
รายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครั้งท่ี 6/2562  
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ช้ัน 2 
 
ผูมาประชุม 
1. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิร ิ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน 
2. นางสาวยุพา  แซชื้อ  ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตร  
3. นางสุวรรณี  ศิริรัตนภิญโญ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ  
4. นายสรายุทธ  สิรภิูษิต  ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ  
5. นายสัมฤทธิ์  เทวะภูมิ  ผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร  
6. นายวรวุฒ ิ ออยหวาน  ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล  
7. นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป  
8. นางรัตนาภรณ  เตียวประเสริฐ  นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ  
9. นางสิริลักษณ  นอยเคียง  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายชํานาญการพิเศษ  
10. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
11. นางอาธิดา  รักวงษ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
12. นางรติยง  บาโกะ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
13. นายกิติศักดิ์  ปญญาทรานนท  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
14. นายอุดมพงษ  ตวงประยงค  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
15. นายสราวธุ  วงศทรัพยสิน  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ  
16. นายพิศาล  สองมณี  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
17. นางสาวจารุพรรธน  เพ็งจันทร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
18. นายกฤษณะ  พูลทรัพย  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  
19. นายกีรเดช  โรจนกิจอนนัต  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  
20. นายขัตติยะ  พรหมวาส  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ  
21. นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  
22. นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
23. นางสาวนารีรัตน  บัลลังก  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
24. นายฐิติพงษ  วรสวัสดิ ์  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
25. นางสาวอุษณา  หวาหาบ  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
26. นายณรงค  รักอาชีพ  นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน  
27. นางสาวชิลาวัลย  เผามุน ี  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
28. นายสุฤชัย  คลายเชียงราก  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
29. นายกฤษฎา  ธรรมสิทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
30. นางสาวไกลกังวล  เพชระบูรณิน  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
31. นางสาวชมภู  สนนุช  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
32. นางสาววัลยศิริ  ไทยแท  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
33. นางสาวปยะพร  ชึลเลอร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
34. นายปาณัสม  จรูญรัตน  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
35. นายภูบดี  ศิวาวงศ  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  

 36.นายนรินัดร ... 
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36. นายนิรันดร  ออนนอมดี  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
37. นายนนทกานต  ตรันเจริญ  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
38. นายปวเรศ  ทองลอย  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
39. นางสาวสิริรชา  แกวหยอง  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
40. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน  เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย  
41. นางจีรวรรณ  หนูเจริญ  เจาพนักงานธุรการ  
42. นางสาวณัฏฐกานต  นนทสด  เจาพนักงานธุรการ  
43. นายวีรภัทร  ทวีทรัพย  นักสถิติ  
44. นายพิริยะ ไหมสมบญุ  นักสถิติ  

ผูไมมาประชุม 
1. นายรุงศิริ  ประสงค  ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประชุม 
  และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร  
2. นางอนงคนาฏ  ศรีรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ อบรม 
3. นายพรชัย  ทุราช  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ อบรม 
4. นางสาวณิวัฒนา  ตั้งชนมจํารัส  นักสถิติ ตรวจสมุด 
5. นางสาวภูรีนชุ  ไกรรมย  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลาพักผอน 
6. นายประพนธ  จิ้วจิ้น  นักสถิติ ลาปวย 
7. นายธีระวัฒน  เฉิดละออ  เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย รายงานตัว 
8. นายปฐม  บุญทองนุม  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร - 
9. นายรังสี  มุล ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ - 
10. นายอรณุชัย  ศิริทรัพย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   - 
11. นางมลวิภา  อรรถฐาเมศร  พนักงานราชการพิเศษ - 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 1.1 กรมฯ ประกาศผูสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ นายธีระวัฒน เฉิดละออ เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย สอบไดและข้ึนบัญชี 
ผูสอบแขงขันได กําหนดรายงานตัววันนี้ (วันท่ี 27 มิถุนายน 2562) โดยจะบรรจุท่ีสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา 
ท่ีประชุม รับทราบ. 
 1.2 กรมฯ.กําหนดจัด.“งานเกษตรสรางชาติ”.เลื่อนกําหนดจัดเปนวันท่ี.19.–.22.กันยายน.2562 
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  บูธของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนบูธศูนยบริการความรู หากมี TOR 
ออกมาแลวจะมีเวลาประชุมเตรียมการประมาณ 2 เดือน แตจะเปนชวงปลายปงบประมาณเตรียมการในเรื่องจัดซ้ือจัดจาง 
ท่ีประชุม รับทราบ. 
 1.3 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
ใหไว ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2562 รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร คนท่ี 2 มอบผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เขารวมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 25 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมนําเสนอ พ.ร.บ.การบริหารงานฯ สาระสําคัญประกอบดวย  
          1) กําหนดให ... 
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1) กําหนดใหมีการจัดทําแผนรัฐบาลดิจิทัล 2) กําหนดใหมีธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 3) กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จัดทําขอมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล 4) กําหนดใหหนวยงานของรัฐแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน  
5).กําหนดใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล.และสิ่งท่ีหนวยงานตองดําเนินการ  
1) ตองมีการสํารวจขอมูลของหนวยงาน เพ่ือเตรียมดําเนินการตามมาตรา 17 2) ตองทําการสํารวจระบบสารสนเทศ 
เพ่ือเตรียมพัฒนาตอยอด มาตรา 11 3) ดําเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 
4) จัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐของหนวยงาน 5) ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล
ดิจิทัล 6) ใหมีศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐในสํานักงานทําหนาท่ีในการประสานงานใหหนวยงานของรัฐจัดสง 
หรือเชื่อมโยงขอมูล 7) ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารงานและจัดทําการบริการสาธารณะในรูปแบบ 
และชองทางดิจิทัล 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มติท่ีประชุม รับทราบ.และใหระมัดระวังในเรื่องของการใหขอมูลตาม พ.ร.บ. 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2562 ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 
   หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป เสนอรายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครั้งท่ี 5/2562 ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 ท้ังนี้ ไดดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2562 พรอมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมครั้งที่.6/2562.ขึ้นระบบ.Meetbox.ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ท่ีเว็บไซต http://ictc.meetbox.doae.go.th มีผูแกไขรายงานฯ ฝายเลขาฯ ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว 
มติท่ีประชุม   มอบกลุม/ฝาย ตรวจสอบรายงานการประชุม แจงฝายบริหารท่ัวไปแกไขภายในวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 

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

1) จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลหลัก ป 2561 เบิกจายรายเดือน 
จํานวน 12 เดือน สงเบิกจายแลว 9 เดือน เหลืออีก 3 เดือน 

2) จางพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร ครบกําหนดงวดสุดทายวันท่ี 12 กันยายน 2561 
บริษัท.เจ-บิ๊คส.เทรดดิ้ง.จํากัด.สงมอบงานเม่ือวันท่ี.14.พฤษภาคม.2562.อยูระหวางการเบิกจาย.(รอจายเช็ค)  
สรุปปรับท้ังสิ้น 244 วัน วันละ 2,500 บาท เปนเงิน 610,000 บาท  

3).จางพัฒนาระบบรายงานพ้ืนท่ี.ครบกําหนดงวดท่ี.2.วันท่ี.28.กันยายน.2561.งวดสุดทาย
ครบกําหนดวันท่ี.28.ตุลาคม.2561.บริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด สงมอบงานเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
คณะกรรมการฯ ไดจัดทําบันทึกตรวจรับฯ และสงกองคลัง เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 สรุปปรับท้ังสิ้น 215 วัน 
วันละ 1,876.54 บาท เปนเงิน 403,456.10 บาท 

 การจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ 2562 
 งบลงทุน ป 2562 

1) จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร.โดยวิธี.e-bidding.กรมฯ อนุมัติรับราคาการจัดซ้ือครุภัณฑ 
7 กลุม 10 รายการ สงมอบพัสดุครบแลวทุกรายการ.(1.1).รายการคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต.จํานวน.1,000.เครื่อง 
และเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค.จํานวน.1,000.เครื่อง.เบิกจายเรียบรอยแลว (1.2) รายการเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 และสําหรับสํานักงาน อยูระหวางสงภูมิภาค
และคณะกรรมการฯ จะทําบันทึกตรวจรับตอไป (1.3).อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย แบบท่ี 2 จํานวน 28 ชุด  
อยูระหวางกองคลังตรวจสอบเอกสารเพ่ือสงเบิกจาย.(1.4).เครื่องสํารองไฟฟา.ขนาด.1kVA.จํานวน.441.เครื่อง  
อยูระหวางกองคลังตรวจสอบเอกสารเพ่ือสงเบิกจาย (1.5) รายการสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ 

แบบท่ี 1 ... 
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แบบท่ี.1.จํานวน.15.เครื่อง.อยูระหวางกองคลังตรวจสอบเอกสารเพ่ือสงเบิกจาย.(1.6).รายการอุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูล
ภายนอก (External Storage) จํานวน 1 ชุด และ (1.7) รายการระบบสํารองขอมูล เบิกจายเรียบรอยแลว 

2) จัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding วงเงิน 554,000 บาท (ศสท.
ดําเนินการ) กรมฯ อนุมัติรับราคาเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2562 เปนเงินท้ังสิ้น 498,513 บาท มีเงินเหลือจาย 
55,487 บาท และลงนามในสัญญาเม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2562 กําหนดสงมอบ 60 วัน ครบกําหนดวันท่ี 18 
มิถุนายน.2562.(2.1).บริษัท.สหธุรกิจ.จํากัด.จํานวน.3.รายการ (1).เครื่องเรียงพิมพคอมพิวเตอร.ระบบ Macintosh 
จํานวน.1.ชุด.สงมอบพัสดุเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 อยูระหวางจัดทําบันทึกตรวจรับพัสดุ (2).เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน.Animation.and.Graphic.Design.จํานวน.1.ชุด.และ.(3) .เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานพัฒนา .
Application.IOS/Android จํานวน.2.ชุด.สงมอบพัสดุเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 อยูระหวางจัดทําบันทึกตรวจ
รับพัสดุ (2.2).บริษัท.เท็น.ซอฟท.จํากัด รายการเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล พรอมซอฟตแวร
ระบบปฏิบัติการ จํานวน 10 ชุด สงมอบพัสดุเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 อยูระหวางจัดทําบันทึกตรวจรับพัสดุ 
เปลี่ยนแปลงสัญญาเรียบรอยแลว  

3) จางพัฒนาระบบงาน.จํานวน.2.รายการ.(3.1).พัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวม
โครงการสงเสริมการเกษตร.(3.2).พัฒนาระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี.เบิกจายเงินงวดท่ี.1.เรียบรอยแลว 
ครบกําหนดสงมอบงานงวดสุดทายวันท่ี 17 สิงหาคม 2562 
   4) จางพัฒนาระบบ.จํานวน.2.รายการ.โดยวิธี.e-bidding.(ศสท.ดําเนินการ).ระบบสารสนเทศ
ทางดานบริหารองคกร เปนเงิน 540,000 บาท และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูลศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล.เปนเงิน.560,000.บาท.รวมเปนเงินท้ังสิ้น.1,100,000.บาท.กรมฯ.ลงนาม 
ในสัญญากับบริษัท.บิซโพเทนเชียล.จํากัด.เม่ือวันท่ี.30.เมษายน.2562.เบิกจาย.2.งวด.งวดท่ี.1.ครบกําหนด
วันท่ี.29.มิถุนายน.2562.งวดท่ี.2.งวดสุดทาย.ครบกําหนดวันท่ี.27.ตุลาคม.2562 มีเงินเหลือจาย 116,700 บาท  

5) จางพัฒนาระบบงาน.จํานวน.4.รายการ.วงเงิน.42,000,000.บาท คณะกรรมการฯ
สรุปผลการพิจารณารับราคาฯ เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 เปนเงินท้ังสิ้น 39,282,375 บาท รายละเอียด
ดังนี้.(5.1).พัฒนาระบบขอมูลเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช.รับราคาจากบริษัท โคเดสก จํากัด.เปนเงิน 
1,651,460.บาท .ระยะเวลาดําเนินงาน .210.วัน .กรมฯ .ลงนามในสัญญาเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2562  
ครบกําหนดวันท่ี.21.มกราคม.2563.(5.2).พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลทะเบียนเกษตรกรรวมกับขอมูลเชิงแผนท่ี 
(Spatial.database).รับราคาจากบริษัท.เอส.ดับบลิว.เทค.แอนด.มีเดีย.จํากัด.เปนเงิน.12,560,000.บาท.ระยะเวลา
ดําเนินงาน.270.วัน.อยูระหวางเสนอกรมฯ.เพ่ือลงนามในสัญญา.(5.3).พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลทะเบียน
เกษตรกรสําหรับเกษตรกรรายบุคคล.(Personalized.data).รับราคาจากกลุมรวมทํางานอัญญา.คอนซัลติ้ง.เปนเงิน
23,870,915.บาท ระยะเวลาดําเนินงาน.365.วัน รอเอกสารจากผูรับจาง.(5.4).พัฒนาระบบบริการขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการทําเกษตรสมัยใหม.รับราคาจากบริษัท.สเต็ม.เอ็ดดูเคชั่น.แอนด.คอนซัลแตนท.จํากัด.เปนเงิน.
1,200,000.บาท.ระยะเวลาดําเนินงาน.240.วัน กรมฯ ลงนามในสัญญาเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 ครบกําหนด
วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 
สรุปเงินงบลงทุนเหลือจาย.(รอบท่ี.2).จํานวนท้ังสิ้น.2,889,812.บาท.ฝายบริหารท่ัวไปจะแจงสงคืนกรมฯ 
เม่ือดําเนินการโหลด 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).คาใชจายในการจัดซ้ืออุปกรณจัดเก็บขอมูล (Harddisk) จํานวน 64,200 บาท อยูระหวาง
ดําเนินการจัดซ้ือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
           3) โครงการ ... 
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  3).โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.งวดท่ี.1.และ 2 ไดรับงบประมาณ 
จํานวน 15,182,288 บาท ใชไป 14,065,475.67 บาท คงเหลือ 1,116,812.33 บาท ซ่ึงมีแผนการใชเงิน 
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) ซ้ือวัสดุสํานักงาน 
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 เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการดําเนิน
โครงการจัดทําแปลงเรียนรูเกษตรอัจฉริยะ.(เงินเบิกแทน.ส.ป.ก.).จํานวน.106,600.บาท.ใชไป.10,445.บาท 
คงเหลือ 96,155 บาท ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ หนวยงานท่ีรวมเดินทางดวย (สํานักสงเสริม
และจัดการสินคาเกษตร และกองอารักขาพืชและจัดการดินปุย) เบิกคาใชจายจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
  6).จางเหมาบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบองคกร ป 2562 ดําเนินการดังนี้  
(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) ซ่ึงเปนผูรับจางรายเดิม 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).เม่ือวันท่ี.18.กุมภาพันธ.2562 สัญญาจางเลขท่ี 6/2562 สงบันทึกตรวจรับงานงวดท่ี 1  
และงวดท่ี 2 ใหกองคลังแลว 
   7).จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือขายไมโครคอมพิวเตอร.ป.2562 แยกเปน.
(7.1).จางเหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.เปนเงิน.685,000.บาท.เบิกจายเรียบรอยแลว (7.2).จางเหมารวบรวมขอมูล.
วิเคราะหปญหา.และหาสาเหตุการทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีใหบริการไดไมเต็มประสิทธิภาพ.พรอมแนวทาง 
การแกไขปญหาและออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในใหม (Redesign.Network.Topology).ใหสอดคลอง 
กับโครงสรางพ้ืนฐานและจํานวนบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนในปจจุบัน.งบประมาณ.500,000.บาท.กําหนดสงมอบงาน 90 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สงบันทึกตรวจรับและอนุมัติเบิกจายเรียบรอยแลว (7.3).จางเหมาบริการบุคคล 
เพ่ือดําเนินการเขาตรวจสอบแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย จํานวน.2.คน.จํานวน.10.เดือน.เปนเงินท้ังสิ้น 
300,000.บาท.กรมฯ.จางเดือนละ.15,000.บาทตอคนตอเดือน.เบิกจายรายเดือน.(7.4).จางเหมาบริการ 
ระบบคลาวด.เพ่ือใชประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมสงเสริมการเกษตรจัดเก็บขอมูล.สํารองและกูคืนระบบ 
จํานวน 7 เดือน (เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน.2562).กรมฯ.ทําสัญญากับบริษัท.อินเทอรเน็ตประเทศไทย.จํากัด 
(มหาชน).เม่ือวันท่ี.28.กุมภาพันธ.2562 เปนเงิน.689,080.บาท.เบิกจายรายเดือนรวม.7.เดือน.อยูระหวางตรวจรับงาน
งวดท่ี.1.เดือนมีนาคม.2562 และงวดท่ี 2 เดือนเมษายน 2562 และงวดท่ี 3 เดือนพฤษภาคม 2562 (7.5).จางเหมา
บริการดูแลบํารุงรักษาพรอมรับประกันตัวอุปกรณทําความเย็น.ระบบไฟฟา.ระบบสํารองไฟฟา.ระบบเฝาระวัง. 
ระบบรักษาความปลอดภัยอุปกรณเครือขาย.และสายสัญญาณ.Fiber.Optic.พรอมการตอใบรับรอง.SSL.และซอฟตแวร.
Antivirus.รวมถึงการจัดหาเจาหนาท่ีเขามาตรวจสอบและแกไขปญหาของอุปกรณขางตน.เปนระยะเวลา.10.เดือน.
งบประมาณ.850,000.บาท.กรมฯ.ลงนามในสัญญาเม่ือวันท่ี.30.พฤศจิกายน.2561กับบริษัท.คอม.เทรดด้ิง.จํากัด.
เปนเงิน.800,000.บาท.(วันท่ี.1.ธันวาคม.2561.ถึงวันท่ี.30.กันยายน.2562.เบิกจาย.5.งวดๆ.ละ.2.เดือน. 
เปนเงิน.160,000.บาทตองวด).เบิกจายแลว.3.งวด คงเหลือ 2 งวด 
ประธาน.คาจางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษา.ป.2563.เขาสภาอนุมัติงบประมาณเร็วสุด.คือ.เดือนธันวาคม.2562 
เงินงบประมาณมาถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประมาณเดือนมกราคม.2563.เขาสูกระบวนการ

จัดซ้ือ ... 
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จัดซ้ือจัดจางเร็วสุดประมาณเดือนมีนาคม.2563 กองแผนงานแจงวา ใหขอจางตอเนื่องงานท้ังหมดท่ีจะตองใชตั้งแต
เดือนตุลาคม 2562 ไปท่ีกองแผนงาน ซ่ึงผูอํานวยการกองแผนงานแจงวา ใหทําจางตอเนื่อง 3 เดือนกอน แลวคอย
ขอจางตอเนื่อง ครั้งท่ี 2 จนกวาจะไดรับงบประมาณป.2563.ในเดือนกรกฎาคม.2562.จะพิจารณาใหมท้ังหมด.
และใหหนวยงานยืนยัน.เพ่ือเขาสภาในเดือนพฤศจิกายน.2562 ขอใหทีมงานเตรียมประชุมหารือแผนการดําเนินงาน 
มติท่ีประชุม 1. รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 
 2. มอบฝายบริหารท่ัวไปติดตามการลงนามสัญญาของบริษัทในรายการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรสําหรับเกษตรกรรายบุคคล (Personalized data) 
 3.2 ผลการดําเนินงานประจาํเดือนมิถุนายน 2562 

  3.2.1 กลุมทะเบียนเกษตรกร ผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

 1).ผลการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562.ขอมูล ณ วันท่ี 24 
มิถุนายน 2562 เปาหมาย 5.7 ลานครัวเรือน ผานระบบทะเบียนเกษตรกร 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).ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป.ป 2562/63 และขาวนาปรัง 
ป.2561/62 ขอมูล ณ วันท่ี 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.ครัวเรือน.35,889.แปลง.339,296.77.ไร.ปจจุบันภาคอีสานประสบปญหาภัยแลง  
ณ ปจจุบันยังไมมีจังหวัดไหนประกาศภัยพิบัติ ขาวนาปรัง ป 2561/62.ผลการบันทึก.563,557.ครัวเรือน.
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  

• ดําเนินการตัดขอมูลสงธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

(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 สงสํานักงบประมาณเพ่ือขอเบิกเงิน 
(วันท่ี 8 มิถุนายน 2562 จํานวน 9,315,915 บาท) 1,784 ครัวเรือน 2,618 แปลง 15,527 ไร ปจจุบัน 
พบปญหาในเรื่องเอกสารจากสวนภูมิภาค และ ธ.ก.ส. ไมตรงกัน เบื่องตนไดแกไขปญหาระหวางขอมูลสวนภูมิภาค 
และรายงานจากระบบ 

• การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปจจุบันพบปญหาการนําเขาขอมูลเกษตรกร 

จาก Farmbook ไประบบทะเบียนเกษตรกรมีขอมูลซํ้า (กรณีพ้ืนท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์) ไมสามารถนําเขาระบบทะเบียน
เกษตรกรได.เนื่องจากเกษตรกรไมไดเลือกแปลงลาสุด.(เง่ือนไขคือตองเปนแปลงปลูกขาวในรอบ.3.ปท่ีผานมา)  
หากเลือกแปลงกอนหนาระบบไมสามารถตรวจสอบความซํ้าซอนได ระบบทะเบียนเกษตรกรจะตรวจสอบทุกเท่ียงคืน 
หากพบจะนําเขาอัตโนมัติ ประธาน สามารถตรวจสอบไดหรือไมวาแปลงท่ีเกษตรกรนํามาข้ึนทะเบียนเปนพ้ืนท่ีจริง 
ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เง่ือนไข Farmbook ไมบังคับเก็บพิกัดแปลงหรือภาพถาย ประธาน  
ปรับเง่ือนไขใหม ใหบังคับเก็บพิกัดแปลงและภาพถาย ผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร หากบันทึกขอมูลกอน 
วันท่ี.30.พฤษภาคม 2562 ขอมูลจะอยูในระบบ หากบันทึกหลังวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 จะไมเขาโครงการฯ 
เพราะจะไมสามารถแยกไดวาพืชชนิดไหนท่ีนํามาเขารวมโครงการฯ ตองใหพ้ืนท่ีทํารายงานแจงวามีขอมูลตกคาง
เทาไหร เบื้องตนไดแจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการฯ ทราบแลว ซ่ึงโครงการฯ จะสิ้นสุดในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
ประธาน เง่ือนไขโครงการฯ ตองปลูกกอนวันท่ี 30 เมษายน 2562 ระบบทะเบียนเกษตรกรเม่ือปลูกแลว 15 วัน 
ใหมาแจงปลูก โดยจะตองข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 

4) โครงการ... 
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 4).โครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและคาปรับปรุงคุณภาพขาว 

• ปการผลิต 2559/60 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562  
เห็นชอบการขยายระยะเวลาการจายเงินโครงการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและคาปรับปรุงคุณภาพขาว ปการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
ตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ใหแกเกษตรกรท่ีตกหลนแตละราย จํานวน ๒๘,๗๙๒ ราย 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น.๑๘๐,๒๕๙,๙๐๖.บาท.ดําเนินการโอนเงินชวยเหลือฯ.ครั้งท่ี.1.เม่ือวันท่ี.10.มิถุนายน 2562 
จํานวน 26,471 ราย 158,038,646 บาท เตรียมการโอนเงินชวยเหลือฯ ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
จํานวน.2,321.ราย.22,221,260.บาท.สาเหตุท่ีไมสามารถโอนเงินชวยเหลือฯ.ได.คือ.ไมมีพันธุขาว.จํานวน.1,238.ราย 
(กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการ) และบัญชีไมสมบูรณ จํานวน 1,083 ราย (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรดําเนินการ) 

• ปการผลิต.2560/61.คงเหลือประมาณ.6,000.ครัวเรือน.ปญหาคือเปนพ้ืนท่ี 
ประสบภัยซ่ึงไดรับเงินเรียบรอยแลว อยูระหวางการเรียกเงินคืน 

• ปการผลิต 2561/62 ดําเนินการสงขอมูล ณ วันท่ี 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 เปนแปลงท่ีประสบภัยและมาข้ึนทะเบียนใหม พ้ืนท่ีสวนมากเปนพ้ืนท่ี
ไมมีเอกสารสิทธิ์ 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 

     3.2.2.กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 
รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
                                      1).รายงานสถานการณการเพาะปลูกพืชฤดูแลง.ภาพรวมท้ังประเทศ ขาวนาปรังเนื้อท่ี
เพาะปลูก 11,778,366.ไร.แผนควบคุมฯ.11,209,735.ไร พืชไรเนื้อท่ีเพาะปลูก 1,497,438.ไร.แผนควบคุมฯ.
4,042,897.ไร.พืชผักเนื้อท่ีเพาะปลูก 675,554.ไร.แผนควบคุมฯ.828,546.ไร.  
                                      2) สรุปผลการปลูกขาวนาปรัง ปเพาะปลูก 2561/62 พบวา ภาพรวมท้ังประเทศ 
มีเนื้อท่ีปลูก.11,778,366.ไร.คิดเปนรอยละ.105.07.ของแผนควบคุมฯ.โดยมีจังหวัดท่ีปลูกขาวนาปรัง.จํานวน.72.จังหวัด 
                                      3) ใหบริการขอมูล.ประจําเดือนมิถุนายน.2562.ตัดยอด.ณ.วันท่ี.26 มิถุนายน 2562 
แบงออกเปน.4.ชองทาง.คือ.(1).ระบบใหบริการขอมูลสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร.ปจจุบันมีผูสมัคร 
เขาใช.875.ราย.เพ่ิมจากเดือนพฤษภาคม.2562.จํานวน.209.ราย.มีการเขารับบริการขอมูล.จํานวน.131.ครั้ง 
วัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาวิจัย . (61%).รายงานสถานการณการผลิต .(28%).การปฏิบัติงาน . (7%) . อ่ืนๆ . (4%) 
ขอมูลท่ีมีการขอมากท่ีสุด.:.ขาวนาป.รองลงมา : ขาวนาปรัง ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด.91.7%. 
(2).เว็บไซต.www.agriinfo.doae.go.th มีการเขารับบริการขอมูล จํานวน 11,892 ครั้ง.ความพึงพอใจโดยรวม 
อยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 62% ขอมูลท่ีมีการขอมากท่ีสุด.3.อันดับแรก.:.ขอมูลภาวะการผลิตพืช (รต.) ป 2561 
ขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลการเกษตร 77 จังหวัด และการปลูกพืช ป 2561.(3) E-mail.ผูขอรับบริการขอมูล  
จํานวน 11 ราย สวนใหญเปนนักศึกษา 28% รองลงมาเปนหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ และบริษัท 
ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปน 26% ความพึงพอใจตอคุณภาพขอมูลอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 92%.ความพึงพอใจ 
ตอความเร็วในการจัดสงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด.94%.(4).หนังสือราชการ.ผูขอรับบริการ.จํานวน.6.ราย 
                                      4).การขับเคล่ือน Big Data และ Open.Data.กรมสงเสริมการเกษตร  

• คณะทํางานฯ.ไดจัดทําบัญชีขอมูลในรูปแบบเว็บไซต.(https://data.doae.go.th) 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการคนหา.และไดดําเนินการเชื่อมโยงฐานขอมูลตามรายการบัญชีขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลกลาง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ การเชื่อมโยง ... 
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• การเชื่อมโยงขอมูล (ข้ันตอนท่ี 6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) 
มีหนังสือแจงใหหนวยงานเปนผูพิจารณาวิธีการเชื่อมโยง ซ่ึงคณะทํางานฯ ไดมีการประชุมและพิจารณาการเชื่อมโยง
แบบ API แต กษ. ไมสามารถเชื่อมโยงในรูปแบบนี้ได เนื่องจาก กษ.ไมมี Server รองรับ จึงขอเชื่อมโยงแบบ View 
ขณะนี้อยูระหวางการกําหนดสิทธิ์ รูปแบบการเขาใชงาน และชวงเวลาการใชงาน 
ประธาน.อธิบดีใหนโยบายไมวาจะเรื่องมาตรการควบคุมการใชสารเคมีอันตราย.3.สาร.และ.Big.Data.ของกษ.  
ท่ีจะมาใช Server กรมสงเสริมการเกษตร ใหจัดทําผลการใชงาน Server เปนชวงเดือน เพ่ือใหรูวา Server ใชงานหนัก
ในชวงเดือนไหน และใหแจงหนวยงานนั้นๆ วาจะไมสามารถดึงขอมูลไดตลอดเวลา ใหดูงานของเราเปนหลัก 
                                      5) โครงการบูรณาการขอมูลเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที ่ด ิน 
ดานการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลง 
ความรวมมือโครงการบูรณาการขอมูลฯ ระหวางกรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) เพ่ือรับมอบสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ จํานวน 102 สถานี สําหรับใชในการดําเนินงาน
วิจัยและพัฒนาขอมูลท่ีไดจากสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติใหเกิดประโยชนตอการเกษตรของประเทศ.โดยมีผูอํานวยการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขารวมในพิธีดังกลาว ณ อาคารศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย และเม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 ไดเชิญ 
Nectec.มาบรรยายเรื่องการใชงาน.Learning.Box.ใหกับ.ศพก..ซ่ึงจะไดรับการสนับสนุน.Learning.Box.จํานวน.100.เครื่อง 
พรอมท้ังใหกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร (กวพ.) แจงรายชื่อ ศพก.ท่ีพรอมติดตั้ง Learning Box เบื้องตน 
กวพ. แจง ชื่อศพก.หลัก 77 แหง และไดสงให Nectec เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา ศพก.ท่ีเหลือ 
ประธาน ประสานทาง Nectec ในเรื่อง MA ระหวางรองบประมาณป 2563 
                                      6) การพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตร (ขอมูลเอกภาพ)  

• การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตร ดานพืช 
ครั้งท่ี 1/2562 และขอมูลการผลิตพืชระดับจังหวัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2562 
มีมติเห็นชอบขอมูลปริมาณการผลิตสินคาเกษตร ปเพาะปลูก 2560/61 (ขาวนาปรัง ถ่ัวเหลือง มันสําปะหลัง 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ลําไย และลิ้นจี่) และใหกรมสงเสริมการเกษตรแจงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด 
เพ่ือทราบและใชเปนขอมูลสถิติการผลิตสินคาเกษตรปเพาะปลูก 2560/61 ของจังหวัดดวย 

• การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตร ดานพืช 
ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงคํานิยามขาวและการบริหารจัดการขอมูล
เอกภาพขาว และผลพยากรณปริมาณการผลิตสินคาเกษตร ปเพาะปลูก 2562/63 และป 2562 สําหรับไตรมาส 
2/2562 ท่ีประชุมมีมติใหกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณาเพ่ิมเติมความสําคัญ เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย และประโยชน
ของการปรับเปลี่ยนคํานิยามขาว เพ่ือนําไปเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตร ดานพืช 
และคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณเพ่ือพิจารณาตอไป 
  ซ่ึงฝายเลขาฯ.ไดเสนอรางการปรับปรุงนิยามขาวตามมติคณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตร ดานพืช ครั้งท่ี 2/2562 คือ ขาวนาป ภาคปกติ (ยกเวนภาคใตฝงตะวันออก) 
เลื่อนเวลาการปลูกใหเร็วข้ึน 1 เดือน จากปลูกวันท่ี 1 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม เปน ปลูกวันท่ี 1 เมษายน 
ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม ภาคใตฝงตะวันออก จากปลูกวันท่ี 16 มิถุนายน ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ เปนรวมภาคใตฝงตะวันตก
และฝงตะวันออกเปนภาคใตท้ังหมดปลูกวันท่ี 1 กรกฎาคม ถึง 31 มกราคมของปถัดไป เบื้องตนฝายเลขาฯ ไดประสาน
ใหกรมสงเสริมการเกษตรทบทวนการปรับปรุงนิยามขาว 
ประธาน กรมชลประทานประกาศพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยาใหมีการปลูกขาวนาปเร็วข้ึน 1 เดือน (คือวันท่ี 1 เมษายน) 
ทําใหทะเบียนเกษตรกรตองขออนุมัติในพ้ืนท่ีท่ีปลูกขาวนาปวันท่ี 1 เมษายน และวันท่ี 1 พฤษภาคม ทําใหสับสน 
รองดาเรศร กิตติโยภาส จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตรขอใหขอมูลเอกภาพ 
          ปรับปรุง ... 
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ปรับปรุงนิยามขาวใหเหมือนทะเบียนเกษตรกร.แตคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตร.นายฉันทานนท.วรรณเขจร 
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.แจงวา.การทําสถิติขอมูลตองใชขอมูลยอนหลัง.(10.ป.หรือ.20.ป) 
เม่ือมีการเปลี่ยนเดือนการเพาะปลูกจะไมสามารถนําตัวเลขมาวิเคราะหได จึงขอใหขอมูลเอกภาพยึดการเพาะปลูก
ขาวนาป เริ่มวันท่ี 1 พฤษภาคมเหมือนเดิม นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย คูมือทะเบียนเกษตรกร ตองยืนยันกรอบการ
เพาะปลูกขาวตามขอมูลเอกภาพหรือไม ประธาน การกําหนดชวงการปลูกขาวของทะเบียนเกษตรกรใหเสนอ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะนายทะเบียน เปนปๆ ตามปริบทของสภาพอากาศ 
 7) ผลการดําเนินงานดานแผนท่ี 
     7.1) ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตัดยอดขอมูลวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 

• ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ป 2562 เปาหมาย 1 ลานแปลง  
ดําเนินการไดจํานวน 1,109,850 แปลง คิดเปนรอยละ 111  

• ตัวชี้วัดรอบ 2 จากการประชุมครั้งท่ีผานมา (ประธานการประชุม คือ  
รองสมสวย.ปญญาสิทธิ์ ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอขอเปลี่ยนตัวชี้วัดการวาดแปลงเปนการติดตาม.รต. 
ประธาน แจงวา ขณะนี้เปนชวงมาตรการควบคุมการใชสารเคมีอันตราย 3 สาร จึงอยากใหตัวชี้วัดเปนตัวขับเคลื่อน
นโยบายใหเปนไปตามแผนจึงขอใหทบทวนตัวชี้วัดใหเก่ียวของกับมาตรการควบคุมการใชสารเคมีอันตราย 3 สาร 
จึงปรับเปนผลการปรับปรุงการข้ึนทะเบียน 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% (ขอมูลสงกองการเจาหนาท่ี) ถารวมตัวชี้วัดเรื่องวาดแปลง  
เกรงวาตัวชี้วัดจะตก.ประธาน.ลดผลการดําเนินงานไมตองถึงรอยละ.80.สวนท่ีเหลือใหดําเนินการตอในไตรมาส.1.ป.2563 

• ผลการวาดแปลงแบบสะสม 4 ป จํานวน 13,809,132 แปลง  
เนื้อท่ีรวม 100.6 ลานไร คิดเปนรอยละ 67 ของพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด (อางอิงพ้ืนท่ีเกษตรจากสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ท้ังหมด 149 ลานไร) 

• ผลการวาดแปลงของจังหวัดท่ีมีผลการวาดแปลงไมครบตามเปาหมาย  
100% ไดแก จังหวัดแพร อุทัยธานี สวนจังหวัดปตตานี และจังหวัดสตูล เคยมีผลการวาดแปลงครบ แตวาดแปลงผิด 
จึงทําการลบออก 

• พืช 10 ลําดับแรกของการวาดแปลงท้ังหมด (จากท้ังหมด 512 พืช)  
ไดแก ขาวเจา ขาวเหนียว ยางพารา มันสําปะหลังโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน ปาลมน้ํามัน ลําไย มะพราว  
และทุเรียน (ยังไมไดตรวจความซํ้าซอน) 
     7.2) ประสานกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการจัดทํา MOU เพ่ือนํา Shapefile ชั้นคุณภาพลุมน้ํา มาใชงาน
การควบคุมการใชสารเคมีอันตราย.3.สาร.ขณะนี้ไดขอมูลดังกลาวเรียบรอยแลว.และไดนําไปใชงานในระบบจํากัด 
การใชสารเคมี .3 .ชนิด . (https://chem.doae.go.th).รวมกับระบบบริการขอมูลแผนท่ีสงเสริมการเกษตร 
(https://ssmap.doae.go.th).เพ่ือกรองขอมูลแปลงเกษตรกรในพ้ืนท่ีตนน้ํา.ท้ังนี้.สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดใหขอมูล Shapefile มาใชลวงหนา โดยจะมีการทํา MOU รวมกัน ระหวาง สผ. 
กับ กสก. ภายหลัง ขณะนี้อยูระหวางเสนอราง MOU ใหนิติการกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณา 
     7.3) จัดทําคูมือการใชระบบบริการขอมูลแผนท่ีสงเสริมการเกษตร (SSMAP)  
สําหรับการตรวจสอบพ้ืนท่ีตนน้ําจากคาพิกัดแปลง เพ่ือสนับสนุนการควบคุมการใชสารเคมีอันตราย 3 สาร ประธาน 
ขอทราบจํานวนผูเขารับบริการ รายงานในการประชุมครั้งตอไป 
     7.4) ตรวจสอบแปลงเพาะปลูก .(เฉพาะกลุมพืชตามการควบคุม .3.สาร 
และขอมูล ป 2561) จากขอมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และคาพิกัดจากระบบทะเบียนเกษตรกร ในพ้ืนท่ีตนน้ํา 

7.5) ตรวจสอบ ... 
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     7.5) ตรวจสอบและแกไขผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลภายในฐานขอมูล
ดําเนินการตรวจสอบพบแปลงท่ีวาดผิดรูปแบบทางเรขาคณิต จํานวน 25,670 แปลง เปนแปลงท่ีวาดขนาดเกิน
ขอบเขตประเทศไทย จํานวน 13,821 แปลง เปนแปลงท่ีวาดเสนขอบแปลงพันกัน จํานวน 11,849 แปลง โดยไดแกไข
แปลงดวยมือในกรณีท่ีรูปแปลงผิดเพียงเล็กนอย จํานวน 8,564 แปลง 
     7.6) นําขอมูลตําแหนงศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ข้ึนสูระบบ SSMAP จํานวน 
1,661 แหง 
     7.7) จัดทําแผนท่ีสรุปสถานการณการเพาะปลูกขาวนาปรัง ป 2561/62  
ทุกสัปดาห 
     7.8) ใหความอนุเคราะหขอมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลแกสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติเพ่ือจัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยาใหญ 37 จังหวัด ขณะนี้ 
รองดาเรศร กิตติโยภาสเห็นชอบในหลกัการดังกลาวแลวอยูระหวางการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
     7.9) ความกาวหนาในการพัฒนาระบบรายงานพ้ืนท่ี (SSMAP) คณะกรรมการ
ตรวจรับฯ.ไดตรวจรับระบบดังกลาวเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี.6.มิถุนายน.2562.ประธาน.ทําหนังสือแจงจังหวัด
เก่ียวกับฟเจอรใหมของระบบฯ พรอมรายงานผูบริหารดวย 
มติท่ีประชุม    1. รับทราบ  
 2. มอบกลุมดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 

 3.2.3  กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานการปองกันและเฝาระวังการเผาเศษซากพืช
และเศษวัสดุการเกษตรในพ้ืนท่ีเกษตร ไดพัฒนาระบบตอจากระบบโครงการสงเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร 
ประจําป 2562 เปดใชระบบงานตั้งแตวันท่ี 26 เมษายน 2562 รายงานสรุป 77 จังหวัด (ผลการดําเนินงานระหวาง
วันท่ี.3.เมษายน.-.30.พฤษภาคม.2562).ดังนี้.1..รายงานการบริหารจัดการการสรางการรับรู.การรณรงค
ประชาสัมพันธ การดําเนินการเชิงพ้ืนท่ี 2. มาตรการ/กิจกรรม/โครงการอ่ืนๆ 3. ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
จังหวัดขอนแกน ชลบุรี นครนายก นครพนม นครราชสีมา นาน บุรีรัมย รอยเอ็ด ลพบุรี ลําปาง สกลนคร สงขลา 
อุดรธานี และจังหวัดเชียงใหม 

2) ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร (RBM) 
ไดรับการประสานจากกองแผนงาน ขอใหสรางระบบการบันทึกขอมูล และจัดทํารายงานในระบบฐานขอมูลเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร (RBM) ตามแบบสัมภาษณเพ่ือประเมินผลการนําความรูไปปฏิบัติของเกษตรกร 
ป 2562 (กสก.) เบื้องตน จํานวน 40 โครงการ ดําเนินการเสร็จเรียบรอย และเปดระบบใหบันทึกขอมูลแลว 

3) ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรและระบบ
โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี.(จางพัฒนาระบบ.ป.2562) บริษัท.โคเดสก.จํากัด.ไดนําเสนอระบบใหกองแผงงาน
และกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ.การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตรเรียบรอยแลว.และคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ดําเนินการตรวจรับงานงวดท่ี 1 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 ขณะนี้อยูระหวางบริษัทฯ ดําเนินการพัฒนาระบบ 
ประธาน.วันท่ี.28.กรกฎาคม.2562.มีการจัดคลินิกใหญ. ซ่ึงตองใชระบบงาน.ระบบพัฒนาเสร็จทันหรือไม 
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ จะประสานบริษัทฯ อีกครั้ง 

4) ระบบสารสนเทศทางดานบริหารองคกร และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูล
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (จางพัฒนาระบบ ป 2562) บริษัท บิซ โพเทนเซียล จํากัด 
ไดลงนามสัญญากับกรมฯ เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 และไดเขารวมประชุมกับสํานักงานเลขานุการกรม และกองวิจัย
และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร.เม่ือวันท่ี.21.พฤษภาคม.2562.บริษัทฯ.สงเอกสารรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน 
เดือนพฤษภาคม 2562 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ครบกําหนดสงมอบงานงวดท่ี 1 วันท่ี 29 มิถุนายน 2562 
           5) จางพัฒนา ... 
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5) จางพัฒนาระบบ ใชงบลงทุนเหลือจายปงบประมาณ 2562 ระบบควบคุมงาน
นิติกรรมกรมสงเสริมการเกษตร และระบบตรวจสอบและติดตามสถานะหนี้สินของกรมสงเสริมการเกษตร ผูอํานวยการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายใหฝายบริหารท่ัวไปดําเนินการขออนุมัติงบเหลือจายในภาพรวม
ของศูนยฯ ตอไป 

6) ระบบฐานขอมูลพรรณไมและภูมิปญญาทองถิ่น โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดรับหนังสือจากกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ.การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร 
(กพวศ.) ขอความรวมมือพัฒนาระบบงาน ขณะนี้รอการประสานจาก กพวศ. เพ่ือดําเนินการพัฒนาระบบงาน 

7) ระบบเรียนรูดวยตนเองของเกษตรกร.การขออนุญาตใชสารเคมีตามมาตรการ
จํากัดการใชสารอันตราย (E-Learning) จัดทําระบบเรียนรูดวยตนเอง การขออนุญาตใชสารเคมีตามาตรการจํากัด
การใชสารอันตราย (E-Learning) รวมกับสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี โดยใชโปรแกรม Moodle เปดระบบ
การจัดการเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลนตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 เปนตนไป ขณะนี้เกษตรกรสมัคร 
จํานวน 95 ราย เขาเรียนแลว จํานวน 45 ราย 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 

 3.2.4 กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร  
นางรติยง บาโกะ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) Cyber Security  

• ความกาวหนาการติดตั้งและใชงานระบบพิสูจนตัวตนเพ่ือเขาใชงาน
อินเตอรเน็ตกรมสงเสริมการเกษตร .ทําการ.Config.Access.Point.ชุดใหม.เขาระบบ.Authentication.(CISCO 
Identity.Services.Engine:.Cisco.ISE).เดิม .พบปญหาการไมแจก . IP.Address.หลังจากท่ี .User.ใส .Username 
และ Password แลว ซ่ึงขณะนี้จากการทดสอบของบริษัทฯ กับ กคค. สามารถแกไขปญหานี้ไดแลว และจะ deploy 
ระบบในวันศุกรท่ี 28 มิถุนายน 2562 

• นําขาวเรื่องแจงเตือนและจัดทําคูมือวิธีปองกันมัลแวรเรียกคาไถ.Shade 
และขาวการขโมยขอมูลโดยการสรางเว็บไซตปลอม.เผยแพรท่ีเว็บไซต.URL.:.https://cybersecurity.doae.go.th 

2) Computer and Network  

• ระบบอินเตอรเน็ต .1).MPLS.Domestic.Traffic.(การใชอินเตอรเน็ต
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 
ท่ี Link สวนกลาง+ภูมิภาคโดยอัตโนมัติ) ประธาน จัดทําภาพแผนท่ีจุด Access Point ท่ีปรับปรุงใหม เพ่ือนําเสนอ
ผูบริหารในการแกไขปญหา ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล อยากใหเปรียบเทียบการใชงานกับระบบเกา 
และสอบถามผูใชงานอินเตอรเน็ต 

3) Digital Literacy 

• การดําเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานสมรรถนะ.ความสามารถดานการใช
ดิจิทัล.(Digital.Literacy).การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล.สําหรับผูบริหาร.รุนท่ี.1.
จํานวน 48 คน ระหวางวันท่ี.18.–.21.มิถุนายน.2562.ณ.โรงแรมทีเค.พาเลซ.กรุงเทพฯ.บรรยายและฝกปฏิบัติ
หัวขอเทคนิคการใช Smart Phone Tablet และระบบขอมูลออนไลน (Cloud) อยางมีประสิทธิภาพ และบรรยาย
หัวขอระบบเครือขายและการเลือกใชอยางคุมคา 

4) งานท่ีไดรับมอบหมาย.(1).ระบบรายงานสถานการณการระบาดศัตรูพืช 
เปดใชงานระบบท่ี.URL.:.https://forecast-ppsf.doae.go.th.ความกาวหนาการดําเนินงานเปดระบบใหสวนภูมิภาค

บันทึกขอมูล ... 
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บันทึกขอมูลบางสวน เพ่ือใหเจาหนาท่ีกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ตรวจสอบผลการบันทึก 
และรายงานตางๆ ประธาน ศัตรูพืชท่ีระบาดรุนแรง คือ 1) หนอนลายจุดขาวโพด รุนแรงถึงข้ันตองปลูกใหม ระบบนี้
เชื่อมกับระบบภัยธรรมชาติหรือไม 2) โรคไวรัสดางของมันสําปะหลัง โรคนี้ถาเปนแลวไมสามารถปลูกใหมไดอีก  
ในระบบ SSMap.มีจุดศัตรูพืชระบาดและการคาดการณการระบาดของศัตรูพืชจะไปในพ้ืนท่ีไหน ตามทิศทางลม  
ซ่ึงจะตองเปนหนวยสนับสนุนขอมูลใหกับพ้ืนท่ี (2) ติดตั้งระบบ Moodle.E-Learning จํานวน 2 ระบบ คือ  
ระบบอบรมเกษตรกรผูปลูกมะมวง.URL.:.https://mango.doae.go.th และระบบอบรมเกษตรกรผูใชสาร 3 ชนิด 
URL : https://paraquat.doae.go.th เปลี่ยนเปน https://elearning.doae.go.th ปรับเพ่ิม CPU และ Memory 
จาก 4 core 8 GB เปน 16 core 32 GB ประธาน กรมวิชาการเกษตรจะฝากระบบคลังขอสอบ และระบบควบคุม
การครอบครองสารเคมีของเกษตรกรมาไวท่ีกรมสงเสริมการเกษตรเปนการชั่วคราว.เนื่องจากระบบเปดสอบ 
ของกรมวิชาการเกษตร จะเปดในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงไมสามารถดําเนินการเชาคลาวดไดทัน จึงขอความ
อนุเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร นางรติยง บาโกะ สามารถนําไปไวท่ีคลาวดของ INet ท่ีกรมสงเสริมการเกษตร 
เชาไวได ประธาน มอบผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล แจงกรมวิชาการเกษตรเบื้องตน และมอบผูเก่ียวของ
เตรียมความพรอม (3) ระบบสงตอ/ตรวจแกหนังสือราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร.
(Shared.Directory).ความกาวหนาการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี.1.พฤศจิกายน.2561 ถึง.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)  
มติท่ีประชุม    1. รับทราบ และใหจัดทําแบบสอบถามการใชงานระบบอินเตอรเน็ตผานมือถือ 
 2. มอบกลุมดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 
   3.2.5  กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผล 
การดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) ผลการดําเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผานแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook 
ป.2562.ขอมูลตัดยอด.ณ.วันท่ี.26 มิถุนายน 2562.ดาวนโหลดระบบ Android 412,986 เครื่อง (ตั้งแตวันท่ี 22 
สิงหาคม 2560) ดาวนโหลดระบบ ios 16,600 เครื่อง (ตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม 2562) ใหบริการ 18,528,470 ครั้ง 
ใชแจงขอมูลการเพาะปลูก การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแลว 968,680 ครัวเรือน  
    2) ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

• ผลการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ.ขอมูลแปลงใหญ  
ณ วันท่ี 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 พ้ืนท่ี
เปนพ้ืนท่ีปลูกหรือพ้ืนท่ีอะไร เพราะแปลงใหญ ไมเก็บพ้ืนท่ีปลูก ประธาน ใหมาตอบในการประชุมครั้งหนา 

• การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต มีเปาหมายในการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต 
ในการดําเนินงานแปลงใหญในระยะเวลา 3 ป ใหสามารถลดตนทุนไดรอยละ 20 และเพ่ิมผลผลิตได รอยละ 20 
จากผลการประเมินตนเองของเกษตรกร พบวา บางสินคา เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว เม่ือดําเนินการครบ 3 ป สามารถ
ลดตนทุนไดตามเปาหมาย บางสินคาลดลงไดไมมากแตสามารถเพ่ิมผลผลิต รวมถึงการยกระดับคุณภาพของผลผลิต
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน สงผลใหราคาตอหนวยท่ีเกษตรกรไดรับเพ่ิมข้ึน เชน ลําไย ทุเรียน ปาลมน้ํามัน เปนตน 

• มูลคาเพ่ิมในการผลิตสินคาแปลงใหญ ป 2559 – 2561 ลดตนทุน  
6,836.87 ลานบาท เพ่ิมผลผลิต 15,241.62 ลานบาท รวมมูคาเพ่ิม 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 อ่ืนๆ จํานวน 8,484 ราย 
รวมท้ังสิ้น จํานวน 139,886 ราย  

• การเชื่อมโยงการตลาดของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ.ป.2559.–.2561  
ตลาดขอตกลง จํานวน 1,408 แปลง มูลคาซ้ือขาย 14,711,472,323 บาท ตลาดอ่ืนๆ จํานวน 3,175 แปลง 
มูลคาซ้ือขาย 30,461,358,198 บาท 
    3) ความกาวหนาการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 
ภาพรวมท้ังประเทศ เกษตรกรสมัคร จํานวน 121,559 ราย 143,050 แปลง 1,065,400 ไร ผานการประเมิน
เบื้องตน.จํานวน.95,565.ราย.113,821.แปลง.893,023.ไร.ไมผานประเมินเบื้องตน.จํานวน.718.ราย 
788.แปลง 4,823 ไร ดําเนินการเชื่อม GAP กับ PGAP ของกรมวิชาการเกษตรเรียบรอยแลว 
    4) ระบบจํากัดการใชสารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไพริฟอส) 

• ข้ันตอนการสมัครสําหรับเกษตรกร โดยการกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ของเกษตรกร ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรตามท่ีไดข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวกับกรมสงเสริม
การเกษตร.และแสดงแปลงเพาะปลูกพืชท่ีมีสิทธิ์ใชสารเคมี.3.ชนิด.ปุมสถานะสีแดง.คือ.แปลงท่ีเลือกเพ่ือขอสิทธิ ์
การใชสารเคมี ปุมสถานะสีขาว คือ แปลงท่ียังไมไดเลือกเพ่ือขอสิทธิ์การใชสารเคมี หลังจากเลือกแปลงท่ีตองการเขารวม
มาตรการแลว.จะสามารถเลือกกระบวนการเรียนรูไดเพียง.1.ชองทาง.ประกอบดวย.1).อบรมกับวิทยากรครู ข  
2) เรียนรูดวยตนเอง E-learning 3) มีความรูและขอเขาสอบ 4) ไมประสงคจะเขารับการเรียนรูหรือซ้ือสารเคมี 
จากนั้นระบบจะใหเลือกวัน/เวลา/สถานท่ีสอบ 

• สถานะแปลงกิจกรรมการเกษตร ประกอบดวย นําเขารวมมาตรการ 
/ อุทธรณ / รออําเภอตรวจสอบ / รอจังหวัดตรวจสอบ / ผานการอุทธรณ (นําเขารวมมาตรการ) / พิกัดอยูนอกตําบล
ท่ีแจงข้ึนทะเบียน / ไมมีพิกัด กรุณาใหเจาหนาท่ีเก็บพิกัด / พิกัดตกนอกประเทศไทย กรุณาใหเจาหนาท่ีเก็บพิกัด 

• ข้ันตอนการสมัครอบรมและสอบผานแอปพลิเคชัน Farmbook หัวขอ 
โครงการและมาตรการรัฐ เมนูระบบจํากัดการใชสารเคมี 3 ชนิด  

• รายงานระบบจํากัดการใชสารเคมี 3 ชนิด ประกอบดวย รายงานสรุปยอด 
หองอบรม รายงานสรุปยอดหองสอบ รายงานการเลือกประเภทการอบรม รายงานรายชื่อผูเขารับการอบรม รายงาน
รายชื่อผูเขารับการสอบ 

• รายงานสรุปภาพรวมท้ังประเทศ ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2562  
1) รายงานสรุปยอดหองอบรม รอบท่ี 10,425  จํานวน 458,785 ท่ีนั่ง ผูลงทะเบียน 1,733 ราย 2) รายงาน
สรุปยอดหองสอบ รอบท่ี 11,368 จํานวน 526,326 ท่ีนั่ง ผูลงทะเบียน 1,039 ราย 3) รายงานการเลือกประเภท
การอบรม .อบรมกับวิทยากรครู .ข .จํานวน .1,733 .ราย .เรียนรูดวยตนเอง .E-learning.จํานวน .210.ราย  
มีความรูและขอเขาสอบ จํานวน 269 ราย ไมประสงคจะเขารับการเรียนรูหรือซ้ือสารเคมี จํานวน 42 ราย  
รวมท้ังสิ้น จํานวน 2,254 ราย 
ผูเช่ียวชาญดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตร ไดออกติดตามนิเทศงานจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก  
ซ่ึงไดเตรียมความพรอมในเรื่องของหองสอบ ผูชวย เครื่องมือเรียบรอยแลว และใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการสอบ  
อยากใหดําเนินการสอบเหมือนสอบใบขับข่ี คนขับข่ีจะตองสอบ ผูรับจางพนเก็บคาลงทะเบียนเรียน 500 บาท  
การถาม/ตอบขอมูลชา คูมือยังไมสมบูรณ ประธาน กรมสงเสริมการเกษตร รับข้ึนทะเบียนเปนรายครัวเรือน การเก็บ
คาลงทะเบียนสําหรับผูรับจางพนเปนหนาท่ีของกรมวิชาการเกษตร การตอบคําถาม บางคําถามไมใชภารกิจของกรมสงเสริม
การเกษตร อธิบดีเนนย้ําวา หามตอบเกินบทบาทกรมสงเสริมการเกษตร คูมือมี 2 เลม คูมือสําหรับเจาหนาท่ี  
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยรับผิดชอบ คูมือสําหรับเกษตรกร กลุมนวัตกรรมดิจิทัล ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบ ในสวนของพ.ร.บ. กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ในสวนของคูมือสําหรับเจาหนาท่ี 
           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 ซ่ึงไดสงขอมูล
ขาวโพดเลี้ยงสัตว แตตาม พ.ร.บ. เปนขาวโพดไมมีศัพทยอย ให รต. และทบก. สงขอมูลใหม และจังหวัดตองการทราบขอมูล
เปาหมาย และรายงานความกาวหนา 
    5) ผลการดําเนินการระบบ E-Learning ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 25 
มิถุนายน.2562.จํานวนผูลงทะเบียน.1,150.ราย.แบงเปน.หลักสูตรระดับชํานาญการพิเศษ.จํานวน.199.ราย 
หลักสูตรชํานาญการ.จํานวน.368.ราย.หลักสูตรระดับปฏิบัติการ.จํานวน.687.ราย.หลักสูตรท่ัวไป.จํานวน.676.ราย 
และหลักสูตรเสริม จํานวน 774 ราย ประธาน ระบบ E-Learning มีหลักสูตรเก่ียวกับดิจิทัลหรือไม ฝากผูเชี่ยวชาญ 
    6) ความกาวหนาการจําหนายสินคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูป 
ผานระบบตลาดออนไลน (e-Market) ป 2562 แปลงใหญลําไย ตําบลริมปง และแปลงใหญลําไย ตําบลศรีบัวบาน 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 200 ตะกราตอวัน ตะกราละ 5 กิโลกรัม เฉพาะเดือนสิงหาคม ลําไยขนาด 
AA+A ขนาดลูกสมํ่าเสมอ ตองรมซัลเฟอรใหไดมาตรฐานสีสวย ประธาน เพ่ิมพันธุของลําไยในระบบดวย 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการ 

 3.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน.นางรติยง บาโกะ รายงานผลการดําเนินงาน  
  1) ผลการทดสอบกูคืนและหาชองโหวของระบบ เม่ือวันศุกรท่ี.31.พฤษภาคม.2562.

เวลา.13.30.น..ณ.หองศูนยปฏิบัติการเครือขาย.ดําเนินการทดสอบกูคืนระบบ E-Learning เรียนรูการใชสารเคมี 
ตามมาตรการจํากัดการใชสารเคมี 3 ชนิด และบทเรียนการทํามะมวงนอกฤดู  

  2) กําหนดการทดสอบกูคืนขอมูล.พรอมทดสอบหาชองโหวของระบบ.ในวันท่ี.28.
มิถุนายน.2562 เวลา.10.00.น..ณ.หองศูนยปฏิบัติการเครือขาย.กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

3.4.การรับฟงขอคิดเห็นและขอรองเรียน ผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร แจงตอท่ีประชุม 
เดือนมิถุนายน 2562 ไมมีเรื่องรองเรียน  
มติท่ีประชุม    รับทราบ   

 3.5.การเผยแพรประชาสัมพันธ นางรติยง บาโกะ รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนมิถุนายน.2562.ไดรายงานในระบบ.http://reportnews.doae.go.th.จํานวน.10.ขาว (ตัดยอดวันท่ี.26 
มิถุนายน 2562) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ประธาน กรณีท่ีเปนขาวเดียวกันแตออกหลายสื่อ 
ใหเขียนอยูในหนาเดียวและเขียนวาออกสื่อไหนบาง 
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 
 3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้  
 1. เขารวมอบรม/สัมมนา  
           1) อบรม : หลักสูตร การเปนขาราชการท่ีดี ประจําปงบประมาณ 2562 วันท่ี 2 – 12 
มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดนครนายก จัดโดย สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ผูเขาอบรม คือ นายกฤษณะ พูลทรัพย 
           2) อบรม : โครงการการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการประชุมและนําเสนอผลงาน 
วันท่ี 10 – 15 มิถุนายน 2562 จัดโดย ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูเขาอบรม คือ 
นางสาวยุพา แซชื้อ และนางสิริลักษณ นอยเคียง 
           3) อบรม : นักบริหารสงเสริมการเกษตร (นสก.) ประจําป 2562 รุนท่ี 14 วันท่ี 10 
มิถุนายน.–.3.กรกฎาคม.2562.จัดโดย.กรมสงเสริมการเกษตร.ผูเขาอบรม.คือ.นางอนงคนาฎ.ศรีรัตนา.และนายพรชัย.ทุราช 

          4) อบรม ... 
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           4) อบรม : หลักสูตร สมดุลชีวิต...ท่ีสรางได รุนท่ี 2 วันท่ี 19 – 20 มิถุนายน 2562  
ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สํานักงาน ก.พ. ผูเขาอบรม คือ นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ 
           5) อบรม : หลักสูตร การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูบริหาร รุนท่ี 1 
วันท่ี 19 – 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดโดย สาํนักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยีผูเขาอบรม คือ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ        
   2. รวมเปนวิทยากรบรรยาย  
           1) อบรม.:.ขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ.ประจําปงบประมาณ.2562 
รุนท่ี 8 และรุนท่ี 9  บรรยายหัวขอ นวัตกรรมทางดานดิจิทัลในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร วันท่ี 1 และ 3 
มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดนครนายก วิทยากร คือ นายวรวุฒิ ออยหวาน 
           2) อบรม : เชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน.วันท่ี.4.–.5 
มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยากร คือ นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา และนายปวเรศ ทองลอย 
           3) อบรม : โครงการอบรมความรูประกันภัย สําหรับการประกันภัยขาวนาปและขาวโพด
เลี้ยงสัตว ประจําป 2562 บรรยายหัวขอ การข้ึน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัด
เชียงราย วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดขอนแกน วันท่ี 19 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  
และวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม วิทยากร คือ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ  
           4) อบรม :.หลักสูตร การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูบริหาร รุนท่ี 1 
วันท่ี.19.–.21.มิถุนายน.2562.ณ.โรงแรมทีเค.พาเลซ.แอนด.คอนเวนชั่น.กรุงเทพฯ.วิทยากร.คือ.เจาหนาท่ี 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           5) อบรม : เชิงปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล วันท่ี 20 
มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดอุทัยธานี วิทยากร คือ นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร นายอรุณชัย ศิริทรัพย  
และนายปาณัสม จรูญรัตน 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 ....................................................             .................................................... 
   (นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)                                                           (นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ) 
    ผูจดรายงานการประชุม                                   หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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	1.1 กรมฯ ประกาศผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายธีระวัฒน์ เฉิดละออ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย สอบได้และขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ กำหนดรายงานตัววันนี้ (วันที่ 27 มิถุนายน 2562) โดยจะบรรจุ...
	ที่ประชุม รับทราบ.
	1.2 กรมฯ.กำหนดจัด.“งานเกษตรสร้างชาติ”.เลื่อนกำหนดจัดเป็นวันที่.19.–.22.กันยายน.2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  บูธของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นบูธศูนย์บริการความรู้ หากมี TOR ออกมาแล้วจะมีเวลาประชุมเตรียมการประมาณ 2 เดือน แต่จะเป็นช่วงปลาย...
	ที่ประชุม รับทราบ.
	1.3 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2 มอบผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรแ...
	1) กำหนดให้ ...
	1) กำหนดให้มีการจัดทำแผนรัฐบาลดิจิทัล 2) กำหนดให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 3) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล 4) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
	5).กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล.และสิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการ  1) ต้องมีการสำรวจข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อเตรียมดำเนินการตามมาตรา 17 2) ต้องทำการสำรวจระบบสารสนเทศ เพื่อเตรียมพัฒนาต่อยอด มาตรา 11 3) ดำเนินการตามแผนพัฒนารั...
	มติที่ประชุม รับทราบ.และให้ระมัดระวังในเรื่องของการให้ข้อมูลตาม พ.ร.บ.
	3.2.1 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	3.2.2.กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	1).รายงานสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง.ภาพรวมทั้งประเทศ ข้าวนาปรังเนื้อที่เพาะปลูก 11,778,366.ไร่.แผนควบคุมฯ.11,209,735.ไร่ พืชไร่เนื้อที่เพาะปลูก 1,497,438.ไร่.แผนควบคุมฯ.4,042,897.ไร่.พืชผักเนื้อที่เพาะปลูก 675...
	3) ให้บริการข้อมูล.ประจำเดือนมิถุนายน.2562.ตัดยอด.ณ.วันที่.26 มิถุนายน 2562 แบ่งออกเป็น.4.ช่องทาง.คือ.(1).ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร.ปัจจุบันมีผู้สมัคร เข้าใช้.875.ราย.เพิ่มจากเดือนพฤษภาคม.2...
	4).การขับเคลื่อน Big Data และ Open.Data.กรมส่งเสริมการเกษตร
	 คณะทำงานฯ.ได้จัดทำบัญชีข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์.(https://data.doae.go.th)
	เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา.และได้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลตามรายการบัญชีข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 การเชื่อมโยงข้อมูล (ขั้นตอนที่ 6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
	มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานเป็นผู้พิจารณาวิธีการเชื่อมโยง ซึ่งคณะทำงานฯ ได้มีการประชุมและพิจารณาการเชื่อมโยงแบบ API แต่ กษ. ไม่สามารถเชื่อมโยงในรูปแบบนี้ได้ เนื่องจาก กษ.ไม่มี Server รองรับ จึงขอเชื่อมโยงแบบ View ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดสิทธิ์ รูปแบบการ...
	ประธาน.อธิบดีให้นโยบายไม่ว่าจะเรื่องมาตรการควบคุมการใช้สารเคมีอันตราย.3.สาร.และ.Big.Data.ของกษ.  ที่จะมาใช้ Server กรมส่งเสริมการเกษตร ให้จัดทำผลการใช้งาน Server เป็นช่วงเดือน เพื่อให้รู้ว่า Server ใช้งานหนักในช่วงเดือนไหน และให้แจ้งหน่วยงานนั้นๆ ว่าจ...
	5) โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือโครงการบูรณาการข้อมูลฯ ระหว่างกรมส่งเสร...
	6) การพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร (ข้อมูลเอกภาพ)
	 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช
	ครั้งที่ 1/2562 และข้อมูลการผลิตพืชระดับจังหวัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2560/61 (ข้าวนาปรัง ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ลำไย และลิ้นจี่) และให้กรมส่...
	 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช
	ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงคำนิยามข้าวและการบริหารจัดการข้อมูลเอกภาพข้าว และผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2562/63 และปี 2562 สำหรับไตรมาส 2/2562 ที่ประชุมมีมติให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาเพิ่มเต...
	ซึ่งฝ่ายเลขาฯ.ได้เสนอร่างการปรับปรุงนิยามข้าวตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 2/2562 คือ ข้าวนาปี ภาคปกติ (ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออก) เลื่อนเวลาการปลูกให้เร็วขึ้น 1 เดือน จากปลูกวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม เป...
	ประธาน กรมชลประทานประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้มีการปลูกข้าวนาปีเร็วขึ้น 1 เดือน (คือวันที่ 1 เมษายน) ทำให้ทะเบียนเกษตรกรต้องขออนุมัติในพื้นที่ที่ปลูกข้าวนาปีวันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 พฤษภาคม ทำให้สับสน รองดาเรศร์ กิตติโยภาส จึงเสนอที่ประชุมคณะกร...
	ปรับปรุง ...
	ปรับปรุงนิยามข้าวให้เหมือนทะเบียนเกษตรกร.แต่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร.นายฉันทานนท์.วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.แจ้งว่า.การทำสถิติข้อมูลต้องใช้ข้อมูลย้อนหลัง.(10.ปี.หรือ.20.ปี) เมื่อมีการเปลี่ยนเดือนการเพาะปลูกจะไม่สามาร...
	3.2.3  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	2) ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (RBM) ได้รับการประสานจากกองแผนงาน ขอให้สร้างระบบการบันทึกข้อมูล และจัดทำรายงานในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (RBM) ตามแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของ...
	3) ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรและระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.(จ้างพัฒนาระบบ.ปี.2562) บริษัท.โคเดสก์.จำกัด.ได้นำเสนอระบบให้กองแผงงานและกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ.การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรเรียบร้อยแล้ว.และคณะกรรม...
	4) ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารองค์กร และระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (จ้างพัฒนาระบบ ปี 2562) บริษัท บิซ โพเทนเซียล จำกัด ได้ลงนามสัญญากับกรมฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเลขานุกา...
	5) จ้างพัฒนา ...
	5) จ้างพัฒนาระบบ ใช้งบลงทุนเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2562 ระบบควบคุมงานนิติกรรมกรมส่งเสริมการเกษตร และระบบตรวจสอบและติดตามสถานะหนี้สินของกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปดำเนินการขออนุมัติงบเหลือจ่...
	6) ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้รับหนังสือจากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ.การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร (กพวศ.) ขอความร่วมมือพัฒนาระบบงาน ขณะนี้รอการประสานจาก กพวศ. เพื่อดำเนินการพ...
	7) ระบบเรียนรู้ด้วยตนเองของเกษตรกร.การขออนุญาตใช้สารเคมีตามมาตรการจำกัดการใช้สารอันตราย (E-Learning) จัดทำระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การขออนุญาตใช้สารเคมีตามาตรการจำกัดการใช้สารอันตราย (E-Learning) ร่วมกับสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้โปรแกรม Moodle ...
	(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
	3.2.4 กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
	นางรติยง บาโกะ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	 ความก้าวหน้าการติดตั้งและใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร.ทำการ.Config.Access.Point.ชุดใหม่.เข้าระบบ.Authentication.(CISCO Identity.Services.Engine:.Cisco.ISE).เดิม.พบปัญหาการไม่แจก.IP.Address.หลังจากที่.User.ใส่....
	 นำข่าวเรื่องแจ้งเตือนและจัดทำคู่มือวิธีป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่.Shade และข่าวการขโมยข้อมูลโดยการสร้างเว็บไซต์ปลอม.เผยแพร่ที่เว็บไซต์.URL.:.https://cybersecurity.doae.go.th
	(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
	3.2.5  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผล
	การดำเนินงาน ดังนี้
	1) ผลการดำเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook
	ปี.2562.ข้อมูลตัดยอด.ณ.วันที่.26 มิถุนายน 2562.ดาวน์โหลดระบบ Android 412,986 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560) ดาวน์โหลดระบบ ios 16,600 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562) ให้บริการ 18,528,470 ครั้ง ใช้แจ้งข้อมูลการเพาะปลูก การปรับปรุงทะเบียน...
	2) ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
	 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่.ข้อมูลแปลงใหญ่
	ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ปี 2559 จำนวน 594 แปลง 81,523 ราย 1,378,168 ไร่ ปี 2560 จำนวน 1,789 แปลง 116,735 ราย 2,043,501 ไร่ ปี 2561 จำนวน 1,718 ราย 86,390 ราย 1,372,775 ไร่ ปี 2562 จำนวน 1,420 แปลง 52,922 ราย 786,873 ไร่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมู...
	 การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต มีเป้าหมายในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
	ในการดำเนินงานแปลงใหญ่ในระยะเวลา 3 ปี ให้สามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 20 และเพิ่มผลผลิตได้ ร้อยละ 20 จากผลการประเมินตนเองของเกษตรกร พบว่า บางสินค้า เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อดำเนินการครบ 3 ปี สามารถลดต้นทุนได้ตามเป้าหมาย บางสินค้าลดลงได้ไม่มากแต่สามารถเ...
	 มูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าแปลงใหญ่ ปี 2559 – 2561 ลดต้นทุน
	6,836.87 ล้านบาท เพิ่มผลผลิต 15,241.62 ล้านบาท รวมมูค่าเพิ่ม 22,078.50 ล้านบาท
	เกษตรกร ...
	 เกษตรกรแปลงใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร GAP
	จำนวน 115,729 ราย เกษตรอินทรีย์ จำนวน 13,031 ราย RSPO จำนวน 2,642 ราย อื่นๆ จำนวน 8,484 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 139,886 ราย
	 การเชื่อมโยงการตลาดของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่.ปี.2559.–.2561
	ตลาดข้อตกลง จำนวน 1,408 แปลง มูลค่าซื้อขาย 14,711,472,323 บาท ตลาดอื่นๆ จำนวน 3,175 แปลง มูลค่าซื้อขาย 30,461,358,198 บาท
	3) ความก้าวหน้าการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ภาพรวมทั้งประเทศ เกษตรกรสมัคร จำนวน 121,559 ราย 143,050 แปลง 1,065,400 ไร่ ผ่านการประเมินเบื้องต้น.จำนวน.95,565.ราย.113,821.แปลง.893,023.ไร่.ไม่ผ่านประเมินเบื้องต้น.จำนวน.718.ราย 788.แ...
	4) ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส)
	 ขั้นตอนการสมัครสำหรับเกษตรกร โดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
	ของเกษตรกร ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร.และแสดงแปลงเพาะปลูกพืชที่มีสิทธิ์ใช้สารเคมี.3.ชนิด.ปุ่มสถานะสีแดง.คือ.แปลงที่เลือกเพื่อขอสิทธิ์ การใช้สารเคมี ปุ่มสถานะสีขาว คือ แปลงที่ยังไม่...
	 สถานะแปลงกิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย นำเข้าร่วมมาตรการ
	/ อุทธรณ์ / รออำเภอตรวจสอบ / รอจังหวัดตรวจสอบ / ผ่านการอุทธรณ์ (นำเข้าร่วมมาตรการ) / พิกัดอยู่นอกตำบลที่แจ้งขึ้นทะเบียน / ไม่มีพิกัด กรุณาให้เจ้าหน้าที่เก็บพิกัด / พิกัดตกนอกประเทศไทย กรุณาให้เจ้าหน้าที่เก็บพิกัด
	 ขั้นตอนการสมัครอบรมและสอบผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook หัวข้อ
	โครงการและมาตรการรัฐ เมนูระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด
	 รายงานระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ประกอบด้วย รายงานสรุปยอด
	ห้องอบรม รายงานสรุปยอดห้องสอบ รายงานการเลือกประเภทการอบรม รายงานรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รายงานรายชื่อผู้เข้ารับการสอบ
	 รายงานสรุปภาพรวมทั้งประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
	1) รายงานสรุปยอดห้องอบรม รอบที่ 10,425  จำนวน 458,785 ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียน 1,733 ราย 2) รายงานสรุปยอดห้องสอบ รอบที่ 11,368 จำนวน 526,326 ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียน 1,039 ราย 3) รายงานการเลือกประเภทการอบรม.อบรมกับวิทยากรครู.ข.จำนวน.1,733.ราย.เรียนรู้ด้วยตนเอ...
	ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้ออกติดตามนิเทศงานจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของห้องสอบ ผู้ช่วย เครื่องมือเรียบร้อยแล้ว และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบ  อยากให้ดำเนินการสอบเหมือนสอบใบขับขี่ คนขับขี...
	มีการปรับปรุง ...
	มีการปรับปรุงในกรณีของพืช มะพร้าว ในระบบ รต. และทบก. เป็นไม้ยืนต้น แต่ตาม พ.ร.บ.มะพร้าวเป็นไม้ผล ข้าวโพด ในระบบ รต. และทบก. มีแยกเป็น ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดฝักสด ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งได้ส่งข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ตาม พ.ร.บ. เป็นข้าวโ...
	5) ผลการดำเนินการระบบ E-Learning ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 25 มิถุนายน.2562.จำนวนผู้ลงทะเบียน.1,150.ราย.แบ่งเป็น.หลักสูตรระดับชำนาญการพิเศษ.จำนวน.199.ราย หลักสูตรชำนาญการ.จำนวน.368.ราย.หลักสูตรระดับปฏิบัติการ.จำนวน.687.ราย.หลักสูตรทั่วไป.จำนว...
	6) ความก้าวหน้าการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market) ปี 2562 แปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง และแปลงใหญ่ลำไย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 200 ตะกร้าต่อวัน ตะกร้าละ 5 กิโลกรัม เฉพาะเดือนสิงหาคม ลำไ...

