รายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ชั้น 2
ผูมาประชุม
1. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
2. นางสาวยุพา แซชื้อ
3. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ
4. นายรุงศิริ ประสงค
5. นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา
6. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย
7. นางอาธิดา รักวงษ
8. นางรติยง บาโกะ
9. นายสราวุธ วงศทรัพยสิน
10. นายพิศาล สองมณี
11. นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร
12. นายกฤษณะ พูลทรัพย
13. นายขัตติยะ พรหมวาส
14. นางสาวยุพาพรรณ รักบัว
15. นางสาวนารีรัตน บัลลังก
16. นายฐิติพงษ วรสวัสดิ์
17. นางสาวภูรีนชุ ไกรรมย
18. นางสาวอุษณา หวาหาบ
19. นายณรงค รักอาชีพ
20. นางสาวชิลาวัลย เผามุนี
21. นายสุฤชัย คลายเชียงราก
22. นายประพนธ จิ้วจิ้น
23. นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนมจํารัส
24. นางสาวไกลกังวล เพชระบูรณิน
25. นางสาวชมภู สนนุช
26. นางสาววัลยศิริ ไทยแท
27. นางสาวปยะพร ชึลเลอร
28. นางจีรวรรณ หนูเจริญ
29. นางสาวณัฏฐกานต นนทสด
ผูไมมาประชุม
1. นายสรายุทธ สิรภิ ูษิต
2. นางรัตนาภรณ เตียวประเสริฐ
3. นางสิริลักษณ นอยเคียง
4. นายอุดมพงษ ตวงประยงค

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน
ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นักสถิติ
นักสถิติ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
5.นายสัมฤทธิ์ ...
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5. นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
6. นายวรวุฒิ ออยหวาน
7. นายพรชัย ทุราช
8. นายกีรเดช โรจนกิจอนันต
9. นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์
10. นายปาณัสม จรูญรัตน
11. นายภูบดี ศิวาวงศ
12. นายนิรันดร ออนนอมดี
13. นายวีรภัทร ทวีทรัพย
14. นายพิริยะ ไหมสมบุญ
15. นายกิติศักดิ์ ปญญาทรานนท
16. นายรังสี มุลิ
17. นายนนทกานต ตรันเจริญ
18. นายปวเรศ ทองลอย
19. นางสาวกิตติยา รินเพ็ง
20. นายอรุณชัย ศิริทรัพย
21. นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ
22. นางสาวสิริรชา แกวหยอง
23. นายปฐม บุญทองนุม
24. นางสาวสุดสงวน ไพยรัตน
25. นายธีระวัฒน เฉิดละออ
26. นางมลวิภา อรรถฐาเมศร

ผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร
ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
นักสถิติ
นักสถิติ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
พนักงานราชการพิเศษ

อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
ติดงานดวน
ติดงานดวน
ติดงานดวน
ติดงานดวน
สัมมนา
ลาพักผอน
ลาปวย
ลาปวย
-

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลาวเปดประชุม
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 กรมฯ มีคําสั่งเลื่อนขาราชการ
1.1.1 กรมฯ มีคําสั่งเลื่อนนางรัตนาภรณ เตียวประเสริฐ ตําแหนงนักวิชาการสถิติชํานาญการ
กลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
กลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล ตามคําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร ที่ 635/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562
1.1.2 กรมฯ มีคําสั่งเลื่อนนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ.ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร.จังหวัดหนองคาย.สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแกน ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ กลุมทะเบียนเกษตรกร ตามคําสั่ง
กรมสงเสริมการเกษตร ที่ 797/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
1.2 กรมฯ มี คํ า สั่ ง แก ไ ขการมอบอํา นาจใหผูอํ า นวยการสํา นัก.ผู อํา นวยการกอง.ปฏิ บั ติ
ราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร แกไขการมอบอํานาจราชการเกี่ยวกับการคลัง.การอนุมัติการเบิกจาย
เงินงบประมาณคาใชจายตางๆ และลงนามในหลักฐานการจายเงิน ในวงเงินสูงขึ้น (5,000,000 บาท) ตามคําสั่ง
กรมสงเสริมการเกษตร ที่ 856/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ.
ระเบียบวาระที่ 2...
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 ประจําเดือนเมษายน 2562
นางสาวยุพาพรรณ รักบัว เสนอรายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งที่ 4/2562 ประจําเดือนเมษายน 2562 ทั้งนี้ ไดดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 พรอมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมครั้งที่. 5/2562.ขึ้น ระบบ.Meetbox.ของศูน ยเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เว็บไซต http://ictc.meetbox.doae.go.th มีผูแกไขรายงานฯ ฝายเลขาฯ ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
3.1 งบประมาณป 2561 และงบประมาณป 2562 นางสาวนารีรัตน บัลลังก รายงาน
การจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2561
การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
กรณีมหี นี้ผูกพัน
1) จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลหลัก ป 2561 เบิกจายรายเดือน
จํานวน 12 เดือน สงเบิกจายแลว 9 เดือน เหลืออีก 3 เดือน
2) จางพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร ครบกําหนดงวดสุดทายวันที่ 12 กันยายน 2561
บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด สงมอบงานเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และคณะกรรมการฯ จัดทําบันทึกตรวจรับฯ
และสงกองคลังแลว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 กําหนดคาปรับวันละ 2,500 บาท จํานวน 244 วัน เปนเงิน
610,000 บาท
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 ขณะนี้กําลัง
ดําเนินการอบรม มีกําหนด 4 วัน คือวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2562 นายสราวุธ วงศทรัพยสิน คณะกรรมการฯ
จะดําเนินการตรวจรับในสัปดาหแรกของเดือนมิถุนายน 2562
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 ลงนามในสัญญาเรียบรอย
กับผูขาย.จํานวน.6.ราย.เมื่อวันที่.20.กุมภาพันธ.2562.(1.1).รายการคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต.จํานวน.1,000.เครื่อง
และเครื่ อ งอ า นบั ต รแบบอเนกประสงค . จํ า นวน.1,000.เครื่ อ ง.รั บ ราคาบริ ษั ท .ทรี โ อ.แอคเซส.จํ า กั ด .วงเงิ น
14,333,720.บาท ครบกํ าหนดวั น ที่ 21 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ส งมอบเมื่ อวั น ที่ 17 เมษายน 2562
คณะกรรมการฯ ทํ าบั น ทึกตรวจรั บ เมื่ อวั น ที่ 10 พฤษภาคม 2562 และส งกองคลังแลว (1.2) รายการเครื่ อง
คอมพิ ว เตอรพร อมซอฟต แวร ร ะบบปฏิ บั ติการ.จํานวน.157.ชุ ด .รับ ราคาบริษัท.แอมโปไมโครซิ ส .จํากัด.วงเงิ น
7,247,000 บาท ครบกําหนดวันที่ 21 เมษายน 2562 อยูระหวางขออนุมัติกรมฯ เปลี่ยนแปลงสัญญาฯ เนื่องจาก
มีการยกเลิกสายการผลิต.ขณะนี้เรื่องอยูหนาหองรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร.(1.3).อุปกรณกระจายสัญญาณ
ไรสาย แบบที่ 2 จํานวน 28 ชุด รับราคาบริษัท ไอที แมนเนจเมนท จํากัด วงเงิน 600,000 บาท ครบกําหนดวันที่ 21
พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ สงมอบเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยูระหวางคณะกรรมการฯ จัดทําบันทึกตรวจรับ
(1.4) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 441 เครื่อง รับราคาบริษัท วิช เวนเดอร จํากัด วงเงิน 849,366 บาท
ครบกําหนดวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ สงมอบเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยูระหวางคณะกรรมการฯ
จัดทําบันทึกตรวจรับ (1.5) รายการสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่.1.จํานวน.15.เครื่อง.
รับราคาบริษัท.สหธุรกิจ.จํากัด.วงเงิน.149,265.บาท. คณะกรรมการฯ ทําการตรวจรับและสงเบิกจายเรียบรอยแลว
(1.6) รายการอุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลภายนอก (External Storage) จํานวน 1 ชุด วงเงิน 2,300,500 บาท
และ (1.7) ...
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และ (1.7) รายการระบบสํารองขอมูล วงเงิน 15,889,500 บาท รับราคาบริษัท แอพเวิรคส จํากัด ครบกําหนด
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ สงมอบเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการฯ ทําบันทึกตรวจรับ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และสงกองคลังแลว
2) จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding วงเงิน 554,000 บาท (ศสท.
ดําเนินการ) กรมฯ อนุ มัติรับราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เปนเงิ นทั้งสิ้น 498,513 บาท มีเงินเหลือจาย
55,487 บาท และลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 กําหนดสงมอบ 60 วัน ครบกําหนดวันที่ 18
มิถุนายน.2562.(2.1).บริษัท.สหธุรกิจ.จํากัด.จํานวน.3.รายการ.(1).เครื่องเรียงพิมพคอมพิวเตอร.ระบบ Macintosh
จํ า นวน.1.ชุ ด .เป น เงิ น .60,776.บาท.(2).เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ งาน.Animation.and.Graphic.Design
จํ า นวน.1.ชุ ด .เป น เงิ น .76,719.บาท.(3).เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ งานพั ฒ นา.Application.IOS/Android
จํานวน.2.ชุด.เปนเงิน.153,438.บาท.บริษัทฯ ยังไมแจงสงมอบ.โดยประสานเบือ้ งตนวาเครื่องเรียงพิมพคอมพิวเตอร
ระบบ Macintosh มีการยกเลิกสายการผลิต.และไดแจงใหบริษัทฯ.เรงทําหนังสือแจงกรมฯ (2.2).บริษัท.เท็น.ซอฟท.จํากัด
รายการเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล พรอมซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ จํานวน 10 ชุด เปนเงิน
207,580 บาท บริษัทฯ แจงสงมอบวันที่ 7 มิถุนายน 2562
3) จางพัฒนาระบบงาน จํานวน 2 รายการ (3.1) พัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกร
ผู เ ข าร ว มโครงการส งเสริ มการเกษตร.(3.2).พั ฒ นาระบบโครงการคลิ นิ กเกษตรเคลื่ อนที่.ตรวจรับ งานงวดที่. 1
เรียบรอยแลว ครบกําหนดสงมอบงานงวดสุดทายวันที่ 17 สิงหาคม 2562
4) จางพัฒนาระบบ.จํานวน.2.รายการ.โดยวิธี.e-bidding.(ศสท.ดําเนินการ).คณะกรรมการฯ
สรุปผลการพิจารณารับราคาจากบริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด ระบบสารสนเทศทางดานบริหารองคกร เปนเงิน
540,000 บาท และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
เปนเงิน 560,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท มีเงินเหลือจาย 116,700 บาท และกรมฯ ลงนาม
ในสัญญาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เบิกจาย.2.งวด.งวดที่.1.ครบกําหนดวันที่.29.มิถุนายน.2562.งวดที่.2.
งวดสุดทาย.ครบกําหนดวันที่.27.ตุลาคม.2562
5) จางพัฒนาระบบงาน.จํานวน.4.รายการ.วงเงิน.42,000,000.บาท คณะกรรมการฯ
สรุปผลการพิจารณารับราคาฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เปนเงินทั้งสิ้น 39,282,375 บาท มีเงินเหลือจาย
2,717,625.บาท.รายละเอี ย ดดั ง นี้ .(5.1).พั ฒ นาระบบข อ มู ล เกษตรกรผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ด า นพื ช .รั บ ราคา
จากบริษัท โคเดสก จํากัด เปนเงิน 1,651,460 บาท ระยะเวลาดําเนินงาน 210 วัน (5.2) พัฒนาระบบวิเคราะห
ขอมูลทะเบียนเกษตรกรรวมกับขอมูลเชิงแผนที่.(Spatial.database).รับราคาจากบริษัท.เอส.ดับบลิว.เทค.แอนด.มีเดีย.จํากัด
เปนเงิน 12,560,000 บาท ระยะเวลดําเนินงาน 270 วัน (5.3) พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลทะเบียนเกษตรกร
สําหรับเกษตรกรรายบุคคล.(Personalized.data).รับราคาจากกลุมรวมทํางานอัญญา.คอนซัลติ้ง.เปนเงิน.23,870,915.บาท
ระยะเวลาดําเนินงาน.365.วัน.(5.4).พัฒนาระบบบริการขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทําเกษตรสมัยใหม.รับราคา
จากบริษัท.สเต็ม.เอ็ดดูเคชั่น.แอนด.คอนซัลแตนท.จํากัด.เปนเงิน.1,200,000.บาท.ระยะเวลาดําเนินงาน.240.วัน
สรุ ป เงิ น งบลงทุ น เหลื อ จ า ย.(รอบที่ . 2).จํ า นวนทั้ ง สิ้ น .2,889,812.บาท.ฝ า ยบริ ห ารทั่ ว ไปจะแจ ง ส ง คื น กรมฯ
เมื่อดําเนินการโหลด PO ทุกรายการเรียบรอยแลว
งบดําเนินงาน ป 2562
1) งบบริหารจัดการ.(12.เดือน).ไดรับงบประมาณ.จํานวน.719,591.บาท.ใชไป.627,545.62.บาท
คงเหลือ 92,045.38 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 10,918,219.67 บาท (คาจางเหมาฯ รายเดือน รวม 432,000 บาท
คาใชจาย ...
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คาใชจายในการเดินทางฯ 516,219.67 บาท) และคาจางพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกร 9,970,000 บาท) คงเหลือ
4,264,068.33 บาท ซึ่งมีแผนการใชเงิน ดังนี้ (3.1) คาจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลหลัก ป 2562
(วันที่ 17 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562) จํานวน 3,109,688 บาท อยูระหวางเสนอกรมฯ เพื่อเห็นชอบการจาง
แตงตั้งคณะกรรมการฯ และลงนามประกาศเชิญชวน (3.2) คาใชจายในการเดินทางฯ/ติดตามงาน จํานวน 154,380.33 บาท
(3.3).คาใชจายในการจัดทํา.Farmer.Map.จํานวน.300,000.บาท.(3.4).คาใชจายในการสัมมนาศสท..จํานวน.200,000.บาท
(3.5) คาใชจายโอนใหจังหวัด (ออย) จํานวน 500,000 บาท
4) โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ไดรับงบประมาณจํานวน 200,000 บาท
ใชไป 188,305.18 บาท คงเหลือ 11,694.82 บาท
5).จางเหมาบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบองคกร.ป.2562 ดําเนินการ (5.1).จางเหมาฯ.
จํานวน.3.เดือน.(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561) กับ บริษัท.กสท.โทรคมนาคม.จํากัด.(มหาชน).ตรวจรับ
และเบิกจายเรียบรอยแลว.(5.2).จางหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.(เดือนมกราคม.–.กุมภาพันธ.2562).จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.
(จางตอเนื่อง).กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูรับจางรายเดิม ตรวจรับและเบิกจายเรียบรอยแลว.
(5.3).จ า งเหมาฯ.จํ า นวน.7.เดื อ น.(เดื อ นมี น าคม.–.เดื อ นกั น ยายน.2562).จ า งโดยวิ ธี . e-bidding.วงเงิ น .
10,207,750.บาท กรมฯ ลงนามกั บ บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม.จํ า กั ด .(มหาชน).เป น เงิ น .9,010,470.บาท
(เดือนละ.1,287,210.บาท).เมื่อวันที่.18.กุมภาพันธ.2562 สัญญาจางเลขที่ 6/2562 สงบันทึกตรวจรับงาน
งวดที่ 1 เดือนมีนาคม 2562 ใหกองคลังแลว
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.แยกเป น .(6.1).จ า งเหมาฯ.จํ า นวน.2.เดื อ น.เป น เงิ น .685,000.บาท.เบิ ก จ า ย
เรียบรอยแลว (6.2) จางเหมารวบรวมขอมูล.วิเคราะหปญหา.และหาสาเหตุการทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ที่ใหบริการไดไมเต็มประสิทธิภาพ.พรอมแนวทางการแกไขปญหาและออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในใหม
(Redesign.Network.Topology).ให ส อดคล อ งกั บ โครงสร า งพื้ น ฐานและจํ า นวนบุ ค ลากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในป จ จุ บั น .
งบประมาณ.500,000.บาท.กําหนดสงมอบงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สงบันทึกตรวจรับและอนุมัติ
เบิกจายเรียบรอยแลว (6.3).จางเหมาบริการบุ คคลเพื่อดําเนินการเขาตรวจสอบแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอร
ลูกขาย จํานวน.2.คน.จํานวน.10.เดือน.ภายในวงเงิน.300,000.บาท.กรมฯ.จางเดือนละ 15,000 บาทตอคนตอเดือน
เบิกจายรายเดือน (6.4) จางเหมาบริการระบบคลาวด เพื่อใชประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมสงเสริมการเกษตร
จัดเก็บขอมูล สํารองและกูคืนระบบ ดําเนินการจางฯ ใหม โดยวิธี e-bidding จํานวน 7 เดือน (เดือนมีนาคม ถึงเดือน
กันยายน.2562).กรมฯ.ทําสัญญากับบริษัท.อินเทอรเน็ตประเทศไทย.จํากัด.(มหาชน).เมื่อวันที่.28.กุมภาพันธ.2562
เป น เงิ น .689,080.บาท.เบิ กจ า ยรายเดื อนรวม.7.เดือน.อยูร ะหวางตรวจรับ งานงวดที่. 1.เดือนมีน าคม.2562
และงวดที่ 2 เดือนเมษายน 2562 (6.5).จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาพรอมรับประกันตัวอุปกรณทําความเย็น.
ระบบไฟฟ า.ระบบสํ ารองไฟฟา.ระบบเฝาระวัง.ระบบรักษาความปลอดภัยอุป กรณเครือขาย.และสายสัญญาณ.
Fiber.Optic.พร อมการต อ ใบรั บ รอง.SSL.และซอฟต แ วร . Antivirus.รวมถึง การจัด หาเจ าหนา ที่ เข า มาตรวจสอบ
และแกไขปญหาของอุปกรณขางตน.เปนระยะเวลา.10.เดือน.งบประมาณ.850,000.บาท.กรมฯ.ลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่.30.พฤศจิกายน.2561.กับบริษัท.คอม.เทรดดิ้ง.จํากัด.เปนเงิน.800,000.บาท.(วันที่.1.ธันวาคม.2561
ถึงวันที่.30.กันยายน.2562.เบิกจาย.5.งวดๆ.ละ.2.เดือน.เปนเงิน.160,000.บาทตองวด).เบิกจายแลว.2.งวด
คงเหลือ 3 งวด
ประธาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมดวย สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(สดช.) และ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เปดตัว โครงการ Government Data Center and Cloud Service
(GDCC) หรือระบบคลาวดกลางภาครัฐ ซึ่งหนวยงานที่จะใชคลาวดกลาง จะตองผานการอบรม 3 หลักสูตร
มติที่ประชุม 1. รับทราบ
2. มอบกลุมจัดทําแผนการใชจายเงิน และฝายบริหารทั่วไปรวบรวมเสนอ
3. มอบกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ ประสานเรื่องระบบคลาวดกลางภาครัฐ
3.2 ผลการ ...
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3.2 ผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2562
3.2.1 กลุมทะเบียนเกษตรกร นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1).ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562.ขอมูล ณ วันที่ 22
พฤษภาคม 2562 เปาหมาย 5.7 ลานครัวเรือน ผานระบบทะเบียนเกษตรกร จํานวน 1,955,998 ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 34.32 ผาน Farmbook จํานวน 496,021 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 8.70 ผานระบบทะเบียน
เกษตรกรและ Farmbook จํานวน 2,231,244 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 39.14
2).ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป.และขาวนาปรัง ป.2561/62
ขา วนาป ผลการบั น ทึ ก 4,309,110 ครั ว เรื อน 8,182,675 แปลง 58,636,699.98 ไร จัดชุดตรวจสอบ
4,307,799 ครัวเรือน 8,156,459 แปลง 58,438,062.39 ไร ผานการตรวจสอบ/ชวยเหลือ 4,300,132 ครัวเรือน
8,099,290 แปลง 58,049,381.52 ไร ขาวนาปรัง.ผลการบันทึก.550,956.ครัวเรือน.1,080,655.แปลง
9,113,653.98 ไร จัดชุดตรวจสอบ 459,822 ครัวเรือน 910,096 แปลง 7,963,290.88 ไร ผานการตรวจสอบ
367,645 ครัวเรือน 726,537 แปลง 6,502,531.90 ไร
3).ผลการดําเนินงานปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกร เดือนพฤษภาคม 2562
ระบบโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกพืชหลังนา.ป.2561/62.ระบบสําหรับการดําเนินงานระดับตําบล.และระดับอําเภอ
สามารถดําเนินการไดแลว ผลการดําเนินงานผานการตรวจสอบระดับตําบล ประมาณ 30,000 ครัวเรือน 200,000 ไร
ผานการตรวจสอบระดับอําเภอ (คณะกรรมการลงนาม) ประมาณ 2,000 ครัวเรือน 10,000 ไร และเตรียมดําเนินการ
จัดทํา (3.1) ระบบสําหรับสํานักงานเกษตรจังหวัด ในการคัดเลือกชุดการตรวจสอบที่ผานคณะกรรมการระดับอําเภอ
มาตรวจสอบและสงใหสวนกลาง ซึ่งเงื่อนไขโครงการฯ จะตองสงเอกสารใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) เพื่อประกอบการเบิก (3.2) ระบบสําหรับสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร (สสจ.) ในการตัดยอดขอมูล
ที่ผานการตรวจสอบจากจังหวัดสงให ธ.ก.ส. ตามเงื่อนไขโครงการฯ
4).การขอคืนสิทธิ์รายชื่อเจาหนาที่ผูใชงานระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร
สวนกลางและระดับอําเภอ/เขต เพื่อเปนผูตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลกับกรมการปกครอง.กรมการปกครอง
ส งคื น สิ ท ธิ์ การเป น ผู ตรวจสอบทะเบี ย นประวัติบุ คคลใหเ จาหนา ที่กรมสง เสริมการเกษตร.จํานวน.3,028.ราย
ประธาน สิทธิ์ที่ไดคืนใชงานไดแลวหรือไม นางอาธิดา รักวงษ กรมการปกครองแจงวาจะไมตัดสิทธิ์การตรวจสอบ
ทะเบียนประวัติบุคคลแลว ซึ่งผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร ใหทําหนังสือแจงจังหวัดตรวจสอบ/ยืนยันตันตน
ของเจาหนาที่ผูตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล จํานวน 3,028 ราย
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประธาน.จากขอสั่งการของอธิบดีเมื่อสองเดือนที่ผานมาใหโจทย.(1).การตามหาพื้นที่ที่ทําการเกษตรแตไมไดแจงขึ้นทะเบียน
เกษตรกรจาก SSMAP (ทราบวาเปนเกษตรกรรายใด ใหเกษตรกรแจงขึ้น ทบก.01 กับรูพื้นที่แตไมทราบเกษตรกร
ใหขึ้นทะเบียนโดยไมระบุชื่อเกษตรกร แตใชการวาดแปลงในการเก็บพิกัดพื้นที่ปลูก) (2) การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กลุมชาติพันธุ (เกษตรกรที่ไมมีเลข 13 หลัก) เชน ปราชญศูนยเรียนรู งานทะเบียนเกษตรกรจะไปสนับสนุนงานสงเสริม
ไดอยางไร ใหหาแนวทางเพื่อขออนุมัติกรมฯ
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.2.กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ นายพิศาล สองมณี รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1).รายงานสถานการณการเพาะปลูกพืชฤดูแลง.ขอมูล.ณ.วันที่.22.พฤษภาคม.2562
ภาพรวมทั้งประเทศ ขาวนาปรังเนื้อที่เพาะปลูก 11,646,678.ไร.แผนควบคุมฯ.11,209,735.ไร พืชไรเนื้อที่เพาะปลูก
1,496,215.ไร.แผนควบคุมฯ.4,042,897.ไร.พืชผักเนื้อที่เพาะปลูก 663,796.ไร.แผนควบคุมฯ.828,546.ไร.
พืชไรและพืชผักเนื้อที่เพาะปลูก 2,163,011.ไร.แผนควบคุมฯ.4,871,443.ไร เมื่อพิจารณาการปลูกขาวนาปรัง.
พบวา.ภาพรวมทั้งประเทศ.มีเนื้อที่การปลูก.11,646,678.ไร.คิดเปนรอยละ.103.90 ของแผนควบคุมฯ.โดยมีการ
ปลูกขาวนาปรังแลว.จํานวน.72.จังหวัด.จังหวัดที่มีการเพาะปลูกเพิ่ม.ไดแก.พัทลุง.นครศรีธรรมราช.และจังหวัดปตตานี
ประธาน ...
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ประธาน การจัดเรียงขอมูลในตาราง ใหมีการแบงสี เพราะขอมูลพืชไรและพืชผัก เปนขอมูลที่นําตัวเลขของพืชไร
รวมกับขอมูลพืชผัก
2) ใหบริ ก ารขอมูล.ประจําเดือนพฤษภาคม.2562.ตัดยอดขอมูล.ณ.วั นที่. 27.
พฤษภาคม 2562 แบงออกเปน 3 ชองทาง คือ (1) ระบบใหบริการขอมูลสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร
ปจจุบันมีผูสมัครเขาใช.666.ราย.เพิ่มจากเดือนเมษายน.2562.จํานวน.101.ราย.มีการเขารับบริการขอมูล.จํานวน.122.ครั้ง
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัย.(63%).รายงานสถานการณการผลิต.(16%).วางแผนงานโครงการ.(11%) อื่นๆ.(10%)
ข อ มู ล ที่ มี ก ารขอมากที่ สุ ด .:.ข า วนาป . ความพึ ง พอใจโดยรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด .91.6%.(2).เว็ บ ไซต
www.agriinfo.doae.go.th มีการเขารับบริการขอมูล จํานวน 18,718 ครั้ง ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก
ถึงมากที่สุด 63% ขอมูลที่มีการขอมากที่สุด.3.อันดับแรก.:.ขอมูลภาวะการผลิตพืช (รต.) ป 2559 การปลูกพืช
ป 2561 และขอมูลพื้นฐานและขอมูลการเกษตร 77 จังหวัด (3) E-mail ผูขอรับบริการขอมูล จํานวน 36 ราย
สวนใหญเปนนักศึกษา 33.3% ความพึงพอใจตอคุณภาพขอมูลอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 94.5%.ความพึงพอใจ
ตอความเร็วในการจัดสงอยูในระดับมากถึงมากที่สุด.91.6%
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
จํานวน 4 ฐานขอมูล (ขอมูลทะเบียนเกษตรกร ขอมูลภัยธรรมชาติ ขอมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล (รต.) และขอมูล
วิสาหกิจชุมชน) ดําเนินการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 4) ปรับปรุงคุณภาพขอมูล โดยตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล (Accuracy) ความสอดคลอง (Consistency) ความครบถวน สมบูรณ (Completeness) ความทันตอการใชงาน
พรอมกําหนดผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษาขอมูล.จํานวน.2.คน.ดําเนินการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ.2562.5).จัดทํา
หมวดหมู (Data Category) และเมทาดาตา (Metadata) ของขอมูล.ดําเนินการเมื่อวันที่.29 มีนาคม 2562 6) จัดทํา
รายการบัญชีขอมูล ดําเนินการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ขณะนี้อยูระหวางการจัดใหอยูในรูปแบบแอปพลิเคชัน
7) เชื่อมโยงฐานขอมูลตามรายการบัญชีขอมูล เขาสูระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดสง
วันที่.31.พฤษภาคม.2562.8).วิเคราะหขอมูล (Data Analytic) เพื่อจัดทําขอมูลเผยแพรโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ.กําหนดสงวันที่.26.กันยายน.2562.9).Open.Data.โดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลตามการจัดแบง
หมวดหมูของขอมูล.https://opendata.moac.go.th.กําหนดสงวันที่.27.กันยายน.2562.นางสาวจารุพรรธน.เพ็งจันทร
การจัดทํารายการบัญชีขอมูล ขณะนี้ดําเนินการจัดทําหนาเว็บไซตเรียบรอยแลว เหลือในสวนของขอมูล ซึ่งจะนําเขา
เว็บไซตในวันพรุงนี้
4) โครงการบู ร ณาการข อ มู ล เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
ดานการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) กําหนดจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการบูรณาการ
ขอมูลฯ ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หองบุษกร ชั้น 1 อาคารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
5) ผลการดําเนินงานดานแผนที่ นายสราวุธ วงศทรัพยสิน รายงาน
5.1) ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตัดยอดขอมูล วันที่ 27
พฤษภาคม 2562
• ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ป 2562 เปาหมาย 1 ลานแปลง
ดําเนินการไดจํานวน 1,103,698 แปลง คิดเปนรอยละ 110
• ผลการวาดแปลงแบบสะสม 4 ป จํานวน 13,803,034 แปลง
จากการตรวจ ...
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• จากการตรวจสอบขอมูลผังแปลงฯ ในระบบ จังหวัดมีการนําเขารูปแปลง
เปนจุด (Point) ซึ่งรูปแปลงจะตองเปนพื้นที่รูปปด Polygon ดังนั้น จึงตองลบขอมูลแปลงที่ผิด จํานวน 26,110 แปลง
มีผลทําใหยอดวาดแปลงลดลงในบางจังหวัด เบื้องตนไดแจงขอมูลจังหวัดที่วาดแปลงผิดพลาดใหทางสํานักงานสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรทราบ เพื่อแจงจังหวัดดําเนินการแกไขทางไลนกลุมแลว
• ผลการวาดแปลงของจังหวัดที่มีผลการวาดแปลงไมครบตามเปาหมาย
100% ไดแก จังหวัดแพร จันทบุรี อุทัยธานี และจังหวัดสมุทรสาคร สวนจังหวัดปตตานี ตรัง และจังหวัดสตูล เคยมี
ผลการวาดแปลงครบ แตวาดแปลงผิด จึงทําการลบออก
5.2) จัดเตรียมขอมูลตําแหนงแปลงปลูกสมุนไพร (ตัดขอมูลสวนบุคคลออกแลว)
เพื่อสนับสนุนการจัดทําชั้นขอมูลความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชสมุนไพรของกรมพัฒนาที่ดินใหมีความถูกตอง
มากยิ่งขึ้น ตามมติที่ประชุม “การรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน
สําหรับปลูกพืชสมุนไพร” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 กรมสงเสริมการเกษตรเห็นชอบในหลักการ และลงนาม
หนังสือจัดสงขอมูลที่ตั้งแปลงปลูกสมุนไพรใหกรมพัฒนาที่ดินเรียบรอยแลว
5.3) Update.ขอมูลใน.SSMAP.ไดแก.ชั้นขอมูลแปลงใหญทั่วประเทศ
จํานวน 4,243 แหง
5.4) จัดทํา.Shapefile.ขอบเขตการปกครองที่มีขอมูล สิน คาเกษตรที่เปน .GI
เพิ่มเติม ไดแก กาแฟวังน้ําเขียว และขาวหอมมะลิทุงสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
5.5) จั ด ทํ า แผนที่ ส รุ ป สถานการณ ก ารเพาะปลู ก ข า วนาปรั ง .ป .2561/62
ทุกสัปดาห
5.6) ตรวจสอบข อมู ลพิ กั ดพื้ นที่ โครงการพั ฒนาเกษตรกรรมยั่ งยื น กิ จกรรม
สงเสริ มเกษตรกรรมทางเลื อกป 2561 ของกองวิจั ยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร (กวพ.) โดยมี ขอมูลทั้งหมด
1,727 จุด เก็บพิกัดมาผิด จํานวน 33 จุด ไดตรวจสอบและรายงานขอมูลให กวพ. ทราบเพื่อแจงจังหวัดดําเนินการ
แกไขตอไป
5.7) นําขอมูลผังแปลงฯ ซอนทับกับขอมูลคุณภาพลุมน้ํา ชั้น 1A เพื่อประเมิน
พื้นที่ที่มีการปลูกพืช 6 ชนิด ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ไมผล มันสําปะหลังโรงงาน ปาลมน้ํามัน และออย
โรงงาน ในบริเวณลุมน้ําชั้น 1A เปนการทดลองทําขอมูลเบื้องตน เพื่อใหเห็นแนวโนมการปลูกพืชในพื้นที่ตนน้ําเทานั้น
เบื้องตนไดประสานสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.(สผ.).ขอฐานขอมูลแผนที่ชั้นคุณภาพ
ลุมน้ํา.ไดรับแจงวาตองดําเนินการขอขอมูลดวยวิธีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ.(MOU).รวมกัน และไดแจง
กรมวิชาการเกษตร (กวก.) ทราบแลว ซึ่ง กวก. แจงวาไมไดขอขอมูลจาก สผ. แตขอขอมูลจากกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ประธาน จะนําเรียนอธิบดีบายนี้
5.8) ความกาวหนาในการพัฒนาระบบรายงานพื้นที่ (SSMAP) คณะกรรมการ
ตรวจรับฯ ทําหนังสือขยายเวลาถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และไดใหบริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด นําเสนอ
ความกาวหนาเมื่อวันที่ 15, 23 และ 27 พฤษภาคม 2562 จัดอบรมใหกับเจาหนาที่กรมฯ จํานวน 4 วัน ระหวาง
วันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2562 และจะประชุมตรวจรับภายในสัปดาหแรกของเดือนมิถุนายน 2562
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประธาน จากหนังสือสั่งการใหขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกออย และวาดแปลงทุกแปลง (พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์)
ผานโปรแกรม FAARMis ขอรายงานผลการขึ้นทะเบียน/วาดแปลงเปนรายวัน สําหรับผูบริหาร เพราะจะใหออย
เปนพืชแรกในการขับเคลื่อนการจํากัดการใชสารเคมี 3 ชนิด โดยจะใหโรงงานน้าํ ตาลเปนหนวยอบรม
- ระบบรับสมัครและเรียนผานระบบ e-learning เปดวันที่ 10 มิถุนายน 2562
- ระบบการสอบเปดวันที่ 25 สิงหาคม 2562 โดยใหสํานักงานเกษตรอําเภอเปนหนวยจัดสอบ Online
- สิ่งที่ตอง ...
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- สิ่งที่ตองสํารวจ คือ จํานวนแท็ปเล็ตแตละอําเภอ ตารางผูคุม ตารางกําหนดการสอบวันละกี่รอบ รอบละกี่คน
อธิบดีใหตรวจสอบและหาขอมูล Pocket WiFi ใหสํานักงานเกษตรอําเภอ หากสถานที่จัดสอบอยูหลังสํานักงาน
จะตองใช Pocket WiFi ที่ความเร็วเทาไหร เนื่องจากอธิบดีสั่งการใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย
จัดสรรงบประมาณใหสํานักงานเกษตรอําเภอในการจัดซื้อ WiFi เพิ่มเติม
- หนาที่ของสํานักงานเกษตรอําเภอ คือ ใหความรู ณ ศูนยปฏิบัติการ หรือผานระบบ e-learning เพิ่มความรู
สูการสอบ และความรูสูการปฏิบัติหากไมใช 3 สาร จะใชสารเคมีอะไร
- อธิบดีสั่งการ ระบบรับสมัคร เมื่อคียเลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก) ใหตรวจสอบความเปนเกษตรกร
ในระบบทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบวาอยูในพื้นที่ตนน้ํา (โซน A) หรือไม และให POP UP แจงเตือนการตรวจสอบ
เพื่อลดการรองเรียนของเกษตรกร
มติที่ประชุม 1. รับทราบ
2. มอบกลุมดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.3 กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ.(Linkage Center).กรมสงเสริมการเกษตรไดอนุญาตให.2.หนวยงาน.ดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลวิสาหกิจชุมชน
และเครือขายวิสาหกิจชุมชน คือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เพื่อนําไปใชประโยชนในการ
ทําหนาที่ชวยเหลือวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน และใหบริการคํ้าประกันสินเชื่อแกวิสาหกิจชุมชนที่มี
ศักยภาพ.และกรมธุรกิจพลังงาน.เพื่อนําไปใชประโยชนในภารกิจกํากับดูแลกิจการพลังงาน.ซึ่งกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
ไดสงหนังสือใหสํานักทะเบียนกลาง.กรมการปกครอง.เชื่อมตอขอมูลวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน
ใหกับ 2 หนวยงานดังกลาวแลว
2) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานการปองกันและเฝาระวังการเผาเศษซากพืช
และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตร ไดพัฒนาระบบตอจากระบบโครงการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
ประจําป 2562 เปดใชระบบงานตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2562 รายงานสรุป 77 จังหวัด ดังนี้ 1. รายงานการบริหาร
จัดการการสรางการรับรู การรณรงคประชาสัมพันธ การดําเนินการเชิงพื้นที่ 2. มาตรการ/กิจกรรม/โครงการอื่นๆ
3. ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
3) ระบบฐานขอมูลงานวิจัยสงเสริมการเกษตร ไดวิเคราะห ออกแบบระบบ
รวมกับกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ดําเนินการพัฒนาระบบการบันทึกขอมูลนักวิจัย และขอมูลนักวิจัย
ไดเชื่อมโยงกับฐานขอมูล DPIS ซึ่งพัฒนาระบบการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว ทั้งนี้ รูปแบบรายงาน และการเปดใช
ระบบงาน รอการประสานจากกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
4) ระบบฐานขอมูล เกษตรกรผูเ ข า รวมโครงการสงเสริมการเกษตร (RBM)
ไดรับการประสานจากกองแผนงาน ขอใหสรางระบบการบันทึกขอมูล และจัดทํารายงานในระบบฐานขอมูลเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร (RBM) ตามแบบสัมภาษณเพื่อประเมินผลการนําความรูไปปฏิบัติของเกษตรกร
ป 2562 (กสก.) เบื้องตน จํานวน 40 โครงการ กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศกําลังดําเนินการ ซึ่งกองแผนงานจะสง
หนังสือตามมาภายหลัง
5) ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรและระบบ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.(จางพัฒนาระบบ.ป.2562) บริษัท.โคเดสก.จํากัด.ไดเขารวมประชุมกับกองแผนงาน
และกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบ
ฐานขอมูล/ระบบงาน และบริษัทฯ ไดสงมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ครบกําหนดวันที่ 19
เมษายน 2562 (ภายใน 60 วัน) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดดําเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2562
6) ระบบสาร ...
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6) ระบบสารสนเทศทางดานบริหารองคกร และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูล
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (จางพัฒนาระบบ ป 2562) บริษัท บิซ โพเทนเซียล จํากัด
ไดลงนามสัญญากับกรมฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และไดเขารวมประชุมกับสํานักงานเลขานุการกรม และกองวิจัย
และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
7) ระบบเพิ่มผลผลิตมะมวงนอกฤดูโดยการเรียนรูผานรูปแบบโรงเรียนเกษตร
ทางไกล (e-learning) จัดทําระบบเพิ่มผลผลิตมะมวงนอกฤดูโดยการเรียนรูผานรูปแบบโรงเรียนเกษตรทางไกล
(e-learning) รวมกับ สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี โดยใชโปรแกรม Moodle รับสมัครการเรียนรูดวยตนเอง
(e-learning) ผานระบบออนไลน ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 เปดระบบการจัดการเรียนรู
ดวยตนเองผานระบบออนไลน ระหวางวันที่ 18 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2562
8) ระบบเรียนรูดวยตนเองของเกษตรกร การขออนุญาตใชสารเคมีตามมาตรการ
จํากัดการใชสารอันตราย (e-Learning) จัดทําระบบฯ รวมกับ สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี โดยใชโปรแกรม
Moodle เปดระบบการจัดการเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เปนตนไป
ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเกษตร ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร
(RBM) และระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พัฒนารวมเปนระบบเดียวกันหรือไม ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ.ระบบ.RBM.จะรวมระบบขอมูลเกษตรกรตนแบบโครงการพระราชดําริ.ซึ่งจะเปนอีกเมนูในระบบ.RBM
นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา ชี้แจง ระบบขอมูลเกษตรกรตนแบบ จะเปนอีกเมนูในระบบ RBM ซึ่งเงื่อนไขของเกษตรกร
ตนแบบ คือ ตองผานการอบรมจากระบบ RBM โดยเลือกเกษตรกรตําบลละ 1 – 2 คน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.4 กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ผูอํานวยการ
กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) Cyber Security
• 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.781.คน.จากเจาหนาที่สวนกลางทั้งหมด.899.คน 2) ดําเนินการติดตั้งและใชงาน
ระบบพิสูจนตัวตนเพื่อเขาใชงานอินเตอรเน็ตตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ติดตั้ง
ครบทุกอาคาร ปญหาอุปสรรค พบวา มีการนําอุปกรณ HUB มาติดตั้งเพื่อใชตอพวงกับเครื่องคอมพิวเตอรทําให
ไมสามารถเขาหนา login ของระบบ Authen แกไขโดยการปลดคาคอนฟกของระบบ Authen เปนการชั่วคราว
เพื่อใหผูใชสามารถเขาใชงานอินเตอรเน็ตได
2) Computer and Network
• ระบบอิ น เตอร เ น็ ต .1).MPLS.Domestic.Traffic.(การใช อิ น เตอร เ น็ ต
ภายในประเทศ).ความเร็ ว .600.MB.ซึ่ ง จะแชร กั บ .Domestic.ใช ง านต อ เดื อ นประมาณ.250.MB (โดยเฉลี่ ย )
และ.MPLS.Inter.Traffic.(การใช อิ น เตอร เ น็ ต ภายนอกประเทศ).ความเร็ ว .200.MB.ใช ง านประมาณ.11.MB
2) Broadband มี 4 Link Link ละ 500 MB รวม 2 GB แบงเปน สวนกลาง 3 Link และสวนกลาง+ภูมิภาค 1 Link
(กรณีภูมิภาคเขาใชงานไมได จะเขาใชงานที่ Link สวนกลาง+ภูมิภาคโดยอัตโนมัติ)
• การเขารับรางวัลการประกวด IPv6 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดรับมอบหมายเปนผูแทนกรม เขารับรางวัลเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ
โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรไดรับ 2 รางวัล
ไดแก รางวัลหนวยงานที่ใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ดาน ในระบบ DNS, Mail,
Web,.DNSSEC.และ.IPv6.Logo.และรางวัลหนวยงานที่มีการใหบริการเว็บเซอรวิส.(Web.Service).ที่รองรับ IPv6
3) Digital ...
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3) Digital Literacy
• การดําเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานสมรรถนะ ความสามารถดานการใช
ดิจิทัล (Digital Literacy) การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูบริหาร จํานวน 2 รุน
คือ.รุนที่.1.ระหวางวันที.่ 18.–.21.มิถุนายน.2562.รุนที่.2.ระหวางวันที.่ 2.–.5.กรกฎาคม.2562.สําหรับกําหนดการอบรม
ในวันที่ 1 ของการอบรม (ชวงเวลา 10.00 น.) หัวขอ ดิจิทัล 4.0 กับทิศทางการสงเสริมการเกษตร ยังไมมีวิทยากร
ที่แนนอน ใสเปนวิทยากรจากภาคเอกชนไวกอน สําหรับหัวขอที่เกี่ยวของกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 1 ของการอบรม (ชวงบาย) หัวขอ ระบบสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร วันที่ 2 ของการอบรม (ทั้งวัน)
หัวขอ เทคนิคการใช Smart Phone, Tablet และระบบขอมูลออนไลน (Cloud) อยางมีประสิทธิภาพ.วันที่.3.
ของการอบรม.(ชวงบาย).หัวขอ.ระบบเครือขายและการเลือกใชอยางคุมคา ในหัวขอนี้ขอความรวมมือกลุม/ฝาย
เปนวิทยากรรวม ทั้งนี้ กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ จะหารือในรายละเอียดตอไป
4) งานที่ไดรับมอบหมาย (1) ระบบรายงานสถานการณการระบาดศัตรูพืช
เปดใชงานระบบที่ URL : https://forecast-ppsf.doae.go.th และมีการประชุมรวมกับกองสงเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เพิ่มเติมระบบคนหาแปลง (2) ติดตั้งระบบ Moodle e-learning
จํานวน 2 ระบบ คือ ระบบอบรมเกษตรกรผูปลูกมะมวง URL : https://mango.doae.go.th และระบบอบรมเกษตรกร
ผูใชสาร 3 ชนิด URL : https://paraquat.doae.go.th (3) ระบบสงตอ/ตรวจแกหนังสือราชการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร.(Shared.Directory).ความกาวหนาการดําเนินงานตั้งแตวันที่.1.พฤศจิกายน.2561
ถึง.24.พฤษภาคม.2562.กลุมทะเบียนเกษตรกร.จํานวน.125.เรื่อง.กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ.จํานวน.90.เรื่อง
กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ.จํานวน.33.เรื่อง.กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ.จํานวน.129.เรื่อง.กลุมพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล.จํานวน.40.เรื่อง
ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเกษตร การจางเหมารวบรวมขอมูล วิเคราะหปญหา และหาสาเหตุ
การทํ า งานของระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ฯ .และการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ ก ระจายสั ญ ญาณไร ส าย.จํ า นวน.28.ชุ ด
ดําเนินการถึงขั้นตอนไหน เพราะไดรับแจงจากสํานักงานเลขานุการกรมวาชั้น 2 สัญญาณอินเตอรเน็ตชา ผูอํานวยการ
กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ ชี้แจงอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายดําเนินการติดตั้งตามแผนเรียบรอยแลว
ขณะนี้อยูระหวางการตรวจรับ ซึ่งดําเนินการตามผลจางเหมารวบรวมขอมูล วิเคราะหปญหาฯ แตยังไมไดนําเขาระบบ
Authen สําหรับสัญญาณอินเตอรเน็ตชั้น 2 ชา เนื่องจากระบบ Authen ยังไมไดเปดใชงาน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.5 กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร รายงานผล
การดําเนินงาน ดังนี้
1) ผลการดําเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผานแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook
ป.2562.ขอมูลตัดยอด.ณ.วันที่.26 พฤษภาคม 2562.ดาวนโหลดระบบ Android 348,180 เครื่อง (ตั้งแตวันที่ 22
สิงหาคม 2560) ดาวนโหลดระบบ ios 2,800 เครื่อง (ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2562) ใหบริการ 9,050,535 ครั้ง
ใชแจงขอมูลการเพาะปลูก การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแลว 532,515 ครัวเรือน
2) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชัน.DOAE.Farm.Check เพิ่มฟงกชั่น
1) โซนนิ่ง กําหนดตําแหนงที่ตองการตรวจสอบ 2) แหลงผลิต แหลงเพาะปลูกที่ใกลเคียง
3) ผลการดําเนินการระบบ E-Learning ขอมูลระหวางวันที่ 1 มกราคม – 27
พฤษภาคม.2562.จํานวนผูลงทะเบียน.1,116.ราย.แบงเปน.หลักสูตรระดับชํานาญการพิเศษ.จํานวน.193.ราย
หลักสูตรชํานาญการ.จํานวน.362.ราย.หลักสูตรระดับปฏิบัติการ.จํานวน.660.ราย.หลักสูตรทั่วไป.จํานวน.654.ราย
และหลักสูตรเสริม จํานวน 747 ราย
4) ระบบรายงานขอมู ลการโอนเงิ นคาใชจ า ยในการฝ กอบรมของเกษตรกร
ผานระบบ KTB Corporate Online รับขอมูลจากกองคลัง มีชื่อ แตไมมีเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 6,953 ราย
(8 จังหวัด) ...
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(8 จั งหวัด ) ดําเนินการตรวจสอบขอมูล ในระบบทะเบีย นเกษตรกรพบขอมูล จํ านวน 5,327 ราย ไม พบขอมู ล
จํานวน 1,626 ราย ในสวนขอมูลที่ไมพบจะสงคืนกองคลังเพื่อใหจังหวัดตรวจสอบตอไป
5) แอปพลิเคชันรายนามผูใชโทรศัพท.สํานักงานเลขานุการกรม.(สลก.).ขอความรวมมือ
จัดทําแอปพลิเคชันรายนามผูใชโทรศัพท.เพื่อรองรับการคนหาหมายเลขโทรศัพทและติดตอการสื่อสารไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
ดําเนินการพัฒนาเรียบรอยแลว และ สลก.ประสานขอเพิ่มหมวดขาวสาร และปฏิทิน
6) ความกา วหน า การจํา หนา ยสิน คา ทางการเกษตรและผลิ ต ภัณ ฑแปรรู ป
ผานระบบตลาดออนไลน (e-Market) ป 2562 สินคาวิสาหกิจชุมชน จํานวน 11 รานคา ยอดจําหนาย 47,050 บาท
กลุมทุเรียนแปลงใหญ ตําบลเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี (ออนไลน) ยอดจําหนาย 231,000 บาท ชมพูเพชรสายรุง
จังหวัดเพชรบุรี ยอดจําหนาย 114,800 บาท (ยกเลิกการขายเนื่องจาก ไปรษณีย ไมมีรถควบคุมอุณหภูมิ ทุเรียน
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี . (ออฟไลน ) .ยอดจํ า หน า ย.2,717,260.บาท.มั ง คุ ด .จั ง หวั ด จั น ทบุ รี . (ออฟไลน ) .ยอดจํ า หน า ย
593,500 บาท (ยกเลิกการขายเนื่องจากปญหาเนื้อแกวจากฝนที่ตก ปดโครงการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562)
และลิ้นจี่แปลงใหญ อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ยังไมไดสรุปยอดจําหนาย (ปดโครงการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
เนื่องจากผลผลิตหมด) ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเกษตร สงขอมูลการขาย และปญหา/อุปสรรค
ใหสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรทราบดวย
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการ
3.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน.ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ
รายงานผลการดําเนินงาน
1) ผลการทดสอบกูคืนระบบเมื่อวันที่.30.เมษายน.2562.เวลา.13.30.น..ณ.หองศูนยปฏิบัติการ
เครือขาย.ดําเนินการทดสอบกูคืนระบบสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร (Production Online) สามารถกูคืนได
2) กํ า หนดการทดสอบกู คื น ข อ มู ล .พร อ มทดสอบหาช อ งโหว ข องระบบ.ในวั น ที่ . 31.
พฤษภาคม.2562 เวลา.10.00.น..ณ.หองศูนยปฏิบัติการเครือขาย.กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การรับฟงขอคิดเห็นและขอรองเรียน นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย แจงตอที่ประชุม
เดือนพฤษภาคม 2562 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 2 เรื่อง คือ
1) ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (รายใหม เพื่อไดรับการสนับสนุนดูแลในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ) ผูรอง นายสุดใจ เต็งยี่ เลขที่ 218 หมูที่ 2 ตําบลทาฬอ อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ดําเนินการออกหนังสือตอบกลับแลว
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
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.การเผยแพรประชาสัมพันธ นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนพฤษภาคม.2562.ไดรายงานในระบบ.http://reportnews.doae.go.th.จํานวน.10.ขาว (ตัดยอดวันที่.15
พฤษภาคม 2562) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
จากการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2562 ประธานมอบ
ทีมประชาสัมพันธศูนยฯ ยกรางโครงการสัมมนาฯ ซึ่งทีมประชาสัมพันธไดมีการประชุมประเด็นการสัมมนา เรื่องการใช
แอปพลิเคชันในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร.ขอมูลสถานที่ และราคา ดังนี้ 1) บานทายหาดรีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม
2) พีลูส จังหวัดกาญจนบุรี 3) ภูเขางามพาโนรามา จังหวัดนครนายก 4) เมธาวาลัย จังหวัดเพชรบุรี และจากการหารือ
ผูอํานวยการ ...
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ผูอํานวยการศูนยฯ ปจจุบันมีเรื่องการจํากัดการใชสารเคมี 3 ชนิด หากไปทดสอบการอบรม/การสอบ และความพรอม
ของศูนยสอบ ประธาน ตรวจสอบราคาจางเหมาระหวางรถตู 5 คันกับรถบัส 1 คัน เพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่
กลุมทะเบียนเกษตรกรเขียนโครงการ ระยะเวลาการสัมมนาชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 ไปดูสถานที่ที่
จังหวัดสมุทรสงคราม
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้
1. เขารวมอบรม/สัมมนา
1) สั มมนา.:.การเผยแพรพิมพเขียวแพลตฟอรมการบูร ณาการขอมูล ระดับประเทศ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูเขาสัมมนา คือ นางสาวยุพา แซชื้อ และนายสรายุทธ สิริภูษิต
2) อบรม : หลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐสูยุคดิจิทัล ภายใตโครงการยกระดับขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐภายใตการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล วันที่ 14 – 15, 21 – 22, 27 - 28 พฤษภาคม 2562
ณ อาคารซอฟตแวรปารค จังหวัดนนทบุรี และโรงแรมเบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ผูเขาอบรม คือ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ นายวรวุฒิ ออยหวาน และนายพรชัย ทุราช
3) อบรม.:.หลั ก สู ต รเทคโนโลยี ด า นการเกษตร.ประจํ า ป ง บประมาณ.พ.ศ.2562
วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยสงเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย สํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ผูเขาอบรม คือ นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร
4) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร
วันที่.28.–.29 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.จัดโดย.กรมการขาว.ผูเขาสัมมนา.คือ.นางสาวกิตติยา.รินเพ็ง
5) อบรม.:.หลั กสูตรการเปน ขาราชการที่ดี . ประจําป งบประมาณ.2562.วั น ที่. 31
พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 จังหวัดนครนายก จัดโดย สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ผูเขาอบรม คือ
นายกีรเดช โรจนกิจอนันต
2. รวมเปนวิทยากรบรรยาย
1).อบรม.:.โครงการอบรมความรูประกันภัย.สําหรับการประกันภัยขาวนาปและขาวโพด
เลี้ยงสัตว ประจําป 2562 บรรยายหัวขอ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
- วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดชัยนาท วิทยากร คือ นางอาธิดา รักวงษ
และนางสาวณิวัฒนา ตั้งชนมจํารัส
- วันที่.23.พฤษภาคม.2562.ณ.จังหวัดเพชรบูรณ.วิทยากร.คือ.นายสัมฤทธิ์.เทวะภูมิ
- วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดนาน วิทยากร คือ.นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
2) อบรม : การพัฒนาฐานขอมูลโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2562
บรรยายหัวขอ การบันทึกขอมูลในระบบ Big Farm62 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงราย วิทยากร คือ
นายประพนธ จิ้วจิน้
3) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการใชโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ป 2562
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดสุราษฎรธานี วิทยากร คือ นายอรุณชัย ศิริทรัพย
4) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการใชโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร และการใช
ประโยชนจากขอมูลทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนที่ ป 2562 วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี
วิทยากร คือ นายอรุณชัย ศิริทรัพย นายขัตติยะ พรหมวาส นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร และนายปาณัสม จรูญรัตน
5) สัมมนา ...
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5) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการใชโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร
โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิทยากร คือ นางอาธิดา รักวงษ นายอรุณชัย ศิริทรัพย นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนมจํารัส และนายปาณัสม จรูญรัตน
6) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562
วันที่.29.พฤษภาคม.2562.ณ.จังหวัดราชบุรี.วิทยากร.คือ.นายอรุณชัย.ศิริทรัพย.นายประพนธ.จิ้วจิ้น.และนางสาวอรพิน.นิชํานาญ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
....................................................
(นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)
ผูจดรายงานการประชุม

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

