รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 8/2562
เมื่อวันศุกร์ท่ี 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2
ผูม้ าประชุม
1. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
2. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ
3. นายสรายุทธ สิริภูษิต
4. นายรุ่งศิริ ประสงค์
5. นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
6. นายวรวุฒิ อ้อยหวาน
7. นางสาววันเพ็ญ ชำนาญ
8. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง
9. นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์
10. นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา
11. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย
12. นายพรชัย ทุราช
13. นางรติยง บาโกะ
14. นายกิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์
15. นายรังสี มุลิ
16. นายกฤษณะ พูลทรัพย์
17. นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน
18. นายขัตติยะ พรหมวาส
19. นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์
20. นางสาวกิตติยา รินเพ็ง
21. นางสาวยุพาพรรณ รักบัว
22. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์
23. นายฐิติพงษ์ วรสวัสดิ์
24. นางสาวภูรีนุช ไกรรมย์
25. นางสาวอุษณา หวาหาบ
26. นายณรงค์ รักอาชีพ
27. นางสาวชิลาวัลย์ เผ่ามุนี
28. นายสุฤชัย คล้ายเชียงราก
29. นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์
30. นางสาวไกลกังวล เพชระบูรณิน
31. นางสาววัลย์ศิริ ไทยแท้
32. นายปาณัสม์ จรูญรัตน์
33. นายนิรันดร อ่อนน้อมดี
34. นายนนทกานต์ ตรันเจริญ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
35. นายปฐม ...
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35. นายปฐม บุญทองนุ่ม
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
36. นายปวเรศ ทองลอย
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
37. นางสาวสิริรชา แก้วหย่อง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
38. นางสาวสุดสงวน ไพยรัตน์
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
39. นายศักรินทร์ อุ่นทานนท์
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
40. นางจีรวรรณ หนูเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ
41. นางสาวณัฏฐกานต์ นนทสด
เจ้าพนักงานธุรการ
42. นายประพนธ์ จิ้วจิ้น
นักสถิติ
43. นายวีรภัทร ทวีทรัพย์
นักสถิติ
44. น.ส.ศาธิญา เกตุปั้น
นักสถิติ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอรุณชัย ศิริทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ประชุม
2. นายภูบดี ศิวาวงศ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ติดงานด่วน
3. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ
นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ
ติดงานด่วน
4. นายพิศาล สองมณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ติดงานด่วน
5. นายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ติดงานด่วน
6. นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนม์จำรัส
นักสถิติ
ติดงานด่วน
7. นางสาวชมภู่ สนนุช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ติดงานด่วน
8. นางอาธิดา รักวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ลาพักผ่อน
9. นางสาวปิยะพร ชึลเลอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ลาพักผ่อน
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดประชุม
ประจำเดือนตุลาคม 2562 และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 กรมฯ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) นายรุ่งศิริ ประสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
2) นายวรวุฒิ อ้อยหวาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล.ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
3) นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
รายละเอียดตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1568/2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
ประธาน.การขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.ผู้อำนวยการกลุ่มต้องมีประสบการณ์
ด้าน Hard ware และ Soft ware โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทำงานทุก 2 ปี ตาม Career Path
1.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติงานกลุ่มทะเบียน
เกษตรกร คือ นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รายละเอียดตามคำสั่ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 8/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562
ที่ประชุม รับทราบ.
1.3 กรมฯ ...
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1.3 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไปพลางก่อ น ในรายการโครงการขึ้นทะเบียนและปรั บปรุง ทะเบียนเกษตรกร จ้างเหมาบริการระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตแบบองค์กร จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ.งบบริหารจัดการ.และโครงการระบบส่ง เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ซึ่งรายการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ TOR เดิม และผู้รับจ้างรายเดิม
ที่ประชุม รับทราบ.
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอรายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร
ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการนำรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 พร้อมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมครั้งที่ .8/2562.ขึ้นระบบ.Meetbox.ของศูนย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ที่เว็บไซต์ http://ictc.meetbox.doae.go.th ไม่มีผู้แก้ไขรายงานฯ
มติที่ประชุม มอบกลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบรายงานการประชุม แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปแก้ไขภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 งบประมาณปี 2562 และงบประมาณปี 2563 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
งบลงทุน ปี 2562
1) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.ส่งมอบพัสดุและส่งเบิกจ่ายครบแล้วทุกรายการ
2) จ้างพัฒนาระบบงาน.จำนวน.2.รายการ รวมเป็นเงิน 1,073,500 บาท (2.1).พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร.เป็นเงิน 531,500 บาท (2.2).พัฒนาระบบโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่.เป็นเงิน 542,000 บาท ผู้รับจ้าง.คือ.บริษัท.โคเดส.จำกัด เบิกจ่ายเงินงวดที่.1.และงวดที่ 2
เรียบร้อยแล้ว
3) จ้างพัฒนาระบบ.จำนวน.2.รายการ..(ศสท.ดำเนินการ).รวมเป็นเงิน 1,100,000 บาท
(3.1).ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารองค์กร.เป็นเงิน.540,000.บาท.(3.2).ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล. เป็นเงิน 560,000 บาท ผู้รับจ้าง คือ บริษัท.บิซโพเทนเชียล.จำกัด.
เบิกจ่าย.2.งวด.งวดที่.1. เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว.งวดที่.2.งวดสุดท้าย.ครบกำหนดวันที่.27.ตุลาคม.2562
4) จ้ า งพั ฒ นาระบบงาน.จำนวน.4.รายการ.เป็ น เงิ น ทั ้ ง สิ ้ น 39,282,375 บาท
(4.1).พั ฒ นาระบบข้อ มู ล เกษตรกรผู้ ป ระสบภั ยพิบ ั ติ ด้ า นพื ช ทำสั ญ ญาจ้ างกับ บริ ษั ท โคเดสก์ จำกั ด .เป็นเงิน
1,651,460.บาท.ระยะเวลาดำเนินงาน.210.วัน.กรมฯ.ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่.25.มิถุนายน.2562.เบิกจ่าย.3.งวด.
งวดที่ 1 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 ครบกำหนดวันที่ 23 ตุลาคม 2562 (4.2).พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรร่วมกับข้อมูลเชิงแผนที่.(Spatial.database).ทำสัญญาจ้างกับบริษัท.เอส.ดับบลิว.เทค.แอนด์.มีเดีย.จำกัด
เป็นเงิน.12,560,000.บาท.ระยะเวลาดำเนินงาน.270.วัน.กรมฯ.ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เบิกจ่าย 4 งวด.งวดที่ 1 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 ครบกำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 (4.3).พัฒนา
ระบบวิเคราะห์ข้อ มูลทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายบุคคล.(Personalized.data).ทำสัญ ญาจ้างกับ กลุ่ม
ร่วมทำงานอัญญ่า.คอนซัลติ้ง.เป็นเงิน 23,870,915.บาท ระยะเวลาดำเนินงาน.365.วัน กรมฯ ลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่.22.กรกฎาคม 2562.เบิกจ่าย.3.งวด.งวดที่.1.ครบกำหนดวันที่.20.กันยายน.2562.ส่งบันทึกตรวจรับ
งวดที่.1.เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่.30.กันยายน.2562.(4.4).พัฒนาระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำเกษตร
สมัยใหม่.ทำสัญญากับ บริษัท.สเต็ม.เอ็ดดูเคชั่น.แอนด์.คอนซัลแตนท์.จำกัด.เป็นเงิน.1,200,000.บาท.ระยะเวลา
ดำเนินงาน.240.วัน กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 4 งวด งวดที่ 1.เบิกจ่ายเงิน
เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ทุกรายการที่ยังไม่ถึงกำหนดเบิกจ่าย ได้ทำการส่งกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพันไว้แล้ว
เงินเหลือจ่าย ...
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เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ปี 2562
1) จ้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการเกษตร (e-bidding) กรมฯ
ลงนามในสัญญากับบริษัท.เจเอ็ม.แอนด์.เจเอ็ม.โซลูชั่น.จำกัด.เป็นเงิน.456,549.บาท.สัญญาเลขที่.ศสท.สจ.7/2562
ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 กำหนดส่งมอบ 150 วัน เบิกจ่าย 2 งวด
2) จ้างพัฒนาระบบควบคุมนิติกรรมกรมส่งเสริมการเกษตร (e-bidding) กรมฯ ลงนาม
ในสัญญากับบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เป็นเงิน 738,880 บาท สัญญาเลขที่ ศสท.สจ.8/2562 ลงวันที่ 25
กันยายน 2562 กำหนดส่งมอบ 180 วัน เบิกจ่าย 2 งวด
3) จ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามสถานะหนี้สินของกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมฯ ลงนามในสัญญากับบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เป็นเงิน 810,000 บาท สัญญาเลขที่ ศสท.สจ.10/2562
ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 กำหนดส่งมอบ 180 วัน เบิกจ่าย 2 งวด ประธาน รองอธิบดีฯ คนที่ 2 ให้เปลี่ยนชื่อ
ระบบงานฯ นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ได้หารือผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ แจ้งว่า ให้แนบรายงานการประชุม พร้อมอ้างมติ
การประชุม และให้บริษัทฯ ระบุว่าไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดำเนินการ
4) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Passbook จำนวน 86 เครื่อง (e-bidding) กรมฯ ลงนามในสัญญา
กับบริษัท นิปด้า กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 1,696,780 บาท สัญญาเลขที่ ศสท.สซ.3/2562 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562
ส่งมอบ 60 วัน ครบกำหนดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
ทั้งนี้ ทุกรายการได้ทำการผูกพันเงินและโหลด PO พร้อมกับส่งกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพันไว้แล้ว
งบดำเนินงาน ปี 2562
1).งบบริหารจัดการ ค่าจ้างเหมาบริการ.และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.(12.เดือน).ได้รับงบประมาณ
จำนวน 1,059,791 บาท ใช้ไป 1,058,346.14 บาท คงเหลือ 1,444.86 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์.วงเงิน.192,600.บาท
ทำสัญญากับ บริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด เป็นเงิน 192,600 บาท ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 30 กันยายน 2562
กันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพันไว้แล้ว
3) ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด ซื ้ อ แบตเตอรี่ (UPS) จำนวน 80 ก้ อ น วงเงิ น 234,544 บาท
ทำสัญญากับ บริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด เป็นเงิน 234,544 บาท ครบกำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ 7 ตุลาคม 2562
กันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพันไว้แล้ว
4).ค่าใช้จ่ายในการจ้างพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร.500,000.เล่ม.วงเงิน.5,000,000.บาท
จ้างโดยวิธีคัดเลือกทำสัญญากับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเงิน 5,000,000 บาท เบิกจ่าย
3 งวด กันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพันไว้แล้ว
5).โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.งวดที่.1.และ 2 ได้รับงบประมาณ
จำนวน 15,182,288 บาท ใช้ไป 15,146,443.4 บาท คงเหลือ 35,844.60 บาท
6) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้รับงบประมาณ 2 ครั้ง
จำนวน 400,000 บาท ใช้ไป 399,567.68 บาท คงเหลือ 432.32 บาท
7) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนิน
โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ (เงินเบิกแทน ส.ป.ก.) จำนวน 106,600 บาท ใช้ไป 50,550.50 บาท
คงเหลือ.56,049.50.บาท.แจ้งเรื่องตัดคืนกรมฯ
8) จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2562 เหลือเบิกจ่ายงวดที่ 7
(เดือนกันยายน 2562) กันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพันไว้แล้ว
9) จ้างเหมาบริการดูแล และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี 2562
แยกเป็น (9.1) จ้างเหมาฯ จำนวน 2 เดือน เงิน 685,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (9.2) จ้างเหมารวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
พร้อมแนวทาง ...
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พร้ อ มแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาและออกแบบระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ภ ายในใหม่ .(Redesign.Network
Topology) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานและจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน งบประมาณ 500,000 บาท
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (9.3) จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดำเนินการเข้าตรวจสอบแก้ไ ขปัญหาเครื่องคอมพิว เตอร์
ลูกข่าย จำนวน 2 คน จำนวน.10.เดือน.เป็นเงินทั้ง สิ้น .300,000.บาท.กรมฯ.จ้างเดือนละ.15,000.บาทต่อ คน
ต่อเดือน.เบิกจ่ายรายเดือน (9.4) จ้างเหมาบริการระบบคลาวด์ เพื่อใช้ประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริม
การเกษตร จัดเก็บข้อมูล สำรองและกู้คืนระบบ จำนวน 7 เดือน (เดือนมีนาคม – เดือนกันยายน 2562) กรมฯ
ทำสัญญากับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย.จำกัด.(มหาชน).เป็นเงิน.689,080.บาท.เบิกจ่ายรายเดือน.รวม.7.เดือน
เหลือเบิกจ่ายงวดที่ 7 (เดือนกันยายน 2562) กันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพันไว้แล้ว (9.5) จ้างเหมาบริการดูแล
บำรุง รักษาพร้อมรับประกันตัวอุปกรณ์ท ำความเย็น .ระบบไฟฟ้า.ระบบสำรองไฟฟ้าระบบเฝ้าระวัง .ระบบรักษา
ความปลอดภัย อุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ Fiber Optic พร้อมการต่อใบรับรอง SSL และซอฟต์แวร์ Antivirus
รวมถึงการจัดหาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ข้างต้น.เป็นระยะเวลา.10.เดือน.งบประมาณ.
850,000.บาท กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นเงิน
800,000 บาท (วั น ที ่ 1 ธั น วาคม 2561 – วั น ที ่ 30 กั น ยายน 2562 เบิ ก จ่ า ย 5 งวดๆ ละ 2 เดื อ นๆ ละ
160,000 บาทต่องวด) เหลือเบิกจ่ายงวดที่ 5 (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2562) กันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพันไว้แล้ว
งบดำเนินงาน ปี 2563 (ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)
1. งบบริหารจัดการ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าซ่อมแซม และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) ได้รับงบประมาณจำนวน 302,000 บาท
ใช้ไป 7,110 บาท คงเหลือ 294,890 บาท
2. ค่าจ้างเหมาบริการ.สำหรับระยะเวลา.6.เดือน.(เดือนตุลาคม.2562.–.เดือนมีนาคม.2563)
ได้รับงบประมาณจำนวน.137,000.บาท.ใช้ไป.132,000.บาท.คงเหลือ.5,000.บาท.(จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
2 คน เบิกจ่ายรายเดือนๆ ละ 11,000 บาท/คน)
3. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ.สำหรับระยะเวลา.6.เดือน.(เดือนตุลาคม.2562.–.เดือนมีนาคม.2563)
ได้รับงบประมาณจำนวน 30,000 บาท เบิกจ่ายรายเดือน
4. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.(ครั้งที่ 1).สำหรับระยะเวลา.6.เดือน
(เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) ได้รับงบประมาณจำนวน 8,434,960 บาท ใช้ไป 5,092,662.40 บาท
คงเหลือ 3,321,609.60 บาท (4.1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน/การใช้โปรแกรมทะเบียน
เกษตรกร ปี 2563 จำนวน 360,360 บาท (4.2) ประชาสัมพันธ์ ติดตามนิเทศ ประชุม อบรม สัมมนา จัดทำ
เอกสารคู ่ ม ื อ วั ส ดุ ส ำนั ก งาน จำนวน 245,100 บาท ใช้ ไ ปแล้ ว 32,848 บาท คงเหลื อ 212,252 บาท
(4.3) จ้างเหมาบริการดูแลระบบฐานข้อมูลหลัก ปี 2563 จำนวน 7,613,500 บาท ฝ่ายบริหารทั่วไปจะได้ แจ้ง
ยอดเงิ น ให้ ก องคลั ง ทราบ.เพื ่ อ แจ้ ง ทำสั ญ ญาฯ.กั บ .บจก.ดี พ ร้ อ ม.คอนซั ล ติ ้ ง .ระยะเวลา.4.เดื อ น.จำนวน
4,864,502.40.บาท.คงเหลื อ .2,748,997.60.บาท.(4.4).จ้ า งเหมานั ก วิ ช าการเกษตร.(จ้ า งเหมาบริ ก าร
รายเดือน 6 เดือน) จำนวน 216,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่ง จ้ าง (จ้างเหมา 2 คน เบิกจ่ายรายเดือนๆ ละ
18,000 บาท/คน เป็นเงินทั้งสิ้น 216,000 บาท)
5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ครั้งที่ 1) สำหรับระยะเวลา 6 เดือน
(เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) ได้รับงบประมาณจำนวน 500,000 บาท ใช้ไป 7,980 บาท
คงเหลือ 492,020 บาท
6. จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร.ปี.2563.สำหรับระยะเวลา.6.เดือน
(เดื อ นตุ ล าคม 2562 – เดื อ นมี น าคม 2563) ได้ ร ั บ งบประมาณจำนวน 7,705,800 บาท ได้ แ จ้ ง ยอดเงิ น
ให้กองคลังทราบแล้ว เพื่อแจ้ง บมจ.กสท โทรคมนาคม สำหรับทำสัญญาจ้างฯ ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนตุลาคม 2562
ถึงเดือนมีนาคม 2563) จำนวน 5,065,380 บาท คงเหลือ 2,640,420 บาท
7. จ้างเหมา ...
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7. จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี 2563
ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563) แยกเป็น (7.1) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา
พร้อมรับประกันตัวอุปกรณ์ทำความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบเฝ้าระวัง ระบบรักษาความปลอดภัย
อุปกรณ์เครือข่ายและสำยสัญญาณ Fiber.Optic พร้อมการต่อใบรับรอง SSL และซอฟต์แวร์ Antivirus รวมถึงการ
จัดหาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ข้างต้น กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติรับราคาในวงเงิน
320,000 บาท กั บ บริ ษ ั ท คอม เทรดดิ ้ ง จำกั ด (7.2) จ้ า งเหมาบริ ก ารระบบป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์
กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติรับราคา ในวงเงิน 385,200 บาท กับบริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด (7.3) จ้างเหมาบริการ
บุคคลเพื่อดำเนินการเข้าตรวจสอบแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจำนวน 2 คน กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติ
รับราคาในวงเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) กับนายสมศักดิ์ ฉิมช้าง และนายกำชัย บุญประเสริฐ
(7.4) จ้างเหมาบริการระบบคลาวด์ เพื่อใช้ประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดเก็บข้อมูล
สำรองและกู้คืนระบบ ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติรับราคาในวงเงิน 393,760 บาท (สามแสนเก้าหมื่น
สามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) กับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริหารทั่วไปทำหนังสือขอกรมฯ เพื่ออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณฯ เรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน
3.2 ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2562
3.2.1 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดำเนินงาน
ดังนี้
1).ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.ปี.2563.ข้อมูล.ณ.วันที่.24
ตุ ล าคม.2562.เป้ า หมาย.5.7.ล้ า นครั ว เรื อ น.ผ่ า นระบบทะเบี ย นเกษตรกร.จำนวน.218,877.ครั ว เรื อ น
คิดเป็นร้อยละ.3.84.ผ่าน.Farmbook.จำนวน.9,750.ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.17 ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร
และ.Farmbook.จำนวน.227,940.ครัวเรือน.คิดเป็นร้อยละ.4.00.
2) ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2562/63
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ข้าว ผลการบันทึก 4,402,992 ครัวเรือน 8,367,587 แปลง ผ่านการตรวจสอบ
4,162,124.ครัวเรือน.7,847,796.แปลง.ปาล์มน้ำมัน .ผลการบันทึก.317,693.ครัวเรือน.569,642.แปลง
ผ่านการตรวจสอบ 260,244 ครัวเรือน 455,419 แปลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลการบันทึก 329,859 ครัวเรือน
520,031.แปลง.ผ่านการตรวจสอบ.214,731.ครัวเรือน.337,990.แปลง.มันสำปะหลัง.ผลการบันทึก.472,016.ครัวเรือน.
658,014.แปลง.ผ่านการตรวจสอบ.321,394.ครัวเรือน.447,726.แปลง.ยางพารา.ผลการบันทึก.980,023.ครัวเรือน
1,603,805.แปลง.ผ่ า นการตรวจสอบ.396,111.ครั ว เรื อ น.600,568.แปลง.อ้ อ ยโรงงาน.ผลการบั นทึก
305,497 ครัวเรือน 544,307 แปลง ผ่านการตรวจสอบ 195,483 ครัวเรือน 366,934 แปลง
3) ผลการโอนเงินโครงการภาครัฐฯ ปี 2562/63 (1) โครงการช่วยเหลือต้นทุน
การผลิตไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ข้อมูลเกษตรกร (ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562) 4,402,992 ครัวเรือน
8,367,587 แปลง 59,936,189.67 ไร่ ส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.(ธ.ก.ส.)
4,023,029 ครัวเรือน 7,587,766 แปลง 55,659,225.33 ไร่ ผลการโอนเงิน (ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562)
3,999,386 ครัวเรือน จำนวนเงิน 23,929.52 ล้านบาท ไม่สามารถโอนได้ 23,643 ครัวเรือน กรณีข้อมูล
ไม่สมบูรณ์และไม่มีบัญชี ประธาน ผู้บริหารมีนโยบายไม่ตรวจสอบข้อมูล (2) โครงการประกันรายได้ เกษตรกร
ผู ้ ป ลู ก ข้ า ว.ปี . 2562/63.รอบที่ . 1.ส่ ง ข้ อ มู ล ให้ . ธ.ก.ส..(รอบที่ . 1).394,586.ครั ว เรื อ น.749,515.แปลง
4,618,794.06 ไร่ ผลการโอนเงิน (ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562) 349,300 ครัวเรือน จำนวนเงิน 9,411.15 ล้านบาท
ไม่สามารถโอนได้ 8,903 ครัวเรือน กรณีข้อมูลไม่สมบูรณ์และไม่มีบัญชี (3) โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน
ปาล์มน้ำมัน ปี 2562 – 2563 ส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. (รอบที่ 1) (วันที่ 8 ตุลาคม 2562) 288,067 ครัวเรือน
449,940 ...
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449,940 แปลง 3,657,404.28 ไร่ ผลการโอนเงิน (ณ.วันที่.17.ตุลาคม.2562).254,667.ครัวเรือน.จำนวนเงิน.
1,351.05.ล้านบาท.ไม่สามารถโอนได้.33,400.ครัวเรือน กรณีข้อมูลไม่สมบูรณ์และไม่มีบัญชี
4) รายงานความก้าวหน้า การพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
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 (กำหนดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับฯ.วันที่.29.ตุลาคม.2562).และงวดที่.3.วันที่.21.มกราคม.2563.ซึ่งดำเนินการประชุมร่วมกับกองแผนงาน
และบริษัท.โคเดสก์.จำกัด.จำนวน.8.ครั้ง.ประธาน.เชิญจังหวัดใกล้เคียง.(ระดับผู้ใช้งาน).ร่วมทดสอบการใช้งานระบบฯ
5) การจั ด ซื ้ อ เครื ่อ งพิม พ์ Passbook และสมุ ด ทะเบี ยนเกษตรกรเพิ ่มเติม
(1).เครื่องพิมพ์ .Passbook.จำนวน.86.เครื่อง.ทำสัญญากับบริษัท .นิปด้า.กรุ๊ป.จำกัด.เป็นเงิน.1,696,780.บาท
วงเงินงบประมาณ.1,978,000.บาท.สิ้นสุดสัญญาวันที่.24.พฤศจิกายน.2562.กำหนดส่งมองเครื่องพิมพ์ฯ.วันที่.28
ตุลาคม.2562.(2).สมุดทะเบียนเกษตรกร.จำนวน.500,000.เล่ม.ทำสัญญากับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.จำกัด
เป็นเงิน.5,000,000.บาท.วงเงินงบประมาณ.5,000,000.บาท.ส่งมอบงาน.3.งวด.งวดที่.1.จำนวน.150,000.เล่ม
ครบกำหนดวันที่ 26 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ แจ้งส่งมอบวันที่ 28 ตุลาคม 2562 คาดว่าจะมีการปรับ เนื่องจาก
การตรวจรับต้องรอเอกสารการตรวจนับจากจังหวัด ซึ่งบริษัทฯ รับทราบเรื่องการปรับแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน
3.2.2.กลุ่มวิเคราะห์ ข้อ มู ลสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
1).สรุปสถานการณ์การเพาะปลูกพืชในภาวะฝนทิ้งช่วง.ปี.2562.(ข้าว.ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์.มันสำปะหลัง.อ้อยโรงงาน).ข้อมูล.ณ.วันที่.7.ตุลาคม.2562.(ปิดการรายงาน).เนื้อที่ทั้งหมด.87,967,225 ไร่
เนื้อที่ปลูกแล้วทั้งหมด 84,586,967 ไร่ สามารถยืนต้นถึงวันเก็บเกี่ยว 78,086,051 ไร่ อาจจะตาย (น้ำไม่พอ)
2,600,967 ไร่ เสียหายสิ้นเชิงแล้ว 3,899,949 ไร่
2) จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร.ปี.2562.ข้อมูล.ณ.วันที่.24
ตุลาคม.2562.ข้าวตรวจสอบแล้ว.จำนวน.4,162,124.ครัวเรือน.จากจำนวน.4,402,992.ครัวเรือน.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตรวจสอบแล้ว จำนวน 260,244 ครัวเรือน จากจำนวน 317,693 ครัวเรือน มันสำปะหลังตรวจสอบแล้ว จำนวน
321,394 ครัวเรือน จากจำนวน 472,016 ครัวเรือน ปาล์มน้ำมันตรวจสอบแล้ว จำนวน 260,244 ครัวเรือน
จากจำนวน 317,693 ครัวเรือน ทั้งนี้ ได้ประสานกลุ่มทะเบียนเกษตรกร จัดทำรายงานข้อมูลเกษตรกรที่ไม่ถูกส่ง
ให้ ธ.ก.ส. ในระบบทะเบียนเกษตรกร ประธาน ให้หมายเหตุด้วยว่า ข้อมูลที่ไม่ถูกส่งเพราะเหตุใด พร้อมวิธีการแก้ไข
และจะส่งข้อมูลได้เมื่อไหร่
3) ให้บริการข้อมูล.ประจำเดือนตุลาคม.2562.ตัดยอด.ณ.วันที่.24.ตุลาคม.2562
แบ่ง ออกเป็น.4.ช่องทาง.คือ.(1).ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร.ปัจจุบันมี ผู้สมัคร
เข้าใช้.1,184.ราย.เพิ่มจากเดือนกันยายน.2562.จำนวน.200.ราย.มีการเข้ารับบริการข้อมูล.จำนวน.189.ครั้ง
วัตถุประสงค์ เพื ่อ ศึก ษาวิ จัย .(51%).รายงานสถานการณ์การผลิต .(22%).การปฏิ บั ติง าน (14%) อื่นๆ.(13%)
ข้อมูลที่มีการขอมากที่สุด 3 อันดับแรก.:.ข้าวนาปี.ข้าวนาปรัง ข้าวไร่ ตามลำดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก.83%.(2).เว็บไซต์ .www.agriinfo.doae.go.th มีการเข้ารับบริการข้ อมู ล จำนวน 2,285 ครั้ง.ความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 55% ข้อมูลที่มีการขอมากที่สุด .3.อันดับแรก.:.การใช้ที่ดินทางการเกษตร
ปี.2559.การปลูกพืชที่สำคัญ .10.ชนิด และราคาตลาด.ปี.2561.ตามลำดับ.(3).E-mail.ผู้ ขอรับบริการข้ อ มู ล
จำนวน.82.ราย.ส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชน.31.7%.ข้อมูลที่มีการขอมากที่สุด.3.อันดับแรก.:.ไม้ผล.พืชไร่.ไม้ยืนต้น
ตามลำดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพข้ อ มู ล อยู่ ใ นระดั บ มากถึง มากที ่ ส ุ ด 90.3%.ความพึ ง พอใจต่ อ ความเร็ว
ในการจัดส่งอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด.92.7%.(4).หนังสือราชการ.ผู้ขอรับบริการ.จำนวน.7.ราย
4) การจัดส่ง...
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4) การจัดส่งข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
(1) โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 – 2563
(1.1) รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ปี 2561 จำนวน 263,107 ครัวเรือน 413,900 แปลง เนื้อที่ให้ผลผลิต 3,373,173.38 ไร่ (1.2) รอบที่ 1
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 (เพิ่มเติม) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม
น้ำมัน.ปี.2561.ที่มีเนื้อที่ให้ผลผลิตมากกว่า.15.ไร่.และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ.ภายหลัง.จำนวน.24,960.ครัวเรือน
36,040 แปลง เนื้อที่ให้ผลผลิต 284,230.90 ไร่
(2) โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต
2562/2563 ระยะเวลาโครงการวั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 ส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ธ นาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 9 ครั้ง รวมทั้ง สิ้น 4,023,172 ครัวเรือน 7,587,766 แปลง
55,631,984.40 ไร่
(3) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว.ปี.2562/63.รอบที่.1.ครั้งที่ 1
ข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำแนกตามกลุ่มพันธุ์รายประเทศที่ความชื้น 15% และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อน
วันที่.16.ตุลาคม.2562.จั ด ส่ง ข้อ มู ลเมื่ อวัน ที่ .8.ตุล าคม.2562.ข้อมู ลรวมทั ้ง ประเทศ.394,586.ครัวเรื อ น
749,515 แปลง 7,578,483.36 ไร่
(4) โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 ข้อมูลเกษตรกร
และข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ .ปีการผลิต.2561/62.จำนวน.91,878.ครัวเรือน
489,736 แปลง 4,916,446.21 ไร่ จำนวนสมาชิก 546,560 ราย และปีการผลิต 2562/63 จำนวนเกษตรกร
102,461 ครัวเรือน 163,579 แปลง 1,689,994.76 ไร่ จำนวนสมาชิก 175,263 ราย
5) ผลการดำเนินงานด้านแผนที่
5.1) ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล.
• ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ปี 2562 เป้าหมาย 1 ล้านแปลง
ดำเนินการได้ จำนวน 1,210,090 แปลง
• ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล.ปี.2563.เป้าหมาย.1.ล้านแปลง
ดำเนินการได้ จำนวน 9,295 แปลง ประธาน 1) ใช้หลักเกณฑ์ใดในการตั้งเป้าหมาย 2) ผังแปลงข้าว ปี 2563
มีโอกาสได้.100%.หรือไม่.เนื่องจากสสน.ได้จัดทำระบบเคลมประกันผ่านภาพถ่ายดาวเทียม.หมายความว่า.ต้องมีผังแปลง
ข้าว 100% จึงจะสามารถเคลมประกันได้ หากวาดไม่ครบจะไม่สามารถเคลมประกันได้ มีทางแก้ไขอย่างไร พร้อมให้วาด
แปลงผ่าน.Farmbook.เหมือน.FarmMis.ส่งข้อมูลเข้าระบบ.SSMAP.ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
1).ตั้งให้สอดคล้องกับจำนวนแปลงที่จังหวัดมี.ใช้ฐานข้อมูลปีที่ผ่านมาประกอบ.2).ใช้ผังแปลงของกรมเป็นแปลงตั้งต้น
หากไม่มีให้เจ้าหน้าที่ตำบลวาดเพิ่ม.นางสิริลักษณ์.น้อยเคียง.ดำเนินการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนที่ยังไม่วาดแปลง
พบว่า.มีจำนวน.7.1.ล้านแปลง.ประธาน.หากให้เจ้าหน้าที่แผนที่จากสสก.มาระดมวาดแปลงใน 3 จังหวัดที่มีข้อมูลแล้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ต้องมาร์กจุดแปลงแล้วนำเข้าระบบ เพราะระบบไม่สามารถดำเนินการได้
5.2) การประยุกต์ใช้ข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่นๆ จัดทำข้อมูลแผนที่
• แสดงพื้นที่ยังไม่เก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่เขต/นอกเขตชลประทาน
และ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา (นอกเขตชลประทาน)
• แผนการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 (นอกเขตชลประทาน) ได้แก่
ข้าวรอบที่ 2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชไร่ และพืชผัก
พื้นที่...
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• พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยจากภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ปี 2562
• สรุปสถานการณ์การเพาะปลูกพืชในภาวะฝนทิ้งช่วง ปี 2562
แบบรวม 4 พืช (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อย) และแยกรายพืช
• พื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัยที่อาจส่งผลให้ข้าวเสียหาย
จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบกับ กษ.02 โดยแบ่งเป็นข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมขัง 2 สัปดาห์ขึ้นไปและน้ำ
ท่วมขังเกิน 5 วัน
• แสดงเนื้อที่เสียหายจากอุทกภัยภาคใต้ในรอบ.3.ปี.(ปี.2560.–.2562)
• แสดงตำบลที่เสี่ยงต่อการขาดน้ำเพื่อการเกษตร.และสถานะอ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่ที่สนับสนุนการเพาะปลูกในฤดูแล้ง
6) งานอื่นๆ
• จัดอบรมการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายและการจัดการเนื้อหาขององค์ความรู้
กล่ อ งเรีย นรู ้ก ารเพิ่ มประสิท ธิ ภ าพด้ า นการเกษตร.(Learning box).ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ท ุก กลุ ่ม .โดยเชิญ วิท ยากร
จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มาถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งาน
Learning.box.นำเสนอองค์ความรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดีย .ผู้ใช้ง านสามารถเข้าถึง องค์ความรู้ผ่ านอุปกรณ์ต่างๆ.เช่ น
คอมพิ ว เตอร์ โทรศั พ ท์ ส มาร์ ท โฟน หรื อ สมาร์ ท ที วี เมื ่ อ วั น ที่ 24 กั น ยายน 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
• ติดตามการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ
(1) ร่วมงานการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตสับปะรด กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ศพก. อำเภอหัวหิน ตำบลหินเหล็กไฟ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(2) ติดตามงานการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (โรงเรือนมะเขือเทศ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 19
กันยายน 2562 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ประธาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอรายงานผลการ
ดำเนินงานในเชิงคุณภาพว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่
• การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก กรมส่งเสริมการเกษตรอนุญาต
ในการเชื่อมโยงข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.) ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน และข้อมูล Farmer Map จากข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่ง ชาติ โดยมีการประชุมหารือในรายละเอียดร่ว มกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กับเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
การประชุม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม 1. รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน
มติที่ประชุม 2. มอบทีมงานหารือในประเด็นการวาดผังแปลง
3.2.3.กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ.นางอนงค์นาฏ.ศรีรัตนา.รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
1) ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ
• ระบบการประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่
และวิศวกรรมเกษตร นัดประชุมหารือ เพื่อร่วมจัดทำแบบประเมิน โดยมีผู้ทรงฯ เป็นประธาน
• ระบบรายงานการระบาดศัตรูพืชรายสัปดาห์ ประกอบด้วย ระบบรายงาน
การระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดหลายจุด (Fall Armyworm) ในข้าวโพด และพื้นที่สำรวจการระบาดของโรคใบด่าง
มันสำปะหลัง ระบบฯ เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งมติที่ประชุมการขับเคลื่อน
การพัฒนา ...
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การพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 7/2562 ให้รวมระบบรายงานฯ ที่กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
ดำเนินการเข้าด้วยกัน
• ระบบรายงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปี 2562
ดำเนินการประสานข้อมูลในการพัฒนาระบบ.โดยมีขั้นตอนดังนี้.สำรวจแปลง.ตรวจสอบแปลงระบาด.ยืนยันผลจัดทีม
ทำลาย รายงานผลการทำงาน และจ่ายเงินชดเชย ซึ่งดำเนินการจัดทำระบบการรายงานสำรวจแปลง โดยประมวลผล
ข้อมูลเกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมมันสำปะหลังที่ปลูก วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562
เป็นไฟล์ Excel แสดงข้อมูลถึงรายตำบลให้เจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดไปบันทึกข้อมูลกลับเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว
กำลังดำเนินการจัดทำส่วนการยืนยันผลการตรวจสอบแปลงของกรมวิชาการเกษตรต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
• ระบบแผนปฏิบัติการฟื้นฟู.เยียวยา.เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง.และอุทกภัย
ปี.2562.ได้รับคำสั่งเร่งด่วนให้จัดทำระบบเพื่อรับสมัครเกษตรกรตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู.เยียวยา.เกษตรกรผู้ประสบภัย
ฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาระบบฯ
ใน 30 จังหวัด หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล กระทรวงเกษตรฯ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร (สำนัก
ส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร).นายพรชัย.ทุราช.ปัจจุบันรอข้อมูลการเกิดภัยเป็นรายคนจากกรมประมง.และกรมปศุสัตว์
เบื้องต้นดึงข้อมูลรายชื่อเกษตรกรจากผู้ประสบภัยจากภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย เป็น Excel (ระดับตำบล)
มาเป็นฐานข้อมูล และรอกรมการข้าวยืนยันเรื่องแบบ
• การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบทะเบียนสินทรัพย์ ดำเนินการย้ายเครื่อง
Application.ซึ่งเป็น.PHP.version.4.(Browser.ไม่สนับสนุนการทำงาน).เพื่อในระบบสามารถทำงานได้เร็วขึ้น แต่ยังมีปัญหา
ในการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ และการเรียกดูรายงานที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นผลจากการที่ระบบช้าก่อนทำการแก้ไข
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขในส่วน Coding ต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล กลุ่มพัฒนาระบบสินทรัพย์ กองคลัง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล.ปัญหาเกิดจากเงื่อนไขการดึงข้อมูล.จะขอเข้าศึกษาว่าสามารถแก้ไขอะไรได้บ้าง
เนื่องจาก.Server.เป็น.SQL.ประธาน.มอบผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวัตกรรมดิจิทัล.(นายวรวุฒิ.อ้อยหวาน).ศึกษา/แก้ไข
2).ความก้าวหน้างานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ.(งบประมาณเหลือจ่าย.ปี.2562)
• ระบบควบคุมนิติกรรมกรมส่งเสริมการเกษตร วงเงิน 950,000 บาทลงนาม
สัญญากับบริษัท.บิซโพเทนเชียล.จำกัด.เมื่อวันที่.25.กันยายน.2562.ครบกำหนดส่งมอบงาน.180.วัน เป็นเงิน
738,880 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการและกลุ่มงานวินัย นัดประชุม
หารือวันที่ 28 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ขอเลื่อนการประชุมเป็นวันที่ 30 ตุลาคม 2562
• ระบบตรวจสอบและติดตามหนี้สินของกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามสัญญา
กับบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 กำหนดส่งมอบ 180 วัน เป็นเงิน 810,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล กองพัฒนาเกษตรกร และสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เบื่องต้นดำเนินการเก็บ
ข้อมูลความต้องการแล้ว .ซึ่งมติที่ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริม การเกษตร.ครั้ง ที่.7/2562
ให้เปลี่ยนชื่อระบบงานเป็น “ระบบตรจสอบและติดตามโครงการที่มีเงื่อนไขผูกพันของกรมส่งเสริมการเกษตร”
และเพิ่ม กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรเป็นหน่วยงานให้ข้อมูลเพิ่ มเติม
อีกหน่วยงานหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนแปลงชื่อระบบงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล อบรมการใช้งานระบบเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล กองวิจัยและพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบ มติที่ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 7/2562 ให้
เปลี่ยนชื่อระบบตามที่ใช้งานจริง ประธาน ทำไมไม่เปลี่ยนชื่อระบบงานพร้อมกับระบบตรวจสอบและติดตามหนี้สิน
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร อำนาจการอนุมัติต่างกัน แนะนำ
ให้เพิ่มชื่อเล่นเหมือนระบบสารสนเทศทางด้านบริหารองค์กร (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
ระบบสาร ...
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• ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารองค์กร.(สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
อบรมการใช้งานระบบเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรม คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการกอง/สำนัก
สสก.ที่ 1 – 6 และสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุง เทพมหานคร หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สำนักงานเลขานุการกรม
ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 27 ตุลาคม 2562
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน
3.2.4 กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
1) Backup and Recovery & การดำเนินงานควบคุมภายใน
• ผลการทดสอบกู้คืนและหาช่องโหว่ของระบบ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
เวลา.13.30.น..ณ.ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย.ดำเนินการทดสอบระบบเครื่องแม่ข่ายระบบ.Spatial.DATA.(WEB.API)
และระบบเครื่องแม่ข่ายระบบ Spatial DATA (WSL-03)
• กำหนดการทดสอบกู้คืนข้อมูล.พร้อมทดสอบหาช่องโหว่ของระบบ
ประจำเดือนตุลาคม.2562.ในวันที่.30.ตุลาคม.2562 เวลา.10.00.น..ณ.ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย.กลุ่มระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
2) Computer and Network
• ระบบอินเตอร์เน็ต.ปริมาณการใช้วงจรสื่อสารและโทรคมนาคม
เดือนกันยายน.2562.ใช้งานประมาณ.350/60.Mbps.ปริมาณการใช้งานน้อยเนื่องจากไม่มีการประชุม.Conference
• ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไวรัสให้สำนักงานเกษตรจังหวัด.จำนวน.4.จังหวัด
คือ.สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม.ลำพูน.สกลนคร.และสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี.เนื่องจากมีไวรัสโทรจัน
วิ่งในระบบทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้ ดำเนินการแก้ไขโดยการโทรศัพท์ประสานพร้อมรีโมทย์ไปเครื่องที่มีปัญหา
เพื่อปิดการใช้งานขาออก
• การบำรุงรักษาห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย ปี 2562 (10 เดือน)
(1) ซ่อมเปลี่ยน ชุดกรองอากาศ ระบบตรวจจับควัน ความไวสูง ยี่ห้อ VESDA Laser compact (2) ซ่อมเปลี่ยน
Harddisk ของเครื่องแม่ข่าย OLAP และ EIS ยี่ห้อ Hewlett-Packard รุ่น HP ProLiant DL380 G7 Server จำนวน
1 ก้อน (3) ซ่อมเปลี่ยน Harddisk เครื่องแม่ข่าย ยี่ห้อ HP รุ่น Proliant DL380 G7 (020) จำนวน 1 ก้อน (4).ซ่อม
เปลี่ยน.Harddisk.ของเครื่องแม่ข่าย.ยี่ห้อ.HP.รุ่น.Proliant.DL380.G7.(017).จำนวน.3.ก้อน.(5).ซ่อมเปลี่ยน Harddisk
ของเครื่องแม่ข่าย ยี่ห้อ HP รุ่น Proliant DL380 G9 นวน 1 ก้อน (6) ซ่อมเปลี่ยน Power Supply ของอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลภายนอก.ยี่ห้อ.HP.3PAR.StoreServ.7200.2-N.Storage.Base.(7).ซ่อมท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ.
CITEC.รุ่น.CD40A.(8).ซ่อมเปลี่ยน.จอ.Touch.screen.เครื่องปรับอากาศ.ยี่ห้อ.CITEC.รุ่น.CD40A.(9).ซ่อมเปลี่ยน
คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ.ยี่ห้อ.CITEC.รุ่น.CD40A.(10).ซ่อมเปลี่ยน มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ CITEC รุ่น CD40A ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา ประธาน หาราคาแต่ละรายการมาประกอบเพิ่มเติม
3) Digital Literacy
• การดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานสมรรถนะ.ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
(Digital.Literacy).นายรุ่งศิร.ิ ประสงค์.ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”
ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
เนื้อหาการบรรยาย คือ แนะนำระบบงานที่ให้บริการแก่ประชาชนและเจ้าหน้ าที่ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ระบบ
ทะเบียนเกษตรกร ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร รวมถึงการบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมโครงสร้าง
ระบบเครือข่าย ...
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ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและความปลอดภัยในการเข้าใช้ง านอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในงานส่ง เสริม
การเกษตร
4) งานที่ได้รับมอบหมาย.(1) ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
เปิดใช้งานระบบที่.URL.:.https://forecast-ppsf.doae.go.th.ความก้าวหน้าการดำเนินงานเปิดระบบให้ส่วนภูมิภาค
บันทึกข้อมูลบางส่วน.เพื่อให้เจ้า หน้าที ่กองส่ง เสริมการอารักขาพืช และจั ดการดิน ปุ๋ย ตรวจสอบผลการบั น ทึ ก
และรายงานต่ า งๆ.(2).ระบบส่ ง ต่ อ /ตรวจแก้ ห นั ง สื อ ราชการศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร .
(Shared.Directory).ความก้ า วหน้ า การดำเนิน งานตั ้ง แต่ วั นที่ . 1.พฤศจิ ก ายน.2561.ถึ ง .24.ตุ ล าคม.2562
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร.จำนวน.206.เรื่อง.กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ.จำนวน.215.เรื่อง.กลุ่มพัฒนาระบบ
สารสนเทศ.จำนวน.51.เรื่อง.กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ .จำนวน.177.เรื่อง.กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิ ทั ล .
จำนวน.95.เรื่อง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน
3.2.5 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผล
การดำเนินงาน ดังนี้
1) ผลการดำเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook
ปี.2562.ข้อมูลตัดยอด.ณ.วันที่.24 ตุลาคม 2562.ดาวน์โหลดระบบ Android 933,272 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 22
สิงหาคม 2560) ดาวน์โหลดระบบ ios 54,800 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562) สำหรับตัวชี้วัดเกษตร
จังหวัด ได้ 5 คะแนนเต็ม จำนวน 74 จังหวัด ได้ 4 คะแนน จำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร และจังหวัดยะลา
ทั้งนี้.แอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook.V.60.ได้เพิ่มเมนูติดตามสิทธิ์การส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำเข้าร่วมโครงการและมาตรการ และเมนูตรวจสอบการโอนเงินของ ธ.ก.ส. การเข้าร่วมโครงการ
และมาตรการ
2) ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส)
• รายงานสรุปภาพรวมทั้งประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562
1) รายงานสรุ ป ยอดห้อ งอบรม รอบที ่ 17,797 จำนวน 1,021,829 ที ่ น ั ่ ง ผู ้ ล งทะเบี ย น 361,534 ราย
2) รายงานการเลือกประเภทการอบรม.อบรมกับวิทยากรครู.ข.จำนวน.361,534.ราย.เรียนรู้ด้วยตนเอง.E-learning.
จำนวน.7,962.ราย มีความรู้และขอเข้าสอบ จำนวน 184,469 ราย ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเรียนรู้หรือซื้อสารเคมี
จำนวน 8,083 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 562,048 ราย 3) รายงานผลการสอบเพื่อเข้าร่วมมาตรการฯ จำนวน
2,015,056 ที่นั่ง ผู้สมัครสอบ 528,678 ราย สอบผ่าน 460,341 ราย พร้อมทั้งได้เพิ่มเครื่อง Server สำหรับ
ระบบการทดสอบ
3) ผลการดำเนิ น การแอปพลิ เ คชั น Farmgear ระบบบริ ห ารจั ด การ
เครื่องจักรกลการเกษตร
• ตัวชี้วัด Farmgear แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบย่อย
ของแอปพลิเคชัน Farmgear (รอบ 6 เดือน) ได้แก่ ระบบสำหรับเจ้าของเครื่องจักร ระบบสำหรับเกษตรกร ระบบบริหาร
จัดการข้อมูลโดยเพิ่มการเก็บรูปภาพและตำแหน่งของเครื่องจักร ระบบบริหารจัดการรายรับ รายจ่ายของเจ้าของ
เครื่องจักรและเกษตรกร และระบบโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อการจองเครื่องจักรกลการเกษตร ส่วนที่ 2 การสำรวจ
ความพึงพอใจของการใช้แอปพลิเคชัน Farmgear โดยกำหนดเป้าหมายเป็นเกษตรกรจากระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ราย ใน 5 กลุ่มแปลงใหญ่ (รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน) ดังนี้ แปลงใหญ่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์.อำเภอตากฟ้า.จังหวัดนครสวรรค์.แปลงใหญ่มันสำปะหลัง.อำเภอลำสนธิ.จังหวัดลพบุรี อำเภอไพศาลี.
จังหวัดนครสวรรค์ และแปลงใหญ่ข้าว อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
กำหนดเกณฑ์ ...
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• กำหนดเกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจใช้แอปพลิเคชันมากกว่าร้อยละ 60 ผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้แอปพลิเคชันต่อไปมากกว่าร้อยละ 50
ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเกษตรกรทั้งหมด จำนวน 56 ราย แบ่งเป็น การใช้งานแอปพลิเคชัน Farmgear
เครื่องจักรกลการเกาตร ร้อยละ 80 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง และการติดตามผล ร้อยละ 79 ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง
4) ระบบให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน ดำเนินการจัดทำไฟล์
Excel ใหม่สำหรับใช้อัพโหลด โดยการนำไฟล์ Excel เพิ่มคอลัมภ์รหัสแปลง ปัจจุบันดำเนินการในพืชข้าวเรียบร้อย
เหลือในส่วนข้าวโพดและอ้อย ซึ่งต่อไปจะนำไปเชื่อมแปลงกับ Farmbook เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับปุ๋ยสั่งตัด.
นางอนงค์นาฏ.ศรีรัตนา.หลังจากให้คำแนะนำแล้วจะมีการติดตามที่ให้คำนวณต้นทุนกับผลผลิตจริง สามารถนำมา
เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ดินที่กรมฯ ให้ไปได้
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการ
3.3.การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร แจ้งต่อที่ประชุม
เดือนตุลาคม 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานในระบบ.http://reportnews.doae.go.th.
นางอนงค์นาฏ.ศรีรัตนา.รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน.1).ประจำเดือนกันยายน.2562.จำนวน.8.ข่าว
(ตัดยอดวันที่ .30 กันยายน 2562) ตัวชี้วัด รอบ 2 ปี 2562 ได้ 5 คะแนน 2) ประจำเดือนตุ ลาคม 2562
จำนวน 13 ข่าว (ตัดยอดวันที่ 24 ตุลาคม 2562) ซึ่ง การดำเนินงานในปี 2563 ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริม
การเกษตร ยังไม่ได้กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง เลขานุการกรมจะนำประเด็นของอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตรมาเป็นประเด็นของกอง/สำนักต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้
1. เข้าร่วมอบรม/สัมมนา
1) สัมมนา : เกษตรกรก้าวหน้าจะปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิทัล วันที่ 2 ตุลาคม 2562
ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ผู้เข้าสัมมนา คือ นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ และนายกฤษณะ พูลทรัพย์
2. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
1) อบรม : ความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประจำปี 2562 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยากร คือ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
2).ประชุม.:.ชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว.ปี.2562/63
รอบที่ 1 วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย วิทยากร คือ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
3) ชี้แจง : โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 – 2563
วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดปัตตานี วิทยากร คือ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.15 น.
....................................................
(นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)
ผู้จดรายงานการประชุม

....................................................
(นางสาววันเพ็ญ ชำนาญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

