ทึ ก 4,309,342 ครั ว เรื อน 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 สวนที่เหลือ 9,928 ครัวเรือน เปนเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต อยูระหวาง
การตรวจสอบและโอนเงิ น ช ว ยเหลื อ .ข า วนาปรั ง .ผลการบั น ทึ ก .515,749.ครั ว เรื อ น.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
เกษตรกรที่ปลูกพืชอื่นๆ ตามกรอบคูมือมาแสดงในชุดยืนยันโดยมีขอมูลประวัติการปลูกขาวมาแสดงเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ แสดงขอมูลเฉพาะที่มีเอกสารสิทธิ์เทานั้น ไมแสดงขอมูลสับปะรดและออย แสดงขอมูลมันสําปะหลังที่เก็บเกี่ยว
กอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไมจํากัดอายุพืช (เกิน 120 วันได) และกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ระบบจะแสดงชอง
ใหกรอกเนื้อที่คงเหลือที่ตองการเขารวมโครงการ โดยจะดึงเนื้อที่จากระบบภัยธรรมชาติในกิจกรรมขาวโพดเลี้ยงสัตว
มาแสดงประกอบการตัดสินใจ แตกรณีพืชอื่นคณะกรรมการจะตองเปนผูตรวจสอบ และกรอกขอมูลในระบบ
4).การขอคืนสิทธิ์รายชื่อเจาหนาที่ผูใชงานระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร
สวนกลางและระดับอําเภอ/เขต เพื่อเปนผูตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลกับกรมการปกครอง โดยใหเจาหนาที่
ระดับพื้นที่ใชแอปพลิเคชัน FAARMis ในการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผานระบบ IKNO/Web
Service ตรวจสอบขอมูลหัวหนาครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือน ทั้งนี้ ไดสงรายชื่อเจาหนาที่ผูใชงานระบบฐานขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรสวนกลาง.และระดับอําเภอ/เขต.เพื่อคืนสิทธิ์การเปนผูตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลกับกรมการปกครอง
5).เตรียมดําเนินการ 1) แจงรายชื่อหัวหนาครัวเรือน/สมาชิกในครัวเรือนที่เสียชีวิต
ใหสํานักงานเกษตรอําเภอตรวจสอบและปรับปรุงขอมูล เพื่อดําเนินการนําขอมูลผูเสียชีวิตออกจากฐานขอมูลทะเบียน
เกษตรกร 2) ชี้ เป า เกษตรกรที่ ไมมีกิจกรรมการเกษตร โดยจัดทํารายงานรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้น ทะเบีย นแตไมมี
กิจกรรมการเกษตร ระดับตําบล/หมูบาน หากไมมาปรับปรุงรอบขาวนาป ป 2562 จะลบขอมูลออกจากฐานขอมูล
ทะเบียนเกษตรกร 3) ชี้เปาเกษตรกรที่ไมมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนานเกิน.3.ป (ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563)
คือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกอนวันที่ 22 มิถุนายน 2560 และไมมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ประธาน จากการประชุมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2562 มีขอสั่งการ 1. การแจงรายชื่อเกษตรกร
ที่จะสิ้นสภาพ กรณีที่ไมมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนานเกิน 3 ป ใหมีการประชาสัมพันธในเว็บไซตกรมสงเสริม
การเกษตรด ว ย ทํ า ในลั ก ษณะ POP.UP.2..การงดใช วั ต ถุ อั น ตราย.ไกลโฟเซต.คลอร ไ พริ ฟ อส.และพาราควอต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดออกประกาศ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การนําเขา
การสงออก การมีไวครอบครอง และกําหนดใหมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขายซึ่งวัตถุอันตราย
ที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอรไพริฟอส และพาราควอตที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 5
เมษายน 2562 เป น การบู ร ณาการการทํ า งานรว มของหนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ เริ่มจาก
กรมวิชาการเกษตรจะจัดอบรมใหกับเจาหนาที่จากกรมสงเสริมการเกษตร(เกษตรตําบล) การยางแหงประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลแหงประเทศไทย เพื่อเปนวิทยากร (ครู ข) ไปอบรมใหความรูแกเกษตรกร
ตอไป หนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร คือ การอบรมใหความรูแกเกษตรกร จํานวน 1.5 ลานคน ประกอบดวย
เกษตรกรผูปลูกพืช 6 ชนิด ไดแก ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง ขาวโพด ยางพารา ออย และไมผล โดยเกษตรกร
ตองผานการอบรมและ/หรือผานการทดสอบความรูตามหลักสูตรการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย (เมื่อไดรับ
ใบเซอร ซึ่งจะนําไปซื้อสารเคมีไดไรละ 1 ขวด) ขอมูลการผานการอบรมและการทดสอบจะนําเขาฐานขอมูลทะเบียน
เกษตรกร ซึ่งการอบรมมี 2 แบบ คือ อบรมในพื้นที่ที่ศูนยปฏิบัติการ 50 ศูนย และอบรมผานระบบ E-Learning
กลุมทะเบียน ...
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กลุมทะเบียนเกษตรกร เตรียมการเชื่อมโยงฐานขอมูลทะเบียนรานคา เตรียมระบบทะเบียนเกษตรกรในการรับขึ้นทะเบียน
นิติบุคคล กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ เตรียมการอบรมและการสอบผานระบบ E-Learning วันนี้บาย (วันที่ 29
เมษายน 2562).ประชุมเชิงนโยบายระหวางกรมสงเสริมการเกษตร.การยางแหงประเทศไทย.และสํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลแหงประเทศไทย กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล และกลุมทะเบียนเกษตรกร รวมประชุมดวย
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.2.กลุ ม วิ เ คราะหข อมู ลสารสนเทศ ผู อํา นวยการกลุม วิเ คราะหข อมู ล สารสนเทศ
รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1).รายงานสถานการณการเพาะปลูกพืชฤดูแลง.ขอมูล.ณ.วันที่.24.เมษายน.2562
ภาพรวมทั้งประเทศ ขาวนาปรังเนื้อที่เพาะปลูก 11,604,412.ไร.แผนควบคุมฯ.11,209,735.ไร พืชไรเนื้อที่
เพาะปลูก 1,490,647.ไร.แผนควบคุมฯ.4,042,897.ไร.พืชผักเนื้อที่เพาะปลูก 663,430.ไร.แผนควบคุมฯ.
828,546.ไร . พืช ไร และพื ช ผั กเนื้ อที่ เ พาะปลูก 2,154,077.ไร . แผนควบคุ มฯ.4,871,443.ไร เมื่อพิจ ารณา
การปลู ก ข า วนาปรั ง .พบว า .ภาพรวมทั้ ง ประเทศ.มี เ นื้ อ ที่ ก ารปลู ก .11,604,412.ไร .คิ ด เป น ร อ ยละ.103.52
ของแผนควบคุมฯ.โดยมีการปลูกขาวนาปรังแลว.จํานวน.70.จังหวัด.เมื่อพิจารณารายจังหวัด.พบวา.มีจังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูก
เกินแผนควบคุมฯ ในเขต/นอกเขตชลประทาน จํานวน 41 จังหวัด
2) ใหบริการขอมูล.ประจําเดือนเมษายน.2562.ตัดยอดขอมูล.ณ.วันที่.25.เมษายน 2562
แบงออกเปน 3 ชองทาง คือ (1) ระบบใหบริการขอมูลสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร ปจจุบันมีผูสมัครเขาใช.
565.ราย.เพิ่มจากเดือนมีนาคม.2562.จํานวน.81.ราย.มีการเขารับบริการขอมูล จํานวน 750 ครั้ง วัตถุประสงค
เพื่อรายงานสถานการณการผลิต (46%) ศึกษาวิจัย (29%).วางแผนงานโครงการ (23%) อื่นๆ.(2%).ขอมูลที่มีการขอ
มากที่สุด.3.อันดับแรก.:.ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวนาป และกลวยหิน ตามลําดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
92.3% (2) เว็บไซต www.agriinfo.doae.go.th มีการเขารับบริการขอมูล จํานวน 19,263 ครั้ง ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดั บมากถึงมากที่ สุด 63% ขอมู ลที่ มีการขอมากที่ สุด.3.อั นดั บแรก.:.ขอมูลภาวะการผลิตพืช (รต.)
ป 2559 ขอมูลพื้นฐานและขอมูลการเกษตร 77 จังหวัด และการปลูกพืช ป 2561 (3) E-mail ผูขอรับบริการขอมูล
จํานวน 29 ราย สวนใหญเปนนักศึกษา 40% ความพึงพอใจตอคุณภาพขอมูลอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 93.3%.
ความพึงพอใจตอความเร็วในการจัดสงอยูในระดับมากถึงมากที่สุด.93.3% ประธาน อธิบดีนําขอมูลขาวโพดไปใช
ขอมูลจังหวัดนาน เคยมีพื้นที่ปลูกขาวโพด จํานวน 1 ลานไร เหลือ 50,000 ไร ผลรวมพื้นที่ปลูกใกลเคียงขอมูล
ทะเบียนเกษตรกร แตขอมูลระดับจังหวัดไมถูกตอง ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ไดประสานจังหวัด
ทําการตรวจสอบ/แกไขขอมูล การทํางานในกลุมจะมอบผูรับผิดชอบเปนรายสินคาเพื่อการตรวจสอบที่เขมงวด
3).Big Data Big.Data/Open.Data.กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
• การดําเนินงานในระดับกรม.1).แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน Big Data
และ Open Data โดยมีผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเกษตร เปนประธาน ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ เปนเลขานุการ ดําเนินการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 2) จัดทําแผนการขับเคลื่อนฯ จํานวน 7 ขั้นตอน
ดําเนินการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 3) คัดเลือกชุดขอมูลสําหรับเชื่อมโยงเขาสูฐานขอมูลกลางของกระทรวงฯ
จํ านวน 4 ฐานข อมู ล (ข อมู ล ทะเบี ย นเกษตรกร ข อมู ล ภัย ธรรมชาติ ข อมู ลภาวะการผลิ ตพื ช ระดั บ ตํ าบล (รต.)
และขอมูลวิ สาหกิจ ชุมชน) ดํ าเนิ นการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 4) ปรับ ปรุงคุณภาพขอมูล โดยตรวจสอบ
ความถูกต องของข อมู ล (Accuracy) ความสอดคลอง (Consistency) ความครบถวน สมบูร ณ (Completeness)
ความทั นตอการใชงานพรอมกําหนดผูรับผิด ชอบในการบํ ารุงรักษาขอมู ล.จํานวน.2.คน.ดําเนินการเมื่อวั นที่ 28
กุมภาพันธ.2562.5).จัดทําหมวดหมู (Data Category) และเมทาดาตา (Metadata) ของขอมูล.ดําเนินการเมื่อวันที่.29
มีนาคม 2562 6) จัดทํารายการบัญชีขอมูล อยูระหวางดําเนินการ จัดสงภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
7) เชื่อมโยง ...
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7) เชื่อมโยงฐานขอมูลตามรายการบัญชีขอมูล เขาสูระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนด
สงวันที่.31.พฤษภาคม.2562.8).วิเคราะหขอมูล (Data Analytic) เพื่อจัดทําขอมูลเผยแพรโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ . กํ า หนดส ง วั น ที่ . 26.กั น ยายน.2562.9).Open.Data.โดยมี ก ารกํ า หนดสิ ท ธิ์ ใ นการเข า ถึ ง ข อ มู ล
ตามการจัดแบงหมวดหมูของขอมูล https://opendata.moac.go.th กําหนดสงวันที่ 27 กันยายน 2562
• ขั้นตอนการดําเนินงานขับเคลื่อน Big Data และ Open Data
1) การสํารวจและรวบรวมขอมูลของหนวยงาน พรอมศึกษารายละเอียดของขอมูลนั้น ไดแก รูปแบบการจัดเก็บชนิด
ของขอมูล เพื่อทบทวนความพรอมของขอมูล คัดเลือก และยืนยันการเปนเจาของขอมูลและตรวจสอบความพรอม
ของแตละรายการขอมูลที่มีกอนเชื่อมโยงเขาสูฐานขอมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 2) ปรับปรุงคุณภาพ
ของขอมูลที่คัดเลือกใหมีความสะอาด ทันสมัยปลอดภัยดวยขั้นตอนการบริหารจัดการฐานขอมูลที่นาเชื่อถือ พรอมกําหนด
ผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษาขอมูล 3) ศึกษาและทําความเขาใจความสัมพันธของขอมูลกับภารกิจของหนวยงาน
เพื่อจัดแบงหมวดหมูของขอมูล (Data Category) ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลความมั่นคง ขอมูลความลับทางราชการ
และขอมูลสาธารณะ 4) จัดทําเมทาดาตา (Metadata) ของขอมูลทั้งเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata)
และเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) 5) จัดทํารายการบัญชีขอมูลใหอยูในรูปแบบของตารางรายชื่อ
ชุดขอมูล ใหอยูในรูปแบบรายงาน หรือแอปพลิเคชัน เพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหา 6) ดําเนินการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลตามรายการบัญชีขอมูล เขาสูระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 7) ดําเนินการเผยแพร
ขอมูลผานระบบการเปดเผยขอมูล (Open Data) โดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล ตามการจัดแบงหมวดหมู
ของขอมูล
4) โครงการบูรณาการขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร
(สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) ไดมีการประชุมรับมอบสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติจากศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการ
กรมสงเสริมการเกษตร สรุปผลการหารือ ดังนี้ (1) ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการบูรณาการขอมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) ระหวางสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กับ กรมสงเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมวิจัยและพัฒนาขอมูล
ที่ไดจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติมาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการเกษตรของประเทศ ในวันที่ 29
พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. หองประชุมกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติเปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดงาน (2) NECTEC จะเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ไดแก
การติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ การจัดอบรมใหความรู การจัดเก็บและการเผยแพรขอมูลบํารุงรักษา
สถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 และสงมอบใหกรมสงเสริมการเกษตร (กสก.)
เปนผูดูแลตอไป (3) กสก. จะนํารองใชงานขอมูลสารสนเทศที่ไดจากขาวโพดเลี้ยงสัตวในป 2562 (4) กระบวนการ
ตรวจรับพัสดุ จะมีการแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจรับทั้งสวนกลาง และภูมิภาค
5) เกษตรอัจฉริยะ
• ประชุมสัมมนาเกษตรอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ผูเขารวมสัมมนา คือ ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเกษตร
เจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.) เจาหนาที่กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
(กวพ.) เจาหนาที่กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย (กอป.) เจาหนาที่สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
(สสจ.) เจาหนาที่กองพัฒนาเกษตรกร (กพก.) และเจ าหนาที่กองสงเสริมโครงการพระราชดํ าริ การจั ดการพื้น ที่
และวิศวกรรมเกษตร (กพวศ.) เพื่อรับทราบโครงการ องคความรูเกษตรในระยะตางๆ วิทยากรจากหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน โดยกองพัฒนาเกษตรกร ประสานเกษตรกรเขารวมสัมมนา จํานวน 10 คน
• ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการฐานขอมูล (Big Data) เมื่อวันที่ 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 ซึ่งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ไดรับงบประมาณ ประมาณ 150,000 บาท ซึ่งไดดําเนินการยกรางแผนการติดตามฯ 4 จุดแปลง
เรียนรู ขาวที่จังหวัดสุพรรณบุรี ขาวโพดเลี้ยงสัตวที่จังหวัดนครสวรรค ออยโรงงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี มันสําปะหลัง
ที่จังหวัดกําแพงเพชร และสับปะรดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยจัดทีมคละกันระหวางเจาหนาที่จาก ศสท. สสจ.
และกพวศ. ลงพื้นที่เดือนละ 1 ครั้ง ทีมละ 2 หนวยงาน ทั้งนี้ จะทําแผนการติดตามฯ เสนอกรมฯ ตอไป
ประธาน การจัดทําแปลงเกษตรอัจฉริยะของกรมสงเสริมการเกษตร (กสก.) แปลงใหญขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่อําเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) จัดทําแปลงเกษตร
อัจฉริยะ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค คําถามในพื้นที่เกษตรอัจฉริยะตางกันตรงไหน
กษ.เปดตัวเกษตรอัจฉริยะ 5 ชนิดพืช ใน 4 จุดแปลงใหญ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ทําหนังสือแจงจังหวัดเรื่องเกษตรอัจฉริยะของ กษ. และ กสก.
ใหทราบสถานการณเกษตรอัจฉริยะทําที่ไหน ใครรับผิดชอบประเด็นไหน เพื่อจังหวัดจะไดรับทราบบทบาทหนาที่
แผนการดูงานของเกษตรกร และเตรียมการประชาสัมพันธ
6) ผลการดําเนินงานดานแผนที่
6.1) ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตัดยอดขอมูล วันที่ 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
• ผลการวาดแปลงของจังหวัดที่มีผลการวาดแปลงครบตามเปาหมาย
100% จํานวน 69 จังหวัด
• ผลการวาดแปลงของจังหวัดที่มีผลการวาดแปลงไมครบตามเปาหมาย
100% จํานวน 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดแพร อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ชลบุรี อุทัยธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
และจังหวัดจันทบุรี จะติดตามเรงรัดจังหวัดใหดําเนินการใหไดตามเปาหมายตอไป
6.2) จัดเตรียมขอมูลตําแหนงแปลงปลูกสมุนไพร (ตัดขอมูลสวนบุคคลออกแลว)
เพื่อสนับสนุนการจัดทําชั้นขอมูลความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชสมุนไพรของกรมพัฒนาที่ดินใหมีความถูกตอง
มากยิ่งขึ้น ตามมติที่ประชุม “การรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน
สําหรับปลูกพืชสมุนไพร” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 กรมสงเสริมการเกษตรเห็นชอบการใหความอนุเคราะห
ขอมูลดังกลาวแกกรมพัฒนาที่ดินแลว
6.3) การขอขอมูลความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชสมุนไพร (ตามขอ 6.2)
และขอมูลการใชที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดินโดยรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร (นางดาเรศร กิตติโยภาส) ไดลงนาม
หนังสือเรียนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเรียบรอยแลว
6.4).Update.ขอมูลใน.SSMAP.ไดแก.ขอมูลตําแหนงแปลงปลูกสมุนไพร.13.ชนิด
โดยมีขอมูลทั้งหมด 5,834 แปลง ทั่วประเทศ
6.5) จัดทํา Shapefile ขอบเขตการปกครองที่มีขอมูลสินคาเกษตรที่เปน GI
เพิ่มเติม ไดแก มะมวงยายกลา จังหวัดนนทบุรี และทุเรียนสาลิกา อําเภอกะปง จังหวัดพังงา
6.6) จัดทําแผนที่สรุปสถานการณการเพาะปลูกขาวนาปรัง ป 2561/62
ทุกสัปดาห
6.7) จัดทํา ...
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6.7) จัดทําสรุปรายงานแบบสํารวจเครื่อง GPS จํานวนที่รายงาน 1,653 เครื่อง
ใชงานได 1,139 เครื่อง ชํารุด 503 เครื่อง ตัดจําหนาย 11 เครื่อง ตองการเพิ่มเติม 294 เครื่อง
6.8) ความกาวหนาในการพัฒนาระบบรายงานพื้นที่ (SSMAP) คณะกรรมการ
ตรวจรับฯ ทําหนังสือขยายเวลาถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดกําชับใหบริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด
ตองพัฒนาระบบใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยดําเนินการตรวจสอบเมนูการใชงาน และสรุป
สิ่งที่ตองแกไข/เพิ่มเติมสงใหบริษัทฯ ทุกสัปดาหหรือเร็วกวานั้น เพื่อติดตามความกาวหนาอยางใกลชิด คณะกรรมการ
ตรวจรับฯ ใหบริษัทฯ ตองมีการรายงานความกาวหนาการพัฒนาระบบ
ประธาน ทําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 การรายงานขอมูลจากระบบ รต. ในเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ ระดับตําบล เงื่อนไข รายงานครบถวน และรายงานถูกตอง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.3 กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) ระบบฐานขอมูลโครงการพระราชดําริ ประชุมรวมกับกองสงเสริมโครงการ
พระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร วิเคราะห แบบการบันทึกขอมูลโครงการพระราชดําริสวนของเกษตรกร
ตนแบบ ไดออกแบบแบบจัดเก็บขอมูล รูปแบบรายงาน ซึ่งบริษัท โคเดสก จํากัดจะดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูล
โครงการพระราชดําริ.รวมกับระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร.(RBM).เดือนพฤษภาคม.2562
ประธาน ผูบริหารตองการทราบวาเกษตรกรรายใดเขารวมโครงการซ้ํา ระบบ RBM สามารถตรวจสอบไดหรือไม
หากไมไดสามารถดําเนินการเองไดหรือไม ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบที่พัฒนาใหมสามารถ
ตรวจสอบได แตระบบเกาไมสามารถตรวจสอบไดเนื่องจากจัดเก็บขอมูลเปนรายโครงการ ซึ่งไดหารือกับบริษัทฯ แจงวา
จะดูใหหลังจบโครงการ
2) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การใชงานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
(การจดทะเบียนฯ โดยไมใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) เริ่มใชงานระบบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 หลังเปดใชงาน
มีการแจงปญหาการใชงาน สรุปไดดังนี้ ลงโปรแกรมไมครบถวนสมบูรณตามขั้นตอนที่กําหนด มีการเปลี่ยนเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงาน แลวไมไดแจงกรมฯ เพื่อถอนสิทธิจากเจาหนาที่รายเดิม และอนุมัติสิทธิการดึงขอมูลจากฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎรใหกับเจาหนาที่รายใหม การแกไข คือ จัดทํารายการคําถามที่พบบอย และแนวทางการแกไขปญหา
ขึ้นหนาจอของระบบฯ เพื่อใหเจาหนาที่ศึกษาแกไขปญหาในเบื้องตน
การเชื่อมโยงขอมูลวิสาหกิจชุมชน ผานระบบบูรณาการฐานขอมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ (Linkage Center) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ไดขอเชื่อมโยงขอมูล
วิสาหกิจชุมชน ผานระบบบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) เพื่อชวยเหลือ
วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยใหบริการคํ้าประกันสินเชื่อแกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ
กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศไดดําเนินการทําหนังสือขออนุญาตเชื่อมโยงขอมูลวิสาหกิจชุมชน ผานระบบบูรณาการ
ฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) เสนอกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณาแลว เนื่องจาก
จะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลกอน และสงสําเนาหนังสืออนุญาตแจงใหสาํ นักงานทะเบียนกลางทราบ
เพื่อจะไดเชื่อมโยงขอมูลใหหนวยงานที่รองขอนําไปใชประโยชนในการบริการประชาชน หรือการปฏิบัติหนาที่ตอไป
ไดรับการประสานจากกองพัฒนาเกษตรกร ระบบอาสาสมัครเกษตรสามารถ
เชื่อมโยงผานระบบ Linkage Center ไดหรือไม ไดแจงไปวา สามารถดําเนินการได แตหนวยงานภาคีจะตองดําเนินการ
รวมดวย
3) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานการปองกันและเฝาระวังการเผาเศษซากพืช
และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตร กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
ไดทําหนังสือ ...
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ไดทําหนังสือขอใหพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานการปองกันและเฝาระวังการเผาเศษซากพืชฯ ตามขอสั่งการ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศไดพัฒนาระบบตอจากระบบโครงการ
สงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจําป 2562 ที่เปดใชงานตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 ระบบรายงานผล
การปฏิบัติงานการปองกันและเฝาระวังการเผาเศษซากพืชฯ เปดใชงานโดยใหสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงาน
เกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มรายงานผลครั้งแรกวันที่ 26 เมษายน 2562
4) ระบบฐานขอมูลงานวิจัยสงเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริม
การเกษตรไดประสานใหดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยสงเสริมการเกษตร ทดแทนระบบงานเดิมซึ่งมีการ
พัฒนามาตั้งแตป.2538.โดยตองการใหมีการเสนอผลงาน.ว.1.และ.ว.3.ผานระบบออนไลน.สามารถติดตามผลการอนุมัติ
งานวิจัยรวมถึงเปนฐานขอมูลการที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นได.กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศดําเนินการวิเคราะห
ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบการบันทึกขอมูลนักวิจัย ซึ่งไดเชื่อมโยงกับฐานขอมูล 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.ระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เสนอราคา.542,000.บาท
กรมฯ ลงนามในสัญญาจางเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน ครบกําหนดสัญญาวันที่ 17
สิงหาคม 2562 ประชุมศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบฐานขอมูล/ระบบงาน จํานวน 3 ครั้ง บริษัทฯ สงมอบงาน
งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ครบกําหนดวันที่ 19 เมษายน 2562 คณะกรรมการตรวจรับฯ ประชุมตรวจ
รับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 (2) ดําเนินการจางพัฒนาระบบ จํานวน 2 รายการ คือ ระบบสารสนเทศ
ทางดานบริหารองคกร (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส) วงเงิน 540,000 บาท และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูล
ศูน ยบ ริการและถ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล.(ระบบสงเสริมการเกษตร).วงเงิน .560,000.บาท
สรุปรับราคากับบริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด ราคารวม 1,100,000 บาท อยูระหวางการลงนามในสัญญา ผูเชี่ยวชาญ
ดานสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเกษตร อยากใหเปลี่ยนชื่อระบบใหถูกตอง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตาม คง. ไมสามารถเปลี่ยนได ตองรอใหดําเนินการตรวจรับเรียบรอยกอน
ประธาน ทําแผนการติดตามงานแจงฝายบริหารทั่วไปรวบรวม
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.4 กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ผูอํานวยการ
กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) Cyber Security
• 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.ประธาน.หากบริษัทฯ.ไมดําเนินการแกไข
จะทํ า อย างไร.นายพรชั ย .ทุ ร าช.เบื้ องต น นางอนงค น าฏ.ศรี รั ต นาได ให เ จ าหน า ที่เ ข า ไปแก ไข.Coding.บางส ว น
ในการแสดงผลขอมูลวิสาหกิจชุมชนหนาเว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตร
• ความก า วหน า การติ ดตั้ ง และใช ง านระบบพิ สู จ น ตั ว ตนเพื่ อเข า ใช ง าน
อิน เตอรเ น็ต กรมสง เสริมการเกษตร.ดํา เนิน การ.1).มีผูล งทะเบีย นขอ มูล ผูใ ชงานผานระบบออนไลนที่เ ว็บ ไซต
https://authen.doae.go.th.จํานวน.770.คน.จากเจาหนาที่สวนกลางทั้งหมด.899.คน.เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม.2562
จํานวน 81 คน.2).ดําเนินการติดตั้งและใชงานระบบพิสูจนตัวตนเพื่อเขาใชงานอินเตอรเน็ตผานสาย LAN ครบทุกอาคาร
และ WIFI ...
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และ WIFI ของกรมสงเสริมการเกษตรแลว ซึ่งยังมีบางจุดที่ยังมีปญหาการใชงาน 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 กรมส ง เสริ ม การเกษตรได รั บ 2 รางวั ล ได แ ก
รางวัลหนวยงานที่ใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ดาน ในระบบ DNS, Mail,
Web, DNSSEC และ IPv6 Logo และรางวัลหนวยงานที่มีการใหบริการเว็บเซอรวิส (Web Service) ที่รองรับ IPv6
โดยกําหนดเขารับโลรางวัลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา 08.30 – 16.30 น.
• รวมประชุมหารือกับบริษัท IT Management และทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันที่ 9 และ 19 เมษายน 2562 เพื่อกําหนดจุดติดตั้ง Wireless Access Point ที่เหมาะสม
สําหรับเครื่อง.Access.Point.ที่ไดจัดซื้อมาใหม.28.ชุด.ผลการประชุมจะติดตั้ง.Access.Point.ชุดที่จัดซื้อใหม.บริเวณอาคาร.1
(แผนการติดตั้งยังไมแลวเสร็จ) สวน Access Point ชุดเดิมนําไปติดตั้งบริเวณอาคาร 3 เพื่อใหสัญญาณครอบคลุม
อาคารที่มีผูใชจํานวนมาก สวนอาคารอื่นๆ ที่เหลือ ควรติดตั้งเพิ่มเติมในปถัดๆ ไป (หากมีงบประมาณจัดซื้อเพิ่มเติม)
• การดําเนินการโยกยายเว็บไซต/ระบบงาน ขึ้นระบบ Cloud ตามโครงการ
จางเหมาบริการระบบคลาวด เพื่อใชประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมสงเสริมการเกษตร จัดเก็บขอมูล สํารอง
และกูคืนระบบ ป 2562 จํานวน 7 เดือน รวมกับทีมงานบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด ระบบงาน/เว็บไซต
ที่จะนําขึ้นระบบ Cloud คือ ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ระบบแผนปฏิบัติราชการผูบริหาร ระบบติดตามสถานะ
งบประมาณรายจายงบลงทุน กรมสงเสริมการเกษตร ระบบสารสนเทศกองสงเสริมโครงการพระราชดําริฯ ระบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร.(e-project).ระบบรายงานขาวประชาสัมพันธ.กรมสงเสริมการเกษตร.ระบบศูนยบริการ
องคความรูการเกษตร (K-Center) และระบบการจองหองประชุม ประธาน สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จะขอพื้นที่
Cloud กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ประสานกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ เพื่อจัดเตรียมพื้นที่
3) งานที่ไดรับมอบหมาย (1) ระบบสงตอ/ตรวจแกหนังสือราชการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร.(Shared.Directory).ความกาวหนาการดําเนินงานตั้งแตวันที่.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.ใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นการใชระบบฯ.หากมีประโยชนจะไดใชตอไป.และขยายผล
ใหกอง/สํานักใชงานตอไป นางรัตนาภรณ เตียวประเสริฐ เปนระบบฯ ที่ดี มีตัวอยางหนังสือหลายๆ แบบใหศึกษา
ไดทราบวาหนังสือแตละเรื่องแกไขจุดไหน/อยางไร หัวหนาฝายบริหารทั่วไป เรื่องที่ผานการตรวจแลวจะมีสัญลักษณ
ขีดฆา เมื่อกลุมปรับแกแลวอยากใหดูเรื่องการตัดคํา การเวนวรรคกอนปริ้นและเสนอเรื่อง นายกิติศักดิ์ ปญญาทรานนท
อยากใหมีการแบงโฟลเดอรละเรื่อง หรือตั้งชื่อเรื่องเปนปเดือนวัน เพื่อสะดวกในการนับจํานวนเรื่อง ผูอํานวยการ
กลุ ม พั ฒ นานวั ต กรรมดิ จิ ทั ล .ในประเด็ น สั ญ ลั ก ษณ ขี ด ฆ า .MS.Word.สามารถใส ค อมเม น ในประเด็ น ที่ ส งสั ย ได
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ระบบฯ นี้ เปนการเขียนและอาน มีระบบการปองกันเรื่องไวรัสหรือไม
ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ.ระบบฯ.นี้อยูบน.VMware.จะมีโปรแกรม.Antivirus.หากไฟลไหน
ติด virus ไฟลนั้นจะถูกลบ ทั้งนี้ ไดมีการ Backup ไวดวยแลว
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.5 กลุม ...
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การดําเนินงาน ดังนี้

3.2.5 กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ผูอํานวยการกลุมพัฒนาวัตกรรม รายงานผล

1) ผลการดําเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผานแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook
ป.2562.ขอมูลตัดยอด.ณ.วันที.่ 26 เมษายน 2562.ดาวนโหลดระบบ Android 348,880 เครื่อง (ตั้งแตวันที่ 22
สิงหาคม 2560) ดาวนโหลดระบบ ios 2,440 เครื่อง (ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2562) ใหบริการ 7,758,240 ครั้ง
ใชแจงขอมูลการเพาะปลูก การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแลว 449,176 ครัวเรือน
2) สถาปตยกรรมและการจัดระบบเครื่องแมขายของระบบทะเบียนเกษตรกร
และระบบข อ มู ล เกษตรกรผู ป ระสบภั ยพิ บัติ ดา นพืช ใหผู รับ ผิดชอบระบบทะเบีย นเกษตรกรแกไ ขผ านเครื่อ ง
10.3.33.66 สวนเครื่อง Farmer node 01 – 03 Disaster node 01 – 02 และเครื่อง 122.154.24.232
กลุมพัฒนาวัตกรรมดิจิทัลรับดูแลเบื้องตน นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ เบื้องตนดําเนินการทดสอบการใชงานการบันทึก
ขอมูลถึงขั้นตอนการออกรายงานไมพบปญหา.เหลือในสวนของการพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกร.สวนระบบขอมูล
เกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช รบกวนนายประพนธ จิ้วจิ้น ทดสอบการใชงาน ประธาน มอบกลุมพัฒนานวัตกรรม
ดิจิทัลดูแล 2 เดือน (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562) หากระบบทะเบียนเกษตรกรเขาที่คอยมาดูเนื้องานตอไป
3) ผลการดําเนินการระบบ E-Learning ขอมูลระหวางวันที่ 1 มกราคม – 26
เมษายน.2562.จํานวนผูลงทะเบียน.1,070.ราย.แบงเปน .หลักสูตรระดับชํานาญการพิเศษ.จํานวน.187.ราย
หลักสูตรชํานาญการ.จํานวน.351.ราย.หลักสูตรระดับปฏิบัติการ.จํานวน.629.ราย.หลักสูตรทั่วไป.จํานวน.627.ราย
และหลักสูตรเสริม จํานวน 722 ราย
4) ความกา วหน า การจํา หนา ยสิน คา ทางการเกษตรและผลิ ต ภัณ ฑแปรรู ป
ผานระบบตลาดออนไลน (e-Market) ป 2562 รูปแบบการขายแบบออฟไลนของไปรษณียไทย การขายแบบออฟไลน
คือ การจําหนายสินคา ณ ที่ทําการไปรษณียทั่วประเทศ โดยจะมีการรวบรวมออเดอรสินคาแจงใหเกษตรกรทราบ
เพื่อจัดเตรียมสินคา เริ่มดําเนินการจําหนายแบงเปน 2 ชวง คือ กอนสงกรานต จําหนายมังคุดจากกลุมเขาคิชฌกูฏ
บานทาใหม และนายายอาม จํานวน 5 ตัน และชวงหลังสงกรานต กําลังรวบรวมทุเรียนและมังคุด อยางละ 5 ตัน
เพื่อนําสงจําหนาย ณ ที่ทําการไปรษณียทั่วประเทศ
5) งานมหกรรมวิจัยแหงชาติ 2562 รวมนําเสนองานวิจัยในหัวขอสมุดทะเบียน
เกษตรกรฉบับดิจิทัล (DOAE Farmbook Application) เมื่อวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซนทาราแกรน
คอนเวนชั่นฮอลล ชั้น 22
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน.ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ
รายงานผลการดําเนินงาน
1) ผลการทดสอบกูคืนระบบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองศูนยปฏิบัติการ
เครือขาย.ดําเนินการทดสอบกูคืนระบบสารสนเทศสงเสริมการเกษตร (v2) (https://agriinfo2.doae.go.th) ระบบการจัดซื้อ
จั ด จ า งกรมส ง เสริ ม การเกษตร.(https://procurement.doae.go.th).ระบบลงทะเบี ย นเพื่ อ ใช ง านอิ น เตอร เ น็ ต
(https://authen.doae.go.th).เว็ บ ประชาสั ม พั น ธ ง าน.awgateasean.(http://www.awgateasean.doae.go.th)
เว็บประชาสัมพันธงาน Beijing Expo 2019 (https://thpavilion-bjexpo2019.doae.go.th) ทุกระบบสามารถ
กูคืนได และไดประสานเปนการภายในไปยังกลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) เมื่อวันที่ 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.ในวันที่.30.เมษายน.2562
เวลา.13.30.น..ณ.หองศูนยปฏิบัติการเครือขาย.กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การรับฟง ...
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3.4 การรับฟงขอคิดเห็นและขอรองเรียน นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร แจงตอที่ประชุม เดือนเมษายน 2562 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 2 เรื่อง คือ
1) ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (รายใหม เพื่อไดรับการสนับสนุนดูแลในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ) ผูรอง นายสุดใจ เต็งยี่ เลขที่ 218 หมูที่ 2 ตําบลทาฬอ อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
อยูระหวางการตรวจสอบ
2) ขอรองเรี ยนและขอความเปน ธรรม.(ตรวจสอบขอมูล นายอนุ ชิต.ดอกป าน.บุตรชาย
ของนายมานิช ดอกปาน ผูใหญบานวังมวง หมู 4 ตําบลหนองสิม อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เอาที่ดินของวัด
มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ป 2559 โดยมีเจาพนักงานเกษตรประจําตําบลมีสวนรูเห็นเปนใจในการกระทําผิดของผูใหญบาน
และบุตรชาย) ผูรอง นายสาคร เหลาบุญมา เลขที่ 186 หมู 4 บานวังมวง ตําบลหนองสิม อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี อยูระหวางการตรวจสอบ
ประธาน เกษตรกรกรุงเทพมหานคร รองขอขึ้นทะเบียนแตเจาหนาที่ไมรับขึ้น วิธีการตอบใหแจงดวยวา เกษตรกร
สามารถปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบันไดจาก DOAE.Farmbook
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.5.การเผยแพรประชาสัมพันธ นางรติยง บาโกะ รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนเมษายน.2562.ไดรายงานในระบบ.http://reportnews.doae.go.th.จํานวน.7.ขาว.(ตัดยอดวันที่.26
เมษายน 2562) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ประธาน มอบทีมประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ยกรางโครงการสัมมนาฯ หัวขอ/ประเด็น คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู/องคความรู การละลายพฤติกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําเดือนเมษายน 2562 แบงเปน 2 สวน คือ
1. จัดโดย : หนวยงานภายนอก จํานวน 5 เรื่อง
1).อบรม.:.เชิ งปฏิบัติการ.หลักสูตร.เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารสัญญา
และการควบคุมและจําหนายพัสดุ วันที่ 6 – 7 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท กรุงเทพฯ จัดโดย
คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผูเขาอบรม คือ นางสาวนารีรัตน บัลลังก และนายฐิติพงษ วรสวัสดิ์
2).อบรม.:.หลักสูตร.การพัฒ นาบริการภาครัฐ สูยุคดิจิทัล .ภายใต โครงการยกระดั บ
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใตการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล.วันที่.23.เมษายน.2562.ณ.โรงแรมเบอรเคลีย.ประตูนํ้า.
กรุงเทพฯ.จัดโดย.สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล.(องคการมหาชน).ผูเขาอบรม.คือ.นายสัมฤทธิ.์ เทวะภูม.ิ และนายพรชัย.ทุราช
3).อบรม.:.หลั ก สู ต ร.การเป น ข า ราชการที่ . ประจํ า ป ง บประมาณ.2562.วั น ที่ . 21
เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 จังหวัดนครนายก จัดโดย สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ผูเขาอบรม คือ
นางสาวอุษณา หวาหาบ
4).อบรม.:.หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และกฎหมายลําดับรอง สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ กรมบัญชีกลาง จัดโดย กรมบัญชีกลาง
ผูเขาอบรม คือ นางสาวนารีรัตน บัลลังก
5).อบรม.:.เชิงปฏิบัติการ.การบันทึกขอมูลแผน.–.ผลการปฏิบัติงานโครงการสําคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ดวยระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในวันที่ 30
เมษายน 2562 ณ สถาบันเกษตราธิการ จัดโดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผูเขาอบรม คือ นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา
2. รวมเปนวิทยากรบรรยาย จํานวน 4 รายการ
1).อบรม.:.โครงการอบรมความรูประกันภัย.สําหรับการประกันภัยขาวนาปและขาวโพด
เลี้ยงสัตว ประจําป 2562 บรรยายหัวขอ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
- วันที่ 4 ...
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- วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา วิทยากร คือ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
- วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค วิทยากร คือ นางอาธิดา รักวงษ
และนางสาวณิวัฒนา ตั้งชนมจํารัส
2).อบรม.:.การใช. Word.Press.ในการจั ดทํา เว็บ ไซตข องสํ านัก งาน.วัน ที่ . 18.–.19
เมษายน.2562.ณ.สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง.และวันที่.25.เมษายน.2562.ณ.สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วิทยากร คือ เจาหนาที่กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
3).อบรม.:.ขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ.ประจําปงบประมาณ.2562
รุน ที่. 7.บรรยายหั วข อ.นวั ตกรรมทางดา นดิจิทัลในการพัฒ นางานสงเสริมการเกษตร.วัน ที่ .22.เมษายน.2562
ณ จังหวัดนครนายก วิทยากร คือ นายวรวุฒิ ออยหวาน และนายปาณัสม จรูญรัตน
4).สัมมนา.:.เชิงปฏิบัตกิ ารชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการใชโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร
ป.2562.และการใชประโยชนจากขอมูลทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนที่ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร.จํานวน.2.รุ น
วันที่.22.–.25.เมษายน.2562.ณ.จังหวัดสงขลา.วิทยากร.คือ.นายอรุณชัย ศิริทรัพย.และนายขัตติยะ.พรหมวาส
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 การดําเนินกิจกรรมโครงการสื่อสารภายในองคกร ปงบประมาณ 2562
นางสาวสิริรชา แกวหยอง รายงาน กรมสงเสริมการเกษตรสรางชองทางการสื่อสารภายใน
องคกร คือ 1) จัดทํา Line@ สื่อสารภายในองคกร ขอมูลขาวสารที่จะนําเขา Line@ คือ ขอมูลขาวสาร ขอสั่งการ
สื่อประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร/แชร.จัดทําแอปพลิเคชันหมายเลขโทรศัพทผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร.(โดยศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการพัฒนาเรียบรอยแลว อยูระหวางสํานักงานเลขานุการกรมแจงเปดใชงาน)
2) สรางภาพลักษณ/อัตลักษณ ภายใตตราสัญลักษณกรมสงเสริมการเกษตร โดยการกําหนดสีประจํากรมสงเสริม
การเกษตร จัดพิมพสติ๊กเกอรแจก จํานวน 6,000 แผน จัดทําปายชื่อพรอมสายคลองคอสําหรับเจาหนาที่ทุกคน
(โดยการจําหนาย) 3) ผลิตสื่อสนับสนุนโครงการสื่อสารภายในองคกร (กิจกรรมพิเศษตามวาระสําคัญ) 4) ประเมินผล
การรับรูทางอิเล็กทรอนิกส ประเด็นการรับรูและการนําสื่อไปใชงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร จํานวน 1 ครั้ง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 มาตรการประหยัดพลังงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหนาฝ ายบริห ารทั่วไป รายงาน ได มีคําสั่งศูนยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ 4/2562 ลงวั นที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานลดใชพลังงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยมีผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.เปนประธาน.ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ
เพื่อสงเสริมการเกษตร เปนรองประธาน เจาหนาที่ทุกกลุมรวมเปนคณะทํางาน ทั้งนี้ ไดกําหนดมาตรการประหยัดไฟฟา
ป 2562 มาตรการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ป 2562 และมาตรการประหยัดน้ํา ป 2562 (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
....................................................
(นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)
ผูจดรายงานการประชุม

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

