รายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ชั้น 2
ผูมาประชุม
1. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
2. นางสาวยุพา แซชื้อ
3. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ
4. นายสรายุทธ สิรภิ ูษิต
5. นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
6. นายวรวุฒิ ออยหวาน
7. นางสาววันเพ็ญ ชํานาญ
8. นางรัตนาภรณ เตียวประเสริฐ
9. นางสิริลักษณ นอยเคียง
10. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย
11. นางอาธิดา รักวงษ
12. นางรติยง บาโกะ
13. นายกิติศักดิ์ ปญญาทรานนท
14. นายอุดมพงษ ตวงประยงค
15. นายสราวุธ วงศทรัพยสิน
16. นายพิศาล สองมณี
17. นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร
18. นายกฤษณะ พูลทรัพย
19. นายกีรเดช โรจนกิจอนันต
20. นายขัตติยะ พรหมวาส
21. นางสาวกิตติยา รินเพ็ง
22. นางสาวยุพาพรรณ รักบัว
23. นางสาวนารีรัตน บัลลังก
24. นายฐิติพงษ วรสวัสดิ์
25. นางสาวอุษณา หวาหาบ
26. นายณรงค รักอาชีพ
27. นางสาวชิลาวัลย เผามุนี
28. นายสุฤชัย คลายเชียงราก
29. นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์
30. นางสาวไกลกังวล เพชระบูรณิน
31. นางสาวชมภู สนนุช
32. นางสาววัลยศิริ ไทยแท
33. นางสาวปยะพร ชึลเลอร
34. นายปาณัสม จรูญรัตน
35. นายภูบดี ศิวาวงศ

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน
ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร
ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
36.นายนิรนั ดร ...
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36. นายนิรันดร ออนนอมดี
37. นายนนทกานต ตรันเจริญ
38. นายปวเรศ ทองลอย
39. นางสาวสิริรชา แกวหยอง
40. นางสาวสุดสงวน ไพยรัตน
41. นางจีรวรรณ หนูเจริญ
42. นางสาวณัฏฐกานต นนทสด
43. นายวีรภัทร ทวีทรัพย
44. นายพิริยะ ไหมสมบุญ
ผูไมมาประชุม
1. นายรุงศิริ ประสงค
2. นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา
3. นายพรชัย ทุราช
4. นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนมจํารัส
5. นางสาวภูรีนชุ ไกรรมย
6. นายประพนธ จิ้วจิ้น
7. นายธีระวัฒน เฉิดละออ
8. นายปฐม บุญทองนุม
9. นายรังสี มุลิ
10. นายอรุณชัย ศิริทรัพย
11. นางมลวิภา อรรถฐาเมศร

เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
นักสถิติ
นักสถิติ
ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักสถิติ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักสถิติ
เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
พนักงานราชการพิเศษ

ประชุม
อบรม
อบรม
ตรวจสมุด
ลาพักผอน
ลาปวย
รายงานตัว
-

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลาวเปดประชุม
ประจําเดือนมิถุนายน 2562 และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 กรมฯ ประกาศผูสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
นัก วิ ชาการแผนที่ ภ าพถ า ยปฏิ บัติ การ นายธีร ะวัฒ น เฉิดละออ เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย สอบไดและขึ้น บัญชี
ผูสอบแขงขันได กําหนดรายงานตัววันนี้ (วันที่ 27 มิถุนายน 2562) โดยจะบรรจุที่สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
ที่ประชุม
รับทราบ.
1.2 กรมฯ.กําหนดจัด.“งานเกษตรสรางชาติ”.เลื่อนกําหนดจัดเปนวันที่.19.–.22.กันยายน.2562
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี บูธของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนบูธศูนยบริการความรู หากมี TOR
ออกมาแลวจะมีเวลาประชุมเตรียมการประมาณ 2 เดือน แตจะเปนชวงปลายปงบประมาณเตรียมการในเรื่องจัดซื้อจัดจาง
ที่ประชุม
รับทราบ.
1.3 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
ใหไว ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร คนที่ 2 มอบผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เข า ร ว มประชุ มคณะกรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมนําเสนอ พ.ร.บ.การบริหารงานฯ สาระสําคัญประกอบดวย
1) กําหนดให ...
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1) กําหนดใหมีการจัดทําแผนรัฐบาลดิจิทัล 2) กําหนดใหมีธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 3) กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จัดทําขอมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล 4) กําหนดใหหนวยงานของรัฐแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน
5).กํ า หนดให ห น ว ยงานของรั ฐ เป ด เผยข อ มู ล เป ด ภาครั ฐ ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล .และสิ่ ง ที่ ห น ว ยงานต อ งดํ า เนิ น การ
1) ตองมีการสํารวจขอมูลของหนวยงาน เพื่อเตรียมดําเนินการตามมาตรา 17 2) ตองทําการสํารวจระบบสารสนเทศ
เพื่อเตรียมพัฒนาตอยอด มาตรา 11 3) ดําเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
4) จัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐของหนวยงาน 5) ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล
ดิ จิ ทัล 6) ให มีศู น ย กลางข อ มู ล เป ดภาครั ฐ ในสํา นัก งานทํา หน าที่ ในการประสานงานให ห น ว ยงานของรัฐ จั ด ส ง
หรื อ เชื่ อ มโยงข อ มู ล 7) ให ห น ว ยงานของรั ฐ จั ด ให มี ก ารบริ ห ารงานและจั ด ทํ า การบริ ก ารสาธารณะในรู ป แบบ
และชองทางดิจิทัล
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
รับทราบ.และใหระมัดระวังในเรื่องของการใหขอมูลตาม พ.ร.บ.
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 ประจําเดือนพฤษภาคม 2562
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป เสนอรายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งที่ 5/2562 ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ไดดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 พรอมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมครั้งที่. 6/2562.ขึ้น ระบบ.Meetbox.ของศูน ยเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เว็บไซต http://ictc.meetbox.doae.go.th มีผูแกไขรายงานฯ ฝายเลขาฯ ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม มอบกลุม/ฝาย ตรวจสอบรายงานการประชุม แจงฝายบริหารทั่วไปแกไขภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
3.1 งบประมาณป 2561 และงบประมาณป 2562 หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 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
บริ ษั ท.เจ-บิ๊ คส.เทรดดิ้ ง.จํ ากั ด.ส งมอบงานเมื่ อวั นที่ .14.พฤษภาคม.2562.อยู ระหว างการเบิ กจ าย.(รอจ ายเช็ ค)
สรุปปรับทั้งสิ้น 244 วัน วันละ 2,500 บาท เปนเงิน 610,000 บาท
3).จางพัฒนาระบบรายงานพื้นที่.ครบกําหนดงวดที่.2.วันที่.28.กันยายน.2561.งวดสุดทาย
ครบกําหนดวันที่.28.ตุลาคม.2561.บริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด สงมอบงานเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
คณะกรรมการฯ ไดจัดทําบันทึกตรวจรับฯ และสงกองคลัง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สรุปปรับทั้งสิ้น 215 วัน
วันละ 1,876.54 บาท เปนเงิน 403,456.10 บาท
การจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2562
งบลงทุน ป 2562
1) จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร.โดยวิธี.e-bidding.กรมฯ อนุมัติรับราคาการจัดซื้อครุภัณฑ
7 กลุม 10 รายการ สงมอบพัสดุครบแลวทุกรายการ.(1.1).รายการคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต.จํานวน.1,000.เครื่อง
และเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค.จํานวน.1,000.เครื่อง.เบิกจายเรียบรอยแลว (1.2) รายการเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร แบบที่ 1 แบบที่ 2 และสําหรับสํานักงาน อยูระหวางสงภูมิภาค
และคณะกรรมการฯ จะทําบันทึกตรวจรับตอไป (1.3).อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย แบบที่ 2 จํานวน 28 ชุด
อยูระหวางกองคลังตรวจสอบเอกสารเพื่อสงเบิกจาย.(1.4).เครื่องสํารองไฟฟา.ขนาด.1kVA.จํานวน.441.เครื่อง
อยูระหวางกองคลังตรวจสอบเอกสารเพื่อสงเบิกจาย (1.5) รายการสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ
แบบที่ 1 ...
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แบบที่.1.จํานวน.15.เครื่อง.อยูระหวางกองคลังตรวจสอบเอกสารเพื่อสงเบิกจาย.(1.6).รายการอุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูล
ภายนอก (External Storage) จํานวน 1 ชุด และ (1.7) รายการระบบสํารองขอมูล เบิกจายเรียบรอยแลว
2) จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding วงเงิน 554,000 บาท (ศสท.
ดําเนินการ) กรมฯ อนุ มัติรับราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เปนเงินทั้งสิ้น 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
จํานวน.1.ชุด.สงมอบพัสดุเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 อยูระหวางจัดทําบันทึกตรวจรับพัสดุ (2).เครื่องคอมพิวเตอร
สํ า หรั บ งาน.Animation.and.Graphic.Design.จํ า นวน.1.ชุ ด .และ.(3).เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ งานพั ฒ นา.
Application.IOS/Android จํานวน.2.ชุด.สงมอบพัสดุเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 อยูระหวางจัดทําบันทึกตรวจ
รับพัสดุ (2.2).บริษัท.เท็น.ซอฟท.จํากัด รายการเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล พรอมซอฟตแวร
ระบบปฏิบัติการ จํานวน 10 ชุด สงมอบพัสดุเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 อยูระหวางจัดทําบันทึกตรวจรับพัสดุ
เปลี่ยนแปลงสัญญาเรียบรอยแลว
3) จางพัฒนาระบบงาน.จํานวน.2.รายการ.(3.1).พัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวม
โครงการสงเสริมการเกษตร.(3.2).พัฒนาระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.เบิกจายเงินงวดที่.1.เรียบรอยแลว
ครบกําหนดสงมอบงานงวดสุดทายวันที่ 17 สิงหาคม 2562
4) จางพัฒนาระบบ.จํานวน.2.รายการ.โดยวิธี.e-bidding.(ศสท.ดําเนินการ).ระบบสารสนเทศ
ทางด านบริหารองคกร เป นเงิน 540,000 บาท และระบบจัดเก็ บและนําเสนอขอมูลศูนยบ ริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล.เปนเงิน.560,000.บาท.รวมเปนเงินทั้งสิ้น.1,100,000.บาท.กรมฯ.ลงนาม
ในสั ญ ญากั บ บริ ษั ท .บิ ซ โพเทนเชี ย ล.จํ า กัด .เมื่ อ วั น ที่ .30.เมษายน.2562.เบิ ก จ า ย.2.งวด.งวดที่ .1.ครบกํ า หนด
วันที่.29.มิถุนายน.2562.งวดที่.2.งวดสุดทาย.ครบกําหนดวันที่.27.ตุลาคม.2562 มีเงินเหลือจาย 116,700 บาท
5) จางพัฒนาระบบงาน.จํานวน.4.รายการ.วงเงิน.42,000,000.บาท คณะกรรมการฯ
สรุปผลการพิจารณารับราคาฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เปนเงินทั้งสิ้น 39,282,375 บาท รายละเอียด
ดั ง นี้ .(5.1).พั ฒ นาระบบข อ มู ล เกษตรกรผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ด า นพื ช .รั บ ราคาจากบริ ษั ท โคเดสก จํ า กั ด .เป น เงิ น
1,651,460.บาท.ระยะเวลาดํ า เนิ น งาน.210.วั น .กรมฯ.ลงนามในสั ญ ญาเมื่ อ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2562
ครบกําหนดวันที่.21.มกราคม.2563.(5.2).พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลทะเบียนเกษตรกรรวมกับขอมูลเชิงแผนที่
(Spatial.database).รับราคาจากบริษัท.เอส.ดับบลิว.เทค.แอนด.มีเดีย.จํากัด.เปนเงิน.12,560,000.บาท.ระยะเวลา
ดํ า เนิ น งาน.270.วั น .อยู ร ะหว างเสนอกรมฯ.เพื่ อ ลงนามในสั ญญา.(5.3).พั ฒ นาระบบวิเ คราะหข อ มู ล ทะเบี ย น
เกษตรกรสําหรับเกษตรกรรายบุคคล.(Personalized.data).รับราคาจากกลุมรวมทํางานอัญญา.คอนซัลติ้ง.เปนเงิน
23,870,915.บาท ระยะเวลาดําเนินงาน.365.วัน รอเอกสารจากผูรับจาง.(5.4).พัฒนาระบบบริการขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศกั บการทํ าเกษตรสมั ยใหม.รั บราคาจากบริษัท.สเต็ ม.เอ็ดดูเคชั่น .แอนด . คอนซัล แตนท. จํากัด.เปน เงิน .
1,200,000.บาท.ระยะเวลาดําเนินงาน.240.วัน กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ครบกําหนด
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563
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 คาจางเหมาบริการ.และคาเชาเครื่องถายเอกสาร.(12.เดือน).ไดรับงบประมาณ
จํานวน 995,591 บาท ใชไป 682,052.89 บาท คงเหลือ 42,021.86 บาท
2).คาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูล (Harddisk) จํานวน 64,200 บาท อยูระหวาง
ดําเนินการจัดซื้อฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3) โครงการ ...
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3).โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.งวดที่.1.และ 2 ไดรับงบประมาณ
จํานวน 15,182,288 บาท ใชไป 14,065,475.67 บาท คงเหลือ 1,116,812.33 บาท ซึ่งมีแผนการใชเงิน
ดังนี้.(3.1).คาใชจายในการเดินทางฯ/ติดตามงาน.จํานวน.271,212.33.บาท.(3.2).คาใชจายในการจัดทํา.Farmer.Map
จํานวน 320,000 บาท (3.3) คาใชจายในการสัมมนาศสท. จํานวน 300,000 บาท (3.4) ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 50,000 บาท (3.5) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3 สารอันตราย จํานวน 75,600 บาท (3.6) ขับเคลื่อน
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและใชขอมูลไปสู e-market จํานวน 100,000 บาท
4).โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ.ไดรับงบประมาณ.2.ครั้ง.จํานวน.400,000.บาท
ใชไป 205,968.08 บาท คงเหลือ 194,031.92 บาท
5).คาใชจายขับเคลื่อนการดําเนินงานเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนิน
โครงการจั ดทําแปลงเรียนรูเกษตรอัจฉริยะ.(เงินเบิกแทน.ส.ป.ก.).จํานวน.106,600.บาท.ใชไป.10,445.บาท
คงเหลือ 96,155 บาท ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ หนวยงานที่รวมเดินทางดวย (สํานักสงเสริม
และจั ด การสิ น ค า เกษตร และกองอารั ก ขาพืช และจัดการดิน ปุ ย ) เบิ กค าใช จา ยจากศู น ยเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร
6).จ า งเหมาบริการระบบเครือขายอิน เตอรเน็ตแบบองคกร ป 2562 ดําเนิน การดังนี้
(6.1) จางเหมาฯ จํานวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561) กับ บริษัท.กสท.โทรคมนาคม.จํากัด.(มหาชน).
ตรวจรับและเบิกจายเรียบรอยแลว.(6.2) จางหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.(เดือนมกราคม.–.กุมภาพันธ.2562).จางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง.(จางตอเนื่อง).กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูรับจางรายเดิม ตรวจรับและเบิกจาย
เรียบรอยแลว.(6.3).จางเหมาฯ.จํานวน.7.เดือน.(เดือนมีนาคม.–.เดือนกันยายน.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).เมื่อวัน ที่.18.กุมภาพัน ธ.2562 สัญญาจ างเลขที่ 6/2562 ส งบันทึ กตรวจรับงานงวดที่ 1
และงวดที่ 2 ใหกองคลังแลว
7).จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือขายไมโครคอมพิวเตอร.ป.2562 แยกเปน.
(7.1).จางเหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.เปนเงิน.685,000.บาท.เบิกจายเรียบรอยแลว (7.2).จางเหมารวบรวมขอมูล.
วิเคราะหปญหา.และหาสาเหตุการทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหบริการไดไมเต็มประสิทธิภาพ.พรอมแนวทาง
การแกไขปญหาและออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในใหม (Redesign.Network.Topology).ใหสอดคลอง
กับโครงสรางพื้นฐานและจํานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน.งบประมาณ.500,000.บาท.กําหนดสงมอบงาน 90 วัน
นับถั ดจากวัน ลงนามในสั ญญา ส งบัน ทึกตรวจรับ และอนุ มัติเ บิกจายเรีย บรอยแล ว (7.3).จางเหมาบริการบุ คคล
เพื่อดําเนินการเขาตรวจสอบแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย จํานวน.2.คน.จํานวน.10.เดือน.เปนเงินทั้งสิ้น
300,000.บาท.กรมฯ.จ า งเดื อ นละ.15,000.บาทต อ คนต อ เดื อ น.เบิ ก จ ายรายเดื อ น.(7.4).จ า งเหมาบริ ก าร
ระบบคลาวด.เพื่ อใชป ระมวลผลระบบโปรแกรมของกรมสงเสริมการเกษตรจัด เก็ บขอมูล.สํารองและกูคืนระบบ
จํานวน 7 เดือน (เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน.2562).กรมฯ.ทําสัญญากับบริษัท.อินเทอรเน็ตประเทศไทย.จํากัด
(มหาชน).เมื่อวันที่.28.กุมภาพันธ.2562 เปนเงิน.689,080.บาท.เบิกจายรายเดือนรวม.7.เดือน.อยูระหวางตรวจรับงาน
งวดที่.1.เดือนมีนาคม.2562 และงวดที่ 2 เดือนเมษายน 2562 และงวดที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2562 (7.5).จางเหมา
บริ การดูแลบํารุงรั กษาพร อมรั บประกั นตั ว อุป กรณทําความเย็น .ระบบไฟฟ า.ระบบสํ ารองไฟฟา.ระบบเฝาระวัง.
ระบบรักษาความปลอดภัยอุปกรณเครือขาย.และสายสัญญาณ.Fiber.Optic.พรอมการตอใบรับรอง.SSL.และซอฟตแวร.
Antivirus.รวมถึงการจัดหาเจาหนาที่เขามาตรวจสอบและแกไขปญหาของอุปกรณขางตน.เปนระยะเวลา.10.เดือน.
งบประมาณ.850,000.บาท.กรมฯ.ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่.30.พฤศจิกายน.2561กับบริษัท.คอม.เทรดดิ้ง.จํากัด.
เปน เงิน .800,000.บาท.(วันที่.1.ธันวาคม.2561.ถึงวันที่.30.กัน ยายน.2562.เบิกจ าย.5.งวดๆ.ละ.2.เดื อน.
เปนเงิน.160,000.บาทตองวด).เบิกจายแลว.3.งวด คงเหลือ 2 งวด
ประธาน.คาจางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษา.ป.2563.เขาสภาอนุมัติงบประมาณเร็วสุด.คือ.เดือนธันวาคม.2562
เงินงบประมาณมาถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประมาณเดือนมกราคม.2563.เขาสูกระบวนการ
จัดซื้อ ...
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จัดซื้อจัดจางเร็วสุดประมาณเดือนมีนาคม.2563 กองแผนงานแจงวา ใหขอจางตอเนื่องงานทั้งหมดที่จะตองใชตั้งแต
เดือนตุลาคม 2562 ไปที่กองแผนงาน ซึ่งผูอํานวยการกองแผนงานแจงวา ใหทําจางตอเนื่อง 3 เดือนกอน แลวคอย
ขอจางตอเนื่อง ครั้งที่ 2 จนกวาจะไดรับงบประมาณป.2563.ในเดือนกรกฎาคม.2562.จะพิจารณาใหมทั้งหมด.
และใหหนวยงานยืนยัน.เพื่อเขาสภาในเดือนพฤศจิกายน.2562 ขอใหทีมงานเตรียมประชุมหารือแผนการดําเนินงาน
มติที่ประชุม 1. รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
2. มอบฝายบริหารทั่วไปติดตามการลงนามสัญญาของบริษัทในรายการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรสําหรับเกษตรกรรายบุคคล (Personalized data)
3.2 ผลการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน 2562
3.2.1 กลุมทะเบียนเกษตรกร ผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงาน
ดังนี้
1).ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562.ขอมูล ณ วันที่ 24
มิถุน ายน 2562 เป าหมาย 5.7 ลานครัว เรือน ผานระบบทะเบี ยนเกษตรกร จํานวน 2,478,074 ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 43.47 ผาน Farmbook จํานวน 949,325 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 16.65 ผานระบบทะเบียน
เกษตรกรและ Farmbook จํานวน 3,057,652 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 43.64
2).ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป.ป 2562/63 และขาวนาปรัง
ป.2561/62 ขอมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ขาวนาป ป 2562/63 ผลการบันทึก 848,398 ครัวเรือน
1,642,753 แปลง 12,474,345.78 ไร จัดชุดตรวจสอบ 58,252 ครัวเรือน 117,281 แปลง 1,074,912.52 ไร
ผานการตรวจสอบ 17,647.ครั วเรือน.35,889.แปลง.339,296.77.ไร .ปจจุ บั นภาคอี สานประสบป ญหาภัยแลง
ณ ป จจุ บั นยั งไม มี จั งหวั ด ไหนประกาศภั ย พิ บั ติ ข าวนาปรั ง ป 2561/62.ผลการบั นทึ ก.563,557.ครั วเรื อน.
1,109,486.แปลง 9,288,475.36 ไร จัดชุดตรวจสอบ 493,170 ครัวเรือน 978,003 แปลง 8,422,107.75 ไร
ผานการตรวจสอบ 442,289 ครัวเรือน 876,580 แปลง 7,658,973.52 ไร
3).ผลการดําเนินงานโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกพืชหลังนา ป 2561/62
• ดําเนินการตัดขอมูลสงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) ขอมูลผานการตรวจสอบโครงการฯ 242,611 ครัวเรือน 356,223 แปลง 1,688,584 ไร คณะกรรมการฯ
ระดับอําเภอลงนาม 128,252 ครัวเรือน 189,604 แปลง 933,836.10 ไร สงสํานักงบประมาณเพื่อขอเบิกเงิน
(วันที่ 8 มิถุนายน 2562 จํานวน 9,315,915 บาท) 1,784 ครัวเรือน 2,618 แปลง 15,527 ไร ปจจุบั น
พบปญหาในเรื่องเอกสารจากสวนภูมิภาค และ ธ.ก.ส. ไมตรงกัน เบื่องตนไดแกไขปญหาระหวางขอมูลสวนภูมิภาค
และรายงานจากระบบ
• การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปจจุบันพบปญหาการนําเขาขอมูลเกษตรกร
จาก Farmbook ไประบบทะเบียนเกษตรกรมีขอมูลซ้ํา (กรณีพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์) ไมสามารถนําเขาระบบทะเบียน
เกษตรกรได .เนื่ องจากเกษตรกรไม ได เ ลื อกแปลงล าสุ ด.(เงื่ อนไขคื อต องเป นแปลงปลู กข าวในรอบ.3.ป ที่ ผ านมา)
หากเลือกแปลงกอนหนาระบบไมสามารถตรวจสอบความซ้ําซอนได ระบบทะเบียนเกษตรกรจะตรวจสอบทุกเที่ยงคืน
หากพบจะนําเขาอัตโนมัติ ประธาน สามารถตรวจสอบไดหรือไมวาแปลงที่เกษตรกรนํามาขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่จริง
ผู อํา นวยการกลุ มพั ฒนานวั ต กรรมดิ จิ ทัล เงื่ อนไข Farmbook ไมบังคับ เก็บ พิกัดแปลงหรือภาพถาย ประธาน
ปรับเงื่อนไขใหม ใหบังคับเก็บพิกัดแปลงและภาพถาย ผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร หากบันทึกขอมูลกอน
วันที่.30.พฤษภาคม 2562 ขอมูลจะอยูในระบบ หากบันทึกหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จะไมเขาโครงการฯ
เพราะจะไมสามารถแยกไดวาพืชชนิดไหนที่นํามาเขารวมโครงการฯ ตองใหพื้นที่ทํารายงานแจงวามีขอมูลตกคาง
เทาไหร เบื้องตนไดแจงหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ทราบแลว ซึ่งโครงการฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ประธาน เงื่อนไขโครงการฯ ตองปลูกกอนวันที่ 30 เมษายน 2562 ระบบทะเบียนเกษตรกรเมื่อปลูกแลว 15 วัน
ใหมาแจงปลูก โดยจะตองขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
4) โครงการ...
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4).โครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและคาปรับปรุงคุณภาพขาว
• ปการผลิต 2559/60 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
เห็นชอบการขยายระยะเวลาการจายเงินโครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและคาปรับปรุงคุณภาพขาว ปการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ใหแกเกษตรกรที่ตกหลนแตละราย จํานวน ๒๘,๗๙๒ ราย
รวมเป นเงิ นทั้งสิ้ น.๑๘๐,๒๕๙,๙๐๖.บาท.ดํ าเนิน การโอนเงิน ชว ยเหลือฯ.ครั้งที่ .1.เมื่ อวัน ที่. 10.มิถุน ายน 2562
จํานวน 26,471 ราย 158,038,646 บาท เตรียมการโอนเงินชวยเหลือฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
จํานวน.2,321.ราย.22,221,260.บาท.สาเหตุที่ไมสามารถโอนเงินชวยเหลือฯ.ได.คือ.ไมมีพันธุขาว.จํานวน.1,238.ราย
(กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการ) และบัญชีไมสมบูรณ จํานวน 1,083 ราย (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรดําเนินการ)
• ปการผลิต.2560/61.คงเหลือประมาณ.6,000.ครัวเรือน.ปญหาคือเปนพื้นที่
ประสบภัยซึ่งไดรับเงินเรียบรอยแลว อยูระหวางการเรียกเงินคืน
• ปการผลิต 2561/62 ดําเนินการสงขอมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
จํานวน 4,300,055 ครัวเรือน 57,990,450.37 ไร โอนเงินชวยเหลือฯ แลว 4,227,470 ครัวเรือน เปนเงิน
57,812,568,000 บาท คงเหลือ 72,585 ครัวเรือน อยูระหวางโอนเงินชวยเหลือฯ 27,000 ครัวเรือน คงเหลือ
ตองยืนยันแปลง 45,000 ครัวเรือน ปญหาคือ เปนแปลงที่ประสบภัยและมาขึ้นทะเบียนใหม พื้นที่สวนมากเปนพื้นที่
ไมมีเอกสารสิทธิ์
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.2.กลุ ม วิ เ คราะห ข อมู ลสารสนเทศ ผู อํา นวยการกลุม วิเ คราะหข อมู ล สารสนเทศ
รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1).รายงานสถานการณการเพาะปลูกพืชฤดูแลง.ภาพรวมทั้งประเทศ ขาวนาปรังเนื้อที่
เพาะปลูก 11,778,366.ไร.แผนควบคุมฯ.11,209,735.ไร พืชไรเนื้อที่เพาะปลูก 1,497,438.ไร.แผนควบคุมฯ.
4,042,897.ไร.พืชผักเนื้อที่เพาะปลูก 675,554.ไร.แผนควบคุมฯ.828,546.ไร.
2) สรุปผลการปลูกขาวนาปรัง ปเพาะปลูก 2561/62 พบวา ภาพรวมทั้งประเทศ
มีเนื้อที่ปลูก.11,778,366.ไร.คิดเปนรอยละ.105.07.ของแผนควบคุมฯ.โดยมีจังหวัดที่ปลูกขาวนาปรัง.จํานวน.72.จังหวัด
3) ใหบริการขอมูล.ประจําเดือนมิถุนายน.2562.ตัดยอด.ณ.วันที่.26 มิถุนายน 2562
แบงออกเปน.4.ชองทาง.คือ.(1).ระบบใหบริการขอมู ลสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร.ปจจุบัน มีผูสมัคร
เขาใช.875.ราย.เพิ่มจากเดือนพฤษภาคม.2562.จํานวน.209.ราย.มีการเขารับบริการขอมูล.จํานวน.131.ครั้ง
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาวิ จั ย .(61%).รายงานสถานการณ ก ารผลิ ต .(28%).การปฏิ บั ติ ง าน.(7%).อื่ น ๆ.(4%)
ขอมูลที่มีการขอมากที่สุด.:.ขาวนาป.รองลงมา : ขาวนาปรัง ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด.91.7%.
(2).เว็บไซต.www.agriinfo.doae.go.th มีการเขารับบริการขอมูล จํานวน 11,892 ครั้ง.ความพึงพอใจโดยรวม
อยูในระดับมากถึงมากที่สุด 62% ขอมูลที่มีการขอมากที่สุด.3.อันดับแรก.:.ขอมูลภาวะการผลิตพืช (รต.) ป 2561
ข อ มู ล พื้ น ฐานและข อ มู ล การเกษตร 77 จั ง หวั ด และการปลู ก พื ช ป 2561.(3) E-mail.ผู ข อรั บ บริ ก ารข อ มู ล
จํานวน 11 ราย สวนใหญเปนนักศึกษา 28% รองลงมาเปนหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ และบริษัท
ซึ่งมีจํานวนเทากัน คิดเปน 26% ความพึงพอใจตอคุณภาพขอมูลอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 92%.ความพึงพอใจ
ตอความเร็วในการจัดสงอยูในระดับมากถึงมากที่สุด.94%.(4).หนังสือราชการ.ผูขอรับบริการ.จํานวน.6.ราย
4).การขับเคลื่อน Big Data และ Open.Data.กรมสงเสริมการเกษตร
• คณะทํางานฯ.ไดจัดทําบัญชีขอมูลในรูปแบบเว็บไซต.(https://data.doae.go.th)
เพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหา.และไดดําเนินการเชื่อมโยงฐานขอมูลตามรายการบัญชีขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลกลาง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
การเชื่อมโยง ...
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• การเชื่อมโยงขอมูล (ขั้นตอนที่ 6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.)
มีหนังสือแจงใหหนวยงานเปนผูพิจารณาวิธีการเชื่อมโยง ซึ่งคณะทํางานฯ ไดมีการประชุมและพิจารณาการเชื่อมโยง
แบบ API แต กษ. ไมสามารถเชื่อมโยงในรูปแบบนี้ได เนื่องจาก กษ.ไมมี Server รองรับ จึงขอเชื่อมโยงแบบ View
ขณะนี้อยูระหวางการกําหนดสิทธิ์ รูปแบบการเขาใชงาน และชวงเวลาการใชงาน
ประธาน.อธิ บ ดี ใหน โยบายไม ว า จะเรื่ องมาตรการควบคุมการใชส ารเคมีอัน ตราย.3.สาร.และ.Big.Data.ของกษ.
ที่จะมาใช Server กรมสงเสริมการเกษตร ใหจัดทําผลการใชงาน Server เปนชวงเดือน เพื่อใหรูวา Server ใชงานหนัก
ในชวงเดือนไหน และใหแจงหนวยงานนั้นๆ วาจะไมสามารถดึงขอมูลไดตลอดเวลา ใหดูงานของเราเปนหลัก
5) โครงการบูร ณาการขอ มูล เพื ่อ เพิ ่ม ประสิท ธิภ าพการใชป ระโยชนที ่ด ิน
ดานการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือโครงการบูรณาการขอมูลฯ ระหวางกรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) เพื่อรับมอบสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ จํานวน 102 สถานี สําหรับใชในการดําเนินงาน
วิจัยและพัฒนาขอมูลที่ไดจากสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติใหเกิดประโยชนตอการเกษตรของประเทศ.โดยมีผูอํานวยการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมในพิธีดังกลาว ณ อาคารศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ไดเชิญ
Nectec.มาบรรยายเรื่องการใชงาน.Learning.Box.ใหกับ.ศพก..ซึ่งจะไดรับการสนับสนุน.Learning.Box.จํานวน.100.เครื่อง
พรอมทั้งใหกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร (กวพ.) แจงรายชื่อ ศพก.ที่พรอมติดตั้ง Learning Box เบื้องตน
กวพ. แจง ชื่อศพก.หลัก 77 แหง และไดสงให Nectec เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา ศพก.ที่เหลือ
ประธาน ประสานทาง Nectec ในเรื่อง MA ระหวางรองบประมาณป 2563
6) การพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตร (ขอมูลเอกภาพ)
• การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตร ดานพืช
ครั้งที่ 1/2562 และขอมูลการผลิตพืชระดับจังหวัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
มีมติเห็นชอบขอมูลปริมาณการผลิตสินคาเกษตร ปเพาะปลูก 2560/61 (ขาวนาปรัง ถั่วเหลือง มันสําปะหลัง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ลําไย และลิ้นจี่) และใหกรมสงเสริมการเกษตรแจงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อทราบและใชเปนขอมูลสถิติการผลิตสินคาเกษตรปเพาะปลูก 2560/61 ของจังหวัดดวย
• การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตร ดานพืช
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงคํานิยามขาวและการบริหารจัดการขอมูล
เอกภาพขาว และผลพยากรณปริมาณการผลิตสินคาเกษตร ปเพาะปลูก 2562/63 และป 2562 สําหรับไตรมาส
2/2562 ที่ประชุมมีมติใหกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณาเพิ่มเติมความสําคัญ เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย และประโยชน
ของการปรับเปลี่ยนคํานิยามขาว เพื่อนําไปเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตร ดานพืช
และคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณเพื่อพิจารณาตอไป
ซึ่งฝายเลขาฯ.ไดเสนอรางการปรับปรุงนิยามขาวตามมติคณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตร ดานพืช ครั้งที่ 2/2562 คือ ขาวนาป ภาคปกติ (ยกเวนภาคใตฝงตะวันออก)
เลื่อนเวลาการปลูกใหเร็วขึ้น 1 เดือน จากปลูกวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม เปน ปลูกวันที่ 1 เมษายน
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ภาคใตฝงตะวันออก จากปลูกวันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ เปนรวมภาคใตฝงตะวันตก
และฝงตะวันออกเปนภาคใตทั้งหมดปลูกวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 มกราคมของปถัดไป เบื้องตนฝายเลขาฯ ไดประสาน
ใหกรมสงเสริมการเกษตรทบทวนการปรับปรุงนิยามขาว
ประธาน กรมชลประทานประกาศพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาใหมีการปลูกขาวนาปเร็วขึ้น 1 เดือน (คือวันที่ 1 เมษายน)
ทําใหทะเบียนเกษตรกรตองขออนุมัติในพื้นที่ที่ปลูกขาวนาปวันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 พฤษภาคม ทําใหสับสน
รองดาเรศร กิตติโยภาส จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตรขอใหขอมูลเอกภาพ
ปรับปรุง ...
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ปรับปรุงนิยามขาวใหเหมือนทะเบียนเกษตรกร.แตคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตร.นายฉันทานนท.วรรณเขจร
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.แจงวา.การทําสถิติขอมูลตองใชขอมูลยอนหลัง.(10.ป.หรือ.20.ป)
เมื่อมีการเปลี่ยนเดือนการเพาะปลูกจะไมสามารถนําตัวเลขมาวิเคราะหได จึงขอใหขอมูลเอกภาพยึดการเพาะปลูก
ขาวนาป เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคมเหมือนเดิม นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย คูมือทะเบียนเกษตรกร ตองยืนยันกรอบการ
เพาะปลู กข า วตามข อมู ล เอกภาพหรื อไม ประธาน การกําหนดชว งการปลูกขาวของทะเบี ย นเกษตรกรใหเสนอ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะนายทะเบียน เปนปๆ ตามปริบทของสภาพอากาศ
7) ผลการดําเนินงานดานแผนที่
7.1) ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตัดยอดขอมูลวันที่ 26 มิถุนายน 2562
• ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ป 2562 เปาหมาย 1 ลานแปลง
ดําเนินการไดจํานวน 1,109,850 แปลง คิดเปนรอยละ 111
• ตัวชี้วัดรอบ 2 จากการประชุมครั้งที่ผานมา (ประธานการประชุม คือ
รองสมสวย.ปญญาสิทธิ์ ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอขอเปลี่ยนตัวชี้วัดการวาดแปลงเปนการติดตาม.รต.
ประธาน แจงวา ขณะนี้เปนชวงมาตรการควบคุมการใชสารเคมีอันตราย 3 สาร จึงอยากใหตัวชี้วัดเปนตัวขับเคลื่อน
นโยบายใหเปนไปตามแผนจึงขอใหทบทวนตัวชี้วัดใหเกี่ยวของกับมาตรการควบคุมการใชสารเคมีอันตราย 3 สาร
จึงปรับเปนผลการปรับปรุงการขึ้นทะเบียน 3 สารในกลุมพืชไร (ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ปาลมน้ํามัน
ยางพารา) ไมผล ประธาน ขอมูลปาลมน้ํามันเขามาเกือบ 100% ไมผล 30% ตามขอมูลไมผล 70% ตัวชี้วัดเปลี่ยนเปน
ผลการวาดแปลงตามมาตรการควบคุมการใชสารเคมีอันตราย 3 สาร ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
เปาหมาย 1.69 ลานครัวเรือน ดําเนินการแลว 29% (ขอมูลสงกองการเจาหนาที่) ถารวมตัวชี้วัดเรื่องวาดแปลง
เกรงวาตัวชี้วัดจะตก.ประธาน.ลดผลการดําเนินงานไมตองถึงรอยละ.80.สวนที่เหลือใหดําเนินการตอในไตรมาส.1.ป.2563
• ผลการวาดแปลงแบบสะสม 4 ป จํานวน 13,809,132 แปลง
เนื้อที่รวม 100.6 ลานไร คิดเปนรอยละ 67 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด (อางอิงพื้นที่เกษตรจากสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ทั้งหมด 149 ลานไร)
• ผลการวาดแปลงของจังหวัดที่มีผลการวาดแปลงไมครบตามเปาหมาย
100% ไดแก จังหวัดแพร อุทัยธานี สวนจังหวัดปตตานี และจังหวัดสตูล เคยมีผลการวาดแปลงครบ แตวาดแปลงผิด
จึงทําการลบออก
• พืช 10 ลําดับแรกของการวาดแปลงทั้งหมด (จากทั้งหมด 512 พืช)
ไดแก ขาวเจา ขาวเหนียว ยางพารา มันสําปะหลังโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน ปาลมน้ํามัน ลําไย มะพราว
และทุเรียน (ยังไมไดตรวจความซ้ําซอน)
7.2) ประสานกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการจัดทํา MOU เพื่อนํา Shapefile ชั้นคุณภาพลุมน้ํา มาใชงาน
การควบคุมการใชสารเคมีอันตราย.3.สาร.ขณะนี้ไดขอมูลดังกลาวเรียบรอยแลว.และไดนําไปใชงานในระบบจํากัด
การใช ส ารเคมี . 3.ชนิ ด .(https://chem.doae.go.th).ร ว มกั บ ระบบบริ ก ารข อ มู ล แผนที่ ส ง เสริ ม การเกษตร
(https://ssmap.doae.go.th).เพื่ อ กรองข อ มู ล แปลงเกษตรกรในพื้ น ที่ ต น น้ํ า .ทั้ ง นี้ . สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดใหขอมูล Shapefile มาใชลวงหนา โดยจะมีการทํา MOU รวมกัน ระหวาง สผ.
กับ กสก. ภายหลัง ขณะนี้อยูระหวางเสนอราง MOU ใหนิติการกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณา
7.3) จัดทําคูมือการใชระบบบริการขอมูลแผนที่สงเสริมการเกษตร (SSMAP)
สําหรับการตรวจสอบพื้นที่ตนน้ําจากคาพิกัดแปลง เพื่อสนับสนุนการควบคุมการใชสารเคมีอันตราย 3 สาร ประธาน
ขอทราบจํานวนผูเขารับบริการ รายงานในการประชุมครั้งตอไป
7.4) ตรวจสอบแปลงเพาะปลู ก .(เฉพาะกลุ ม พื ช ตามการควบคุ ม .3.สาร
และขอมูล ป 2561) จากขอมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และคาพิกัดจากระบบทะเบียนเกษตรกร ในพื้นที่ตนน้ํา
7.5) ตรวจสอบ ...
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7.5) ตรวจสอบและแก ไ ขผั ง แปลงเกษตรกรรมดิ จิ ทั ล ภายในฐานข อ มู ล
ดําเนินการตรวจสอบพบแปลงที่วาดผิดรูปแบบทางเรขาคณิต จํานวน 25,670 แปลง เปนแปลงที่วาดขนาดเกิน
ขอบเขตประเทศไทย จํานวน 13,821 แปลง เปนแปลงที่วาดเสนขอบแปลงพันกัน จํานวน 11,849 แปลง โดยไดแกไข
แปลงดวยมือในกรณีที่รูปแปลงผิดเพียงเล็กนอย จํานวน 8,564 แปลง
7.6) นําขอมูลตําแหนงศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ขึ้นสูระบบ SSMAP จํานวน
1,661 แหง
7.7) จัดทําแผนที่สรุปสถานการณการเพาะปลูกขาวนาปรัง ป 2561/62
ทุกสัปดาห
7.8) ให ค วามอนุ เ คราะห ข อ มู ล ผั ง แปลงเกษตรกรรมดิ จิ ทั ล แก สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติเพื่อจัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาใหญ 37 จังหวัด ขณะนี้
รองดาเรศร กิตติโยภาสเห็นชอบในหลักการดังกลาวแลวอยูระหวางการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
7.9) ความกาวหนาในการพัฒนาระบบรายงานพื้นที่ (SSMAP) คณะกรรมการ
ตรวจรับ ฯ.ไดต รวจรับ ระบบดั งกล าวเรี ย บร อยแลว เมื่ อวัน ที่. 6.มิ ถุน ายน.2562.ประธาน.ทําหนังสือแจงจังหวัด
เกี่ยวกับฟเจอรใหมของระบบฯ พรอมรายงานผูบริหารดวย
มติที่ประชุม 1. รับทราบ
2. มอบกลุมดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.3 กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานการปองกันและเฝาระวังการเผาเศษซากพืช
และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตร ไดพัฒนาระบบตอจากระบบโครงการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
ประจําป 2562 เปดใชระบบงานตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2562 รายงานสรุป 77 จังหวัด (ผลการดําเนินงานระหวาง
วั น ที่ . 3.เมษายน.-.30.พฤษภาคม.2562).ดั งนี้ .1..รายงานการบริ ห ารจั ดการการสร า งการรั บ รู . การรณรงค
ประชาสัมพันธ การดําเนินการเชิงพื้นที่ 2. มาตรการ/กิจกรรม/โครงการอื่นๆ 3. ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
จังหวัดขอนแกน ชลบุรี นครนายก นครพนม นครราชสีมา นาน บุรีรัมย รอยเอ็ด ลพบุรี ลําปาง สกลนคร สงขลา
อุดรธานี และจังหวัดเชียงใหม
2) ระบบฐานขอมูล เกษตรกรผู เ ข า รวมโครงการส งเสริ มการเกษตร (RBM)
ไดรับการประสานจากกองแผนงาน ขอใหสรางระบบการบันทึกขอมูล และจัดทํารายงานในระบบฐานขอมูลเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร (RBM) ตามแบบสัมภาษณเพื่อประเมินผลการนําความรูไปปฏิบัติของเกษตรกร
ป 2562 (กสก.) เบื้องตน จํานวน 40 โครงการ ดําเนินการเสร็จเรียบรอย และเปดระบบใหบันทึกขอมูลแลว
3) ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรและระบบ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.(จางพัฒนาระบบ.ป.2562) บริษัท.โคเดสก.จํากัด.ไดนําเสนอระบบใหกองแผงงาน
และกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ.การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรเรียบรอยแลว.และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดําเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ขณะนี้อยูระหวางบริษัทฯ ดําเนินการพัฒนาระบบ
ประธาน.วั น ที่ . 28.กรกฎาคม.2562.มี ก ารจั ด คลิ นิ ก ใหญ . ซึ่ ง ต อ งใช ร ะบบงาน.ระบบพั ฒ นาเสร็ จ ทั น หรื อ ไม
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ จะประสานบริษัทฯ อีกครั้ง
4) ระบบสารสนเทศทางดานบริหารองคกร และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูล
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (จางพัฒนาระบบ ป 2562) บริษัท บิซ โพเทนเซียล จํากัด
ไดลงนามสัญญากับกรมฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และไดเขารวมประชุมกับสํานักงานเลขานุการกรม และกองวิจัย
และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร.เมื่อวันที่.21.พฤษภาคม.2562.บริษัทฯ.สงเอกสารรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน
เดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ครบกําหนดสงมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2562
5) จางพัฒนา ...
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5) จางพัฒนาระบบ ใชงบลงทุนเหลือจายปงบประมาณ 2562 ระบบควบคุมงาน
นิติกรรมกรมสงเสริมการเกษตร และระบบตรวจสอบและติดตามสถานะหนี้สินของกรมสงเสริมการเกษตร ผูอํานวยการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายใหฝายบริหารทั่วไปดําเนินการขออนุมัติงบเหลือจายในภาพรวม
ของศูนยฯ ตอไป
6) ระบบฐานขอมูลพรรณไมและภูมิปญญาทองถิ่น โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดรับหนังสือจากกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ.การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
(กพวศ.) ขอความรวมมือพัฒนาระบบงาน ขณะนี้รอการประสานจาก กพวศ. เพื่อดําเนินการพัฒนาระบบงาน
7) ระบบเรียนรูดวยตนเองของเกษตรกร.การขออนุญาตใชสารเคมีตามมาตรการ
จํากัดการใชสารอันตราย (E-Learning) จัดทําระบบเรียนรูดวยตนเอง การขออนุญาตใชสารเคมีตามาตรการจํากัด
การใชสารอันตราย (E-Learning) รวมกับสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี โดยใชโปรแกรม Moodle เปดระบบ
การจัดการเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลนตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เปนตนไป ขณะนี้เกษตรกรสมัคร
จํานวน 95 ราย เขาเรียนแลว จํานวน 45 ราย
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.4 กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
นางรติยง บาโกะ 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 เสริม การเกษตร.ทํ าการ.Config.Access.Point.ชุ ดใหม.เข าระบบ.Authentication.(CISCO
Identity.Services.Engine:.Cisco.ISE).เดิ ม .พบป ญ หาการไม แ จก.IP.Address.หลั ง จากที่ .User.ใส . Username
และ Password แลว ซึ่งขณะนี้จากการทดสอบของบริษัทฯ กับ กคค. สามารถแกไขปญหานี้ไดแลว และจะ deploy
ระบบในวันศุกรที่ 28 มิถุนายน 2562
• นําขาวเรื่องแจงเตือนและจัดทําคูมือวิธีปองกันมัลแวรเรียกคาไถ.Shade
และขาวการขโมยขอมูลโดยการสรางเว็บไซตปลอม.เผยแพรที่เว็บไซต.URL.:.https://cybersecurity.doae.go.th
2) Computer and Network
• ระบบอิ น เตอร เ น็ ต .1).MPLS.Domestic.Traffic.(การใช อิ น เตอร เ น็ ต
ภายในประเทศ).ความเร็ว.600.MB..ใชงานตอเดือนประมาณ.200.MB (โดยเฉลี่ย) และ.MPLS.Inter.Traffic.(การใช
อินเตอรเน็ตภายนอกประเทศ).ความเร็ว.200.MB.ใชงานประมาณ.11.MB 2) Broadband มี 4 Link Link.ละ.500.MB
รวม 2 GB แบงเปน สวนกลาง 3 Link และสวนกลาง+ภูมิภาค 1 Link (กรณีภูมิภาคเขาใชงานไมได จะเขาใชงาน
ที่ Link สวนกลาง+ภูมิภาคโดยอัตโนมัติ) ประธาน จัดทําภาพแผนที่จุด Access Point ที่ปรับปรุงใหม เพื่อนําเสนอ
ผูบริหารในการแกไขปญหา ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล อยากใหเปรียบเทียบการใชงานกับระบบเกา
และสอบถามผูใชงานอินเตอรเน็ต
3) Digital Literacy
• การดําเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานสมรรถนะ.ความสามารถดานการใช
ดิจิ ทัล .(Digital.Literacy).การฝ กอบรมหลั กสูตรการพัฒ นาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล.สํ าหรับผูบ ริห าร.รุ น ที่. 1.
จํานวน 48 คน ระหวางวันที่.18.–.21.มิถุนายน.2562.ณ.โรงแรมทีเค.พาเลซ.กรุงเทพฯ.บรรยายและฝกปฏิบัติ
หัวขอเทคนิคการใช Smart Phone Tablet และระบบขอมูลออนไลน (Cloud) อยางมีประสิทธิภาพ และบรรยาย
หัวขอระบบเครือขายและการเลือกใชอยางคุมคา
4) งานที่ ไดรับมอบหมาย.(1).ระบบรายงานสถานการณการระบาดศัตรูพืช
เปดใชงานระบบที่.URL.:.https://forecast-ppsf.doae.go.th.ความกาวหนาการดําเนินงานเปดระบบใหสวนภูมิภาค
บันทึกขอมูล ...
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บั น ทึ ก ข อ มู ล บางส ว น เพื่ อ ให เ จ า หน า ที่ กองส งเสริ มการอารั ก ขาพืช และจั ด การดิ น ปุ ย ตรวจสอบผลการบั น ทึ ก
และรายงานตางๆ ประธาน ศัตรูพืชที่ระบาดรุนแรง คือ 1) หนอนลายจุดขาวโพด รุนแรงถึงขั้นตองปลูกใหม ระบบนี้
เชื่อมกับระบบภัยธรรมชาติหรือไม 2) โรคไวรัสดางของมันสําปะหลัง โรคนี้ถาเปนแลวไมสามารถปลูกใหมไดอีก
ในระบบ SSMap.มีจุดศัตรูพืชระบาดและการคาดการณการระบาดของศัตรูพืชจะไปในพื้นที่ไหน ตามทิศทางลม
ซึ่ ง จะต อ งเป น หน ว ยสนั บ สนุ น ข อ มู ล ให กั บ พื้ น ที่ (2) ติ ด ตั้ ง ระบบ Moodle.E-Learning จํ า นวน 2 ระบบ คื อ
ระบบอบรมเกษตรกรผู ปลู กมะม วง.URL.:.https://mango.doae.go.th และระบบอบรมเกษตรกรผูใช ส าร 3 ชนิ ด
URL : https://paraquat.doae.go.th เปลี่ยนเปน https://elearning.doae.go.th ปรับเพิ่ม CPU และ Memory
จาก 4 core 8 GB เปน 16 core 32 GB ประธาน กรมวิชาการเกษตรจะฝากระบบคลังขอสอบ และระบบควบคุม
การครอบครองสารเคมี ข องเกษตรกรมาไวที่ กรมส งเสริม การเกษตรเป น การชั่ว คราว.เนื่อ งจากระบบเป ดสอบ
ของกรมวิชาการเกษตร จะเปดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งไมสามารถดําเนินการเชาคลาวดไดทัน จึงขอความ
อนุเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร นางรติยง บาโกะ สามารถนําไปไวที่คลาวดของ INet ที่กรมสงเสริมการเกษตร
เชาไวได ประธาน มอบผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล แจงกรมวิชาการเกษตรเบื้องตน และมอบผูเกี่ยวของ
เตรี ย มความพร อ ม (3) ระบบส ง ต อ /ตรวจแก ห นั ง สื อ ราชการศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร.
(Shared.Directory).ความก าวหนา การดํ าเนินงานตั้งแตวันที่. 1.พฤศจิกายน.2561 ถึ ง.25.มิถุนายน.2562.
กลุมทะเบียนเกษตรกร.จํานวน.138.เรื่อง.กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ.จํานวน.122.เรื่อง กลุมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ.จํานวน.41.เรื่อง.กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ.จํานวน.142.เรื่อง.กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล.
จํานวน.58.เรื่อง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม 1. รับทราบ และใหจัดทําแบบสอบถามการใชงานระบบอินเตอรเน็ตผานมือถือ
2. มอบกลุมดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.2.5 กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผล
การดําเนินงาน ดังนี้
1) ผลการดําเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผานแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook
ป.2562.ขอมูลตัดยอด.ณ.วันที่.26 มิถุนายน 2562.ดาวนโหลดระบบ Android 412,986 เครื่อง (ตั้งแตวันที่ 22
สิงหาคม 2560) ดาวนโหลดระบบ ios 16,600 เครื่อง (ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2562) ใหบริการ 18,528,470 ครั้ง
ใชแจงขอมูลการเพาะปลูก การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแลว 968,680 ครัวเรือน
2) ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
• ผลการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ.ขอมูลแปลงใหญ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ป 2559 จํานวน 594 แปลง 81,523 ราย 1,378,168 ไร ป 2560 จํานวน
1,789 แปลง 116,735 ราย 2,043,501 ไร ป 2561 จํานวน 1,718 ราย 86,390 ราย 1,372,775 ไร
ป 2562 จํานวน 1,420 แปลง 52,922 ราย 786,873 ไร ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ พื้นที่
เปนพื้นที่ปลูกหรือพื้นที่อะไร เพราะแปลงใหญ ไมเก็บพื้นที่ปลูก ประธาน ใหมาตอบในการประชุมครั้งหนา
• การลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต มีเปาหมายในการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต
ในการดําเนินงานแปลงใหญในระยะเวลา 3 ป ใหสามารถลดตนทุนไดรอยละ 20 และเพิ่มผลผลิตได รอยละ 20
จากผลการประเมินตนเองของเกษตรกร พบวา บางสินคา เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว เมื่อดําเนินการครบ 3 ป สามารถ
ลดตนทุนไดตามเปาหมาย บางสินคาลดลงไดไมมากแตสามารถเพิ่มผลผลิต รวมถึงการยกระดับคุณภาพของผลผลิต
ใหมีคุณภาพสูงขึ้น สงผลใหราคาตอหนวยที่เกษตรกรไดรับเพิ่มขึ้น เชน ลําไย ทุเรียน ปาลมน้ํามัน เปนตน
• มูลคาเพิ่มในการผลิตสินคาแปลงใหญ ป 2559 – 2561 ลดตนทุน
6,836.87 ลานบาท เพิ่มผลผลิต 15,241.62 ลานบาท รวมมูคาเพิ่ม 22,078.50 ลานบาท
เกษตรกร ...
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• เกษตรกรแปลงใหญไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร GAP
จํานวน 115,729 ราย เกษตรอินทรีย จํานวน 13,031 ราย RSPO จํานวน 2,642 ราย อื่นๆ จํานวน 8,484 ราย
รวมทั้งสิ้น จํานวน 139,886 ราย
• การเชื่อมโยงการตลาดของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ.ป.2559.–.2561
ตลาดขอตกลง จํานวน 1,408 แปลง มูลคาซื้อขาย 14,711,472,323 บาท ตลาดอื่นๆ จํานวน 3,175 แปลง
มูลคาซื้อขาย 30,461,358,198 บาท
3) ความก า วหน า การจั ด การคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ดี (GAP)
ภาพรวมทั้งประเทศ เกษตรกรสมัคร จํานวน 121,559 ราย 143,050 แปลง 1,065,400 ไร ผานการประเมิน
เบื้ อ งต น .จํ า นวน.95,565.ราย.113,821.แปลง.893,023.ไร . ไม ผ า นประเมิ น เบื้ อ งตน .จํ า นวน.718.ราย
788.แปลง 4,823 ไร ดําเนินการเชื่อม GAP กับ PGAP ของกรมวิชาการเกษตรเรียบรอยแลว
4) ระบบจํากัดการใชสารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไพริฟอส)
• ขั้นตอนการสมัครสําหรับเกษตรกร โดยการกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน
ของเกษตรกร ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามที่ไดขึ้นทะเบียนเกษตรกรไวกับกรมสงเสริม
การเกษตร.และแสดงแปลงเพาะปลูกพืชที่มีสิทธิ์ใชสารเคมี.3.ชนิด.ปุมสถานะสีแดง.คือ.แปลงที่เลือกเพื่อขอสิทธิ์
การใชสารเคมี ปุมสถานะสีขาว คือ แปลงที่ยังไมไดเลือกเพื่อขอสิทธิ์การใชสารเคมี หลังจากเลือกแปลงที่ตองการเขารวม
มาตรการแล ว.จะสามารถเลือกกระบวนการเรีย นรู ไดเพี ยง.1.ชองทาง.ประกอบด วย.1).อบรมกั บวิทยากรครู ข
2) เรียนรูดวยตนเอง E-learning 3) มีความรูและขอเขาสอบ 4) ไมประสงคจะเขารับการเรียนรูหรือซื้อสารเคมี
จากนั้นระบบจะใหเลือกวัน/เวลา/สถานที่สอบ
• สถานะแปลงกิจกรรมการเกษตร ประกอบดวย นําเขารวมมาตรการ
/ อุทธรณ / รออําเภอตรวจสอบ / รอจังหวัดตรวจสอบ / ผานการอุทธรณ (นําเขารวมมาตรการ) / พิกัดอยูนอกตําบล
ที่แจงขึ้นทะเบียน / ไมมีพิกัด กรุณาใหเจาหนาที่เก็บพิกัด / พิกัดตกนอกประเทศไทย กรุณาใหเจาหนาที่เก็บพิกัด
• ขั้นตอนการสมัครอบรมและสอบผานแอปพลิเคชัน Farmbook หัวขอ
โครงการและมาตรการรัฐ เมนูระบบจํากัดการใชสารเคมี 3 ชนิด
• รายงานระบบจํากัดการใชสารเคมี 3 ชนิด ประกอบดวย รายงานสรุปยอด
หองอบรม รายงานสรุปยอดหองสอบ รายงานการเลือกประเภทการอบรม รายงานรายชื่อผูเขารับการอบรม รายงาน
รายชื่อผูเขารับการสอบ
• รายงานสรุปภาพรวมทั้งประเทศ ขอมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
1) รายงานสรุปยอดหองอบรม รอบที่ 10,425 จํานวน 458,785 ที่นั่ง ผูลงทะเบียน 1,733 ราย 2) รายงาน
สรุปยอดหองสอบ รอบที่ 11,368 จํานวน 526,326 ที่นั่ง ผูลงทะเบียน 1,039 ราย 3) รายงานการเลือกประเภท
การอบรม.อบรมกั บ วิ ท ยากรครู . ข.จํ า นวน.1,733.ราย.เรี ย นรู ด ว ยตนเอง.E-learning.จํ า นวน.210.ราย
มี ค วามรู แ ละขอเข า สอบ จํ า นวน 269 ราย ไม ป ระสงค จ ะเข ารั บ การเรี ย นรู ห รื อ ซื้ อสารเคมี จํ านวน 42 ราย
รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,254 ราย
ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเกษตร ไดออกติดตามนิเทศงานจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งไดเ ตรีย มความพร อมในเรื่ องของห องสอบ ผูชว ย เครื่องมือเรีย บรอยแลว และใหขอคิดเห็น เกี่ย วกับ การสอบ
อยากใหดําเนิ นการสอบเหมือนสอบใบขับ ขี่ คนขั บขี่จะต องสอบ ผูรับจางพน เก็บคาลงทะเบียนเรี ยน 500 บาท
การถาม/ตอบขอมูลชา คูมือยังไมสมบูรณ ประธาน กรมสงเสริมการเกษตร รับขึ้นทะเบียนเปนรายครัวเรือน การเก็บ
คาลงทะเบียนสําหรับผูรับจางพนเปนหนาที่ของกรมวิชาการเกษตร การตอบคําถาม บางคําถามไมใชภารกิจของกรมสงเสริม
การเกษตร อธิ บ ดี เ น น ย้ํ า ว า ห า มตอบเกิ น บทบาทกรมสงเสริมการเกษตร คูมือมี 2 เลม คูมือสําหรับ เจาหนาที่
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยรับผิดชอบ คูมือสําหรับเกษตรกร กลุมนวัตกรรมดิจิทัล ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบ ในสวนของพ.ร.บ. กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ในสวนของคูมือสําหรับเจาหนาที่
มีการปรับปรุง ...
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มีการปรับปรุงในกรณีของพืช มะพราว ในระบบ รต. และทบก. เปนไมยืนตน แตตาม พ.ร.บ.มะพราวเปนไมผล ขาวโพด
ในระบบ รต. และทบก. มีแยกเปน ขาวโพดฝกออน ขาวโพดฝกสด ขาวโพดหวาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งไดสงขอมูล
ขาวโพดเลี้ยงสัตว แตตาม พ.ร.บ. เปนขาวโพดไมมีศัพทยอย ให รต. และทบก. สงขอมูลใหม และจังหวัดตองการทราบขอมูล
เปาหมาย และรายงานความกาวหนา
5) ผลการดําเนินการระบบ E-Learning ขอมูลระหวางวันที่ 1 มกราคม – 25
มิถุนายน.2562.จํานวนผูลงทะเบียน.1,150.ราย.แบงเปน.หลักสูตรระดับชํานาญการพิเศษ.จํานวน.199.ราย
หลักสูตรชํานาญการ.จํานวน.368.ราย.หลักสูตรระดับปฏิบัติการ.จํานวน.687.ราย.หลักสูตรทั่วไป.จํานวน.676.ราย
และหลักสูตรเสริม จํานวน 774 ราย ประธาน ระบบ E-Learning มีหลักสูตรเกี่ยวกับดิจิทัลหรือไม ฝากผูเชี่ยวชาญ
6) ความกา วหน า การจํา หนา ยสิน คา ทางการเกษตรและผลิ ต ภัณ ฑแปรรู ป
ผานระบบตลาดออนไลน (e-Market) ป 2562 แปลงใหญลําไย ตําบลริมป ง และแปลงใหญลําไย ตําบลศรีบัวบาน
อําเภอเมืองลํ าพูน จั งหวัดลํ าพูน จํ านวน 200 ตะกราตอวัน ตะกราละ 5 กิ โลกรัม เฉพาะเดือนสิงหาคม ลําไยขนาด
AA+A ขนาดลูกสม่ําเสมอ ตองรมซัลเฟอรใหไดมาตรฐานสีสวย ประธาน เพิ่มพันธุของลําไยในระบบดวย
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการ
3.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน.นางรติยง บาโกะ รายงานผลการดําเนินงาน
1) ผลการทดสอบกูคืนและหาชองโหวของระบบ เมื่อวันศุกรที่.31.พฤษภาคม.2562.
เวลา.13.30.น..ณ.หองศูนยปฏิบัติการเครือขาย.ดําเนินการทดสอบกูคืนระบบ E-Learning เรียนรูการใชสารเคมี
ตามมาตรการจํากัดการใชสารเคมี 3 ชนิด และบทเรียนการทํามะมวงนอกฤดู
2) กํ า หนดการทดสอบกู คื น ข อ มู ล .พร อ มทดสอบหาช อ งโหว ข องระบบ.ในวั น ที่ . 28.
มิถุนายน.2562 เวลา.10.00.น..ณ.หองศูนยปฏิบัติการเครือขาย.กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4.การรับฟงขอคิดเห็นและขอรองเรียน ผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร แจงตอที่ประชุม
เดือนมิถุนายน 2562 ไมมีเรื่องรองเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.การเผยแพร ประชาสัมพั นธ นางรติ ยง บาโกะ รายงานความก าวหน าผลการดํ าเนิ นงาน
ประจําเดือนมิถุนายน.2562.ไดรายงานในระบบ.http://reportnews.doae.go.th.จํานวน.10.ขาว (ตัดยอดวันที่.26
มิถุนายน 2562) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ประธาน กรณีที่เปนขาวเดียวกันแตออกหลายสื่อ
ใหเขียนอยูในหนาเดียวและเขียนวาออกสื่อไหนบาง
มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของประธาน
3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้
1. เขารวมอบรม/สัมมนา
1) อบรม : หลักสูตร การเปนขาราชการที่ดี ประจําปงบประมาณ 2562 วันที่ 2 – 12
มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดนครนายก จัดโดย สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ผูเขาอบรม คือ นายกฤษณะ พูลทรัพย
2) อบรม : โครงการการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการประชุมและนําเสนอผลงาน
วันที่ 10 – 15 มิถุนายน 2562 จัดโดย ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูเขาอบรม คือ
นางสาวยุพา แซชื้อ และนางสิริลักษณ นอยเคียง
3) อบรม : นักบริหารสงเสริมการเกษตร (นสก.) ประจําป 2562 รุนที่ 14 วันที่ 10
มิถุนายน.–.3.กรกฎาคม.2562.จัดโดย.กรมสงเสริมการเกษตร.ผูเขาอบรม.คือ.นางอนงคนาฎ.ศรีรัตนา.และนายพรชัย.ทุราช
4) อบรม ...
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4) อบรม : หลักสูตร สมดุลชีวิต...ที่สรางได รุนที่ 2 วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2562
ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สํานักงาน ก.พ. ผูเขาอบรม คือ นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ
5) อบรม : หลักสูตร การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูบริหาร รุนที่ 1
วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยีผูเขาอบรม คือ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
2. รวมเปนวิทยากรบรรยาย
1) อบรม.:.ขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ.ประจําปงบประมาณ.2562
รุนที่ 8 และรุนที่ 9 บรรยายหัวขอ นวัตกรรมทางดานดิจิทัลในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร วันที่ 1 และ 3
มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดนครนายก วิทยากร คือ นายวรวุฒิ ออยหวาน
2) อบรม : เชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน.วันที่.4.–.5
มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยากร คือ นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา และนายปวเรศ ทองลอย
3) อบรม : โครงการอบรมความรูประกันภัย สําหรับการประกันภัยขาวนาปและขาวโพด
เลี้ยงสัตว ประจําป 2562 บรรยายหัวขอ การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัด
เชี ย งราย วั น ที่ 12 มิ ถุน ายน 2562 ณ จังหวัดขอนแกน วั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2562 ณ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
และวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม วิทยากร คือ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
4) อบรม :.หลักสูตร การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูบริหาร รุนที่ 1
วัน ที่ . 19.–.21.มิ ถุ น ายน.2562.ณ.โรงแรมที เ ค.พาเลซ.แอนด . คอนเวนชั่ น .กรุ งเทพฯ.วิ ท ยากร.คื อ.เจ าหนา ที่
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) อบรม : เชิงปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล วันที่ 20
มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดอุทัยธานี วิทยากร คือ นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร นายอรุณชัย ศิริทรัพย
และนายปาณัสม จรูญรัตน
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
....................................................
(นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)
ผูจดรายงานการประชุม

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

