
รายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ช้ัน 2 
 
ผูมาประชุม 
1. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิร ิ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประธาน 
2. นางสาวยุพา  แซชื้อ  ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตร  
3. นายสรายุทธ  สิรภิูษิต  ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ  
4. นายสัมฤทธิ์  เทวะภูมิ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมทะเบยีนเกษตรกร 
5. นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป  
6. นางสิริลักษณ  นอยเคียง  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายชํานาญการพิเศษ  
7. นางอนงคนาฏ  ศรีรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
8. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
9. นางอาธดิา  รักวงษ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
10. นางรติยง  บาโกะ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
11. นายกิติศักดิ์  ปญญาทรานนท  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
12. นายพรชัย  ทุราช  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
13. นายอุดมพงษ  ตวงประยงค  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
14. นายพิศาล  สองมณี  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
15. นางสาวจารุพรรธน  เพ็งจันทร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
16. นายกฤษณะ  พูลทรัพย  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  
17. นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  
18. นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
19. นางสาวนารีรัตน  บัลลังก  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
20. นายฐิติพงษ  วรสวัสดิ ์  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
21. นางสาวภูรีนชุ  ไกรรมย  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
22. นางสาวอุษณา  หวาหาบ  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
23. นางสาวชิลาวัลย  เผามุน ี  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
24. นายสุฤชัย  คลายเชียงราก  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
25. นายประพนธ  จิ้วจิ้น  นักสถิติ  
26. นางสาวณิวัฒนา  ตั้งชนมจํารัส  นักสถิติ  
27. นายพิริยะ ไหมสมบุญ  นักสถิติ  
28. นายวีรภัทร  ทวีทรัพย นักสถิติ  
29. นางสาวไกลกังวล  เพชระบูรณิน เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
30. นางสาววัลยศิริ  ไทยแท  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
31. นางสาวชมภู  สนนุช  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
32. นายนนทกานต  ตรนัเจริญ  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
33. นางสาวสิริรชา  แกวหยอง  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
34. นายภูบดี  ศิวาวงศ  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  

  35.นางสาวปยะพร ... 
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35. นางสาวปยะพร  ชึลเลอร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
36. นายปวเรศ  ทองลอย  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
37. นายพงศกร  เพ็ชรมงคล  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
38. นายปฐม  บุญทองนุม  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
39. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน  เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย  
40. นางจีรวรรณ  หนูเจริญ  เจาพนักงานธุรการ  
41. นางสาวอุไรวรรณ  บัวจนัทร  เจาพนักงานธุรการ  

ผูไมมาประชุม 
1. นายวรวุฒ ิ ออยหวาน  ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ราชการ 
2. นายสราวุธ  วงศทรัพยสิน  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ ราชการ 
3. นายอรณุชัย  ศิริทรัพย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   ราชการ 
4. นายกฤษฎา  ธรรมสิทธิ ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร ราชการ 
5. นายปาณัสม  จรูญรัตน  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร ราชการ 
6. นายธีระวัฒน  เฉิดละออ  เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย ราชการ 
7. นางสุวรรณี  ศิริรัตนภิญโญ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ลาพักผอน 
8. นางรัตนาภรณ  เตียวประเสริฐ  นักวิชาการสถิติชํานาญการ ลาพักผอน 
9. นายรุงศิริ  ประสงค  ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร ลาปวย 
  และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร  
10. นายรังสี  มุล ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ลาปวย 
11. นายกีรเดช  โรจนกิจอนันต  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ลาปวย 
12. นายณรงค  รักอาชีพ  นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน ลาปวย 
13. นายนิรันดร  ออนนอมดี  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร ลาปวย 
14. นางมลวิภา  อรรถฐาเมศร  พนักงานราชการพิเศษ  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
  นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลาวเปดประชุม
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 กรมฯ มีคําส่ังบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเขารับราชการ จํานวน 1 ราย คือ   

นางสาวอุษณา หวาหาบ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานฝายบริหารท่ัวไป ตามคําสั่งกรมสงเสริม

การเกษตร ท่ี 167/2562 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2562 

1.2 กรมฯ รับโอนขาราชการจากสสก. 5 จังหวัดสงขลา สวนนักวิชาการแผนท่ีภาพถาย 
ท่ีวาง 2 ตําแหนง จะเปดสอบเดือนพฤษภาคม 2562 เริ่มปฏิบัติงานประมาณเดือนมิถุนายน 2562 
มติท่ีประชุม รับทราบ. 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2562 ประจําเดือนมกราคม 2562 
   หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป เสนอรายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครั้งท่ี 1/2562 ประจําเดือนมกราคม 2562 ท้ังนี้ ไดดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2562 พรอมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2562 ขึ้นระบบ Meetbox ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ท่ีเว็บไซต http://ictc.meetbox.doae.go.th มีผูแกไขรายงานฯ และฝายเลขาฯ ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว  
มติท่ีประชุม   มอบกลุม/ฝาย ตรวจสอบรายงานการประชุม แจงฝายบริหารท่ัวไปแกไขภายในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562  

ระเบียบวาระท่ี 3 ... 
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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 6 เดือน เหลืออีก 6 เดือน 

2) จางพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร ครบกําหนดงวดสุดทายวันท่ี 12 กันยายน 2561 
อยูระหวางการสงมอบและตรวจรับงานงวดสุดทาย.นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย.ชี้แจง.ขณะนี้ระยะเวลาการสงมอบงาน
ลวงเลยคาปรับเกินรอยละ.10.ของราคางานจางท้ังหมด.และกองคลัง.ทําหนังสือแจงสิทธิผอนปรนการบอกเลิกสัญญาจางฯ
ซ่ึงบริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด ไดแจงยินยอมเสียคาปรับเปนเงินท้ังสิ้น 372,500 บาท ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
ลาชาและจะสงมอบงานท้ังหมดตามสัญญาภายในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 (หนังสืออยูท่ีกองคลัง) 
(เงินคาปรับ คืนกรมฯ หากดําเนินการจางใหมในวงเงิน 1,000,000 บาท) 

3) จางพัฒนาระบบรายงานพ้ืนท่ี.ครบกําหนดงวดท่ี.2.วันท่ี.28.กันยายน.2561 งวดสุดทาย
ครบกําหนดวันท่ี.28.ตุลาคม.2561.อยูระหวางการสงมอบและตรวจรับงาน.งวดท่ี.2.และงวดท่ี.3 กรมฯ ไดแจงสิทธิ
ผอนปรนการบอกเลิกสัญญาจางฯ ใหบริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด ทราบแลวเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 

 การจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ 2562 
 งบลงทุน ป 2562 ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 88,731,300 บาท   

1) จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร.จํานวน.9.กลุม.14.รายการ.โดยวิธี.e-Bidding.วงเงิน 
44,316,600.บาท.กรมฯ อนุมัติรับราคาเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 (รับราคา 7 กลุม 10 รายการ) สรุปรับราคา
จัดซ้ือครุภัณฑ 7 กลุม 10 รายการ เปนเงิน 41,369,351 บาท มีเงินเหลือจาย 2,391,249 บาท กรมฯ ลงนาม
ในสัญญาเรียบรอยแลว กับผูขายจํานวน 6 ราย เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562 (กองคลังดําเนินการทํา PO ในระบบ 
และอยูระหวางจัดสงสําเนาสัญญาใหคณะกรรมการฯ) 

2) จางพัฒนาระบบงาน กลุมท่ี 1 จํานวน 4 ระบบ วงเงิน 2,416,700 บาท  
2.1) พัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร รับราคา 

กับบริษัท โคเดสก จํากัด เปนเงิน 531,500 บาท กําหนดสงมอบ 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
2.2) พัฒนาระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี รับราคากับบริษัท โคเดสก จํากัด 

เปนเงิน 542,000 บาท กําหนดสงมอบ 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
สรุปรับราคาการจางฯ 2 ระบบ เปนเงิน 1,073,500 บาท มีเงินเหลือจาย 126,500 บาท กรมฯ ลงนามในสัญญา 
เรียบรอยแลว .เมื่อวันที่.18.กุมภาพันธ.2562.(กองคลังดําเนินการทํา.PO.ในระบบ.และไดสงสําเนาสัญญา 
ใหคณะกรรมการฯ แลว) 

3) จางพัฒนาระบบงาน.จํานวน.4.ระบบ.วงเงิน.42,000,000.บาท คณะกรรมการฯ สรุปผล
รับฟงคําวิจารณ ครั้งท่ี 2 สงกองคลังแลว (วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562) อยูระหวางเสนอกรมฯ เพ่ือเห็นชอบประกาศ
ราง TOR และข้ึนเผยแพรฯ ใหวิจารณ ครั้งท่ี 3 
สรุปงบลงทุนท่ีกรมฯ รับราคาแลว 42,442,851 บาท มีเงินเหลือจาย 2,519,749 บาท (รอกองคลังจัดทํา PO  
ในระบบ GFMIS เรียบรอยกอน จึงคอยตัดเงินงบลงทุนคืนกรมฯ) 

4) จางพัฒนาระบบ 2 รายการ โดยวิธี e-bidding (ระบบสารสนเทศทางดานบริหารองคกร 
และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล) คณะกรรมการสง TOR 
และราคากลางแลว อยูระหวางเสนอกรมฯ เพ่ือเห็นชอบการจางฯ และประกาศเชิญชวน  

 
          5) จัดซ้ือ ... 
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5) จัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ โดยวิธ ีe-bidding คณะกรรมการสง TOR และราคา
กลางแลว อยูระหวางเสนอกรมฯ เพ่ือเห็นชอบการจัดซ้ือฯ และประกาศเชิญชวน 
ประธาน ทําเรื่องสงคืนงบลงทุนเหลือจาย จํานวน 2,519,749 บาท พรอมทําเรื่องขอใชเงินเหลือจาย กลุมใดจะขอ
ใชเงินเหลือจายในการจางพัฒนาระบบใหนําเสนอ 
  งบดําเนินงาน ป 2562 
  1) งบบริหารจัดการ (12.เดือน). ไดรับงบประมาณ  จํานวน 675,191 บาท ใชไป 
359,450.35 บาท คงเหลือ 315,740.65 บาท  
  2) คาจางเหมาบริการ 6 เดือน ไดรับงบประมาณ จํานวน 138,000 บาท ใชไป 
134,601.29 บาท (จางพนักงานขับรถยนต 2 อัตรา และเชาเครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง) คงเหลือ 3,398.71 บาท 
  3) โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.งวดท่ี.1.ไดรับงบประมาณ  
จํานวน.17,251,600.บาท ใชไป.768,611.80.บาท (คาจางเหมาฯ.432,000.บาท และคาใชจายในการเดินทางฯ 
336,611.80.บาท).คงเหลือ.16,482,988.20.บาท ซ่ึงมีแผนการใชและตัดเงินคืนกรมฯ.ดังนี้.3.1).สัมมนาฯ 
จํานวน 516,800 บาท 3.2) คาจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลหลัก ป 2562 (วันท่ี 17 
กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562) จํานวน 3,109,688 บาท 3.3) คาจางพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกร 1 ลานเลม 
จํานวน .10,000,000.บาท .3.4) .คาใช จ ายในการเดินทางฯ/ติดตามงาน/จัดซื ้อว ัสดุ/ประชาส ัมพันธ . 
จํานวน 787,188.20 บาท 3.5) ตัดคืนกรมฯ จํานวน 2,069,312 บาท  
   4) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ.ไดรับงบประมาณ.200,000.บาท 
ใชไป 145,090.40 บาท คงเหลือ 54,909.60 บาท 
  5) จางเหมาบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบองคกร.ป.2562.ไดรับงบประมาณ
จํานวน.19,233,200.บาท.แยกเปน.5.1).จางเหมาฯ.จํานวน.3.เดือน.เดือนละ.1,805,090.บาท.วงเงินรวม 
5,415,270.บาท.กับ.บริษัท.กสท.โทรคมนาคม.จํากัด.(มหาชน).ซ่ึงเปนผูรับจางรายเดิม สงบันทึกตรวจรับ 
และเบิกจายเรียบรอยแลว 5.2).จางหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.(จางตอเนื่อง).วงเงิน.
3,610,180.บาทกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูรับจางรายเดิม กรมฯ ลงนามในสัญญา 
เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจรับจัดทําบันทึกตรวจรับงานฯ และสงกองคลัง เม่ือวันท่ี 25 
กุมภาพันธ 2562 5.3).จางเหมาฯ จํานวน 7 เดือน (เดือนมีนาคม – กันยายน 2562) จางโดยวิธี e-bidding 
วงเงิน.10,207,750.บาท.ยื่นเสนอราคาเม่ือวันท่ี.14.มกราคม.2562.มีผูยื่นขอเสนอฯ.จํานวน.3.ราย.คณะกรรมการฯ.
สรุปรับราคากับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 9,010,470 บาท (เดือนละ 1,287,210 บาท) 
กรมฯ ลงนามในสัญญาเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 สัญญจางเลขท่ี 6/2562 มีเงินเหลือ 1,197,280 บาท 
(อยูระหวางทําเรื่องตัดเงินคืนกรมฯ) 
   6) จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือขายไมโครคอมพิวเตอร.ป.2562 
งบประมาณ.4,000,000.บาท.แยกเปน.6.1).จางเหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.เปนเงิน 685,000.บาท เบิกจายเรียบรอยแลว 
6.2) จางเหมารวบรวมขอมูล.วิเคราะหปญหา.และหาสาเหตุการทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 
ไดไมเต็มประสิทธิภาพ.พรอมแนวทางการแกไขปญหาและออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในใหม.
(Redesign.Network.Topology).ใหสอดคลองกับโครงสรางพ้ืนฐานและจํานวนบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนในปจจุบัน .
งบประมาณ.500,000.บาท.กําหนดสงมอบงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กรมฯ ลงนามสัญญาเม่ือวันท่ี 31 
มกราคม 2562 ครบกําหนดตามสัญญาวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ขณะนี้ไดสงโหลด PO ท่ีกองคลังแลว.6.3).จางเหมา
บริการบุคคลเพ่ือดําเนินการเขาตรวจสอบแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย จํานวน.2.คน.จํานวน.10.เดือน.
ภายในวงเงิน.300,000.บาท.กรมฯ.จางเดือนละ 15,000 บาทตอคนตอเดือน เบิกจายรายเดือน มีเงินเหลือ 
100,000 บาท 6.4) จางเหมาบริการระบบคลาวด เพ่ือใชประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมสงเสริมการเกษตร
จัดเก็บขอมูล สํารองและกูคืนระบบ ดําเนินการจางฯ ใหม โดยวิธี e-bidding จํานวน 7 เดือน (เดือนมีนาคม 
           (ถึงเดือน ... 
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ถึงเดือนกันยายน.2562).วงเงิน.1,095,500.บาท.กรมฯ.รับราคากับบริษัท.อินเทอรเน็ตประเทศไทย.จํากัด (มหาชน) 
เปนเงิน 689,080 บาท เบิกจายรายเดือนๆ ละ 98,440 บาท มีเงินเหลือ 406,420 บาท อยูระหวางจัดทํา
สัญญา (ตองเริ่มสัญญาวันท่ี 1 มีนาคม 2562) 6.5) จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาพรอมรับประกันตัวอุปกรณ 
ทําความเย็น ระบบไฟฟา ระบบสํารองไฟฟา ระบบเฝาระวัง.ระบบรักษาความปลอดภัย.อุปกรณเครือขายและสายสัญญาณ.
Fiber.Optic.พรอมการตอใบรับรอง.SSL.และซอฟตแวร.Antivirus.รวมถึงการจัดหาเจาหนาท่ีเขามาตรวจสอบ 
และแกไขปญหาของอุปกรณขางตน.เปนระยะเวลา.10.เดือน.งบประมาณ.850,000.บาท กรมฯ ลงนามในสัญญา
เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด เปนเงิน 800,000 บาท (1 ธันวาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562 เบิกจาย 5 งวดๆ ละ 2 เดือน เปนเงิน 160,000 บาทตองวด) มีเงินเหลือ 50,000 บาท รวมมีเงิน
เหลือจายท้ังหมด 1,025,920 บาท (จากยอดเงิน 4,000,000 บาท ใชไป 2,974,080 บาท) ประธาน.จางเหมา
บริการระบบคลาวด วงเงินรวมเรื่องการนําเขา/สงออกขอมูลหรือไม นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ชี้แจง TOR ขอความรวมมือ
บริษัทฯ  ซ่ึงบริษัทฯ ตองใหความรวมมือตามท่ีกรมฯ รองขอ 
มติท่ีประชุม 1. รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 
 2. มอบ ฝบร. ดําเนินการสงงบลงทุนเหลือจายคืนกรมฯ และทําเรื่องขอใชเงินเหลือจาย 
 3.2 ผลการดําเนินงานประจาํเดอืนมกราคม 2562 

  3.2.1  กลุมทะเบียนเกษตรกร นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1).ผลการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562.ตัดยอดขอมูล 
ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2562 จํานวน 1,344,966 ครัวเรือน จากเปาหมาย 5.7 ลานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 23.60 
คะแนนตัวชี้วัดผอ. ได 5 คะแนน (รอยละของดําเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562 ไดรอยละ 20) 
 2).เปรียบเทียบผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป.ป.2560.และป.2561 
(ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2561 – 24 กุมภาพันธ 2562) ยอดรวมท้ังประเทศ ป 2561 จํานวน 4,304,957 ครัวเรือน 
58,445,253.38 ไร ป 2560 จํานวน 4,064,484 ครัวเรือน 52,777,537.22 ไร ประธาน ใหดําเนินการ
พัฒนาระบบงานในเชิงบริหาร  
 3) ผลการโอนเงินโครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว
ใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาว ปการผลิต 2561/62 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดําเนินโครงการฯ วงเงิน
งบประมาณ 56,474.01 ลานบาท กรมสงเสริมการเกษตรสงขอมูลใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ครั้งท่ี 20 จํานวน 4,270,765 ครัวเรือน 57,703,134.10 ไร ธ.ก.ส. โอนเงิน จํานวน 4,081,966 ครัวเรือน 
56,208.18 ลานบาท คิดเปน 95.57 % และขออนุมัติวงเงินคาเก็บเก่ียวฯ เพ่ิมเติมท้ังสิ้น 5,068.73 ลานบาท.
ประธาน คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) เห็นชอบเพ่ิมงบประมาณชวยเหลือคาเก็บเก่ียว 
และปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป.ปการผลิต.2561/62.ตามท่ี.ธ.ก.ส..เสนอ  
จํานวน 5,068.73 ลานบาท กอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
  4) ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ป 2561 ขอมูล ณ วันท่ี 24 
กุมภาพันธ 2562.ผลการข้ึนทะเบียน จํานวน 300,180 ครัวเรือน 4,601,366.83 ไร ผานการตรวจสอบ ทบก. 
จํานวน 289,331 ครัวเรือน 3,947,306.38 ไร ผานการตรวจสอบโครงการ จํานวน 238,408 ครัวเรือน 
2,915,250.49 ไร ขอมูลเตรียมสงให ธ.ก.ส. จํานวน 236,819 ครัวเรือน 2,895,175.69 ไร ประธาน รัฐบาล
มีมาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาลมในประเทศ เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรแกไขปญหาราคาปาลมน้ํามันตกต่ํา โดยใหการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รับซ้ือน้ํามันปาลมดิบ ซ่ึงเง่ือนไขตองเปนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกรมสงเสริม
การเกษตร (มีสมุดทะเบียนเกษตรกร) กลุมทะเบียนเกษตรกร ดําเนินการปรับขอมูลหัวหนาครัวเรือนปาลมน้ํามัน 
นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ เม่ือเชาไดเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกํากับดูแลมาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาลม 
           ในประเทศ ... 
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ในประเทศ (เฉพาะกิจ) กรมสงเสริมการเกษตรไดรับ complain จากท่ีประชุมวา เกษตรกรไมสามารถนําสมุดทะเบียน
เกษตรกร (สมุดเลมเขียว) ไปแสดงท่ีโรงสกัดน้ํามันได ซ่ึงปจจุบันโรงสกัดน้ํามันรวบรวมรายงานการข้ึนทะเบียน
(รายบุคคล) จากระบบ ท้ังนี้ ไดชี้แจงวา ปาลมเปนไมยืนตน และกรมฯ ไมมีเง่ือนไข/ขอกําหนดวาจะตองปรับปรุง 
ทุกรอบการผลิต.อธิบดีกรมการคาภายใน.(ประธานการประชุม).ฝากหาแนวทางแกไข.เบื้องตนจะสรุปประเด็น 
การประชุมนําเรียนผอ.ศสท. 
  5) ผลการจัดสงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 
5.1) ขอมูลปาลมน้ํามัน ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 จํานวน 235,478 ครัวเรือน 372,246 แปลง 
2,884,867.48 ไร 5.2) ขอมูลขาวนาป ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 จํานวน 4,270,765 ครัวเรือน 
8,001,774 แปลง 57,703,134.10 ไร 5.3) ขอมูลขาวโพดเลี้ยงสัตว ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 จํานวน 
82,182 ครัวเรือน 132,571 แปลง 718,759.26 ไร ซ่ึงดําเนินการสงขอมูลเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานาใหสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
ขออนุมัติกรมสงเสริมการเกษตรสงขอมูลดังกลาวใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 6).ผลการดําเนินงานปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรเดือนกุมภาพันธ.2562
ดําเนินการ (1) .ปรับการขึ้นทะเบียนนิติบุคคล โดยขึ้นทะเบียนไดทั้งในสวนของการเปนผู แทนนิติบุคคล 
และขึ้นทะเบียนของครัวเรือนตนเอง ซึ่งจะแสดงชื่อนิติบุคคลในเลมสมุดทะเบียนเกษตรกร (2) เปดระบบการ
จัดชุดติดประกาศ/ตรวจสอบ ป 2562 (3) เปดระบบแกไขขอมูลขาวนาป ป 2561 ท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรแจงวาไมสามารถโอนเงินได 
 7) จัดซ้ือจัดจาง 

• ระบบทะเบียนเกษตรกรใหม (บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด) ลงนามสัญญา 
วันท่ี 16 มีนาคม 2561 ครบกําหนดสงมอบงานงวดท่ี.3.วันท่ี.12.กันยายน.2561.บริษัทฯ ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
และยังไมไดสงมอบงาน.คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการ (1) คณะกรรมการฯ รายงานกรมสงเสริมการเกษตร แจงการ
บอกเลิกสัญญาจางพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร เนื่องจากคาปรับเกินรอยละ 10 ของสัญญาจาง (2) กรมสงเสริม
การเกษตรจึงมีหนังสือ ท่ี กษ 1003/1644 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 แจงสิทธิผอนปรนการบอกเลิกสัญญา
จางพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร โดยมีเง่ือนไขเวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกหนวยงานของรัฐ  
โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาท่ีจําเปน ท้ังนี้ ขอให
บริษัทฯ ยืนยันยินยอมเสียคาปรับ ใหแกหนวยงานของรัฐโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น พรอมกําหนดระยะเวลาสงมอบ
งานใหแลวเสร็จชัดเจนไดเทาท่ีจําเปนภายใน 7 วันทําการ (บริษัทรับหนังสือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562) (3) บริษัทฯ 
ไดมีหนังสือลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 ขอผอนปรนการบอกเลิกสัญญาจางฯ โดยยินยอมเสียคาปรับโดยไมมี
เง่ือนไข และจะสงมอบงานท้ังหมดตามสัญญาภายในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 (หนังสืออยูท่ีกองคลัง ซ่ึงจะมีหนังสือ
แจงกรรมการตรวจรับใหพิจารณาใหความเห็นเสนอกรมฯ ตอไป)  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
ประธาน งานในป 2562 (1) วันท่ี 1 มีนาคม 2562 เขาฤดูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เตรียมความพรอมของระบบ 
และการประชาสัมพันธ (2) อธส. สั่งการใหจัดทําระบบรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรกลุมชาติพันธุ (เกษตรกรท่ีไมมีเลข 
13 หลัก) แตมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 

     3.2.2.กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 
รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
                                      1) รายงานขอมูลภาวะการผลิตพืช ขอมูลภาพรวมท้ังประเทศ ณ วันท่ี 25 
กุมภาพันธ 2562 รายงานขอมูลพืช ปเพาะปลูก 2561/62 จํานวน 355 ชนิดพืช แบงเปน พืชอายุสั้น (รต.01) 
จํานวน 249 ชนิดพืช คิดเปนรอยละ 70.14 และพืชอายุยาว (รต.02) จํานวน 106 ชนิดพืช คิดเปนรอยละ 29.86  
         สถานการณ ... 
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สถานการณการผลิตพืชสูงสุด 5 อันดับ ปเพาะปลูก 2561/62 สะสมถึงเดือนกุมภาพันธ 2562 จําแนกเปน เนื้อท่ี
ปลูกขาวนาป.57,883,474.ไร.ยางพารา.16,035,085.ไร.ขาวนาปรัง.7,417,359.ไร.ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
4,976,584 ไร และปาลมน้ํามัน 320,872 ไร ประธาน สถานการณการผลิตยางพารา เนื้อท่ีปลูกนอยกวาขอมูล
เอกภาพ การประชุมครั้งหนาใหทํารายงานเปรียบเทียบขอมูลพืชเศรษฐกิจหลักจากขอมูลเอกภาพ ขอมูลรต.  
และขอมูลทบก. จําแนกเปนขาว พืชไร (ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด) ไมผล (ทุเรียน มังคุด ลําไย ลิ้นจี่) ไมยืนตน 
(ยางพารา ปาลมน้ํามัน) เพ่ือใชประกอบการหาพ้ืนท่ีข้ึนทะเบียน 
                                      2).รายงานสถานการณการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ขอมูล ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 
ภาพรวมท้ังประเทศ ขาวนาปรังเนื้อท่ีเพาะปลูก 10,277,566.ไร.แผนควบคุมฯ.11,209,735.ไร พืชไรเนื้อท่ี
เพาะปลูก 1,332,324.ไร.แผนควบคุมฯ.4,042,897.ไร.พืชผักเนื้อท่ีเพาะปลูก 497,968.ไร.แผนควบคุมฯ.
828,546.ไร.พืชไรและพืชผักเนื้อท่ีเพาะปลูก 1,830,292.ไร.แผนควบคุมฯ.4,874,443.ไร เม่ือพิจารณา 
การปลูกขาวนาปรัง พบวา มีการปลูกขาวนาปรังแลว จํานวน 66 จังหวัด โดยมีจังหวัดท่ีปลูกขาวนาปรังเกินแผน
ควบคุมฯ ท้ังใน/นอกเขตชลประทาน จํานวน 33 จังหวัด 
                                      3).ใหบริการขอมูล ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 ตัดยอดขอมูล ณ วันท่ี 25 
กุมภาพันธ 2562 แบงออกเปน 4 ชองทาง คือ 3.1) ระบบใหบริการขอมูลสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร 
ปจจุบันมีผูสมัครเขาใช.314.ราย.เพ่ิมจากเดือนมกราคม.2562.จํานวน.140.ราย.มีการเขารับบริการขอมูล 
จํานวน 1,129 ครั้ง วัตถุประสงคเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน (50.2%) ศึกษาวิจัย (24%) รายงานสถานการณการผลิต 
(20.7%).อ่ืนๆ.(5.1%).ขอมูลท่ีมีการขอมากท่ีสุด.3.อันดับแรก.:.ขาวนาป.กลวยน้ําวา.และปอเทือง.ตามลําดับ 
ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 95.4 % 3.2) เว็บไซต www.agriinfo.doae.go.th มีการเขารับบริการขอมูล 
จํานวน 21,381 ครั้ง ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 68% 3.3) E-mail ผูขอรับบริการขอมูล 
จํานวน 10 ราย สวนใหญเปนนักศึกษา 37.5% วัตถุประสงคเพ่ือใชในการวิจัย ความพึงพอใจตอคุณภาพขอมูล 
อยูในระดับมากถึงมากท่ีสดุ.93.8%.ความพึงพอใจตอความเร็วในการจัดสงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด.100%  
3.4) หนังสือราชการ ผูขอรับบริการ จํานวน 2 ราย 
                                      4).Big Data  
      4.1) Big.Data/Open.Data.กระทรวงเกษตรและสหกรณ.การดําเนินงาน 
ในระดับกรม.1).มีคําสั่งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.ท่ี.2/2562.ลงวันท่ี.29.มกราคม.2562  
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน Big Data และ Open Data โดยมีนางสาวยุพา แซชื้อ ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ
เพ่ือสงเสริมการเกษตร เปนประธาน 2) ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2562  
เพ่ือศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูลของหนวยงานพรอมศึกษารายละเอียดของขอมูลเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูฐานขอมูลกลาง 
(Big Data) กระทรวงฯ จํานวน 4 ฐานขอมูล คือ ขอมูลทะเบียนเกษตรกร ขอมูลภัยธรรมชาติ ขอมูลภาวะการผลิต
พืชระดับตําบล และขอมูลวิสาหกิจชุมชน และไดจัดสงรายละเอียดการจัดทําฐานขอมูลกลางขนาดใหญของกรมสงเสริม
การเกษตร (Big Data) ใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณดวยแลว 3) ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี 2/2562 
เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของขอมูลท่ีคัดเลือกใหมีความสะอาด ทันสมัยปลอดภัย 
ดวยข้ันตอนการบริหารจัดการฐานขอมูลท่ีนาเชื่อถือพรอมกําหนดผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษาขอมูล คัดเลือก 
ชุดขอมูลของหนวยงานสําหรับนําเขาระบบเผยแพรขอมูลเปดภาครัฐของกระทรวงฯ พรอมกําหนดผูรับผิดชอบ 
นําเขาระบบฯ ขณะนี้ไดทําหนังสือแจงรายชื่อผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษาขอมูล และผูรับผิดชอบนําเขาระบบฯ 
อยูระหวางเสนอกรมฯ ลงนาม 
      4.2) การหารือโครงการพัฒนาฐานขอมูลสมุนไพร.(Big.Data).ไดมีประชุม 
เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนประธานในการหารือ และอนุญาตการใหการสนับสนุนโครงการพัฒนาฐานขอมูลสมุนไพร 
(Big Data) โดยนําขอมูลแปลงใหญ (Big Farm) และขอมูลการจัดเก็บและรายงานขอมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล 
         (รต.) ... 
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(รต.) จําแนกรายตําบล เชื่อมกับระบบรายงานผลขอมูลสมุนไพร.(Big Data Visualization) และประชาสัมพันธ 
ใหเกษตรกรท่ีปลูกสมุนไพรมาข้ึนทะเบียนเกษตรกรเพ่ือใหมีฐานขอมูลท่ีครบถวน 
      4.3) ขอมูลอุตุนิยมวิทยา.ไดมีการประชุมการใชขอมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการเกษตร 
เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 และประชุมระดมความคิดในการใชประโยชนจากขอมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ 
(Big Data) และแนวทางการจัดทํายูสเคส เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 ซ่ึงแตละหนวยงานมีแนวคิดจะนําขอมูล
อุตุนิยมวิทยามาใชประโยชนอยางไร ท้ังนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะจัดประกวดการใชประโยชนขอมูลของแตละหนวยงาน 
ซ่ึงศสท.จะเสนอยูสเคสในการเขาประกวดใหกรมฯ พิจารณาตอไป 
                                      5) ผลการดําเนินงานดานแผนท่ี  
     5.1) ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตัดยอดขอมูล ณ วันท่ี 26 
กุมภาพันธ 2562 

• ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ป 2562 จํานวน 870,699 แปลง  
คิดเปนรอยละ 87.07 จากเปาหมาย 1 ลานแปลง 

• ผลการวาดแปลงแบบสะสม ตั้งแตป 2559 – ปจจุบัน  
จํานวน 13,588,870 แปลง 

• คะแนนตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ป 2562 รอบท่ี 1 จังหวัดท่ีไดคะแนน 5  
มี 60 จังหวัด คะแนน 4 มี 6 จังหวัด คะแนน 3 มี 1 จังหวัด คะแนน 2 มี 5 จังหวัด คะแนน 1 มี 5 จังหวัด  
     5.2) การวาดแปลงในพ้ืนท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ ลักษณะของพ้ืนท่ี คือ ไมไดเก็บ
พิกัดแปลงมากอน เม่ือมองจากภาพถายดาวเทียมไมสามารถแยกขอบเขตของแปลงเพาะปลูกได และบางแปลง
เพาะปลูกอยูในพ้ืนท่ีลาดชัน วิธีการวาดแปลงในพ้ืนท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ คือ ใหผูนําชุมชนหรือผูท่ีทราบตําแหนงแปลง
ของสมาชิกในหมูบาน มาชี้แปลงบนแผนท่ีสามารถวาดแปลงไดจาก แผนท่ีกระดาษ หรือโปรแกรม Google Earth 
หรือ Qgis ตามความสะดวกของเจาหนาท่ี ในกรณีท่ีเกษตรกรไมสามารถชี้พิกัดแปลงบนแผนท่ี ใหเกษตรกรพาเจาหนาท่ี
ไปยังแปลงจริง พรอมเก็บคาพิกัดกลางแปลงดวย GPS Oregon และเจาหนาท่ีกลับมาวาดแปลงในโปรแกรมวาดแปลง 
(Qgis, Gisagro) โดยอางอิงพิกัด หรือรูปแปลงท่ีเก็บขอมูลไดจาก GPS หรือจากแผนท่ีกระดาษ อุปกรณท่ีตองใช คือ 
รายชื่อแปลงเกษตรกรท่ียังไมมีพิกัดจากระบบทะเบียนเกษตรกร คอมพิวเตอรโนตบุค ซ่ึงมีโปรแกรม Google Earth Pro, 
QGIS และ Microsoft Excel แผนท่ีท่ีมีขอมูลภาพถายดาวเทียมและผังแปลงท่ีวาดแลว GPS สําหรับเก็บพิกัด 
และขอบแปลงเพาะปลูก  สัญญาณอินเตอรเน็ต และปากกาเมจิก ระยะเวลาการวาด (โดยประมาณ) แบงเปน 2 กรณี 
คือ กรณีใหผูนําชุมชนหรือผูท่ีทราบตําแหนงแปลงของสมาชิกในหมูบาน มาชี้แปลงบนแผนท่ี ใชเวลาประมาณ 1 วัน 
ตอ 50 - 100 แปลง และกรณีเกษตรกรไมสามารถชี้พิกัดแปลงบนแผนท่ีใชเวลาประมาณ 1 วัน ตอ 2 - 4 แปลง 
ข้ึนอยูกับขนาดแปลงและสภาพของพ้ืนท่ี 
     5.3) ระบบบริการขอมูลแผนท่ีสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร (SSMAP) 
เพ่ิมขอมูลผังแปลง (ไมผล) ท่ีไดจาก GAP Online ขอมูลแปลงใหญ และแหลงรับซ้ือผลผลิต/ตลาด 
                                      6) งานท่ีไดรับมอบหมาย  
     6.1) การลงนามในพิธีปฏิบัติ เรื่อง การปกปองขอมูลสวนบุคคลของคณะทํางาน
ภายใตโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทย (อยูระหวางเสนอกรมฯ)  
     6.2) รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
และเครื่องอานบัตรอเนกประสงค (ทําหนังสือเรียนผูวาการตรวจเงินแผนดิน ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร ดวนท่ีสุด 
ท่ี กษ 1007/1694 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562)  
     6.3) ทําหนังสือหารือกรมบัญชีกลาง เรื่องการดําเนินการตาม พรบ.การจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการกําหนดราคากลางและการรับราคาท่ีเสนอขายสูงกวาราคา
กลาง (อยูระหวางเสนอกรมฯ)  
           6.4) เขารวม ... 
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     6.4) เขารวมประชุมการจัดทําเนื้อท่ียืนตนยางพารา ป 2561 ครั้งท่ี 2/2562 
เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 เพ่ือติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานจากการประชุมฯ ครั้งท่ี 1/2562 
ไดบูรณาการขอมูลของ 3 หนวยงาน (กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ) ดวยเทคนิคภูมิสารสนเทศ ไดเนื้อท่ียืนตน 25.75 ลานไร ซ่ึงท่ีประชุมมีมติใหกรมพัฒนาท่ีดิน 
(เนื้อท่ียืนตน 32.09 ลานไร) และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (เนื้อท่ียืนตน 30.42 ลานไร) 
จัดทําขอมูลรวมกันเพ่ือเสนอท่ีประชุมฯ ในครั้งท่ี 2/2562  
     6.5) จัดทําขอมูลการเพาะปลูกลางสาด/ลองกอง ป 2558 – 2562 ระดับประเทศ 
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดสุราษฎรธานี ใหทานรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
ประธาน ใหหาขอมูลพ้ืนท่ีปลูก ประมาณ 49 ลานไร (พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังประเทศ 149 ลานไร พ้ืนท่ีข้ึนทะเบียน 
100 ลานไร) โดยตรวจสอบขอมูลจากรายงานเปรียบเทียบขอมูลเอกภาพ ขอมูลรต. และขอมูลทบก. 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 

 3.2.3  กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา รายงานผลการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

1) ระบบโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา  
(1) จังหวัดเขารวมโครงการ จํานวน 37 จังหวัด ขอมูล ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 รับสมัครเกษตรกร จํานวน 
96,727 ราย พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 815,169 ไร เกษตรกรไมกู 37,350 ราย พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 273,250 ไร 
(2) ผลการสงขอมูล สง ธ.ก.ส. จํานวน 53,678 ราย พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 485,697 ไร พ้ืนท่ีขอกู 429,469.50 ไร 
พ้ืนท่ีไมขอกู 56,227.50 ไร สงกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 11,153 ราย พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 102,479.50 ไร 
พ้ืนท่ีขอกู 88,920 ไร พ้ืนท่ีไมขอกู 13,559.50 ไร แจงปลูกในระบบทะเบียนเกษตรกร 82,476 ราย พ้ืนท่ี 
เขารวมโครงการ 725,880.75 ไร 
        การดําเนินงานเปดระบบการแกไข/ยกเลิกรายเกษตรกร.รายแปลง.ตั้งแตวันท่ี 22 
ถึงวันท่ี 28 มกราคม 2562 ดําเนินการปดระบบเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 
ประธาน การสงขอมูลใหกรมสงเสริมสหกรณใหดําเนินการสงขอมูลท้ังหมด เพ่ือใหทราบพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดท้ังหมด 
และเตรียมดําเนินการ 

2) ระบบโครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562  
ขอมูล ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 จํานวน 51 จังหวัด พ้ืนท่ีเปาหมาย 200,000 ไร สมัครแลว 195,629.50 ไร 
คิดเปนรอยละ 97.24 ขณะนี้อยูระหวางตรวจสอบยืนยันขอมูล ซ่ึงจะปดระบบการแกไขในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 

3) ระบบฐานขอมูลโครงการพระราชดําริ ประชุมรวมระหวางศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กองแผนงาน และกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร 
เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2562 มติท่ีประชุม ใหพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการพระราชดําริรวมกับระบบฐานขอมูล
เกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร ท่ีดําเนินการพัฒนาระบบงานใหม ในป 2562 ซ่ึงไดประชุมวิเคราะห
แบบบันทึกขอมูลโครงการพระราชดําริสวนของเกษตรกรตนแบบเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562  

4) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการ
บริการภาครัฐ (Linkage Center) กรมการปกครอง ไดสรางชื่อผูใชงานท่ีมีสิทธิ์เรียกใชขอมูลจากทะเบียนราษฎร 
908 ราย เพ่ือดําเนินการเชื่อมโยงขอมูล 5 หัวขอ ดังนี้ (1) แบบคําขอจดทะเบียน (สวช.01) (2) แบบคํารองคัดคาน
การจดทะเบียน (สวช.02) (3) แบบคํารองขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (สวช.04) (4) แบบคํารองอุทธรณ
คัดคานการไมรับจดทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียน (สวช.06) (5) แบบคํารองท่ัวไป (สวช.07) ดําเนินการทดสอบ
การติดตั้งระบบเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562 ตามระบบติดตั้งใหมของกรมการปกครอง เปดใชระบบงานในวันท่ี 1 
เมษายน 2562 ขณะนี้อยูระหวางจัดทําคูมือและคลิปวิดีโอ 
          5) ระบบรายงาน ... 



ห น า  | 10 
 

5) ระบบรายงานขอมูลดานอารักขาพืชและจัดการดินปุย ไดประชุมรวมกับ 
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย.(กอป.).เม่ือวันท่ี.30.มกราคม.2562.รายละเอียดความตองการ 
ของแตละระบบงานไมชัดเจน.มติท่ีประชุม.ให.กอป..จัดทําข้ันตอนกระบวนงาน.ความตองการของระบบงาน.เพ่ือจะไดทราบ
รายละเอียดของแตละระบบงาน และทําการเชื่อมโยงของแตละระบบงาน ซ่ึง กอป. รับไปดําเนินการ และจะแจงให
ทราบตอไป 

6) จางพัฒนาระบบ จํานวน 4 รายการ ปงบประมาณ 2562 (1) ขออนุมัติรับ
ราคาจางพัฒนาระบบบริษัท โคเดสก จํากัด จํานวน 2 รายการ คือ ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
สงเสริมการเกษตรเสนอราคา.531,500.บาท.ระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีเสนอราคา.542,000.บาท 
กําหนดสงมอบงาน 180 วัน (2) ดําเนินการจางพัฒนาระบบ จํานวน 2 รายการ คือ ระบบสารสนเทศทางดานบริหาร
องคกร และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ออกหนังสือ
สงรายละเอียดรางขอบเขตงานและราคากลางจางพัฒนาระบบ จํานวน 2 รายการ เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562 

7) การเช่ือมโยงระบบการจัดซ้ือจัดจางกับกรมบัญชีกลาง ดําเนินการรวมกับ
กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ จัดทําระบบเชื่อมโยงและดึงขอมูลการจัดซ้ือจัดจางกรมบัญชีกลางมาเก็บไวท่ี
ฐานขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตร โดยดึงขอมูลวันละ 1 ครั้ง (แบบอัตโนมัติ) ซ่ึงสามารถคนหาขอมูลประกาศ
ยอนหลังได เริ่มดึงขอมูลวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 เปดใชงานท่ีเว็บไซต http://procurement.doae.go.th 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 

 3.2.4 กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร  
นางรติยง บาโกะ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) Cyber Sercurity  

• ดําเนินการแกไขปญหาเว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตรถูกแฮ็ก.รวมกับ
ThaiCERT.ภายใตโครงการ.Government.Website.Protection.System.(GWP).ผูแทน กคค. และ กสท. ไดประชุม
หารือรวมกันระหวางบริษัท เอไจล แร็พ จํากัด ท่ีดูแลเว็บไซตกรมและ.ThaiCERT.เม่ือวันท่ี.12.กุมภาพันธ.2562.
เวลา.13.30 น. ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร เพ่ือแกไขในสวนของ Coding ตามรายงาน 
ผลการทดสอบหาชองโหวและคําแนะนําของ ThaiCERT ลาสุดเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2562 โดยจากผลการทดสอบ
พบวามีชองโหวระดับความเสี่ยง High ลดลง ไมปรากฏวามีชองโหวเก่ียวกับ SQL injection เหลือเพียงชองโหว
เก่ียวกับ Cross Site Scripting โดยบริษัทฯ รับวาจะดําเนินการปรับแกไข Coding อีกครั้ง นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา 
ชี้แจงเพ่ิมเติม บริษัทฯ ทําหนังสือขอคืนหลักประกันสัญญา ซ่ึงไดมีการประชุมรวมกับบริษัทฯ และขอใหบริษัทฯ 
ดําเนินการแกไขตามท่ี ThaiCERT ตรวจพบ พรอมจัดทําคูมือสําหรับ Admin โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 กอนคืนหลักประกันสัญญา 

• การทดสอบหาชองโหวของระบบดวยซอฟตแวร OWASP Zed Attack 
Proxy (ZAP) เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2562 ทดสอบชองโหวกับระบบท่ีพัฒนาโดยใช Framework ตางๆ เบื่องตน
ทดสอบ 1) ระบบชมรมจักรยานกรมสงเสริมการเกษตร (http://bikeclub.doae.go.th) ปจจุบันไมไดใชงาน พัฒนา
โดยใช SLIM Framework พบชองโหวระดับ critical -SQL injection เนื่องจากสามารถบันทึกไดโดยไมตอง login 
2) ระบบควบคุมการรับคืนเงินเบิกเกินสงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืนของสวนราชการ (https://refund.doae.go.th) 
รอเปดใชงาน พัฒนาโดยใช LaravelFramework พบวาสามารถปองกัน SQL Injection ได และมี Alert อ่ืนๆ ใน
ระดับไมรายแรง 

• ความกาวหนาการติดตั้งและใชงานระบบพิสูจนตัวตนเพ่ือเขาใชงาน
อินเตอรเน็ต กรมสงเสริมการเกษตร ไดดําเนินการ 1) มีหนังสือขอความรวมมือใหเจาหนาท่ี สังกัดกอง/สํานัก  
ท่ีประสงคจะใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ทําการลงทะเบียนขอมูล 

ผูใชงาน ... 
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ผูใชงานเพ่ือเปดสิทธิ์ในการเขาใชงาน รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร ท่ี กษ 1007/ว 136 ลงวันท่ี 30 
มกราคม 2562 2) ลงทะเบียนขอมูลผูใชงานผานระบบออนไลนท่ีเว็บไซต https://authen.doae.go.th 3) ทดสอบ
ติดตั้งและใชงานระบบพิสูจนตัวตนเพ่ือเขาใชงานอินเตอรเน็ต ระหวางวันท่ี 11 กุมภาพันธ – 31 มีนาคม 2562 
ระหวางวันท่ี.11.–.22.กุมภาพันธ.2562.ทดสอบติดตั้งใชงาน.ณ.อาคาร.1.กรมสงเสริมการเกษตร แลวเสร็จบางสวน
ในชัน้ 4 ปญหาอุปสรรค พบ ผูใชงานบางสวนจํารหัสผานท่ีตั้งไวไมได Admin ตองทําการรีเซตรหัสผานใหใหม เครื่อง 
Printer ท่ีตอผานอุปกรณ Hub ท่ีแตละกอง/สํานัก.นํามาติดตั้งใชงานเองไมสามารถพิมพได.แกไขโดยการทํา.
Whitelist.ใหกับ.Printer.โดยใชคา.Mac Address และอุปกรณ.ISE.ซ่ึงทําหนาท่ี.Authentication.ไมมีฟงกชั่นท่ีทําการ 
Logout.ไดโดยตรง แกไขโดยการเขียน .bat ไฟลใหผูใชทําการ download พรอมจัดทําคูมือการใชงานระบบ 

2) Computer and Network  

• ระบบอินเตอรเน็ต 1) Domestic Traffic (การใชอินเตอรเน็ตภายใน 
ประเทศ).ความเร็ว.1.GB.ใชงานอยู.52.28.MB.2).Inter.Traffic.(การใชอินเตอรเน็ตภายนอกประเทศ).ความเร็ว.
150.MB ใชงาน 13.95 MB 3) Broadband สวนกลาง ความเร็ว 500 MB ใชงาน 254.72 MB 4) Broadband 
สวนภูมิภาค ความเร็ว 500 MB ใชงานอยู 250.62 MB ประธาน ตรวจสอบการใชงานอินเตอรเน็ตท่ีมีการใชงานสูง 

• ทําการตรวจสอบและปรับเครื่องแมขายโดเมนเนม.(DNS.Server).โดเมน.doae 
ใหรองรับมาตรฐาน EDNS ตามประกาศแจงเตือนของ THNIC โดยเว็บไซตท่ีไมรองรับมาตรฐาน EDNS อาจใชงานไมได
หลังจากวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 ปจจุบัน DNS ของกรมสงเสริมการเกษตรรองรับมาตรฐาน EDNS แลว 

• การ Monitoring ระบบท่ีเขารวมประกวด IPv6 โดยจะตองดําเนินการ
ผานหลักเกณฑ ดังนี้ 1) บริการเว็บไซต (Website) 2) บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 3) บริการโดนเมน
เนม (DNS) 4) การเพ่ิมความปลอดภัยใหแกระบบโดเมน (DBSSEC) 5) IPv6 Ready Logo สําหรับเว็บไซต (IPv6 Logo) 

• ประชุมหารือรวมกับบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด เพ่ือเตรียม
ความพรอมโยกยายเว็บไซตระบบงานข้ึนระบบคลาวดตามโครงการจางเหมาบริการระบบคลาวด เพ่ือใชประมวลผล
ระบบโปรแกรมของกรมสงเสริมการเกษตร จัดเก็บขอมูล สํารองและกูคืนระบบ ป 2562 จํานวน 7 เดือน เม่ือวันท่ี 14 
กุมภาพันธ 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 4/2 ผลการประชุมบริษัทฯ จะทําการเตรียม Resource Pool 
ตามขอกําหนดใน TOR ใหพรอมใชงานภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2562 และทางกรมฯ แจงรายชื่อระบบงานใหบริษัทฯ 
ทราบเพ่ือทําการโยกยายข้ึนระบบคลาวด ซ่ึงทางกลุมไดประสานทุกกลุมพิจารณาระบบงานท่ีจะนําข้ึนระบบคลาวด 
เบื่องตนกลุมท่ีแจงชื่อระบบนําข้ึนระบบคลาวด กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ แจง 6 ระบบงาน คือ ระบบติดตาม
สถานะงบประมาณรายจายงบลงทุน กรมสงเสริมการเกษตร ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร 
ระบบ K-center ระบบจองหองประชุม ระบบรายงานขาวประชาสัมพันธ และระบบสารสนเทศโครงการพระราชดําริ
หยุดเผาชายแดนใต กลุมทะเบียนเกษตรกร ไมมีระบบ ในสวนกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ และกลุมพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล ยังไมแจง 
    3) Digital Literacy  

• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมเปนวิทยากรบรรยายการ
ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูปฏิบัติงาน รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 21 – 24 
กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ บรรยายในหัวขอ แอปพลิเคชันสําหรับงาน
สงเสริมการเกษตร 4.0 และการประยุกตใชภูมิสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร ประธาน สอบถามผลการอบรม
จากผูเขารับการอบรม นายกฤษณะ พูลทรัพย วันแรกหลักสูตรของอาจารยอัศนีย กอตระกูล คอนขางเขาใจยาก 
เพราะผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนเกษตรจังหวัด และเกษตรตําบล จะเขาใจปญหาการปฏิบัติงานมากกวา 
ซ่ึงอาจารยสอน(ทฤษฎี) การนําปญหามาจับกับนวัตกรรมดิจิทัลตางๆ จากการแบงกลุมผูเขารับการอบรมจะไดแต
ปญหา สวนวิธีการแกไขจะนึกไมออกตองมีผูมาแนะนํา ประธาน การทําหลักสูตรครั้งหนาใหหารือกับสํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยีใหม 

4) งานท่ี ... 
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    4) งานท่ีไดรับมอบหมาย (1) ระบบคลังรูปภาพ (PhogoStock) เม่ือวันท่ี 14 
กุมภาพันธ 2562 ไดรวมบรรยายและแนะนําการใชงานระบบใหกับเจาหนาท่ีฯ ณ โรงแรมเอบินาเฮา กรุงเทพฯ 
(2) ระบบรายงานสถานการณการระบาดศัตรูพืช ดําเนินการเพ่ิมในสวนของการเลือกสัปดาหการบันทึกขอมูล  
ใหสามารถเลือกดูยอนหลังในสัปดาหท่ีบันทึกไปแลว และสราง Username และ Password ใหทางกองสงเสริม 
การอารักขาพืชและจัดการดินปุย เพ่ือนําสงตอทางผูบันทึกขอมูลในพ้ืนท่ีตอไป (3) ระบบสงตอ/ตรวจแกหนังสือ
ราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร.(Shared.Directory) ความกาวหนาการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561 – 25 กุมภาพันธ 2562 กลุมทะเบียนเกษตรกร จํานวน 97 เรื่อง กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 
จํานวน 90 เรื่อง กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 25 เรื่อง กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ จํานวน 63 เรื่อง 
กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล จํานวน 26 เรื่อง (4) เจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขารวมอบรม 
หลักสูตร Introduce Oracle Exadata Hardware and Oracle Linux ระหวางวันท่ี 20 – 22 กุมภาพันธ 2562 
ณ บริษัท ทรีโอ แอคเซส จํากัด ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขสัญญาจางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลหลัก ป 2561 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 
   3.2.5  กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) ผลการดําเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผานแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook 
ป.2562.ขอมูลตัดยอด.ณ.วันท่ี.25.กุมภาพันธ.2562.เปาหมายรอบท่ี 1 จํานวน.171,000.ครัวเรือน ผลการดาวนโหลด
และปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร 86,579 ครวัเรือน คิดเปนรอยละ 50.63 อุปกรณท้ังหมดท่ีดาวนโหลดแอปพลิเคชัน 
Farmbook จํานวน 172,740 เครื่อง เกษตรกรท่ีปรับปรุงดวยแอปพลิเคชัน Farmbook จํานวน 135,721 ครัวเรือน 
จํานวนครั้งท่ีใหบริการ 3,818,036 ครั้ง ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ตรวจสอบโหลด/คาคอนฟกต
ของระบบทะเบียนเกษตรกรและ Doae Farmbook นายประพนธ จิ้วจิ้น ท่ีผานมาระบบชาตองดูวาติดท่ี Firewall 
หรือท่ีใด แตเบื่องตนจะตรวจสอบคาคอนฟกตและดําเนินการแกไข นางรติยง บาโกะ จะตรวจสอบเรื่องของ Hardware 
และจะหารือในทีมงานตอไป นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร จะประสานกองการเจาหนาท่ีขอเปลี่ยนวันท่ีตัดยอดขอมูล
ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัดขอ.2.9.2.ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดวย.Farmbook.จากวันท่ี.1 
มีนาคม 2562 ออกไป 
    2) การเตรียมการพัฒนาระบบ GAP ดําเนินการ (1) ปรับระบบ GAP ใหสอดคลอง
กับแบบ F01 (ประกาศใชโดยกรมวิชาการเกษตร เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562) (2) พัฒนา Service แปลงท่ีขอ GAP 
และผานประเมินเบื้องตนใหกรมวิชาการเกษตร (โดยมีการประชุมรวมกับกรมวิชาการเกษตร และจะทดสอบระบบ 
ในวันท่ี 12 มีนาคม 2562) (3) เชื่อมขอมูลระบุตัวตนเกษตรกรและสินคาใน GAP.กับระบบแปลงใหญ 
    3) ผลการดําเนินการระบบ E-Learning ขอมูลระหวางวันท่ี 1 – 25 กุมภาพันธ 2562 
จํานวนผูลงทะเบียน 906 ราย แบงเปน หลักสูตรระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 152 ราย หลักสูตรชํานาญการ 
จํานวน 303 ราย หลักสูตรระดับปฏิบัติการ จํานวน 527 ราย หลักสูตรท่ัวไป จํานวน 518 ราย และหลักสูตรเสริม 
จํานวน 624 ราย 
    4) ความกาวหนาการจําหนายสินคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูป 
ผานระบบตลาดออนไลน (e-Market) ป 2562 แบงเปน รานคาท่ีสงขอมูลใหกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  
จํานวน 17 รานคา และรานคาท่ีจําหนายสินคาในเว็บไซต Thailandpostmart จํานวน 11 รานคา  
    5) ติดตามการคัดเลือกผลไมเพ่ือจําหนายออนไลนกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
(1) ทุเรียน นํารองท่ีแปลงใหญทุเรียน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี บรรจุกลองละ 1 ลูก ลูกละ 4 – 5 กิโลกรัม 
ปริมาณท่ีจะขายผานออนไลนท้ังหมด 1,200 - 1,500 กิโลกรัม จําหนายออนไลนกลองละ 1,000 บาท เริ่มจําหนาย
ตนเดือนเมษายน 2562 (2) มังคุด.นํารองท่ีแปลงใหญมังคุดเขาคิชกุฏ อําเภอเขาคิชกุฏ จังหวัดจันทบุรี บรรจุกลอง 
5.กิโลกรัม.ปริมาณท่ีจะขายผานออนไลนท้ังหมด.200.ตัน.อยูในระหวางตกลงราคาเริ่มจําหนายไดกลางเดือนเมษายน.2562 
(3) ชมพู (พันธุเพชรสายรุง) กลุมวิสาหกิจชุมชนชมพูเพชรสายรุง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บรรจุกลองละ 2 กิโลกรัม 
ตนทุนกลองละ 440 บาท ไปรษณียคาดการณจําหนายกลองละ 800 บาท เริ่มจําหนายตนเดือนมีนาคม 2562 

ปริมาณ ... 
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ปริมาณ 1,000 กิโลกรัม ประธาน ตรวจสอบขอมูลแปลงใหญไมผล เชน มะมวงอกรอง ลําไย ท่ีสามารถนํามา
จําหนายออนไลนได 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 

 3.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน.นางรติยง บาโกะ รายงานผลการดําเนินงาน  
ทดสอบกูคืนขอมูล Server IP 11.0.0.165 และ 10.5.33.85 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม.2562.ประกอบดวย 
1).ระบบการประชุมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร.2).ระบบคลังความรู.(K-Tank) 3).โครงการศูนยขยายพันธุพืช.
4).ระบบติดตามสถานะงบประมาณรายจายงบลงทุน.กรมสงเสริมการเกษตร 5) ระบบรายงานผลการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสงเสริมการเกษตร 6) ระบบบริหารศูนยจัดการดินพืชปุยชุมชน 7) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีการปลูกขาว
ไปปลูกพืชท่ีหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562 8) โครงการตามงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 และกําหนดการทดสอบกูคืนขอมูล พรอมทดสอบหาชองโหวของระบบ ในวันท่ี.28 กุมภาพันธ.2562 
เวลา 10.00 น. ณ หองศูนยปฏิบัติการเครือขาย 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

3.4  การรับฟงขอคิดเห็นและขอรองเรียน นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร แจงตอท่ีประชุม เดือนกุมภาพันธ 2562 มีเรื่องรองเรียน คือ ขอใหตรวจสอบการขอรับเงิน
ชวยเหลือโครงการคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาว.ป 2561.นางฉวีวรรณ.ขับคํา.
เลขท่ี.625/1.ยานนาวาเรสสิเดนท ซอยสาธุประดิษฐ.49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รองแทนมารดา 
นางลําปาง ขันคํา อยูในพ้ืนท่ี ตําบลกุดดินจี่ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภ ูอยูระหวางตรวจสอบ 
มติท่ีประชุม    รับทราบ   

 3.5 การเผยแพรประชาสัมพันธ นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนกุมภาพันธ.2562.ไดรายงานในระบบ http://reportnews.doae.go.th.จํานวน 7 ขาว (ตัดยอดวันท่ี.18 
กุมภาพันธ 2562) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) และในเดือนมีนาคม 2562 มีแผนประชาสัมพันธ 
ดังนี้.(1).กรณีท่ีเกษตรกรไมมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนานเกิน.3.ป.(2).โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว 
หลังฤดูทํานา (พ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์) (3) การข้ึนทะเบียน GAP ผลไม  
มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 แบงเปน 2 สวน คือ  
 1. จัดโดย : หนวยงานภายนอก จํานวน 6 เรื่อง  
           1) อบรม : หลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนําเสนอขอมูล รุนท่ี 4 เม่ือวันท่ี 11 
ถึง 14 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมเอบีนา เฮาส กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ผูเขาอบรม 
คือ นายอุดมพงษ ตวงประยงค 
           2) อบรม : หลักสูตร เสริมสรางสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธเพ่ือการสงเสริม
การเกษตร เม่ือวันท่ี 12 - 15 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมเอบีนา เฮาส กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี ผูเขาอบรม คือ นางอนงคนาฏ ศรรีัตนา 
           3).อบรม.:.หลักสูตร.การสื่อสารเพ่ือประโยชนสาธารณะ.รุนท่ี.3.วันท่ี.19.–.22 
กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักพัฒนาการถายทอด 
เทคโนโลยี ผูเขาอบรม คือ นายอุดมพงษ ตวงประยงค และนายสราวุธ วงศทรัพยสิน 
           4) อบรม : หลักสูตร การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูปฏิบัติงาน รุนท่ี 1 
วันท่ี.22.–.24.กุมภาพันธ.2562.ณ.โรงแรมทีเค.พาเลซ.แอนด.คอนเวนชั่น.เขตหลักสี่.กรุงเทพฯ.จัดโดย.สํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยี ผูเขาอบรม คือ นายกฤษณะ พูลทรัพย 

5) อบรม ... 
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           5) อบรม : โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานทักษะภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
หนวยงานภาครัฐ วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 – 8 มีนาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จัดโดย.ศูนยภาษา.คณะมนุษยศาสตร.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.ผูเขาอบรม.คือ.นางสาวจารุพรรธน.เพ็งจันทร 
นางสาวกิตติยา.รินเพ็ง และนายกฤษณะ พูลทรัพย 
           6) อบรม.:.การใชงานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร.GISagro.วันท่ี.28 
กุมภาพันธ 2562 ถึงวันท่ี 1 มีนาคม 2562 ณ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) บางเขน  
จัดโดย สทอภ. ผูเขาอบรม คือ นางสิริลักษณ นอยเคียง นายรังสี มุลิ นางสาวปยะพร ชึลเลอร และนางสุดสงวน ไพยรัตน 
   2. รวมเปนวิทยากรบรรยาย จํานวน 6 รายการ 
           1) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเปนผูจัดการแปลง บรรยายหัวขอ 
ระบบตลาดสินคาอิเล็กทรอนิกส แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกร และฟารมเช็ค วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2562 
ณ จังหวัดเชียงใหม วิทยากร คือ นายวรวุฒิ ออยหวาน  
           2) อบรม : การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล บรรยายหัวขอ การจัดทําแผนท่ี
การใชประโยชนท่ีดิน วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค วิทยากร คือ นายสราวุธ วงศทรัพยสิน 
           3) อบรม.:.หลักสูตร.การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูปฏิบัติงาน 
บรรยายหัวขอ แอปพลิเคชันสําหรับงานสงเสริมการเกษตร 4.0 และการประยุกตใชภูมิสารสนเทศในงานสงเสริม
การเกษตร วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ วิทยากร คือ 
นางสิริลักษณ นอยเคียง และนายวรวุฒิ ออยหวาน 
           4) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการใชโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร
และการใชประโยชนจากขอมูลทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนท่ี ป 2562 จํานวน 2 รุน ระหวางวันท่ี 25 – 28 กุมภาพันธ 2562 
ณ จังหวัดขอนแกน วิทยากร คือ นายอรุณชัย ศิริทรัพย นายสราวุธ วงศทรัพยสิน และนายธีระวัฒน เฉิดละออ 
           5) อบรม : เกษตรกรผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตรกร บรรยายหัวขอ การซ้ือขาย
สินคาเกษตรออนไลนผานบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 ณ จังหวัดนนทบุรี วิทยากร คือ 
นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 3.7 บันทึกขอตกลงและตัวช้ีวัด/เกณฑการใหคะแนนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  
 หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป รายงานวาดําเนินการสงบันทึกขอตกลงและตัวชี้วัด/เกณฑการใหคะแนน
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ใหกองการเจาหนาท่ี เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 3.8 แนวทางการเล่ือนเงินเดือนขาราชการและเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา ครั้งท่ี 1/2562 
(วันท่ี 1 เมษายน 2562) 

หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป รายงานวากรมสงเสริมการเกษตร มีหนังสือแจงแนวทางการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการและเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจําฯ ซ่ึงฝายบริหารท่ัวไปไดมีหนังสือแจงเวียนกลุม/ฝาย เพ่ือแจงให
ขาราชการบันทึกตัวชี้วัดรายบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล.(DPIS).ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี.10.
มีนาคม.2562 โดยกองการเจาหนาท่ีจะปดระบบภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุม) 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 ....................................................             .................................................... 
   (นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)                                                           (นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ) 
    ผูจดรายงานการประชุม                                   หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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	4.2) การหารือโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพร.(Big.Data).ได้มีประชุม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการหารือ และอนุญาตการให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาฐานข้อมูลส...
	(รต.) จำแนกรายตำบล เชื่อมกับระบบรายงานผลข้อมูลสมุนไพร.(Big Data Visualization) และประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วน
	4.3) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา.ได้มีการประชุมการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และประชุมระดมความคิดในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ่ (Big Data) และแนวทางการจัดทำยูสเคส เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่...
	(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
	3.2.3  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	1) ระบบโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
	2) ระบบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562
	3) ระบบฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริ ประชุมร่วมระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองแผนงาน และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 มติที่ประชุม ให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริรวมกับระบบฐ...
	4) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) กรมการปกครอง ได้สร้างชื่อผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เรียกใช้ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร 908 ราย เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล 5 หัวข้อ ดังนี้ (1) แบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01) ...
	5) ระบบรายงาน ...
	5) ระบบรายงานข้อมูลด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้ประชุมร่วมกับ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย.(กอป.).เมื่อวันที่.30.มกราคม.2562.รายละเอียดความต้องการ ของแต่ละระบบงานไม่ชัดเจน.มติที่ประชุม.ให้.กอป..จัดทำขั้นตอนกระบวนงาน.ความต้องการของระบบ...
	6) จ้างพัฒนาระบบ จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2562 (1) ขออนุมัติรับราคาจ้างพัฒนาระบบบริษัท โคเดสก์ จำกัด จำนวน 2 รายการ คือ ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรเสนอราคา.531,500.บาท.ระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เสนอราคา.542,000.บาท กำ...
	7) การเชื่อมโยงระบบการจัดซื้อจัดจ้างกับกรมบัญชีกลาง ดำเนินการร่วมกับกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ จัดทำระบบเชื่อมโยงและดึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลางมาเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยดึงข้อมูลวันละ 1 ครั้ง (แบบอัตโนมัติ) ซึ่งสามา...
	(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
	3.2.4 กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  นางรติยง บาโกะ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรถูกแฮ็ก.ร่วมกับThaiCERT.ภายใต้โครงการ.Government.Website.Protection.System.(GWP).ผู้แทน กคค. และ กสท. ได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่างบริษัท เอไจล์ แร็พ จำกัด ที่ดูแลเว็บไซต์กรมและ.ThaiCERT.เมื่อวันที่.12.กุ...
	 การทดสอบหาช่องโหว่ของระบบด้วยซอฟต์แวร์ OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ทดสอบช่องโหว่กับระบบที่พัฒนาโดยใช้ Framework ต่างๆ เบื่องต้นทดสอบ 1) ระบบชมรมจักรยานกรมส่งเสริมการเกษตร (http://bikeclub.doae.go.th) ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน ...
	 ความก้าวหน้าการติดตั้งและใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการ 1) มีหนังสือขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ สังกัดกอง/สำนัก  ที่ประสงค์จะใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ทำการลง...
	ผู้ใช้งานเพื่อเปิดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1007/ว 136 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 2) ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งานผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://authen.doae.go.th 3) ทดสอบติดตั้งและใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้า...
	Logout.ได้โดยตรง แก้ไขโดยการเขียน .bat ไฟล์ให้ผู้ใช้ทำการ download พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ
	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ บรรยายในหัวข้อ แอปพลิเคชันส...
	(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
	3.2.5  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	1) ผลการดำเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook
	ปี.2562.ข้อมูลตัดยอด.ณ.วันที่.25.กุมภาพันธ์.2562.เป้าหมายรอบที่ 1 จำนวน.171,000.ครัวเรือน ผลการดาวน์โหลดและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 86,579 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.63 อุปกรณ์ทั้งหมดที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook จำนวน 172,740 เครื่อง เกษตรกรที่ปรับป...
	2) การเตรียมการพัฒนาระบบ GAP ดำเนินการ (1) ปรับระบบ GAP ให้สอดคล้องกับแบบ F01 (ประกาศใช้โดยกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) (2) พัฒนา Service แปลงที่ขอ GAP และผ่านประเมินเบื้องต้นให้กรมวิชาการเกษตร (โดยมีการประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษ...
	3) ผลการดำเนินการระบบ E-Learning ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้ลงทะเบียน 906 ราย แบ่งเป็น หลักสูตรระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 152 ราย หลักสูตรชำนาญการ จำนวน 303 ราย หลักสูตรระดับปฏิบัติการ จำนวน 527 ราย หลักสูตรทั่วไป จำนวน 518 ร...
	4) ความก้าวหน้าการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market) ปี 2562 แบ่งเป็น ร้านค้าที่ส่งข้อมูลให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  จำนวน 17 ร้านค้า และร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าในเว็บไซต์ Thailandpostmart จำนวน 11 ร้านค้า
	5) ติดตามการคัดเลือกผลไม้เพื่อจำหน่ายออนไลน์กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (1) ทุเรียน นำร่องที่แปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี บรรจุกล่องละ 1 ลูก ลูกละ 4 – 5 กิโลกรัม ปริมาณที่จะขายผ่านออนไลน์ทั้งหมด 1,200 - 1,500 กิโลกรัม จำหน่ายออนไลน...
	ปริมาณ 1,000 กิโลกรัม ประธาน ตรวจสอบข้อมูลแปลงใหญ่ไม้ผล เช่น มะม่วงอกร่อง ลำไย ที่สามารถนำมาจำหน่ายออนไลน์ได้

