
รายงานการประชุมศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 7/2562  
เม่ือวันพฤหสับดทีี่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชมุศูนย์ปฏบิตักิารกรมส่งเสรมิการเกษตร ชั้น 2 

 
ผู้มาประชุม 
1. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน
2. นางสาวยุพา  แซ่ช้ือ  ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเกษตร  
3. นายสรายุทธ  สิริภูษิต  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ  
4. นายรุ่งศริิ  ประสงค์  ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
  และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
5. นายสัมฤทธ์ิ  เทวะภูมิ  ผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร  
6. นายวรวุฒิ  อ้อยหวาน  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล  
7. นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
8. นางสิริลักษณ์  น้อยเคียง  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการพิเศษ  
9. นางอนงค์นาฏ  ศรีรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
10. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
11. นางอาธิดา  รักวงษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
12. นายพรชัย  ทุราช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
13. นายอรุณชัย  ศิริทรัพย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ    
14. นายสราวุธ  วงศ์ทรัพย์สนิ  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
15. นายรังสี  มุล ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
16. นายกีรเดช  โรจน์กิจอนันต์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
17. นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  
18. นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
19. นางสาวนารีรัตน์  บัลลังก์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
20. นายฐิติพงษ์  วรสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
21. นางสาวอุษณา  หวาหาบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
22. นายณรงค์  รักอาชีพ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
23. นางสาวชิลาวัลย์  เผ่ามนีุ  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
24. นายสุฤชัย  คล้ายเชียงราก  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
25. นายกฤษฎา  ธรรมสิทธ์ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
26. นางสาวไกลกังวล  เพชระบูรณิน  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
27. นางสาวชมภู่  สนนุช  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
28. นางสาววัลย์ศิริ  ไทยแท ้  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
29. นายปาณัสม ์ จรูญรัตน์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
30. นายนิรันดร  อ่อนน้อมดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
31. นายนนทกานต์  ตรันเจริญ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
32. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน์  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
33. นายศักรนิทร์  อุ่นทานนท์  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
34. นางสาวณัฏฐกานต์  นนทสด  เจ้าพนักงานธุรการ  
35. นายวีรภัทร  ทวีทรัพย์  นักสถิติ  

ผู้ไม่มาประชุม ... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายภูบดี  ศิวาวงศ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ติดงานด่วน 
2. นายกฤษณะ  พูลทรัพย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ติดงานด่วน 
3. นางรัตนาภรณ์  เตียวประเสริฐ  นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ สัมมนา 
4. นางสาวจารุพรรธน์  เพ็งจันทร ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สัมมนา 
5. นางสาวณิวัฒนา  ต้ังชนม์จํารัส  นักสถติิ สัมมนา 
6. นายปวเรศ  ทองลอย  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สัมมนา 
7. นางรติยง  บาโกะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ อบรม 
8. นายอุดมพงษ์  ตวงประยงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ อบรม 
9. นางสาวปิยะพร  ชึลเลอร ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ราชการ 
10. นางสาวสิริรชา  แก้วหย่อง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ราชการ 
11. นางสาวภูรีนุช  ไกรรมย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลาคลอด 
12. นายขัตติยะ  พรหมวาส  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ลาพักผ่อน 
13. นางจีรวรรณ  หนูเจรญิ  เจ้าพนักงานธุรการ ลาป่วย 
14. นางสุวรรณี  ศิรริัตนภิญโญ  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ - 
15. นายกิติศกัด์ิ  ปัญญาทรานนท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ - 
16. นายพิศาล  สองมณ ี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ - 
17. นางมลวิภา  อรรถฐาเมศร์  พนักงานราชการพิเศษ - 
18. นายปฐม  บุญทองนุ่ม  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ - 
19. นายประพนธ์  จิ้วจิ้น  นักสถิติ - 
20. นายพิริยะ ไหมสมบุญ  นักสถิติ  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
  นางพรรณนาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กล่าวเปิด
ประชุมประจําเดือนสิงหาคม 2562 และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระที ่1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 รัฐบาลยังไม่ได้เสนอ 

พระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563 ซึ่งกําหนดการล่าสุดแจ้งว่า สิ้นเดือนมกราคม 2563 จะออกเป็นพระราช
กฤษฎีกางบประมาณ ปี 2563 สํานักงบประมาณจะโอนงบประมาณขั้นตํ่าให้กระทรวง/กรม เพ่ือใช้จ่ายระหว่าง
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563 ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เสนอขอความเห็นชอบ
การจ้างในสัญญาที่ต้องจ้างต่อเน่ือง คือ จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2563 จ้างเหมา
บริการดูแลและบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก ปี 2563 ซึ่งกองแผนงานแจ้งว่าจะจัดลําดับงานของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นลําดับแรก และในเดือนตุลาคม 2562 รัฐบาลจะให้หน่วยงานยืนยัน/ปรับโครงการ 
งบประมาณที่เสนอขอ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
ที่ประชุม   รับทราบ. 

1.2 มาตรการทีเ่กีย่วข้อง (ข้าว ข้าวโพด มันสาํปะหลัง และปาล์มน้ํามัน) เป้าหมาย คือ  
เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในส่วนของโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวนาปี.ปีการผลิต.2562/63.ช่วยเหลือไร่ละ.500.บาท.วิธีดําเนินการ.คือ.กรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว ปี 2562 ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพ่ือดําเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร อธิบดี 
กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายห้ามให้ข้อมูลแก่บุคคลที่ขอข้อมูลเป็นการส่วนตัว การให้ข้อมูลต้องผ่านผู้บริหารเท่าน้ัน 
ทีป่ระชุม   รับทราบ. 

1.3 กรมฯ ... 
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1.3 “งานเกษตรสร้างชาติ”.เลื่อนกําหนดจัดเป็นวันที่.19.–.22.กันยายน.2562 ณ อิมแพ็ค  
เมืองทองธานี  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดบูธบริการความรู้ด้านการเกษตร 
ทีป่ระชุม   รับทราบ. 

1.4 ใบสําคัญเบิกเงินสดและใบแจ้งหนี้ กองคลังแจ้งส่งใบสําคัญเบิกเงินสด ใบแจ้งหน้ี  
ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเดือนกันยายน 2562 ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 
หากดําเนินการไม่ทันให้ทําเรื่องยืมเงิน.และหากมีการออกติดตามงานในช่วงสิ้นเดือนกันยายน 2562 สามารถทําแผน 
การติดตามงานเดือนตุลาคม 2562 ได้ 
ทีป่ระชุม   รับทราบ. 

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 ประจาํเดือนมิถุนายน 2562 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป เสนอรายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครั้งที่ 6/2562 ประจําเดือนมิถุนายน 2562 ทั้งน้ี ได้ดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 พร้อมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมครั้งที่.7/2562.ขึ้นระบบ.Meetbox.ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ที่เว็บไซต์ http://ictc.meetbox.doae.go.th มีผู้แก้ไขรายงานฯ ฝ่ายเลขาฯ ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
มตทิีป่ระชุม   รับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องทีเ่สนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 3.1 งบประมาณปี 2561 และงบประมาณปี 2562 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงาน 
  การจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
  ดําเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยทุกรายการ 

 การจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 
 งบลงทนุ ปี 2562 

1) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์. ส่งมอบพัสดุครบแล้วทุกรายการ.ส่วนรายการเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 แบบที่ 2 และสําหรับงานสํานักงาน 
ส่งภูมิภาคครบเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ รวบรวมเอกสารการส่งมอบเพ่ือจัดทําบันทึกตรวจรับ 

2) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จํานวน 4 รายการ (ศสท.ดําเนินการ) (1).เครื่องเรียงพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด. (2).เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน.Animation.and.Graphic.Design.จํานวน 1 ชุด. 
(3).เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานพัฒนา.Application.IOS/Android จํานวน 2 ชุด.(4) รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล พร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ จํานวน 10 ชุด เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วทุกรายการ 

3) จ้างพัฒนาระบบงาน.จํานวน.2.รายการ.(3.1).พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตร.(3.2).พัฒนาระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.ผู้รับจ้าง.คือ.บริษัท.โคเดส.จํากัด 
เบิกจ่ายเงินงวดที่.1.เรียบร้อยแล้ว.ครบกําหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่.17.สิงหาคม.2562.บริษัทฯ.ส่งมอบงานแล้ว 
อยู่ระหว่างจัดทําบันทึกตรวจรับ 
   4) จ้างพัฒนาระบบ.จํานวน.2.รายการ..(ศสท.ดําเนินการ).ระบบสารสนเทศทางด้านบริหาร
องค์กร และระบบจัดเก็บและนําเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล. ผู้รับจ้าง คือ 
บริษัท.บิซโพเทนเชียล.จํากัด.เบิกจ่าย.2.งวด.งวดที่.1.ครบกําหนดวันที่.29.มิถุนายน.2562 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว.
งวดที่.2.งวดสุดท้าย.ครบกําหนดวันที่.27.ตุลาคม.2562  

5) จ้างพัฒนาระบบงาน.จํานวน.4.รายการ.สรุปรับราคาฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
เป็นเงินทั้งสิ้น 39,282,375 บาท รายละเอียดดังน้ี.(5.1).พัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช 
รับราคาจากบริษัท โคเดสก์ จํากัด.เป็นเงิน 1,651,460.บาท.ระยะเวลาดําเนินงาน.210.วัน.กรมฯ.ลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 3 งวด.(5.2).พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรร่วมกับข้อมูล 

เชิงแผนที่ ... 
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เชิงแผนที่ (Spatial.database).รับราคาจากบริษัท.เอส.ดับบลิว.เทค.แอนด์.มีเดีย.จํากัด.เป็นเงิน.12,560,000.บาท.
ระยะเวลาดําเนินงาน.270.วัน.กรมฯ.ลงนามในสัญญาเม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 4 งวด.(5.3).พัฒนา
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรสําหรับเกษตรกรรายบุคคล.(Personalized.data).รับราคาจากกลุ่มร่วมทํางาน
อัญญ่า.คอนซัลต้ิง.เป็นเงิน 23,870,915.บาท ระยะเวลาดําเนินงาน.365.วัน กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2562 เบิกจ่าย 3 งวด.(5.4).พัฒนาระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทําเกษตรสมัยใหม่.
รับราคาจากบริษัท.สเต็ม.เอ็ดดูเคช่ัน.แอนด์.คอนซัลแตนท์.จํากัด.เป็นเงิน.1,200,000.บาท.ระยะเวลาดําเนินงาน.
240.วัน กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 4 งวด 
สรุปเงินงบลงทุนเหลือจ่าย.(รอบที่.2).จํานวนทั้งสิ้น.2,889,812.บาท กรมฯ อนุมัติตัดคืนเงินเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างกองคลังโอนจัดสรร และเปลี่ยนแปลงรายการ เพ่ือจ้างพัฒนาระบบ 3 ระบบ คือ 1) ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเชิญชวนระหว่างวันที่ 13 – 20 สิงหาคม 2562 กําหนดย่ืน
เสนอราคาวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มีบริษัทย่ืนเสนอราคา จํานวน 9 ราย 2) ระบบตรวจสอบและติดตามสถานะ
หนี้สินของกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเชิญชวนระหว่างวันที่ 16 – 25 สิงหาคม 2562 กําหนดย่ืนเสนอราคา
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 3) ระบบควบคุมนิติกรรมกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเชิญชวนระหว่างวันที่ 19 – 26 
สิงหาคม 2562 กําหนดย่ืนเสนอราคาวันที่ 27 สิงหาคม 2562 

6) จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Passbook จํานวน 86 เครื่อง วงเงิน 1,978,000 บาท กรมฯ  
อนุมัติเงินงบลงทุนเหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว (อยู่ระหว่างกองคลังโอนจัดสรร และเปลี่ยนแปลงรายการ) จัดซื้อโดยวิธี  
e-bidding ประกาศเชิญชวนระหว่างวันที ่20 – 27 สิงหาคม 2562 กําหนดยื่นเสนอราคาวันที ่28 สงิหาคม 2562. 
  งบดําเนนิงาน ปี 2562 
  1).งบบริหารจัดการ ค่าจ้างเหมาบริการ.และค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร.(12.เดือน).ได้รับงบประมาณ 
จํานวน 1,059,791 บาท ใช้ไป 1,053,789.14 บาท คงเหลือ 6,001.86 บาท  
  2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์.วงเงิน.192,600.บาท 
สรุปรับราคากับ บริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด เป็นเงิน 192,600 บาท ครบกําหนดส่งมอบงาน 30 กันยายน 2562 
  3) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแบตเตอรี่ (UPS) จํานวน 80 ก้อน วงเงิน 234,544 บาท  
สรุปรับราคากับ บริษัท แอพเวิร์คส์ จํากัด เป็นเงิน 234,544 บาท อยู่ระหว่างส่งผูกพันเงิน และจัดทําใบสั่งซื้อ 
  4).ค่าใช้จ่ายในการจ้างพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร.500,000.เล่ม.วงเงิน.5,000,000.บาท 
จ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว 
  5).โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.งวดที่.1.และ 2 ได้รับงบประมาณ 
จํานวน 15,182,288 บาท ใช้ไป 15,005,055.08 บาท คงเหลือ 177,232.92 บาท ซึ่งมีแผนการใช้เงิน ดังน้ี.
(5.1).ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ/ติดตามงาน.จํานวน.117,232.92.บาท.(แผนติดตามงาน – กวข. จํานวน 40,000 บาท 
และงานเกษตรสร้างชาติ.จํานวน.50,000.บาท).(5.2).จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์.จํานวน 
60,000 บาท 
  6) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้รับงบประมาณ 2 ครั้ง  
จํานวน 400,000 บาท ใช้ไป 345,704.08 บาท คงเหลือ 54,295.92 บาท 
  7) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนการดําเนินงานเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนิน
โครงการจัดทําแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ (เงินเบิกแทน ส.ป.ก.) จํานวน 106,600 บาท ใช้ไป 21,026 บาท 
คงเหลือ.85,574.บาท.ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ.เงินใช้ได้ถึงสิ้นปีงบประมาณ.หากใช้ไม่หมด 
ให้คืนภายในเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งมีแผนออกติดตามงานในเดือนกันยายน 2562 จํานวน 2 ครั้ง ไม่ทราบว่า 
จะใช้เงินในส่วนน้ีได้หรือไม่ ประธาน ประสานกองส่งเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
เรื่องการใช้เงิน 
 
           8) จ้างเหมา ... 
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8) จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2562 ดําเนินการดังน้ี  
(8.1) จ้างเหมาฯ จํานวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561) กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน).ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว.(8.2).จ้างเหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.(เดือนมกราคม.–.เดือนกุมภาพันธ์.2562) 
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ้างต่อเน่ือง) กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างรายเดิม  
ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (8.3) จ้างเหมาฯ จํานวน 7 เดือน (เดือนมีนาคม – เดือนกันยายน 2562)  
จ้างโดยวิธี e-bidding วงเงิน 10,207,750 บาท กรมฯ ลงนามกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
เป็นเงิน 9,010,470 บาท (เดือนละ 1,287,210 บาท) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สัญญาจ้างเลขที่ 
6/2562 ส่งเบิกจ่ายงวดที่ 5 (เดือนกรกฎาคม 2562) เรียบร้อยแล้ว 

9) จ้างเหมาบริการดูแล และบํารุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี 2562  
แยกเป็น (9.1) จ้างเหมาฯ จํานวน 2 เดือน เงิน 685,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (9.2) จ้างเหมารวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุการทํางานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาและออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในใหม่ .(Redesign.Network 
Topology) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานและจํานวนบุคลากรที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน งบประมาณ 500,000 บาท 
กําหนดส่งมอบงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ส่งบันทึกตรวจรับและอนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
(9.3) จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือดําเนินการเข้าตรวจสอบแก้ไขปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จํานวน 2 คน 
จํานวน.10.เดือน.เป็นเงินทั้งสิ้น.300,000.บาท.กรมฯ.จ้างเดือนละ.15,000.บาทต่อคนต่อเดือน.เบิกจ่ายรายเดือน 
(9.4) จ้างเหมาบริการระบบคลาวด์ เพ่ือใช้ประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดเก็บข้อมูล 
สํารองและกู้คืนระบบ จํานวน 7 เดือน (เดือนมีนาคม – เดือนกันยายน 2562) กรมฯ ทําสัญญากับบริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย.จํากัด.(มหาชน).เป็นเงิน.689,080.บาท.เบิกจ่ายรายเดือน.รวม.7.เดือน.อยู่ระหว่างจัดทําบันทึกตรวจรับงาน
งวดที่ 4-5 (เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2562) (9.5) จ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาพร้อมรับประกัน 
ตัวอุปกรณ์ทําความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบสํารองไฟฟ้าระบบเฝ้าระวัง ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์เครือข่าย
และสายสัญญาณ Fiber Optic พร้อมการต่อใบรับรอง SSL และซอฟต์แวร์ Antivirus รวมถึงการจัดหาเจ้าหน้าที่ 
เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ข้างต้น.เป็นระยะเวลา.10.เดือน.งบประมาณ.850,000.บาท  
กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท คอม เทรดด้ิง จํากัด เป็นเงิน 800,000 บาท 
(วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562 เบิกจ่าย 5 งวดๆ ละ 2 เดือนๆ ละ 160,000 บาทต่องวด)  
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 4 งวด คงเหลืออีก 1 งวด 
  นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ รายงานว่า กองคลัง แจ้งการปิดรับใบสําคัญ 1) การโอนจัดสรร
งบประมาณทุกกรณี ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 2) ปิดรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  
กรณีจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
(เงินเหลือจ่าย) รวมถึงใบสําคัญ หากทําเร่ืองเบิกจ่ายไม่ทันต้องทําเรื่องขออนุมัติกรมฯ เป็นกรณีๆ ไป 3) ปิดรับ
ใบสําคัญเบิกเงินสด/ใบแจ้งหน้ี รวมถึงค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเดือนกันยายน 2562 
(แจ้งจํานวนเงินที่ขอเบิก) ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 4).การยืมเงินราชการ.ภายในวันที่.6.กันยายน.2562.
ยกเว้นการยืนเงินโดยใช้บัตรเครดิตราชการในเดือนกันยายน.2562 ให้ใช้สัญญายืมเงินราชการปกติ คือโอนเงินเข้า
บัญชีกรุงไทย.ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.ขอความร่วมมือทุกกลุ่มส่งใบสําคัญเบิกเงินสด/ใบแจ้งหน้ี 
ถึงฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 ประธาน กรณีติดตามงานในเดือนกันยายน 2562 ให้ทําเรื่อง
ยืมเงิน 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มตทิีป่ระชุม 1. รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 
 2. มอบกลุ่มทีม่ีงบประมาณคงเหลือหารือฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
           3.2 ผลการ ... 
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 3.2 ผลการดาํเนนิงานประจําเดือนสิงหาคม 2562 

  3.2.1 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ผู้อํานวยการกลุม่ทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงาน 
ดังน้ี 

 1).ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.ปี.2562.ข้อมูล.ณ.วันที่.21 
สิงหาคม 2562 เป้าหมาย 5.7 ล้านครัวเรือน ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร จํานวน 5,061,708 ครัวเรือน.คิดเป็น
ร้อยละ.88.80.ผ่าน.Farmbook.จํานวน.1,541,561.ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.04 ผ่านระบบทะเบียน
เกษตรกรและ.Farmbook.จํานวน.5,619,585.ครัวเรือน.คิดเป็นร้อยละ.98.59.ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล ลงพ้ืนที่ติดตามงานจังหวัดน่าน รับทราบว่า มีพ้ืนที่นอกเหนือเอกสารสิทธ์ิเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก 
และพ้ืนที่ต้องการให้เก็บพิกัดแปลง 4 จุด ประธาน ปัจจุบันมีมาตรการช่วยเหลือทุกพ้ืนที่ ข้อมูลพ้ืนที่นอกเหนือ
เอกสารสิทธ์ิจึงมากขึ้น ให้ทําการทดสอบการเก็บพิกัดแปลง 4 จุดพร้อมจับเวลาการปฏิบัติงาน ผู้อํานวยการกลุ่ม
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ อาจจะเพ่ิมในส่วนของการส่งภาพถ่ายพร้อมพิกัดแปลง เพ่ือการตรวจสอบอีกวิธีหน่ึง 
 2).ผลการดําเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 
ดําเนินการ ข้อมูลผ่านการตรวจสอบ (โครงการฯ) 258,641 ครัวเรือน 379,170 แปลง 1,791,022.13 ไร่ 
คณะกรรมการฯ.ระดับอําเภอลงนาม.257,928.ครัวเรือน.377,974.แปลง.1,787,314.15.ไร่.ซึ่งดําเนินการ 
ส่งข้อมูลให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 มิถุนายน 2562) 1,784 ครัวเรือน 
2,618.แปลง.15,527.53.ไร่.ครั้งที่.2.(วันที่.1.กรกฎาคม.2562).13,581.ครัวเรือน.19,393.แปลง.101,568.ไร่ 
ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 กรกฎาคม 2562) 50,555 ครัวเรือน 73,592 แปลง 354,208.17 ไร่ และคร้ังที่ 4 (วันที่ 31 
กรกฎาคม.2562).140,129.ครัวเรือน.206,574.แปลง.868,366.36.ไร่.ครั้งสุดท้ายจะส่งข้อมูลในเดือนสิงหาคม.2562 
ประมาณ 60,000 ครัวเรือน 
  3) การปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกร ดําเนินการ (1) ระบบนําเข้าจาก Doae 
Farmbook อัตโนมัติ (2) รายงานพืชเศรษฐกิจ ปี 2562 (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสําปะหลังโรงงาน) 
จําแนกตามขนาดเน้ือที่ จําแนกตามเดือนปลูก จําแนกตามเดือนที่คาดว่าจะเก็บเก่ียว (3) จัดทําระบบยืนยันและแก้ไข 
โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2561/62 ซึ่งได้
ทําหนังสือแจ้งจังหวัดตรวจสอบข้อมูลใน 3 กรณี (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562) คือ (1) เกษตรกรมีการเพาะปลูก
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 จํานวน 2 รอบ (2) เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 1 สิทธ์ิ แต่รับสิทธ์ิ
เกินพ้ืนที่ที่ระบุในเอกสารสิทธ์ิ (3) ไม่พบเลขที่บัญชีเกษตรกร ทั้งน้ี ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ส่งข้อมูลให้ยืนยัน 85,523 ครัวเรือน 157,347 แปลง ยืนยันแล้ว 61,157 ครัวเรือน 114,509 แปลง คงเหลือ 
24,366 ครัวเรือน 42,838 แปลง 
 4) รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 
ด้านพืช ระยะเวลาดําเนินงาน 210 วัน (วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 – 21 มกราคม 2563) กําหนดส่งมอบงาน 
จํานวน 3 งวด งวดที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 งวดที่ 2 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 และงวดที่ 3 วันที่ 21 
มกราคม 2563 ซึ่งดําเนินการประชุมร่วมกับกองแผนงานและบริษัท โคเดสก์ จํากัด จํานวน 5 ครั้ง คือ วันที่ 4 11 
18 และวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
การตรวจสอบข้อมูลกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สามารถดําเนินการได้หรือไม่ เพราะ Service 
ที่ ปภ. ให้มาไม่มีรายละเอียดหมู่ที่ นางอาธิดา รักวงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรจะนําทีมเข้าหารือกับ ปภ. 
ประธาน ประสาน ปภ. เรื่องรายละเอียดหมู่ที่ (หาก ปภ.ไม่มีข้อมูลให้ทําระบบให้เจ้าหน้าที่บันทึกหมู่ที่ในระบบ)  
และประสานหน้าห้องรองฯ นัดวันหารือ 
 5).มาตรการจํากัดสารอันตราย.3.ชนิด.ดําเนินการจัดทําระบบเติมพิกัด.XY.ในแปลง 
ทบก. โดยคัดเลือกแปลงที่ยังไม่ได้ระบุพิกัด และจัดทํารายงานแสดงเป้าหมายการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 7 กลุ่มพืช 
           ตามกลุ่ม ... 
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ตามกลุ่มของ 3 สาร (พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง และปาล์มนํ้ามัน) รวมเป้าหมายในการ
ดําเนินการ 1.7.ล้านครัวเรือน.ดําเนินการแล้ว.1,397,281.ครัวเรือน.คิดเป็นร้อยละ.78.88.ทั้งน้ี.จะติดตามจังหวัด
ที่ผลการดําเนินการไม่ถึงร้อยละ 70 ณ ปัจจุบันมีจังหวัดแม่ฮ่องสอน (40%) อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ 
(60%).ที่ยังไม่ผ่านตัวช้ีวัดเกษตรจังหวัด.ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีแต่ไม้ผล.และข้าวโพดแล้ง.(ยังไม่ถึงฤดูกาล) 
แต่ตัวช้ีวัดไม่ได้ตัดข้อมูลข้าวโพดแล้ง จะขอหารือผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก่อนส่งตัวช้ีวัด 
 6) การเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ (Linkage Center) ดําเนินการ (1) จัดทําชุดข้อมูลทะเบียนเกษตรกร สําหรับให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ 
(แทนที่ข้อมูลเดิม).จํานวน.1.ชุดข้อมูล.(2).นําเข้าข้อมูลเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร.จํานวน.2,657.คน  
ในฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ.(Linkage.Center).สําหรับการตรวจสอบข้อมูลประชาชนกับกรมการปกครอง 
(3) ให้บริการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) จํานวน  
5 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมการขนส่งทางบก และกระทรวงยุติธรรม ทั้งน้ี จะขอเช่ือมโยงข้อมูล
เกษตรกรชายขอบกับกรมการปกครองต่อไป 
  7) สมุดทะเบียนเกษตรกร จํานวน 1,000,000 เล่ม ส่งมอบทั้งหมด 4 งวด 
งวดที่ 1 จํานวน 200,000 เล่ม (11 จังหวัด) และงวดที่ 2 จํานวน 200,000 เล่ม (27 จังหวัด) จัดส่งเรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ 3 จํานวน 300,000 เล่ม (19 จังหวัด) อยู่ระหว่างดําเนินการจัดส่ง และงวดที่ 4 จํานวน 300,000 เล่ม 
(20 จังหวัด) เริ่มจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบวันที่ 22 23 และวันที่ 27 สิงหาคม 2562 
  8) การจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Passbook และสมุดทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม  
(1) เครื่องพิมพ์ Passbook จํานวน 86 เครื่อง ขึ้นประกาศเชิญชวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พิจารณาผลวันที่ 29 สิงหาคม 2562 คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 
(2) สมุดทะเบียนเกษตรกร จํานวน 500,000 เล่ม อยู่ระหว่างการขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 

     3.2.2.กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
                                      1).สรุปสถานการณ์การเพาะปลูกพืชในภาวะฝนทิ้งช่วง ปี 2562 (ข้าว ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน) ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เน้ือที่ทั้งหมด 86,905,885 ไร่ เน้ือที่
ปลูกแล้วทั้งหมด 79,336,100 ไร่ สามารถยืนต้นถึงวันเก็บเก่ียว 68,492,126 ไร่ อาจจะตาย (นํ้าไม่พอ) 
9,770,820 ไร่ เสียหายสิ้นเชิงแล้ว 1,073,154 ไร่ ประธาน เพ่ิมรายงานภัยธรรมชาติในการรายงานผู้บริหาร 
                                      2) เปรียบเทียบข้อมูลเนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2562 ระหว่าง.รต..กับ.ทบก.. 
ตัดยอดข้อมูลวันที่ 21 สิงหาคม 2562 แบ่งเป็น ข้าว.พืชไร่.และไม้ผล เช่น ข้าวนาปี ข้อมูล.รต..สูงกว่า.ทบก..จํานวน 
4,836,266 ไร่ ยางพารา ข้อมูล รต. สูงกว่า ทบก. จํานวน 9,841,568 ไร่ อ้อยโรงงาน ข้อมูล.รต..สูงกว่า.ทบก..จํานวน 
5,686,264 ไร่ 
                                      3) ให้บริการข้อมูล.ประจําเดือนสิงหาคม.2562.ตัดยอด.ณ.วันที่.21.สิงหาคม.2562 
แบ่งออกเป็น.4.ช่องทาง.คือ.(1).ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร.ปัจจุบันมีผู้สมัคร 
เข้าใช้.984.ราย.เพ่ิมจากเดือนกรกฎาคม.2562.จํานวน.109.ราย.มีการเข้ารับบริการข้อมูล.จํานวน.524.ครั้ง 
วัตถุประสงค์เพ่ือรายงานสถานการณ์การผลิต.(48%).ศึกษาวิจัย.(39%).วางแผนงานโครงการ (10%) อ่ืนๆ.(3%) 
ข้อมูลที่มีการขอมากที่สุด 3 อันดับแรก.:.ข้าวนาปี.ข้าวนาปรัง ข้าวไร่ ตามลําดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด.86.8%.(2).เว็บไซต์.www.agriinfo.doae.go.th มีการเข้ารับบริการข้อมูล จํานวน 4,652 ครั้ง.ความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 54.7% ข้อมูลที่มีการขอมากที่สุด.3.อันดับแรก.:.ข้อมูลภาวะการผลิตพืช (รต.)  
           ปี 2559 ... 
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ปี 2559 การปลูกพืช ปี 2561. และการปลูกพืช ปี 2561 ย้อนหลัง 5 ปี  ตามลําดับ (3) E-mail.ผู้ขอรับบริการ
ข้อมูล จํานวน 163 ราย ส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชน 31.7% ข้อมูลที่มีการขอมากที่สุด 3 อันดับแรก : ไม้ผล พืชไร่ 
ไม้ยืนต้น ตามลําดับ ความพึงพอใจต่อคุณภาพข้อมูลอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 88.9%.ความพึงพอใจต่อความเร็ว 
ในการจัดส่งอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด.95.2%.(4).หนังสือราชการ.ผู้ขอรับบริการ.จํานวน.1.ราย คือ กรมการข้าว 
ขอข้อมูลสถานการณ์การเพาะปลูกพืชในภาวะฝนทิ้งช่วง ปี 2562 
                                      4) ระบบบรกิารข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการทําเกษตรสมัยใหม่. 
กรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามสัญญากับบริษัท สเต็ม เอ็ดดูเคช่ัน แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด พัฒนาระบบบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทําเกษตรสมัยใหม่ (สัญญาเลขที่ 16/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562) วงเงิน 
1,200,000 บาท ส่งมอบงาน 4 งวด (งวด 1 สิ้นสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2562) ระยะเวลาดําเนินการ 240 วัน 
ดําเนินการ (1) ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 กรกฎาคม 2562) Kick-off พิจารณาแผนการ
ดําเนินงานและรายละเอียดโครงการพัฒนาโมเดลพยากรณ์การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยรูปแบบจําลอง 
AquaCrop (2) ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 กรกฎาคม 2562) วิเคราะห์ Requirement 
ข้อมูลเพ่ือนําเข้าโมเดล และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (3) ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 3 (วันที่ 13 
สิงหาคม.2562).ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ.และแผนการเก็บข้อมูลเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ 
ตําบลซับพุทรา.อําเภอชนแดน.จังหวัดเพชรบูรณ์.และตําบลบัลลังก์.อําเภอโนนไทย.จังหวัดนครราชสีมา.บริษัทฯ  
ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 
 5) ผลการดําเนินงานดา้นแผนที ่
           5.1) ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทลั.ตัดยอดขอ้มลูวันที่.21.สิงหาคม.2562 

 ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ปี 2562 เป้าหมาย 1 ล้านแปลง  
ดําเนินการได้ จํานวน 1,125,458 แปลง ประธาน ปี 2563 เก็บตกในพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 

 ผลการวาดผังแปลงแบบสะสม 4 ปี จํานวน 13,824,739 แปลง 
 การตรวจสอบ Error ของข้อมูลผังแปลง พบรูปแบบของข้อมูล 

เชิงพ้ืนที่ไม่ใช่รูปเหลี่ยมปิด 1,017 แปลง รูปร่างของแปลงผิดปกติ 1,331 แปลง แปลงที่วาดอยู่นอกพ้ืนที่ประเทศไทย 
156,590 แปลง และแปลงที่มีพ้ืนที่น้อยกว่า 0.25 ไร่ หรือมากกว่า 500 ไร่ 421,326 แปลง 
           5.2).จัดทําช้ันข้อมูลใหม่ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร.(SSMAP) 
จํานวน.2.ช้ันข้อมูล.คือ.การคาดการณ์ปริมาณฝน.3.เดือน.(ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา).และข้อมูลคุณภาพนํ้าบาดาล 
(ข้อมูลจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล) 
           5.3) การประยุกต์ใช้ข้อมูลกับระบบสารสนเทศอ่ืนๆ 

 จัดทําแผนที่คาดการณ์นํ้าฝนในพ้ืนที่เกษตรกรรมจากข้อมลูผังแปลงฯ  
แผนที่คาดการณ์นํ้าฝนในพ้ืนที่ศักยภาพนํ้าบาดาล เพ่ือสนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการสถานการณ์ภาวะ 
ฝนทิ้งช่วง ปี 2562 

 จัดทําแผนที่การวิเคราะห์พ้ืนที่ฝนน้อยกว่า 200mm/เดือน  
จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือสนับสนุนการปลูกพืชใช้นํ้าน้อยในสถานการณ์ภาวะฝนทิ้งช่วง 

 บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จัดทําข้อมูลบ่อขุดเจาะ  
และพ้ืนที่เหมาะสมของนํ้าบาดาลในพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ ่เพ่ือใช้วางแผนสําหรับการหาแหล่งนํ้าในภาวะฝนทิ้งช่วง 

 จัดทําแผนที่รายงานการส่งข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง สนับสนุน 
ให้กับพืช 10 ลําดับแรกของการวาดแปลงทั้งหมด (จากทัง้หมด 512 พืช)  
     5.4) ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรร่วมกับ
ข้อมูลเชิงแผนที่ (Spatial Database) กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ว่าจ้าง บริษัท เอส ดับบลิว เทค แอนด์มีเดีย จํากัด 
           พัฒนาระบบ ... 
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พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรร่วมกับข้อมูลเชิงแผนที่.(Spatial.Database).สัญญาจ้างเลขที่ 14/2562 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 วงเงิน 12,560,000 บาท กําหนดส่งมอบงาน 4 งวด ระยะเวลาดําเนินการ 270 วัน 
                                      6) งานอ่ืนๆ 

 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์ 
แห่งชาติ จัดทําองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ในกล่องเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเกษตร (Learning Box) 
และได้รับการประสานงานในการแนะนําการใช้งานกล่องเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าที่
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เจ้าหน้าที่แปลงใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลนาคู 
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และร่วมงานการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตสับปะรด ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ศพก. ตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในส่วนเน้ือหาของกรมฯ กําลังรวบรวมในเรื่อง 3 สาร และโครงการสําคัญ 
ของรัฐบาล เบ้ืองต้นเห็นควรย้าย Server มาไว้ที่กรมฯ เพ่ือความสะดวกในการเพ่ิม Content และดาวน์โหลดเน้ือหา
เพ่ิมเติม ทั้งน้ี ได้ประสาน กคค. ขอเน้ือที่บน Server เรียบร้อยแล้ว 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 

 3.2.3  กลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศ นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา รายงานผลการดําเนินงาน 
ดังน้ี 

1) งานจ้างพฒันาระบบสารสนเทศ  
 (กลุ่มที่ 1) จํานวน 2 ระบบ กับ บริษัท โคเดสก์ จํากัด วงเงิน  

1,073,500.บาท.ตามสัญญาจ้างเลขที่.4/2562.ลงวันที่.18.กุมภาพันธ์.2562.กําหนดส่งมอบงาน.180.วัน 
ครบกําหนดวันที่ 17 สิงหาคม 2562 (1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (RBM) 
กองแผนงานรับผิดชอบ ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 (2) พัฒนาระบบโครงการคลินิก
เกษตรเคล่ือนที่ กองส่งเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร รับผิดชอบ ประชุมตรวจรับงาน
งวดที่ 2 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 

 (กลุ่มที่ 2) จํานวน 2 ระบบ กับ บริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด วงเงิน  
1,100,000 บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ศสท.สจ.5/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 กําหนดส่งมอบงาน 180 วัน 
ครบกําหนดวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 (1) ระบบสารสนเทศ
ทางด้านบริหารองค์กร (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) สํานักงานเลขานุการกรม รับผิดชอบ นัดประชุมในวันที่ 27 
สิงหาคม 2562 (2) พัฒนาระบบจัดเก็บและนําเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
(การรายงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบ นัดประชุมเมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม 2562 

 (กลุ่มที่ 3) จํานวน 2 ระบบ คือ พัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามหน้ีสิน 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดซองวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และพัฒนาระบบควบคุมนิติกรรมกรมส่งเสริมการเกษตร 
เปิดซองวันที่ 28 สิงหาคม 2562 

2) งานพฒันาระบบสารสนเทศ 
 ระบบเรียนรู้ด้วยตนเองของเกษตรกรการขออนุญาตใช้สารเคมีตามมาตรการ 

จํากัดการใช้สารอันตราย (e-Learning) โดยระบบ Moodle ผู้ลงทะเบียนเรียน 6,162 ราย เข้าเรียน 1,192 ราย 
ทําแบบทดสอบ 620 ราย ทดสอบผ่าน (15 คะแนนขึ้นไป) 569 ราย นายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์ ได้เข้าร่วมประชุม
กับนายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และนางศิริวรรณ หวังดี ผู้เช่ียวชาญฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 
           ซึ่งผู้ทรง ... 
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ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องการทราบว่า เกษตรกรผ่านการอบรมจากกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านช่องทางใดบ้าง (เป็นข้อมูล
ย้อนกลับ) ประธาน ให้ทํารายงานเพ่ิม 

 ระบบรายงานการระบาดศัตรูพืชรายสัปดาห์ ประกอบด้วย ระบบรายงาน 
การระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดหลายจุด (Fall Armyworm) ในข้าวโพด และพ้ืนที่สํารวจการระบาดของโรคใบด่าง
มันสําปะหลัง นายพรชัย ทุราช ช้ีแจงเพ่ิมเติม ระบบรายงานฯ เข้าใช้งานด้วย ec ค้นหาเลขประจําตัวประชาชน 
โดยตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิก) กรณีไม่พบข้อมูลเกษตรกร/ข้อมูลแปลง
สามารถบันทึกผ่านระบบรายงานฯ และพร้อมเปิดใช้งานในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม 2562  
นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง ให้ดึงข้อมูลพิกัด x y มาจากระบบทะเบียนเกษตรกร ประธาน กรณีไม่พบข้อมูลเกษตรกร 
ให้มีหน้าจอแจ้งให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ระบบทะเบียนเกษตรกร วันรุ่งขึ้นค่อยมาแจ้งในระบบรายงานฯ 
และขอรายงานเชิงแผนที่ แสดงในระบบฯ  

 ระบบฐานข้อมูลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมประชุมหารือกับรอง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2 และกองส่งเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
(กพวศ . )  ในการทําระบบฐานข้อมูลจิตอาสาพระราชทาน  904 วปร .  ในส่วนของเ จ้าหน้าที่ ในสัง กัด 
กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือรายงานกระทรวงฯ โดยเบ้ืองต้นนําข้อมูลจิตอาสาจากไฟล์ excel (จํานวน 4,008 ราย 
ตรวจสอบข้อมูลกับระบบ DPIS) ที่ กพวศ.ได้ทําการสํารวจนําเข้าฐานข้อมูล (จํานวน 3,090 ราย) และทําเป็นระบบ
ออนไลน์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงข้อมูลที่เว็บไซต์ https://jitarsa.doae.go.th 

 ระบบศูนย์เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้รับ 
แจ้งจากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ให้พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลศูนย์เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เน่ืองจากพัฒนามาต้ังแต่ปี 2559 และมีการเพ่ิมเติมแบบบันทึกข้อมูล เป็นการพัฒนา
ระบบใหม่ทั้งหมด 

 ระบบฐานงานวิจัยส่งเสริมการเกษตร เป็นระบบในการนําเสนอผลงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยร่วมกับกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร ดําเนินการจัดทําแบบบันทึกและกระบวนการข้ันตอนการดําเนินงาน ซึ่งจะมีการทดสอบระบบภายใน 
สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 รวมถึงการเข้าร่วมอบรมการเช่ือมโยงข้อมูลแบบ API กับระบบ TARR ของหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 

 3.2.4 กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
    1) Cyber Security  

 แจ้งเตือนอัพเดท Windows เพ่ือป้องกันช่องโหว่ Remote Desktop  
ทั้งน้ี ได้นําข่าวแจ้งเตือนเผยแพร่ที่เว็บไซต์ URL.:.https://cybersecurity.doae.go.th ด้วยแล้ว 

2) Computer and Network  
 ระบบอินเตอร์เน็ต.ปริมาณการใช้วงจรสื่อสารและโทรคมนาคม  

เดือนกรกฎาคม 2562 ใช้งานประมาณ 610 Mbps การใช้งานทั้งปริมาณเข้าและออกพอๆ กัน 
 ผลสํารวจความพึงพอใจต่อการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปี 2562 

สํารวจระหว่างวันที่ 7 – 16 สิงหาคม 2562 ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ แบบสํารวจระดับกอง/สํานัก 89 แบบ
ระดับสสก.และจังหวัด 513 แบบ (1) ระดับกอง/สํานัก ผลการสํารวจระดับมากที่สุด เพศชาย 63 แบบ คิดเป็น 
ร้อยละ 71 ระดับอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 46 การใช้งานระบบอินเตอร์ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
           โดยเฉล่ีย ... 
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โดยเฉลี่ย.7.ช่ัวโมง/วัน.คิดเป็นร้อยละ.28.10.การใช้อินเตอร์เน็ตที่เก่ียวข้องกับงาน.โดยเฉล่ีย.4.ช่ัวโมง/วัน  
คิดเป็นร้อยละ 25 การใช้อินเตอร์เน็ตที่ไม่เก่ียวข้องกับงาน โดยเฉล่ียน้อยกว่า 1 ช่ัวโมง/วัน ร้อยละ 56 ความพึงพอใจ
ในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตในภาพรวม พอใจปานกลาง ร้อยละ 67.42 ไม่พอใจ ร้อยละ 1.12 (2) ระดับสสก. 
และจังหวัด ผลการสํารวจระดับมากที่สุด ความพึงพอใจในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตในภาพรวม พอใจปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 52 มีการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการในพ้ืนที่โดยตรง มี คิดเป็นร้อยละ 74 การจัดหาระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้กรมส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ 51 ประธาน ความไม่พึงพอใจ 
ต่อการใช้บริการอินเตอร์เน็ตในภาพรวม ให้ตรวจสอบว่า หน่วยงานไหน เพ่ือดําเนินการแก้ไข 

3) งานที่ได้รับมอบหมาย.(1).ระบบส่งต่อ/ตรวจแก้หนังสือราชการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร.(Shared.Directory).ความก้าวหน้าการดําเนินงานต้ังแต่วันที่.1.พฤศจิกายน.2561  
ถึง.20.สิงหาคม.2562.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร.จํานวน.178.เรื่อง.กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ.จํานวน.172 เรื่อง 
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ.จํานวน.46.เรื่อง.กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ.จํานวน.165.เรื่อง.กลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล.จํานวน.88.เรื่อง 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการของประธาน 
   3.2.5  กลุ่มพฒันานวัตกรรมดิจิทลั ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผล 
การดําเนินงาน ดังน้ี 
    1) ผลการดาํเนินงานปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกรผา่นแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook 
ปี.2562.ข้อมูลตัดยอด.ณ.วันที่.21 สิงหาคม 2562.ดาวน์โหลดระบบ Android 816,120 เครื่อง (ต้ังแต่วันที่ 22 
สิงหาคม 2560) ดาวน์โหลดระบบ ios 42,700 เครื่อง (ต้ังแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562) ให้บริการ 33,873,999 ครั้ง 
ใช้แจ้งข้อมูลการเพาะปลูก การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว 1,535,107 ครัวเรือน ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกษตรกรแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรใน Farmbook 
ประธาน ศึกษาและดําเนินการตามข้อคิดเห็นของรองอธิบดีฯ  
    2) ดําเนินการจัดทําคู่มือฉบับใหม่ของแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook  
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล ประกอบด้วยข้อหัวการแจ้งปลูก ติดตามผลและถ่ายภาพแปลง ทั้งน้ี จะดําเนินการต่อ 
ในเรื่องของการซื้อสารเคมีตามเง่ือนไขต่อไป 
    3) ระบบจํากดัการใชส้ารเคมี 3 ชนดิ (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) 

 รายงานสรุปภาพรวมท้ังประเทศ ข้อมลู ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562  
1) รายงานสรุปยอดห้องอบรม รอบที่ 13,337  จํานวน 627,671 ที่น่ัง ผู้ลงทะเบียน 63,212 ราย 2) รายงาน
การเลือกประเภทการอบรม.อบรมกับวิทยากรครู.ข.จํานวน.63,212.ราย.เรียนรู้ด้วยตนเอง.E-learning.จํานวน.
6,435.ราย มีความรู้และขอเข้าสอบ จํานวน 84,443 ราย ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเรียนรู้หรือซื้อสารเคมี จํานวน 
5,438 ราย รวมทั้งสิ้น จํานวน 159,528 ราย 3) รายงานผลการสอบเพ่ือเข้าร่วมมาตรการฯ รอบที่ 19,850 
จํานวน 1,152,558 ที่น่ัง ผู้สมัครสอบ 150,718 ราย สอบผ่าน 90,431 ราย 

 ปัญหาการใช้งานระบบ 1) เกษตรกรไม่มแีปลงท่ีสามารถเข้าร่วมโครงการได้  
สาเหตุ ไม่มีพิกัดแปลง/พิกัดแปลงไม่ถูกต้อง ไม่อยู่ในพืชที่กําหนด แก้ไขโดยให้เกษตรกร/อําเภอบันทึกพิกัดใหม่ 
ให้ถูกต้อง และช้ีแจงเกษตรกรให้เข้าใจกิจกรรมพืชที่สามารถเข้าร่วมโคงการ 2) อําเภอมีการลบห้องสอบ/ห้องอบรม 
ทําให้เกษตรกรไม่สามารถเลือกอบรม/สอบได้ แก้ไขโดยการล็อคห้องสอบและห้องอบรมในกรณีที่มีเกษตรกรเลือกห้อง
ดังกล่าวแล้ว 3) เกษตรกรมีแปลงปลูกจํานวนมากในระบบ ทบก. เช่น เกษตรกรที่จํานวนแปลงมากกว่า 20 แปลงขึ้นไป 
จะใช้เวลาในการดึงข้อมูลนานทําให้ระบบเกิด Timeout แก้ไขโดยการแจ้งเลขบัตรประชาชนให้แอดมินดําเนินการ 
ดึงข้อมูลแปลง 4) เกษตรกรสอบไม่ผ่าน 2 ครั้งในวันสอบ แก้ไขโดยการแจ้งเลขบัตรประชาชนให้แอดมินดําเนินการ
เปิดรอบสอบพิเศษ 
           4) ผลการ ... 



ห น้ า  | 12 
 
    4) ผลการดําเนินการระบบ E-Learning ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 21 
สิงหาคม.2562.จํานวนผู้ลงทะเบียน.1,239.ราย.แบ่งเป็น.หลักสูตรระดับชํานาญการพิเศษ.จํานวน.200.ราย 
หลักสูตรชํานาญการ.จํานวน.355.ราย.หลักสูตรระดับปฏิบัติการ.จํานวน.68.ราย.หลักสูตรทั่วไป.จํานวน.657.ราย 
และหลักสูตรเสริม จํานวน 779 ราย  
    5) ผลการดํา เนินการแอปพลิเคชัน  Farmgear ระบบบริหารจัดการ
เครื่องจักรกลการเกษตร  

 ตัวช้ีวัด Farmgear แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี สว่นที่ 1 การพัฒนาระบบย่อย 
ของแอปพลิเคชัน Farmgear (รอบ 6 เดือน) ได้แก่ ระบบสําหรับเจ้าของเครื่องจักร ระบบสําหรับเกษตรกร ระบบบริหาร
จัดการข้อมูลโดยเพ่ิมการเก็บรูปภาพและตําแหน่งของเครื่องจักร ระบบบริหารจัดการรายรับ รายจ่ายของเจ้าของ
เครื่องจักรและเกษตรกร และระบบโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันเพ่ือการจองเคร่ืองจักรกลการเกษตร ส่วนที่ 2 การสํารวจ
ความพึงพอใจของการใช้แอปพลิเคชัน Farmgear โดยกําหนดเป้าหมายเป็นเกษตรกรจากระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ จํานวนไม่น้อยกว่า 50 ราย ใน 5 กลุ่มแปลงใหญ่ (รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน) ดังน้ี แปลงใหญ่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์.อําเภอตากฟ้า.อําเภอไพศาลี.จังหวัดนครสวรรค์.แปลงใหญ่มันสําปะหลัง.อําเภอลําสนธิ.จังหวัดลพบุรี 
อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และแปลงใหญ่ข้าว อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 กําหนดเกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการ 
มีความพึงพอใจใช้แอปพลิเคชันมากกว่าร้อยละ 60 ผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้แอปพลิเคชันต่อไปมากกว่าร้อยละ 50 
ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจแล้ว จํานวน 35 ราย ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระดับดี ร้อยละ 72.2 ผู้ใช้บริการ
มีความต้องการใช้แอปพลิเคชันต่อไป ร้อยละ 55.6 
    6) ความก้าวหน้าการจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป 
ผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market) ปี 2562 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลร่วมกับบริษัท.ไปรษณีย์ไทย.จํากัด  
ได้เข้าร่วมช้ีแจงเรื่องการจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรผ่านระบบออนไลน์.ให้แก่คณะกรรมการคัดแยกผลไม้  
จังหวัดนราธิวาส.และลงพื้นที่เย่ียมชมสวนลองกอง.ที่ใช้นวัตกรรมตัดแต่งก่ิงลองกองเพ่ือให้ก่ิงอยู่ในระดับตํ่า 
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ง่าย 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการ 

 3.3 การดาํเนนิการตามระบบการควบคุมภายใน.ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ 
รายงานผลการดําเนินงาน  

  1) ผลการทดสอบกู้คืนและหาช่องโหว่ของระบบ ณ.ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย. 
(1) ประจําเดือนมิถุนายน 2562 เมื่อวันศุกร์ที่.28.มิถุนายน.2562.เวลา.13.30.น.. ดําเนินการทดสอบกู้คืนระบบ
สารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร.และระบบ.E-Learning.เรียนรู้การใช้สารเคมีตามมาตรการจํากัดการใช้
สารเคมี.3.ชนิด.(2).ประจําเดือนกรกฎาคม.2562.เมื่อวันศุกร์ที่.26.กรกฎาคม.2562.เวลา.10.00.น..ดําเนินการ
ทดสอบกู้คืนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร  

  2) กําหนดการทดสอบกู้คืนข้อมูล.พร้อมทดสอบหาช่องโหว่ของระบบประจําเดือนสิงหาคม.2562.
ในวันที่.30.สิงหาคม.2562 เวลา.10.00.น..ณ.ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย.กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  

3.4.การรบัฟงัข้อคดิเห็นและข้อร้องเรียน ผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร แจ้งต่อที่ประชุม 
เดือนสิงหาคม 2562 ไม่มีเรือ่งร้องเรียน  
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ   
           3.5 การเผยแพร่ ... 
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 3.5.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนสิงหาคม.2562.ได้รายงานในระบบ.http://reportnews.doae.go.th.จํานวน.5.ข่าว (ตัดยอดวันที่.21 
สิงหาคม 2562) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ  
 3.6 การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 นางสาวยุพาพรรณ รกับัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําเดือนสิงหาคม 2562 ดังน้ี  
 1. เข้าร่วมอบรม/สัมมนา  
           1) อบรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแอปพลิเคชัน FAARMis”  
วันที่.1.–.2.สิงหาคม 2562 และวันที่.5.–.7.สิงหาคม.2562.ณ.โรงแรมรามาการ์เด้นส์.กรุงเทพฯ.จัดโดย.ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.(NECTEC).ผู้เข้าอบรม.คือ.เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นายรังสี .มุลิ .จากการอบรม .2.รอบ .เป็นการอบรมพ้ืนฐานในการจัดการ .Server.และต้องศึกษา.Code.เอง  
นายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์ สิ่งที่ได้จากการอบรม คือ การจัดการเก่ียวกับโปรแกรม ต้ังแต่การวางแผน การตรวจสอบ 
รวมทั้งเคร่ืองที่ใช้ในการ Dekdevelop App ที่เป็นมาตรฐาน สามารถนํามาปรับใช้กับทุกระบบของกรมฯ ได้จะดีมาก 
ประธาน อธิบดีสั่งการให้พ้ืนที่ใช้ FAARMis ในการเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (รายใหม่) เพราะสะดวกในการข้ึน
ทะเบียนในพ้ืนที่ โดยใช้แท็ปเล็ต นโยบายคือให้ใช้ FAARMis เมื่อ NECTEC ส่งมอบแล้วหากมีปัญหาและไม่พัฒนาต่อ 
ศสท.จะต้องดําเนินการต่อ.ซึ่งศสท.เขียนโครงการจัดซื้อแท็ปเล็ตเพ่ือใช้งาน.FAARMis.ปัจจุบันซื้อแท็ปเล็ต.3,500.เครื่อง 
คงเหลือที่ต้องซื้อ 2,500 เครื่อง (เกษตรกรรายเดิม ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่าน Farmbook 
เกษตรกรรายใหม่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน FAARMis) มอบ กทก. และ กนก. ดําเนินการในเรื่อง FAARMis 
           2) อบรม.:.ภาษาอังกฤษสําหรับการประชุมและการนําเสนอผลงาน.รุ่นที่.2.วันที่.5.–.10.
สิงหาคม.2562 ณ ศนูย์ภาษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จัดโดย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าอบรม 
คือ นายรุ่งศิริ ประสงค์ 
           3) อบรม : หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ครั้งที่ 3) วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย สํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าอบรม คือ นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ 
           4) อบรม : เชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงาน
ภาครัฐ วันที่ 8, 15 และ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนํ้า กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ผู้เข้าอบรม คือ นางรติยง บาโกะ และนายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ 
           5).สัมมนา.:.เชิงปฏิบัติการการรวมพลคน.ศพก..แปลงใหญ่.และ.Young.Smart.Farmer 
ปี 2562 วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิต้ี จังหวัดชลบุรี จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ผู้เข้าสัมมนา คือ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ และนางสาวยุพา แซ่ช้ือ 
           6) สัมมนา : เชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ จัดโดย บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จํากัด ผู้เข้าสัมมนา คือ นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง 
และนายขัตติยะ พรหมวาส 
           7) สัมมนา : หัวข้อ "Netpoleon Solution Day 2019" วันที่ 20 สงิหาคม 2562  
ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ จัดโดย Netpoleon ผู้เข้าสัมมนา คือ  นางรติยง บาโกะ 
           8) สัมมนา : วิชาการ เรื่อง สานนโยบายและความร่วมมอืสู่การพัฒนาการเกษตร วันที่ 22 
สิงหาคม 2562 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไต้หวัน – ไทย ผู้เข้าสัมมนา คือ นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์  
นางสาวณิวัฒนา ต้ังชนม์จํารัส และนายปวเรศ ทองลอย 
           2. ร่วมเป็น 
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   2. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย  
           1) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ (RW) ระดับเขต ครัง้ที่ 2/2562  
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง วันที่ 27 สงิหาคม 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วิทยากร คือ  
นายสรายุทธ สิริภูษิต 
มติที่ประชุม    รับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อสั่งการ 
 3.6 ความกา้วหน้าการดําเนินงานคณะทาํงานฝา่ยบรกิารความรู้ ในงานเกษตรสร้างชาต ิ
ครั้งที่ 2 นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา รายงาน  
  1. การให้บริการความรู้ด้านการเกษตร “PLEARN Library” เป็นการให้บริการความรู้ 
ด้านการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรหรือประชาชนผู้สนใจ สามารถนําไปต่อยอดในการ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตได้ สอดคล้องเหมาะสมกับสังคมเมือง ตกแต่งด้วยโทนสีฟ้านํ้าทะเล และสีขาวสื่อให้เห็นถึงแรง
บันดาลใจ ความทันสมัย  
  2. กิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) บริการความรู้ทางการเกษตร นิทรรศการ แนะนํา
การเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ รวมท้ังการบริการเอกสารความรู้ด้านการเกษตร สื่อมัลติมีเดียออนไลน์ผ่าน
ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (Application DOAE Farmbook , Application Smart Check, SSMap, ทะเบียน
เกษตรกร) 2) บริการห้องสมุดความรู้การเกษตร จุดลงทะเบียนรับเอกสารความรู้ทางการเกษตร ผ่านระบบการรับ
ลงทะเบียน.(ระบบลงทะเบียนการขอรับบริการสามารถใช้บัตรประชาชนแบบ Smart.Card.เพ่ือแสดงข้อมูลช่ือ.ช่ือสกุล 
โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม) ศูนย์บริการร่วม กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือรับเอกสารหรือส่งต่อไปยังคลินิกบริการ
คําแนะนํา 3) คลินิกบริการคําแนะนําการปลูกผัก คลินิกให้คําแนะนําสําหรับผู้เข้าร่วมงานที่มีปัญหาสอบถามเร่ือง
การเกษตร โดยจัดทีมนักวิชาการมาประจําให้คําปรึกษาทุกวัน วันละ 3 ท่าน เช่น ด้านพืช ด้านการอารักขาพืช 
และอ่ืนๆ 4) สาธิตเกร็ดความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะผักจิงจูฉ่าย (ทุกวันๆ ละ 2 รอบ วิทยากรจากกองขยาย 
พันธ์ุพืช) และสาธิตการล้างผักอย่างไรให้สะอาดปลอดภัยจากสารเคมี (ทุกวันๆ ละ 1 รอบ วิทยากรจากกองส่งเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย.พร้อมทั้งจัดทําหนังสือขอความร่วมมือนักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากกอง/สํานัก 
ที่เก่ียวข้องร่วมปฏิบัติงานประจําส่วนการบริการความรู้ด้วยแล้ว 
  3. กิจกรรมนันทนาการ ดําเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการ จํานวน 4 วัน วันละ 3 รอบ 
พร้อมจัดหาของรางวัลที่สื่อถึงการจัดงานสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 4 ชนิด จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 
1,000 ช้ิน จะมีป้ายแสดง QR Code แสดงข้อมูล 3 เรื่อง คือ การใช้ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร แนะนําช่องทาง
การให้บริการองค์ความรู้ด้านงานส่งเสริมการเกษตร และสุขภาพดีด้วยจิงจูฉ่าย ปลูกง่าย รายได้งาม 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
 3.7 โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
นางอนงค์นาฏ.ศรีรัตนา.กําหนดจัดสัมมนาฯ.วันที่.5.–.7.กันยายน.2562.ณ.โรงแรมเมธาวลัย.อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี.ประธาน นโยบายไม่ให้ไปทุกคน แต่ละกลุ่มจะต้องมีคนอยู่สแตนบาย 
มติที่ประชุม    รับทราบ  

เลกิประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 ....................................................             .................................................... 
   (นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)                                                           (นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ) 
    ผู้จดรายงานการประชุม                                   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


