
รายงานการประชุมศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2563 
เม่ือวันพฤหสับดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชมุศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสรมิการเกษตร ชั้น 2 
 
ผู้มาประชุม 
1. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน 
2. นางสาวยุพา  แซ่ช้ือ  ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเกษตร  
3. นายสรายุทธ  สิริภูษิต  ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ  
4. นายรุ่งศิริ  ประสงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  
5. นายสัมฤทธ์ิ  เทวะภูมิ  ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร  
6. นางอนงค์นาฏ  ศรีรัตนา  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล  
7. นางสาววันเพ็ญ  ชำนาญ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
8. นายอุดมพงษ์  ตวงประยงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
9. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
10. นางอาธิดา  รักวงษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
11. นายพรชัย  ทุราช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
12. นายกิติศกัด์ิ  ปัญญาทรานนท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
13. นายพิศาล  สองมณ ี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
14. นายรังสี  มุล ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
15. นายกฤษณะ  พูลทรัพย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
16. นายสราวุธ  วงศ์ทรัพย์สนิ  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
17. นายขัตติยะ  พรหมวาส  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
18. นางสาวจารุพรรธน์  เพ็งจันทร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
19. นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
20. นางสาวนารีรัตน์  บัลลังก์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
21. นางสาวภูรีนุช  ไกรรมย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
22. นางสาวอุษณา  หวาหาบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
23. นายณรงค์  รักอาชีพ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
24. นายสุฤชัย  คล้ายเชียงราก  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
25. นายกฤษฎา  ธรรมสิทธ์ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
26. นางสาวไกลกังวล  เพชระบูรณิน  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
27. นางสาววัลย์ศิริ  ไทยแท ้  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
28. นางสาวชมภู่  สนนุช  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
29. นางสาวดาราวรรณ ทวีศักด์ิบวรกุล  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
30. นายนิรันดร  อ่อนน้อมดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
31. นายนนทกานต์  ตรันเจริญ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
32. นายปวเรศ  ทองลอย  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
33. นางสาวปิยะพร  ชึลเลอร์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
34. นายปาณัสม์  จรูญรัตน์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

        35. นางสาว ... 
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35. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน์  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
36. นายศักรนิทร์  อุ่นทานนท์  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
37. นางจีรวรรณ  หนูเจรญิ  เจ้าพนักงานธุรการ  
38. นางสาวณัฏฐกานต์  นนทสด  เจ้าพนักงานธุรการ  
39. นายประพนธ์  จิ้วจิ้น  นักสถิติ  
40. นายวีรภัทร  ทวีทรัพย์  นักสถิติ  
41. น.ส.ศาธิญา เกตุป้ัน  นักสถิติ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางรัตนาภรณ์  เตียวประเสริฐ  นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ สัมมนา 
2. นางสิริลักษณ์  น้อยเคียง  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ ประชุม 
3. นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ประชุม 
4. นางรติยง  บาโกะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ลาพักผ่อน 
5. นายฐิติพงษ์  วรสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ลาพักผ่อน 
6. นายวรวุฒิ  อ้อยหวาน  ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
  และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
7. นายอรุณชัย  ศิรทิรัพย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ    
8. นายกีรเดช  โรจน์กิจอนันต์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
9. นางสาวชิลาวัลย์  เผ่ามุนี  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
10. นายปฐม  บุญทองนุ่ม  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
11. นางสาวณิวัฒนา  ต้ังชนม์จำรัส  นักสถิติ  
12. นางสาวสิริรชา  แก้วหย่อง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
13. นายภูบดี  ศิวาวงศ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
  นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดประชุม
ประจำเดือนมกราคม 2563 และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งแต่งต้ัง นายทวี มาสขาว ผู้อำนวยการสำนักงาน 

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตามคำสั่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2756/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562  
ที่ประชุม   รับทราบ. 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอรายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งน้ี รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 ยังไม่ได้นำขึ้นระบบ 
Meetbox ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เน่ืองจากระบบ Meetbox เข้าใช้งานไม่ได้ ขออนุญาต 
ส่งรายงานการประชุมฯ ให้กลุ่ม/ฝ่ายตรวจสอบ 
มติที่ประชุม   มอบกลุ่ม/ฝ่ายตรวจสอบรายงานการประชุม และแจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปแก้ไขภายในวันที่ 10 มกราคม 2563   
 

ระเบียบวาระที่ 3 ... 
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ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1 งบประมาณปี 2562 และงบประมาณปี 2563 หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงาน 

 การจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 
 งบลงทุน ปี 2562 

1) จ้างพัฒนาระบบงาน .จำนวน .4.รายการ .เป็นเงินทั้ งสิ้น  39,282,375 บาท
(1.1).พัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ทำสัญญาจ้างกับบริษัท โคเดสก์ จำกัด.เป็นเงิน 
1,651,460.บาท.ระยะเวลาดำเนินงาน.210.วัน.กรมฯ.ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่.25.มิถุนายน.2562.เบิกจ่าย.3.งวด.
งวดท่ี 1 และงวดท่ี 2 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 3 ครบกำหนดวันที่ 21 มกราคม 2563 (1.2).พัฒนาระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรร่วมกับข้อมูลเชิงแผนที่.(Spatial.database).ทำสัญญาจ้างกับบริษัท.เอส.ดับบลิว.
เทค.แอนด์.มีเดีย.จำกัดเป็นเงิน.12,560,000.บาท.ระยะเวลาดำเนินงาน.270.วัน.กรมฯ.ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน.2562.เบิกจ่าย.4.งวด.งวดที่.1.เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว.งวดท่ี.2.ครบกำหนดวันที่.25.พฤศจิกายน 2562 
อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ช้ีแจงเพ่ิมเติม เน่ืองจาก Storage มีปัญหา 
ทำให้โปรแกรมที่ส่งมอบไม่สามารถใช้งานได้.ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร ให้ทำหนังสือเรียน 
กรมส่งเสริมการเกษตรทราบในกระบวนการ (1.3).พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกร
รายบุคคล.(Personalized.data) ทำสัญญาจ้างกับกลุ่มร่วมทำงานอัญญ่า.คอนซัลต้ิง.เป็นเงิน 23,870,915.บาท 
ระยะเวลาดำเนินงาน.365.วัน กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่.22.กรกฎาคม 2562.เบิกจ่าย.3.งวด.งวดที่.1.
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 ครบกำหนดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563.(1.4).พัฒนาระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการทำเกษตรสมัยใหม่.ทำสัญญากับบริษัท.สเต็ม.เอ็ดดูเคช่ัน.แอนด์.คอนซัลแตนท์.จำกัด.เป็นเงิน.
1,200,000.บาท.ระยะเวลาดำเนินงาน.240.วัน กรมฯ ลงนามในสัญญาเมือ่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 4 งวด 
งวดที่ 1 และงวดที่ 2 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 3 ครบกำหนดวันที่ 22 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่าง 
การเบิกจ่าย ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ช้ีแจงเพิ่มเติม ได้เชิญสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
ร่วมดำเนินการและทดสอบ ประธาน การจัดซื้อโดรน กรมส่งเสริมการเกษตรต้องทำ TOR ให้จังหวัด เพ่ือให้ข้อมูล
ระหว่างจังหวัดสามารถเช่ือมโยงกันได้ 
  เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ปี 2562 

1) จ้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการเกษตร (e-bidding) กรมฯ  
ลงนามในสัญญากับบริษัท.เจเอ็ม.แอนด์.เจเอ็ม.โซลูช่ัน.จำกัด.เป็นเงิน.456,549.บาท.กำหนดส่งมอบ 150 วัน 
เบิกจ่าย 2 งวด งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 ครบกำหนดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

2) จ้างพัฒนาระบบควบคุมนิติกรรมกรมส่งเสริมการเกษตร (e-bidding) กรมฯ ลงนาม 
ในสัญญากับบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เป็นเงิน 738,880 บาท กำหนดส่งมอบ 180 วัน เบิกจ่าย 2 งวด 
งวดที่ 1 ครบกำหนดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 

3) จ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามสถานะหน้ีสินของกรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมฯ ลงนามในสัญญากับบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เป็นเงิน 810,000 บาท กำหนดส่งมอบ 180 วัน  
เบิกจ่าย 2 งวด งวดที่ 1 ครบกำหนดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

4) จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Passbook จำนวน 86 เครื่อง (e-bidding) กรมฯ ลงนามในสญัญา
กับบริษทั นิปด้า กรุป๊ จำกัด เป็นเงิน 1,696,780 บาท ส่งมอบ 60 วัน ครบกำหนดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
  งบดำเนนิงาน ปี 2562 
  1).ค่าใช้จ่ายในการจ้างพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร.500,000.เล่ม.วงเงิน.5,000,000.บาท 
จ้างโดยวิธีคัดเลือกกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเงิน 5,000,000 บาท เบิกจ่าย 3 งวด 
งวดที่ 1 และงวดที่ 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแลว้ งวดที่ 3 ครบกำหนดวันที่ 25 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 
           งบลงทุน ... 
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 งบลงทุน ปี 2563 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 112,111,110 บาท มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร จำนวน 140 เครือ่ง วงเงิน 3,220,000 บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
19 น้ิว) พร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ จำนวน 445 เครื่อง วงเงิน 11,481,000 บาท 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
19 น้ิว) พร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ จำนวน 10 เครือ่ง วงเงิน 338,000 บาท 

4. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 1,000 เครื่อง วงเงิน 20,000,000 บาท 
5. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร.จำนวน.1.ระบบ.วงเงิน.10,000,000.บาท 
6. พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จำนวน 1 ระบบ  

วงเงิน 44,000,000 บาท 
7. เครื่องพิมพ์เลเซอร์.หรือ.LED.สี.ชนิด.Network.แบบที่.1.(18.หน้า/นาท)ี.จำนวน.30.เครื่อง  

วงเงิน 300,000 บาท 
8. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 45 เครื่อง  

วงเงิน 405,000 บาท 
9. เครือ่งพิมพ์.Multifunction.เลเซอร์.หรือ.LED.สี.จำนวน.45.เครื่อง.วงเงิน.675,000.บาท 
10. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)  

จำนวน 127 เครื่อง วงเงิน 1,003,300 บาท 
11. สแกนเนอร์ สำหรับงานห้องสมุด จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 72,000 บาท 
12. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) จำนวน 1 ระบบ  

วงเงิน 350,000 บาท 
13. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) จำนวน 1 ระบบ  

วงเงิน 530,000 บาท 
14. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 50 เครื่อง  

วงเงิน 1,150,000 บาท 
15. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับพัฒนา Mobile Application จำนวน 4 เครื่อง  

วงเงิน 400,000 บาท 
16. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย.(Server).สำหรบัรองรับ 

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ทีม่ีลิขสทิธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 10 ชุด 
วงเงิน 280,000 บาท 

17. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสทิธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 150 ชุด  
วงเงิน 1,650,000 บาท 

18. ชุดโปรแกรมสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ Navicat Premium (Windows)  
จำนวน 4 ชุด วงเงิน 256,800 บาท 

19. อุปกรณ์ควบคุมและรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access  
Point Controller) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,000,000 บาท 

20. ระบบยืนยันตัวบุคคล.(Authentication).ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงช่ือเข้าใช้งานระบบ  
(Login) ครั้งเดียว (Single Sign-On) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 15,000,000 บาท 
  งบดำเนนิงาน ปี 2563 (ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) 

1. งบบริหารจัดการ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าซ่อมแซม และค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร)  
และค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา สำหรับระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมนีาคม 2563)  
           ได้รับงบ ... 
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ได้รับงบประมาณจำนวน 439,000 บาท ใช้ไป 397,434.76 บาท คงเหลือ 41,525.24 บาท  
2. ค่าเช่าบ้านขา้ราชการ.สำหรับระยะเวลา.6.เดือน.(เดือนตุลาคม.2562.–.เดือนมีนาคม.2563)  

ได้รับงบประมาณจำนวน 30,000 บาท เบิกจ่ายรายเดือน ใช้ไป 15,000 บาท คงเหลือ 15,000 บาท 
3. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.(ครัง้ที่ 1).สำหรับระยะเวลา.6.เดือน 

(เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) ได้รับงบประมาณจำนวน 8,434,960 บาท ใช้ไป 5,306,991.84 บาท 
คงเหลือ 3,127,968.16 บาท (3.1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน/การใช้โปรแกรมทะเบียน
เกษตรกร ปี 2563 จำนวน 360,360 บาท ใช้ไป 126,600 บาท คงเหลือ 233,700 บาท (3.2) ประชาสัมพันธ์ 
ติดตามนิเทศ ประชุม อบรม สัมมนา จัดทำเอกสารคู่มือ วัสดุสำนักงาน จำนวน 245,100 บาท ใช้ไป 99,889.44 บาท 
คงเหลือ 145,210.56 บาท (3.3) จ้างเหมาบริการดูแลระบบฐานข้อมูลหลัก ปี 2563 จำนวน 7,613,500 บาท 
กรมฯ ทำสัญญากับ .บจก .ดีพร้อม .คอนซัลต้ิง.ระยะเวลา.4.เดือน .จำนวน 4,864,502.40.บาท .คงเหลือ .
2,748,997.60.บาท.(3.4).จ้างเหมานักวิชาการเกษตร.(จ้างเหมาบริการรายเดือน 6 เดือน) จำนวน 216,000 บาท 
เบิกจ่ายรายเดือนๆ ละ 18,000 บาท/คน ใช้ไปทั้งสิ้น 216,000 บาท  

4. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ครั้งที่ 1) สำหรับระยะเวลา 6 เดือน  
(เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) ได้รับงบประมาณจำนวน 500,000 บาท ใช้ไป 76,191 บาท 
คงเหลือ 423,809 บาท ประธาน ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน 

5. จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร.ปี.2563.สำหรับระยะเวลา.6.เดือน  
(เดือนตุลาคม .2562.–.เดือนมีนาคม .2563).ได้รับงบประมาณจำนวน .7,705,800.บาท .กรมฯ.ทำสัญญา 
กับ.บริษัท.กสท.โทรคมนาคม.จำกัด.(มหาชน).สัญญาเลขที่.2/2563.ลงวันที่.18.พฤศจิกายน.2562.ระยะเวลา.4.เดือน 
(เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563) จำนวน 5,065,380 บาท คงเหลือ 2,640,420 บาท  

6. จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี 2563  
ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563) ได้รับงบประมาณ 1,218,960 บาท แยกเป็น 
(6.1) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาพร้อมรับประกันตัวอุปกรณ์ทำความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบ
เฝ้าระวัง ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์เครือข่ายและสำยสัญญาณ Fiber.Optic พร้อมการต่อใบรับรอง SSL 
และซอฟต์แวร์ Antivirus รวมถึงการจัดหาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ข้างต้น กรมส่งเสริม
การเกษตรลงนามในสัญญากับบริษัท คอม เทรดด้ิง จำกัด เป็นเงิน 320,000 บาท สัญญาจ้างเลขท่ี ศสท.สจ.1/2563 
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เบิกจ่าย 2 งวด งวดที่ 1 ส่งเบิกจ่ายแล้ว (6.2) จ้างเหมาบริการระบบป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์ กรมส่งเสริมการเกษตรลงนามในสัญญากับบริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด เป็นเงิน 385,200 บาท 
เบิกจ่าย 1 งวด (6.3) จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือดำเนินการเข้าตรวจสอบแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย 
จำนวน 2 คน กรมส่งเสริมการเกษตรลงนามในใบสั่งจ้างกับนายสมศักด์ิ ฉิมช้าง และนายกำชัย บุญประเสริฐ เป็นเงิน 
120,000 บาท เบิกจ่ายรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท/คน (6.4) จ้างเหมาบริการระบบคลาวด์ เพ่ือใช้ประมวลผลระบบ
โปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดเก็บข้อมูล สำรองและกู้คืนระบบ ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร 
ลงนามในสัญญากับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 393,760 บาท สัญญาจ้างเลขที่  
ศสท.สจ.2/2563 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 จ้าง 4 เดือน  
   7. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมลู การออกแบบรายงาน จัดทำบัญชีรายช่ือเกษตรกร 
ผู้มีสิทธ์ิได้รับเมล็ดพันธ์ุข้าว และค่าใช้จ่ายในการบริหาร (เบิกแทนกรมการข้าว) ได้รับงบประมาณ 500,000 บาท 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ช้ีแจงเพ่ิมเติม ได้เตรียมแผนการใช้จ่ายเงินไว้แล้ว 
   แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  
   1. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 3,220,000 บาท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ งบประมาณ 54,891,100 บาท (อำนาจกรมฯ) 
           2 พัฒนาระบบ ... 
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   2. พัฒนาระบบ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 54,000,000 บาท (อำนาจผอ.) 
ประธาน ได้หารือกับกองคลังเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างกรณีระบบงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
สามารถแยกจ้างได้หรือไม่ ซึ่งกองคลังจะประชุมหารือแล้วจะแจ้งให้ทราบ 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติที่ประชุม รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 
 3.2 ผลการดำเนนิงานประจำเดือนมกราคม 2563 

  3.2.1 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดำเนินงาน ดังน้ี 
 1).ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.ปี.2563.ข้อมูล.ณ.วันที่.7 

มกราคม .2563.เป้าหมาย.5.7.ล้านครัวเรือน .ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร.จำนวน .521,571.ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ.9.15.ผ่าน.Farmbook.จำนวน.66,517.ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.17 ผ่านระบบทะเบียน
เกษตรกรและ.Farmbook.จำนวน.582,260.ครัวเรือน.คิดเป็นร้อยละ.10.22. 

 2) ผลการขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2562/63  
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 ข้าว ผลการบันทึก 4,478,266 ครัวเรือน 8,563,766 แปลง ผ่านการตรวจสอบ.
4,445,699.ครัวเรือน.8,430,283.แปลง.ปาล์มน้ำมัน.ผลการบันทึก.344,043.ครัวเรือน.615,918.แปลง 
ผ่านการตรวจสอบ 335,844 ครัวเรือน 592,659 แปลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลการบันทึก 352,418 ครัวเรือน 
567,869.แปลง.ผ่านการตรวจสอบ.306,721.ครัวเรือน.484,446.แปลง.มันสำปะหลัง.ผลการบันทึก.518,379.ครัวเรือน 
730,713.แปลง.ผ่านการตรวจสอบ.472,010.ครัวเรือน.658,398.แปลง.ยางพารา.ผลการบันทึก.1,042,941.ครัวเรือน 
1,736,689.แปลง.ผ่านการตรวจสอบ.592,963.ครัวเรือน.925,383.แปลง.อ้อยโรงงาน.ผลการบันทึก 
312,557 ครัวเรือน 494,151 แปลง ผ่านการตรวจสอบ 252,699 ครัวเรือน 396,875 แปลง 

 3) การจัดส่งข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ (1) โครงการช่วยเหลือ 
ค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 กรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลให้ธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) 4,202,816 ครัวเรือน 56,549,794.82 ไร่ ผลการโอนเงิน 2,649,781 ครัวเรือน 
15,051,392,625 บาท มีประเด็นกรณีประกาศภัยหลังจ่ายเงินช่วยเหลือจะติด Block Code ซึ่งถือว่าเกษตรกร
ได้รับเงินเกินสิทธ์ิโครงการฯ และให้กรมส่งเสริมการเกษตรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบว่า ต้องคืนเงินโครงการฯ 
ในส่วนที่ได้รับเกินสิทธ์ิ โดยคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (เล่มที่ได้รับเงิน) เพ่ือให้ ธ.ก.ส. หักเงินคืนโครงการฯ ต่อไป 
(2) โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 กรมส่งเสริมการเกษตร  
ส่งข้อมูลให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) 4,444,509 ครัวเรือน 60,340,957.31 ไร่ ผลการโอนเงิน 
4,398,451 ครัวเรือน 25,802,833,875 บาท 
 4) รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 
ด้านพืช ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน (วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 – 21 มกราคม 2563) กำหนดส่งมอบงาน 
จำนวน 3 งวด งวดท่ี 1 และงวดที่ 2 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว.และงวดที่.3.ครบกำหนดวันที่.21.มกราคม.2563.
ซึ่งดำเนินการประชุมร่วมกับกองแผนงานและบริษัท.โคเดสก์.จำกัด.จำนวน.17.ครั้ง.กำหนดอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแล
ระบบ วันที่ 15 – 16 มกราคม 2563 ทั้งน้ี จะเชิญจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมทดสอบการใช้งานระบบฯ ต่อไป 
  5) การจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Passbook และสมุดทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม  
(1).เครื่องพิมพ์.Passbook.จำนวน.86.เครื่อง.ทำสัญญากับบริษัท.นิปด้า.กรุ๊ป.จำกัด.สิ้นสุดสัญญาวันที่.24.
พฤศจิกายน.2562.บริษัทฯ ส่งมอบเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562.(2).สมุดทะเบียนเกษตรกร.จำนวน.500,000.เล่ม.
ทำสัญญากับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.จำกัด ส่งมอบงาน.3.งวด.งวดที่.1.และงวดที่.2.ส่งมอบ
เรียบร้อย งวดท่ี 3 จำนวน 200,000 เล่ม อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มติที่ประชุม    รับทราบ  
           3.2.2 กลุม่ ... 
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     3.2.2.กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
รายงานผลการดำเนินงาน ดังน้ี 
                                      1) รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก 2562/63.ข้อมูล 
ณ.วันที่.8 มกราคม.256.ภาพรวมทั้งประเทศมีเน้ือที่การปลกู 3,873,186 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 85.28 ของแผนควบคุมฯ 
โดยมีการปลกูข้าวนาปรังแล้ว จำนวน 59 จงัหวัด. 
                                      2).ให้บริการข้อมูล.ตัดยอด.ณ.วันที่.8 มกราคม.2563 แบ่งออกเป็น.4.ช่องทาง.
คือ.(1) ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร.ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าใช้.1,577.ราย.เข้ารับบริการ
ข้อมูล.จำนวน.512.ครั้ง วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิจัย.(47%).รายงานสถานการณ์การผลิต.(32%). อ่ืนๆ.(21%) 
ข้อมูลที่มีการขอมากที่สุด 3 อันดับแรก.:.ส้มเขียวหวาน มะม่วง ขมิ้น ตามลำดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก.90.7% (2).เว็บไซต์.www.agriinfo.doae.go.th มีการเข้ารับบริการข้อมูล จำนวน 4,907 ครั้ง.ความพึงพอใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 72.6% ข้อมูลที่มีการขอมากท่ีสุด.3.อันดับแรก คือ ข้อมูลภาวะการผลิตพืช (รต.)  
ปี 2561 การปลูกพืช ปี 2561 และการปลูกพืชย้อนหลัง 5 ปี ตามลำดับ (2).E-mail.ผู้ขอรับบริการข้อมูล จำนวน.
92.ราย.ส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชน.33%.ข้อมูลที่มีการขอมากที่สุด.3.อันดับแรก.:.ไม้ผล.พืชไร่.ไม้ยืนต้น ตามลำดับ 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพข้อมูลอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 92%.ความพึงพอใจต่อความเร็วในการจัดส่งอยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด.95%.(3).หนังสือราชการ.ผู้ขอรับบริการ.จำนวน.5.ราย (ตอบหนังสือข้อร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง) 
                                      3) การจัดส่งข้อมูลเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการฯ ใหธ้นาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร 
                (1) โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/2563 
ระยะเวลาโครงการวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 ส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จำนวน 20 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 4,444,509 ครัวเรือน 8,444,350 แปลง 60,340,957.32 ไร่ 
                (2) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว.ปี.2562/63.ส่งข้อมูล 
จำนวน 10 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 4,393,131 ครัวเรือน 8,299,061 แปลง 59,416,684.215 ไร่ 26,066,827.04 ตัน 
      (3) โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 – 2563 
ระยะเวลาโครงการเดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563  (3.1) รอบท่ี 1 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 
ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน 
และข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ปี 2561 จำนวน 263,107 ครัวเรือน 413,900 แปลง 
เน้ือที่ให้ผลผลิต.3,373,173.38 ไร่ และวันที่ 6 ธันวาคม 2562 (เพ่ิมเติม) ข้อมูลเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน จำนวน 
212 ครัวเรือน 352 แปลง 3,779.16 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งฯ ที่มีเน้ือที่ให้ผลผลิต
มากกว่า 15 ไร่ จำนวน 19,751 ครัวเรือน 29,808 แปลง 235,277.73 ไร่ เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
สร้างความเข้มแข็งฯ แต่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขประกันรายได้งวดที่ 1 จำนวน 17,248 ครัวเรือน 21,019 แปลง 
155,303.24 ไร่ (3.2) รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ปี 2562 จำนวน 295,880 ครัวเรือน 507,110 แปลง 4,352,720.06 ไร่ 
และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 (เพ่ิมเติม) ข้อมูลเกษตรกรท่ีมาปรับปรุงข้อมูลช่วงวันที่ 31 ตุลาคม – 14 
พฤศจิกายน 2562 จำนวน 4,308 ครัวเรือน 5,508 แปลง 47,313.58 ไร่ (3.3) รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2562 ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ปี 2562 จำนวน 
3,15,496 ครัวเรือน 541,790 แปลง 4,661,067 ไร่ และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 (เพ่ิมเติม) ข้อมูล
เกษตรกรที่มาปรับรปุงข้อมูลช่วงวันที่ 16 ธันวาคม – 27 ธันวาคม 2562 จำนวน 2,825 ครัวเรือน 3,702 แปลง 
32,131 ไร่ 
                                      4) ระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำเกษตรสมัยใหม่  
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำสัญญากับบริษัท สเต็ม เอ็ดดูเคช่ัน แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สัญญาเลขที่ 16/2562  
          เมื่อวันที่ 26 ... 
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เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 วงเงิน 1,200,000 บาท ส่งมอบงาน 4 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน  
(1) เมื่อวันที่ 9 และ 12 ธันวาคม 2562 ได้เชิญนักวิชาการเกษตรด้านวิชาการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากสำนักส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร และด้านการบริหารจัดการแปลง การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม จากกองส่งเสริมการอารักขาพืช 
และจัดการดินปุ๋ยเข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโมเดลพยากรณ์การเพาะปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ (2) เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2562 
ได้จัดอบรมการพัฒนาระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำเกษตรสมัยใหม่ เพ่ือใช้ในการให้คำแนะนำ
และติดตามการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนาระบบ ณ สถานีรับสัญญาณ
ดาวเทียมจุฬาภรณ์ อาคาร 9 ช้ัน 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุมเพ่ือตรวจรับงานงวดที่ 3 ดำเนินการตรวจรับตามขอบเขตงาน งวด 3 
เรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 3 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 22 ธันวาคม 2562) 
                                      5) กล่องเรียนรู้การเพิม่ประสทิธิภาพด้านการเกษตร (Learning Box)  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ได้รับมอบกล่องเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเกษตร (Learning Box) จำนวน 200 กล่อง ภายใต้โครงการ
บูรณาการข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร โดย ดร. กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นผู้ส่งมอบกล่องเรียนรู้ดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมการเกษตร ช้ัน 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งน้ี อยู่ระหว่างการนำเข้าองค์ความรู้ด้านการเกษตร
ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับจากกอง/สำนัก 

                                      6) การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E - Commerce ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และคร้ังที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562  
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ความก้าวหน้าโครงการเกษตรไทยสู่แพลตฟอร์ม E – Commerce โลก 
จะมีการจัดอบรมทักษะการค้าขายผ่านระบบ E – Commerce ระดับโลก (eBay/Facebook) ให้กับเกษตรกร 
และเจ้าหน้าที่ 22 หน่วยงาน โดยคัดเลือกเกษตรกรที่เป็นต้นแบบและมีความพร้อม (ต้องรับผิดชอบค่าเบ้ียเลี้ยง 
ค่าพาหนะเดินทางเอง) ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งรายช่ือเข้าร่วมอบรม ดังน้ี เจ้าหน้าที่ : นายกฤษณะ พูลทรัพย์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เกษตรกร : นายปรีดาธพันธ์ุ จันทร์เรือง เกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดชัยนาท 
กำหนดการประชุม ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.00 –16.30 น. ณ ห้องประชุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135 
 7) ผลการดำเนินงานด้านแผนที ่
           7.1) ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจทิัล. 

 ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล.ปี.2563.เป้าหมาย.1.ล้านแปลง  
ดำเนินการได้ จำนวน 771,348 แปลง  

 การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลที่นำเข้า พบว่า ข้อมูลที่นำเข้า 
มีความผิดพลาดสูง ประมาณ 40 – 60%  และได้ส่งกลับข้อมูลทีผ่ิดพลาดให้ นักแผนที่เขตและผู้นำเข้าข้อมูลแก้ไข 
(ซึ่งเมื่อแก้ไขแล้วส่งเข้ามาในระบบใหม่ หากข้อมูลถูกต้องก็นับยอดข้อมูลให้) 

 ปัญหาที่พบในการทำงาน เกิดจากปัญหาการใช้งานระบบ FAARMis  
ของผู้ใช้ บางครั้งยอดนำเข้าแปลงไม่เข้า บางครั้ง User ก็เข้าใช้งานระบบไม่ได้ และบางคร้ังข้อมูลที่นำเข้ามีระบบ
พิกัดที่ผิด 
         7.2) ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร.(SSMAP) ปรับปรุงช้ันข้อมูล 
สถานการณ์น้ำเค็มรุกพ้ืนที่การเกษตร และเพ่ิมช้ันข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ (Zoning)จากกรมพัฒนาที่ดิน 
(update ตุลาคม 2562) รายงานผลการตรวจสอบภายในส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 2 ช้ันข้อมูล 
          และเน้ือที่ ... 
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และเน้ือที่ปลูกไม้ผลนอกเขตชลประทานในพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้าเพ่ือการเกษตร 34 จังหวัด จำนวน 1 ช้ันข้อมลู 
          7.3) Zoning  

 กรมพัฒนาที่ดินได้ปรับปรุงช้ันข้อมูล Zoning ในระบบ AgriMap  
และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ กลุ่ม Zoning และศสท. เพ่ือใช้วางแผนการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ 

 เว็บ ssmap ได้เพ่ิมเติมช้ันข้อมูล Zoning ล่าสุดในระบบแล้ว  
จำนวน 12 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมนั สับปะรด ลำไย 
ไพล กระชายดำ ขมิ้นชัน และบัวบก 

 คัดเลือกข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิตอลที่ตกอยู่ในพ้ืนที่ S3  
และN ของแต่ละชนิดพืชหลัก ให้เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบงานโซนน่ิงพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่จะมาเข้าร่วมโครงการ
ต่อไป 

 17 ชนิดพืชที่มีในโซนนิ่งใหม่ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ามัน สบัปะรด ลำไย กาแฟ ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าว ไพล กระชายดำ 
ขมิ้นชัน และบัวบก 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติที่ประชุม    รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 

 3.2.3.กลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศ.ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงาน 
ผลการดำเนินงาน ดังน้ี 

1) ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ  
 ระบบรายงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปี 2562  

ข้อมูลการระบาด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 จำนวน 11 จังหวัด (ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เพ่ิมขึ้น 
จำนวน 6 จังหวัด) การดำเนินงานเข้าร่วมประชุม Warroom ใบด่างมันสำปะหลัง และเข้าร่วมประชุมช้ีแจงคู่มือ
โครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 การดำเนินการต่อไป จะปรับปรุง
ระบบให้เป็นไปตามคู่มือใหม่ และเช่ือมโยงข้อมูลพ้ืนที่ที่ถูกทำลายกลับไปยังระบบทะเบียนเกษตรกร 

 ระบบแผนฟ้ืนฟู.เยียวยา.เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย.ปี 2562  
ประกอบด้วย 5 โครงการ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง และกรมปศุสัตว์  
ผลการดำเนินงาน จัดทำรายช่ือเกษตรกรที่มีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการมากกว่าพ้ืนที่เสียหาย และเปิดระบบรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และดำเนินการส่งข้อมูลการรับสมัครให้กรมการข้าว กรมประมง 
และกรมปศุสัตว์ดำเนินการต่อไป 

 ระบบควบคุมนิติกรรมกรมส่งเสริมการเกษตร วงเงิน 950,000 บาท 
ลงนามสัญญากับบริษัท.บิซโพเทนเชียล.จำกัด.เมื่อวันที่.25.กันยายน.2562.ครบกำหนดส่งมอบงาน.180.วัน  
เป็นเงิน 738,880 บาท หน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้อมูล สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการและกลุ่มงานวินัย บริษัทฯ 
ไม่มีความก้าวหน้า ได้ให้กรรมการทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ  

 ระบบตรวจสอบและติดตามสถานะหนี้สินของกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนาม 
สัญญากับบริษทั บิซโพเทนเชียล จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 กำหนดส่งมอบ 180 วัน เป็นเงิน 810,000 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล กองพัฒนาเกษตรกร และสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  

 ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศนูย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
ประจำตำบล บริษัท บิซ โพเทนเชียล จำกัด ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอแจ้งเปิดการใช้
งานระบบจากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
          ระบบรายงาน ... 
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 ระบบรายงานแปลงติดตามสถานการณ์และรายงานสถานการณ์การระบาด 
ศัตรูพืช.เปิดให้บันทึกข้อมูลการระบาด.แปลงติดตามสถานการณ์.และสถานการณ์ศัตรูพืชแล้ว.เมื่อวันที่.2.มกราคม.2563 
ที่ URL : https://forecast-ppsf.doae.go.th หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

 ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารองค์กร.(สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)  
เปิดระบบเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 สิ่งที่ ต้องปรับปรุงในตัวระบบ คือ ปรับช่ือหน่วยงานตามโครงสร้าง 
ที่ปรับเปล่ียน เพ่ิมผู้ใช้งานระดับกลุ่มใสนแต่ละกอง/สำนัก แก้ไขการออกเลขหนังสือของกอง/สำนัก/กรม และ Error 
ต่างๆ ที่พบตอนใช้ระบบงาน สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปเมื่อระบบได้รับการปรับปรุง คือ จัดอบรมช้ีแจงการใช้งานระบบ
ให้กับผู้ใช้งานทั้งหมด 

2) ระบบที่เตรียมทดสอบและเปิดใชง้าน 
 ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-learning)  

เปิดลงทะเบียน วันที่ 2 มกราคม – 30 สิงหาคม 2563 ระยะเวลาเรียน วันที่ 2 มกราคม – 30 กันยายน 2563  
3) การเตรียมพัฒนากำลังผลให้มีสมรรถนะทางด้านดิจิทัล  
 จัดทำหลักสูตร e-learning ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 เรื่อง 

คือ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น และการสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติที่ประชุม    รับทราบ  

 3.2.4 กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
นายพรชัย ทุราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ (แทนผู้อำนวยการกลุ่ม) รายงานผลการดำเนินงาน ดังน้ี 
    1) ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
        แนวคิด : พัฒนาองค์กรดิจิทัลใหท้ำงานด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทลั  
Data-Driven Organization with De-Silo และ Digital Transform เปลี่ยนถ่ายการบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัล 
ที่พร้อมสำหรบัการทำระบบเกษตรดิจิทัล 
        แนวทางการพัฒนา : การจัดเก็บข้อมูลการเกษตรท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามหลักสถิติ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร สำหรับเช่ือมโยงหน่วยงาน 
ของกรมส่งเสริมการเกษตรทกุระดับ 
        แผนดำเนินงาน ปี 2563 ดำเนินการเรื่อง 1. เซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ค การสื่อสาร
ความมั่นคงปลอดภัย 2. ซอฟแวร์ แอปพลเิคชัน ฐานข้อมูล 3. อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ใหบ้ริการ 
        โครงการงบประมาณ.ปี.2563.ดำเนินการขอความเห็นชอบ (1) จ้างเหมาบริการ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2563 จำนวน 3 เดือน (2) จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก 
ปี 2563 จำวน 3 เดือน (3) จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรัการะบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี 2563 จำนวน 3 เดือน 
    2) การสื่อสาร/อินเตอร์เน็ตและการเฝา้ระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ พบ 10 
hostname ทีถู่กโจมตี นายกิติศักด์ิ ปัญญาทรานนท์ ช้ีแจงเพ่ิมเติม DNS มีปัญหาได้ดำเนินการต้ังเครื่องสำรอง 
และสร้างโดเมน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ครบ หากระบบงานไหนยังไม่สามารถเขา้ใช้งานได้ สามารถแจ้งได้ 
    3) ระบบคลัสเตอร์และคลาวด์ Spatial Data แบ่งเป็น 1) HP Blade Cluster 
ป ระก อบ ด้ วย  SPSS Modeler 1 SPSS Modeler 2 Machine Learning 1 Machine Learning 2 Cognos 
Analytics และ WebAPI+WebUI 2) Supermicro Cluster ประกอบด้วย Watson 1 Watson 2 Watson 3 
ETL+ Postgresql และ NFS ระบบที่อยู่ iNET Cloud คือ เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร และเว็บไซต์อินทราเน็ต  
ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร (ร.ต.) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ระบบให้คำแนะนำ 

          การใช้ปุ๋ย ... 
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การใช้ปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน ระบบทะเบียน GAP ระบบควบคุมใบเสร็จรับเงิน ระบบบริหารจัดการรายนามผู้ใช้
โทรศัพท์ ระบบ SmartConnect แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วงและอุทกภัย ปี 62 
ระบบรายงานแปลงติดตามสถานการณ์และรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช และระบบเกษตรสมัยใหม่  

    4) เว็บหน่วยงาน อีเมล 
 เว็บหน่วยงาน ย้ายเว็บไซต์สำนักงาน จากเคร่ือง IP 11.0.0.114  

และ IP 10.5.33.118 มารวมที่  IP 10.5.33.76 อัพเดท  version ของ PHP และ Webserver อัพเดทเว็บ
หน่วยงานท่ีใช้ CMS Wordpress Joomla เป็น Version ปัจจุบัน และต้ังกรุ๊ปไลน์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์กรมส่งเสริม
การเกษตร เพ่ือให้คำแนะนำในการจัดทำเว็บไซต์  

 อัพเดทใบรับรอง SSL เว็บไซต์ภายใต้โมเมน *.doae.go.th  
    5) บริการดูแลเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวนการให้บริการบำรุงรักษา 
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 106 งาน ให้บริการวีดีโอคอนเฟอร์เร้น จำนวน 1 ครั้ง และการ
บำรุงรักษาห้องปฏิบัติการเครือข่าย (อุปกรณ์ทำความเย็น ทำความสะอาด เปลี่ยนหัวฉีดน้ำยาแอร์ เปลี่ยน Main 
Breaker และตวจสอบอุปกรณ์เฝ้าระวัง ตรวจจับควันไฟ) 
    6) การบริหารจัดการ WiFi Access Point ผลการดำเนินงาน 

 เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย 
แบบไร้สาย ด้วยการปรับเปลี่ยนช่ือ SSID ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการเช่ือมต่อของอุปกรณ์แต่ละชนิด ดังน้ี  
(1) มาตรฐานการเช่ือมต่อ 5.0 GHz สำหรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่รองรับการใช้งานจะทาให้สามารถส่ือสารข้อมูลได้ด้วย
ความเร็วสูง ให้ใช้ช่ือสำหรับเช่ือมต่อระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ช่ือ SSID : doae@5G (2) มาตรฐานการเช่ือมต่อ 
2.4 GHz สำหรับอุปกรณ์รุ่นที่ไม่สนับสนุนมาตรฐาน 5.0 GHz ความเร็วในการสื่อสารข้อมูลต่ำกว่ามาตรฐาน 5.0 GHz 
ให้ใช้ช่ือสำหรับเช่ือมต่อระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ช่ือ SSID: doae@2.4G เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ได้อย่างสูงสุด 

 เดือนมกราคม 2563 ต้ังเรื่องขออนุมัติหลักการและงบประมาณ 
สำหรับการย้ายอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวไฟ (Access Point) ย่ีห้อ CISCO 11 ชุด เพ่ือนำไปติดต้ังห้องประชุม 
ได้แก่ ห้องประชุม 5 ช้ัน 5 ห้องประชุม 4/1 และ 4/2 ช้ัน 4 อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร และอาคารที่ไม่มี
บริการระบบเครือข่ายแบบไร้สายและจุดอับสัญญาณไวไฟ จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
อาคารวิสาหกิจชุมชน และอาคารส่งเสริมโครงการพระราชดำริ 
ประธาน เรื่องอินเตอร์เน็ตมี 2 แนวทาง คือ 1) ประมูลที่กรมส่งเสริมการเกษตร (882+77) ติดปัญหาที่ศูนย์
ปฏิบัติการ/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรท่ีสูง) ที่อยู่ไกล 2) โอนเงินให้จังหวัดดำเนินการจัดซื้อ 
ให้เชิญประชุมหารือในประเด็นดังกล่าว 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มติที่ประชุม    รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 
 

   3.2.5  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผล 
การดำเนินงาน ดังน้ี 
    1) แอปพลิเคชัน Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล ข้อมูลตัดยอด 
ณ.วันที่.8 มกราคม 2563.ดาวน์โหลดระบบ Android 987,830 เครื่อง (ต้ังแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560)  
ดาวน์โหลดระบบ ios 61,000 เครื่อง (ต้ังแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562) รวม 1,048,830 เครื่อง ยอดปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรผ่าน.Farmbook.ปี.2563.จำนวน.66,517.ครัวเรือน.และดำเนินการ.Update.Farmbook.ในเรื่อง
การตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิในการแจ้งปรับปรุงข้อมูลทบก. เพ่ือลดปัญหาแปลงซ้ำกับ ทบก. และเพ่ิมเมนูแจ้งการขอรับสิทธ์ิ
โครงการประกันรายได้เกาตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 ประธาน Farmbook ให้มีเมนูยืนยันการรับสิทธ์ิ 
          ในโครงการ ... 
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ในโครงการประกันรายได้เกษตรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 – 2563 ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร  
ขอให้ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปาล์มน้ำมัน เรื่องการส่งข้อมูล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล จะตรวจสอบรายงานการประชุมก่อนจัดส่งข้อมูล และดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ปาล์มน้ำมัน 
    2) ระบบให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน อยู่ในช่วงทดสอบระบบ
ร่วมกับกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และจังหวัด ทดสอบกับพืช 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย  
ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ข้อมูลข้าว : จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ เชียงราย และจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูลข้าวโพด : จังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลอ้อย : จังหวัดลพบุรี ในส่วนของไฟล์ Excel กรณีกรอกข้อมูลผิด จะขึ้นข้อความ
สีแดง จังหวัดจะต้องดำเนินการแก้ไขในไฟล์ Excel และส่งข้อมูลใหม่ 
    3) แอปพลิเคชันท่องเที่ยวเชิงเกษตรและระบบท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดตัว 
แอปพลิเคชันเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ในงานกิจกรรมพบสื่อมวลชน Meet the Press ร่วมกับกองส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน ยอดดาวน์โหลดรวม 282 เครื่อง แหล่งท่องเที่ยว 240 แห่ง ค้นหาได้จากเง่ือนไขภูมิภาค ช่ือจังหวัด 
สถานที่ใกล้เคียงกับตนเอง 
    4) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตรทำสัญญา 
กับบริษัท เจเอ็ม แอนด์ เจเอ็ม โซลูช่ัน จากัด วงเงิน 456,547บาท สัญญาจ้างเลขที่ ศสท.สจ.7/2562 ลงวันที่ 17 
กันยายน 2562 ส่งมอบงานภายใน 150 วัน เบิกจ่าย 2 งวด งวดท่ี 1 ตรวจรับงานตามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ 2 ครบกำหนดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 การดำเนินงาน 1) ปรับปรุงโครงสร้างและขอบเขตระบบ 
(Sitemap) เพ่ือให้แสดงรายละเอียดการทำงานของระบบได้ครบถ้วน 2) นำตัวต้นแบบ(Prototype) มาพัฒนาเป็น
ระบบติดต่อกับผู้ใช้ (Frontend) สำเร็จครบถ้วน 3) พัฒนาในส่วนเช่ือมโยงข้อมูลผู้ใช้กับแม่ข่าย ที่ทำงานร่วมกับ
ระบบติดต่อกับผู้ใช้เสร็จแล้ว 28% 4) เตรียมกระบวนการทดสอบระบบก่อนส่งมอบ สำหรับแผนการดำเนินงาน 
ในเดือนมกราคม 2563 พัฒนาในส่วนเช่ือมโยงข้อมูลผู้ใช้กับแม่ข่าย ที่ทำงานร่วมกับระบบติดต่อกับผู้ใช้ และจัดทำ
ระบบให้แล้วเสร็จเพ่ือให้ทดลองใช้งาน และกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความเห็นชอบในการเช่ือมโยงกับ DPIS กรมฯ 
โดยจะให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับแก้ไข Prototype และจะนัดประชุมเพ่ือตรวจสอบ Prototype ต่อไป 

    5) การประมวลผลข้อมูลเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกันรายได้.ปี.2562/63 
 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง.ปี.2562/63.จดัส่งข้อมูล 

ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ข้อมูลครั้งที่ 3 จะจัดส่งในเดือนมกราคม 2563 และดำเนินการจัดทำระบบการแจ้ง
รับสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ ในกรณีพ้ืนที่ไม่เต็มสิทธ์ิ 100 ตัน (ประมาณ 28.35 ไร่) โดยมีหนังสือ 
แจ้งจังหวัดทราบแล้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1007/ว 17 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 

 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ ปี 2562/63  
จัดส่งข้อมูลใหธ้นาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ข้อมูลครั้งที่ 2 
จะจัดส่งในเดือนมกราคม 2563 
    6) การพัฒนาระบบการจัดการคณุภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช 
พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (https://gap62.doae.go.th) และเป็นวิทยากร
บรรยายเรื่องระบบ.DOAE.GAP-online การบันทึกและแนวทางปรับปรุงพัฒนาปี 2563 โดยได้ดำเนินการไปแล้ว 4 เขต 
    7) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหม่ ดำเนินการพัฒนาเป็นระบบ
ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการพัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนการจัดเก็บข้อมูลของกรมปศุสัตว์ 
และกรมประมง 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติที่ประชุม    รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน  
          3.3 การรับฟัง ... 
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3.3.การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร แจ้งต่อที่ประชุม 
เดือนธันวาคม 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
มติที่ประชุม    รับทราบ  

 3.4.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานในเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
https://www.ictc.doae.go.th นางอนงค์นาฏ.ศรีรัตนา.รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2562.
จำนวน.11.ข่าว (ตัดยอดวันที่.27 ธันวาคม 2562) และเดือนมกราคม 2563 จำนวน 3 ข่าว (ตัดยอดวันที่ 8 
มกราคม 2563) สำหรับปี 2563 เปลี่ยนให้รายงานผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุม)  
มติที่ประชุม    รับทราบ  
 3.5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 นางสาวยุพาพรรณ รกับัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดังน้ี  
 ประจำเดือนธนัวาคม 2562 
 1. เข้าร่วมอบรม/สัมมนา  
           1) สัมมนา : การประกันภัย ครั้งที่ 26 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเพกาซัส ทรู ดิจิทัล 
พาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้เข้าสัมมนา คือ นางอาธิดา รักวงษ์ นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์  
และนายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์ 
           2) ประชุมสัมมนา : ด้านระบบภูมิอากาศเกษตรอัจฉริยะ วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย จัดโดย สำนักเลขาธิการความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล ผูเ้ข้าสัมมนา คือ  
นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง 
           3) อบรม : หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพ่ือการส่งเสริม
การเกษตร วันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เขา้อบรม  
คือ นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ 
           4) สัมมนา : ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 และแนวโน้ม ปี 2563 วันที ่18 
ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ผู้เข้าสัมมนา คือ  
นายสรายุทธ สิริภูษิต 
           5) อบรม : ระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำเกษตรสมัยใหม่  
(ตามสัญญาจ้าง) วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้เข้าอบรม คือ เจ้าหน้าที่ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           6) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิต
สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562  ณ โรงแรม
ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เข้าสัมมนา คือ นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน 
   2. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย  
           1) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากร
ด้านมาตรฐาน GAP วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม วิทยากร คือ นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา  
นายกฤษณะ พูลทรัพย์ และนายประพนธ์ จิ้วจิ้น 
           2) ประชุม : ช้ีแจงเพ่ือสร้างการรับรูโ้ครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลกูข้าว ปี 2562/63 
รอบที่ 1 วันที ่16 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี วิทยากร คอื นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ 
           3) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้าน
มาตรฐาน GAP รุ่นที ่2 วันที ่17 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสงขลา วิทยากร คือ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น 
          4) อบรม ... 
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           4) อบรม : หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพ่ือการส่งเสริม
การเกษตร วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร วิทยากร คือ นายรุ่งศิริ ประสงค์
            
           5) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิต
สินค้าเกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ 
กรุงเทพฯ นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง 

ประจำเดือนมกราคม 2563 
 1. เข้าร่วมอบรม/สัมมนา  
           1) สัมมนา : วิชาการเรื่อง เศรษฐกิจไทยในยุค Disruptive Technology ณ โรงแรมดิเอม
เมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้เข้าสัมมนา คือ 
นายสรายุทธ สิริภูษิต 
   2. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย  
           1) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากร
ด้านมาตรฐาน GAP วันที่ 6 มกราคม 2563 ณ จังหวัดขอนแก่น และวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ จังหวัดระยอง
วิทยากร คือ นายกฤษณะ พูลทรัพย์ และนายประพนธ์ จิ้วจิ้น 
           2) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม ประจำปี
งบประมาณ.พ.ศ. 2563 วันที่ 6 มกราคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ วิทยากร คือ นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน 
           3) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากร
ด้านมาตรฐาน GAP วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากร คือ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น 
           4) ร่วมเป็นวิทยากรวิพากษ์ ในการนำเสนอรายงานส่วนบุคคลของข้าราชการใน
โครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ณ สำนักงาน ก.พ.ร. 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วิทยากร คือ นางพรรณา ปรัชญาศิริ 
           5) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานการใช้โปรแกรมทะเบียน
เกษตรกร ปี 2563  รุ่นที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรุ่นที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2563 
ณ จังหวัดสงขลา วิทยากร คือ นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ 
มติที่ประชุม    รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.10 น. 
 
 

....................................................             .................................................... 
   (นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)                                                           (นางสาววันเพ็ญ  ชำนาญ) 
    ผู้จดรายงานการประชุม                                   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


