
รายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครั้งท่ี 5/2562  
เม่ือวันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ช้ัน 2 
 
ผูมาประชุม 
1. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิร ิ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน 
2. นางสาวยุพา  แซชื้อ  ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตร  
3. นางสุวรรณี  ศิริรัตนภิญโญ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ  
4. นายรุงศิริ  ประสงค  ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
  และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร  
5. นางอนงคนาฏ  ศรีรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
6. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
7. นางอาธิดา  รักวงษ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
8. นางรติยง  บาโกะ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
9. นายสราวุธ  วงศทรัพยสิน  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ  
10. นายพิศาล  สองมณี  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
11. นางสาวจารุพรรธน  เพ็งจันทร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
12. นายกฤษณะ  พูลทรัพย  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  
13. นายขัตติยะ  พรหมวาส  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ  
14. นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
15. นางสาวนารีรัตน  บัลลังก  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
16. นายฐิติพงษ  วรสวัสดิ ์  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
17. นางสาวภูรีนชุ  ไกรรมย  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
18. นางสาวอุษณา  หวาหาบ  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
19. นายณรงค  รักอาชีพ  นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน  
20. นางสาวชิลาวัลย  เผามุน ี  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
21. นายสุฤชัย  คลายเชียงราก  พนักงานธุรการ ระดับ 4  
22. นายประพนธ  จิ้วจิ้น  นักสถิติ  
23. นางสาวณิวัฒนา  ตั้งชนมจํารัส  นักสถิติ  
24. นางสาวไกลกังวล  เพชระบูรณิน  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
25. นางสาวชมภู  สนนุช  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
26. นางสาววัลยศิริ  ไทยแท  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
27. นางสาวปยะพร  ชึลเลอร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
28. นางจีรวรรณ  หนูเจริญ  เจาพนักงานธุรการ  
29. นางสาวณัฏฐกานต  นนทสด  เจาพนักงานธุรการ  

ผูไมมาประชุม 
1. นายสรายุทธ  สิรภิูษิต  ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ สอบสมัภาษณ 
2. นางรัตนาภรณ  เตียวประเสริฐ  นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ สอบสมัภาษณ 
3. นางสิริลักษณ  นอยเคียง  นักวิชาการแผนท่ีภาพถายชํานาญการพิเศษ สอบสมัภาษณ 
4. นายอุดมพงษ  ตวงประยงค  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สอบสมัภาษณ 

 5.นายสัมฤทธิ์ ... 
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5. นายสัมฤทธิ์  เทวะภูมิ  ผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร อบรม 
6. นายวรวุฒ ิ ออยหวาน  ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล อบรม 
7. นายพรชัย  ทุราช  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ อบรม 
8. นายกีรเดช  โรจนกิจอนันต  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ อบรม 
9. นายกฤษฎา  ธรรมสิทธิ ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร อบรม 
10. นายปาณัสม  จรูญรัตน  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร อบรม 
11. นายภูบดี  ศิวาวงศ  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร อบรม 
12. นายนิรันดร  ออนนอมดี  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร อบรม 
13. นายวีรภัทร  ทวีทรัพย  นักสถิติ อบรม 
14. นายพิริยะ ไหมสมบญุ  นักสถิติ อบรม 
15. นายกิติศักดิ์  ปญญาทรานนท  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ติดงานดวน 
16. นายรังสี  มุล ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ติดงานดวน 
17. นายนนทกานต  ตรันเจริญ  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร ติดงานดวน 
18. นายปวเรศ  ทองลอย  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร ติดงานดวน 
19. นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สัมมนา 
20. นายอรณุชัย  ศิริทรัพย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   ลาพักผอน 
21. นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป ลาปวย 
22. นางสาวสิริรชา  แกวหยอง  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร ลาปวย 
23. นายปฐม  บุญทองนุม  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร - 
24. นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน  เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย - 
25. นายธีระวัฒน  เฉิดละออ  เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย - 
26. นางมลวิภา  อรรถฐาเมศร  พนักงานราชการพิเศษ - 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 กรมฯ มีคําส่ังเล่ือนขาราชการ 

  1.1.1 กรมฯ มีคําสั่งเลื่อนนางรัตนาภรณ เตียวประเสริฐ ตําแหนงนักวิชาการสถิติชํานาญการ 

กลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ 
กลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล ตามคําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร ท่ี 635/2562 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2562 

  1.1.2 กรมฯ มีคําสั่งเลื่อนนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ชํานาญการ.ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร.จังหวัดหนองคาย.สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 

จังหวัดขอนแกน ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ กลุมทะเบียนเกษตรกร ตามคําสั่ง 

กรมสงเสริมการเกษตร ท่ี 797/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

1.2 กรมฯ มีคําส่ังแกไขการมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานัก.ผูอํานวยการกอง.ปฏิบัติ

ราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร แกไขการมอบอํานาจราชการเก่ียวกับการคลัง.การอนุมัติการเบิกจาย 

เงินงบประมาณคาใชจายตางๆ และลงนามในหลักฐานการจายเงิน ในวงเงินสูงข้ึน (5,000,000 บาท) ตามคําสั่ง 

กรมสงเสริมการเกษตร ท่ี 856/2562 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

มติท่ีประชุม รับทราบ. 
ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2562 ประจําเดือนเมษายน 2562 
   นางสาวยุพาพรรณ รักบัว เสนอรายงานการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครั้งท่ี 4/2562 ประจําเดือนเมษายน 2562 ท้ังนี้ ไดดําเนินการนํารายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2562 พรอมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมครั้งที่.5/2562.ขึ้นระบบ.Meetbox.ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ท่ีเว็บไซต http://ictc.meetbox.doae.go.th มีผูแกไขรายงานฯ ฝายเลขาฯ ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว 
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

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

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

2) จางพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร ครบกําหนดงวดสุดทายวันท่ี 12 กันยายน 2561 
บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด สงมอบงานเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 และคณะกรรมการฯ จัดทําบันทึกตรวจรับฯ 
และสงกองคลังแลว เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 กําหนดคาปรับวันละ 2,500 บาท จํานวน 244 วัน เปนเงิน 
610,000 บาท  

3) .จางพัฒนาระบบรายงานพ้ืนท่ี .ครบกําหนดงวดท่ี .2.วันท่ี .28.กันยายน .2561  
งวดสุดทายครบกําหนดวันท่ี.28.ตุลาคม.2561.อยูระหวางการสงมอบและตรวจรับงาน.งวดท่ี.2.และงวดท่ี.3  
บริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด แจงวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ขณะนี้กําลัง
ดําเนินการอบรม มีกําหนด 4 วัน คือวันท่ี 28 – 31 พฤษภาคม 2562 นายสราวุธ วงศทรัพยสิน คณะกรรมการฯ 
จะดําเนินการตรวจรับในสัปดาหแรกของเดือนมิถุนายน 2562  

 การจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ 2562 
 งบลงทุน ป 2562 

1) จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร.โดยวิธี.e-bidding.กรมฯ อนุมัติรับราคาการจัดซ้ือครุภัณฑ 
7 กลุม 10 รายการ เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 เปนเงิน 41,369,351 บาท กรมฯ ลงนามในสัญญาเรียบรอย
กับผูขาย.จํานวน.6.ราย.เม่ือวันท่ี.20.กุมภาพันธ.2562.(1.1).รายการคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต.จํานวน.1,000.เครื่อง
และเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค.จํานวน.1,000.เครื่อง.รับราคาบริษัท.ทรีโอ.แอคเซส.จํากัด.วงเงิน 
14,333,720.บาท ครบกําหนดวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ สงมอบเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2562  
คณะกรรมการฯ ทําบันทึกตรวจรับเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 และสงกองคลังแลว (1.2) รายการเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ.จํานวน.157.ชุด.รับราคาบริษัท.แอมโปไมโครซิส.จํากัด.วงเงิน 
7,247,000 บาท ครบกําหนดวันท่ี 21 เมษายน 2562 อยูระหวางขออนุมัติกรมฯ เปลี่ยนแปลงสัญญาฯ เนื่องจาก
มีการยกเลิกสายการผลิต.ขณะนี้เรื่องอยูหนาหองรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร.(1.3).อุปกรณกระจายสัญญาณ 
ไรสาย แบบท่ี 2 จํานวน 28 ชุด รับราคาบริษัท ไอที แมนเนจเมนท จํากัด วงเงิน 600,000 บาท ครบกําหนดวันท่ี 21 
พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ สงมอบเม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 อยูระหวางคณะกรรมการฯ จัดทําบันทึกตรวจรับ 
(1.4) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 441 เครื่อง รับราคาบริษัท วิช เวนเดอร จํากัด วงเงิน 849,366 บาท 
ครบกําหนดวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ สงมอบเม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 อยูระหวางคณะกรรมการฯ 
จัดทําบันทึกตรวจรับ (1.5) รายการสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี.1.จํานวน.15.เครื่อง.
รับราคาบริษัท.สหธุรกิจ.จํากัด.วงเงิน.149,265.บาท. คณะกรรมการฯ ทําการตรวจรับและสงเบิกจายเรียบรอยแลว 
(1.6) รายการอุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลภายนอก (External Storage) จํานวน 1 ชุด วงเงิน 2,300,500 บาท  

และ (1.7) ... 
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และ (1.7) รายการระบบสํารองขอมูล วงเงิน 15,889,500 บาท รับราคาบริษัท แอพเวิรคส จํากัด ครบกําหนด
วันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ สงมอบเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการฯ ทําบันทึกตรวจรับ
เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 และสงกองคลังแลว 

2) จัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding วงเงิน 554,000 บาท (ศสท.
ดําเนินการ) กรมฯ อนุมัติรับราคาเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2562 เปนเงินท้ังสิ้น 498,513 บาท มีเงินเหลือจาย 
55,487 บาท และลงนามในสัญญาเม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2562 กําหนดสงมอบ 60 วัน ครบกําหนดวันท่ี 18 
มิถุนายน.2562.(2.1).บริษัท.สหธุรกิจ.จํากัด.จํานวน.3.รายการ.(1).เครื่องเรียงพิมพคอมพิวเตอร.ระบบ Macintosh 
จํานวน.1.ชุด.เปนเงิน.60,776 .บาท.(2) .เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน.Animation.and.Graphic.Design 
จํานวน.1.ชุด.เปนเงิน.76,719.บาท.(3).เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานพัฒนา.Application.IOS/Android  
จํานวน.2.ชุด.เปนเงิน.153,438.บาท.บริษัทฯ ยังไมแจงสงมอบ.โดยประสานเบือ้งตนวาเครื่องเรียงพิมพคอมพิวเตอร 
ระบบ Macintosh มีการยกเลิกสายการผลิต.และไดแจงใหบริษัทฯ.เรงทําหนังสือแจงกรมฯ (2.2).บริษัท.เท็น.ซอฟท.จํากัด
รายการเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล พรอมซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ จํานวน 10 ชุด เปนเงิน 
207,580 บาท บริษัทฯ แจงสงมอบวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 

3) จางพัฒนาระบบงาน จํานวน 2 รายการ (3.1) พัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร.(3.2).พัฒนาระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี.ตรวจรับงานงวดท่ี.1 
เรียบรอยแลว ครบกําหนดสงมอบงานงวดสุดทายวันท่ี 17 สิงหาคม 2562 
   4) จางพัฒนาระบบ.จํานวน.2.รายการ.โดยวิธี.e-bidding.(ศสท.ดําเนินการ).คณะกรรมการฯ 
สรุปผลการพิจารณารับราคาจากบริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด ระบบสารสนเทศทางดานบริหารองคกร เปนเงิน 
540,000 บาท และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  
เปนเงิน 560,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,100,000 บาท มีเงินเหลือจาย 116,700 บาท และกรมฯ ลงนาม
ในสัญญาเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 เบิกจาย.2.งวด.งวดท่ี.1.ครบกําหนดวันท่ี.29.มิถุนายน.2562.งวดท่ี.2. 
งวดสุดทาย.ครบกําหนดวันท่ี.27.ตุลาคม.2562 

5) จางพัฒนาระบบงาน.จํานวน.4.รายการ.วงเงิน.42,000,000.บาท คณะกรรมการฯ
สรุปผลการพิจารณารับราคาฯ เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 เปนเงินท้ังสิ้น 39,282,375 บาท มีเงินเหลือจาย 
2,717,625.บาท .รายละเอียดดังนี้ .(5.1) .พัฒนาระบบขอมูลเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช .รับราคา 
จากบริษัท โคเดสก จํากัด เปนเงิน 1,651,460 บาท ระยะเวลาดําเนินงาน 210 วัน (5.2) พัฒนาระบบวิเคราะห
ขอมูลทะเบียนเกษตรกรรวมกับขอมูลเชิงแผนท่ี.(Spatial.database).รับราคาจากบริษัท.เอส.ดับบลิว.เทค.แอนด.มีเดีย.จํากัด 
เปนเงิน 12,560,000 บาท ระยะเวลดําเนินงาน 270 วัน (5.3) พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลทะเบียนเกษตรกร
สําหรับเกษตรกรรายบุคคล.(Personalized.data).รับราคาจากกลุมรวมทํางานอัญญา.คอนซัลติ้ง.เปนเงิน.23,870,915.บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน.365.วัน.(5.4).พัฒนาระบบบริการขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทําเกษตรสมัยใหม.รับราคา
จากบริษัท.สเต็ม.เอ็ดดูเคชั่น.แอนด.คอนซัลแตนท.จํากัด.เปนเงิน.1,200,000.บาท.ระยะเวลาดําเนินงาน.240.วัน  
สรุปเงินงบลงทุนเหลือจาย.(รอบท่ี.2).จํานวนท้ังสิ้น.2,889,812.บาท.ฝายบริหารท่ัวไปจะแจงสงคืนกรมฯ 
เม่ือดําเนินการโหลด PO ทุกรายการเรียบรอยแลว 
  งบดําเนินงาน ป 2562 
  1) งบบริหารจัดการ.(12.เดือน).ไดรับงบประมาณ.จํานวน.719,591.บาท.ใชไป.627,545.62.บาท 
คงเหลือ 92,045.38 บาท  
  2) คาจางเหมาบริการ 12 เดือน ไดรับงบประมาณ จํานวน 276,000 บาท ใชไป 
271,516.25 บาท (จางพนักงานขับรถยนต 2 อัตรา และเชาเครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง) คงเหลือ 4,483.75 บาท 
  3) โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.งวดท่ี.1.และ 2 ไดรับงบประมาณ 
จํานวน 15,182,288 บาท ใชไป 10,918,219.67 บาท (คาจางเหมาฯ รายเดือน รวม 432,000 บาท 
           คาใชจาย ... 
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คาใชจายในการเดินทางฯ 516,219.67 บาท) และคาจางพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกร 9,970,000 บาท) คงเหลือ 
4,264,068.33 บาท ซ่ึงมีแผนการใชเงิน ดังนี้ (3.1) คาจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลหลัก ป 2562 
(วันท่ี 17 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562) จํานวน 3,109,688 บาท อยูระหวางเสนอกรมฯ เพ่ือเห็นชอบการจาง 
แตงตั้งคณะกรรมการฯ และลงนามประกาศเชิญชวน (3.2) คาใชจายในการเดินทางฯ/ติดตามงาน จํานวน 154,380.33 บาท 
(3.3).คาใชจายในการจัดทํา.Farmer.Map.จํานวน.300,000.บาท.(3.4).คาใชจายในการสัมมนาศสท..จํานวน.200,000.บาท
(3.5) คาใชจายโอนใหจังหวัด (ออย) จํานวน 500,000 บาท  
  4) โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ไดรับงบประมาณจํานวน 200,000 บาท 
ใชไป 188,305.18 บาท คงเหลือ 11,694.82 บาท 
  5).จางเหมาบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบองคกร.ป.2562 ดําเนินการ (5.1).จางเหมาฯ.
จํานวน.3.เดือน.(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561) กับ บริษัท.กสท.โทรคมนาคม.จํากัด.(มหาชน).ตรวจรับ 
และเบิกจายเรียบรอยแลว.(5.2).จางหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.(เดือนมกราคม.–.กุมภาพันธ.2562).จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.
(จางตอเนื่อง).กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูรับจางรายเดิม ตรวจรับและเบิกจายเรียบรอยแลว.
(5.3) .จางเหมาฯ .จํานวน .7.เดือน .(เดือนมีนาคม .–.เดือนกันยายน .2562) .จางโดยวิธี .e-bidding.วงเงิน .
10,207,750.บาท กรมฯ ลงนามกับบริษัท กสท โทรคมนาคม.จํากัด.(มหาชน).เปนเงิน.9,010,470.บาท 
(เดือนละ.1,287,210.บาท).เม่ือวันท่ี.18.กุมภาพันธ.2562 สัญญาจางเลขท่ี 6/2562 สงบันทึกตรวจรับงาน 
งวดท่ี 1 เดือนมีนาคม 2562 ใหกองคลังแลว 
   6).จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือขายไมโครคอมพิวเตอร.ป.2562 
งบประมาณ.4,000,000.บาท.แยกเปน.(6.1).จางเหมาฯ.จํานวน.2.เดือน.เปนเงิน.685,000.บาท.เบิกจาย
เรียบรอยแลว (6.2) จางเหมารวบรวมขอมูล.วิเคราะหปญหา.และหาสาเหตุการทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ท่ีใหบริการไดไมเต็มประสิทธิภาพ.พรอมแนวทางการแกไขปญหาและออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในใหม 
(Redesign.Network.Topology).ใหสอดคลองกับโครงสรางพ้ืนฐานและจํานวนบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนในปจจุบัน.
งบประมาณ.500,000.บาท.กําหนดสงมอบงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สงบันทึกตรวจรับและอนุมัติ
เบิกจายเรียบรอยแลว (6.3).จางเหมาบริการบุคคลเพ่ือดําเนินการเขาตรวจสอบแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอร 
ลูกขาย จํานวน.2.คน.จํานวน.10.เดือน.ภายในวงเงิน.300,000.บาท.กรมฯ.จางเดือนละ 15,000 บาทตอคนตอเดือน 
เบิกจายรายเดือน (6.4) จางเหมาบริการระบบคลาวด เพ่ือใชประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมสงเสริมการเกษตร
จัดเก็บขอมูล สํารองและกูคืนระบบ ดําเนินการจางฯ ใหม โดยวิธี e-bidding จํานวน 7 เดือน (เดือนมีนาคม ถึงเดือน
กันยายน.2562).กรมฯ.ทําสัญญากับบริษัท.อินเทอรเน็ตประเทศไทย.จํากัด.(มหาชน).เม่ือวันท่ี.28.กุมภาพันธ.2562 
เปนเงิน.689,080.บาท.เบิกจายรายเดือนรวม.7.เดือน.อยูระหวางตรวจรับงานงวดท่ี.1.เดือนมีนาคม.2562  
และงวดท่ี 2 เดือนเมษายน 2562 (6.5).จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาพรอมรับประกันตัวอุปกรณทําความเย็น.
ระบบไฟฟา.ระบบสํารองไฟฟา.ระบบเฝาระวัง.ระบบรักษาความปลอดภัยอุปกรณเครือขาย.และสายสัญญาณ.
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.(วันท่ี.1.ธันวาคม.2561 
ถึงวันท่ี.30.กันยายน.2562.เบิกจาย.5.งวดๆ.ละ.2.เดือน.เปนเงิน.160,000.บาทตองวด).เบิกจายแลว.2.งวด 
คงเหลือ 3 งวด 
ประธาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมดวย สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(สดช.) และ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT)  เปดตัว โครงการ Government Data Center and Cloud Service 
(GDCC) หรือระบบคลาวดกลางภาครัฐ ซ่ึงหนวยงานท่ีจะใชคลาวดกลาง จะตองผานการอบรม 3 หลักสูตร 
มติท่ีประชุม 1. รับทราบ  
 2. มอบกลุมจัดทําแผนการใชจายเงิน และฝายบริหารท่ัวไปรวบรวมเสนอ 
 3. มอบกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ ประสานเรื่องระบบคลาวดกลางภาครัฐ 

3.2 ผลการ ... 
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 3.2 ผลการดําเนินงานประจาํเดือนพฤษภาคม 2562 

  3.2.1 กลุมทะเบียนเกษตรกร นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1).ผลการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562.ขอมูล ณ วันท่ี 22 

พฤษภาคม 2562 เปาหมาย 5.7 ลานครัวเรือน ผานระบบทะเบียนเกษตรกร จํานวน 1,955,998 ครัวเรือน 
คิดเปนรอยละ 34.32 ผาน Farmbook จํานวน 496,021 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 8.70 ผานระบบทะเบียน
เกษตรกรและ Farmbook จํานวน 2,231,244 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 39.14 
 2).ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป.และขาวนาปรัง ป.2561/62 
ขาวนาป ผลการบันทึก 4,309,110 ครัวเรือน 8,182,675 แปลง 58,636,699.98 ไร จัดชุดตรวจสอบ 
4,307,799 ครัวเรือน 8,156,459 แปลง 58,438,062.39 ไร ผานการตรวจสอบ/ชวยเหลือ 4,300,132 ครัวเรือน 
8,099,290 แปลง 58,049,381.52 ไร ขาวนาปรัง.ผลการบันทึก.550,956.ครัวเรือน.1,080,655.แปลง 
9,113,653.98 ไร จัดชุดตรวจสอบ 459,822 ครัวเรือน 910,096 แปลง 7,963,290.88 ไร ผานการตรวจสอบ 
367,645 ครัวเรือน 726,537 แปลง 6,502,531.90 ไร 
 3).ผลการดําเนนิงานปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกร เดือนพฤษภาคม 2562 
ระบบโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกพืชหลังนา.ป.2561/62.ระบบสําหรับการดําเนินงานระดับตําบล.และระดับอําเภอ
สามารถดําเนินการไดแลว ผลการดําเนินงานผานการตรวจสอบระดับตําบล ประมาณ 30,000 ครัวเรือน 200,000 ไร 
ผานการตรวจสอบระดับอําเภอ (คณะกรรมการลงนาม) ประมาณ 2,000 ครัวเรือน 10,000 ไร และเตรียมดําเนินการ
จัดทํา (3.1) ระบบสําหรับสํานักงานเกษตรจังหวัด ในการคัดเลือกชุดการตรวจสอบท่ีผานคณะกรรมการระดับอําเภอ
มาตรวจสอบและสงใหสวนกลาง ซ่ึงเง่ือนไขโครงการฯ จะตองสงเอกสารใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส.) เพ่ือประกอบการเบิก (3.2) ระบบสําหรับสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร (สสจ.) ในการตัดยอดขอมูล
ท่ีผานการตรวจสอบจากจังหวัดสงให ธ.ก.ส. ตามเง่ือนไขโครงการฯ 
 4).การขอคืนสิทธิ์รายช่ือเจาหนาท่ีผูใชงานระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร
สวนกลางและระดับอําเภอ/เขต เพ่ือเปนผูตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลกับกรมการปกครอง.กรมการปกครอง
สงคืนสิทธิ์การเปนผูตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลใหเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตร.จํานวน.3,028.ราย 
ประธาน สิทธิ์ท่ีไดคืนใชงานไดแลวหรือไม นางอาธิดา รักวงษ กรมการปกครองแจงวาจะไมตัดสิทธิ์การตรวจสอบ
ทะเบียนประวัติบุคคลแลว ซ่ึงผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร ใหทําหนังสือแจงจังหวัดตรวจสอบ/ยืนยันตันตน
ของเจาหนาท่ีผูตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล จํานวน 3,028 ราย 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
ประธาน.จากขอสั่งการของอธิบดีเม่ือสองเดือนท่ีผานมาใหโจทย.(1).การตามหาพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตรแตไมไดแจงข้ึนทะเบียน
เกษตรกรจาก SSMAP (ทราบวาเปนเกษตรกรรายใด ใหเกษตรกรแจงข้ึน ทบก.01 กับรูพ้ืนท่ีแตไมทราบเกษตรกร 
ใหข้ึนทะเบียนโดยไมระบุชื่อเกษตรกร แตใชการวาดแปลงในการเก็บพิกัดพ้ืนท่ีปลูก) (2) การรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร
กลุมชาติพันธุ (เกษตรกรท่ีไมมีเลข 13 หลัก) เชน ปราชญศูนยเรียนรู งานทะเบียนเกษตรกรจะไปสนับสนุนงานสงเสริม
ไดอยางไร ใหหาแนวทางเพ่ือขออนุมัติกรมฯ 
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 

     3.2.2.กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ นายพิศาล สองมณี รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
                                      1).รายงานสถานการณการเพาะปลูกพืชฤดูแลง.ขอมูล.ณ.วันท่ี.22.พฤษภาคม.2562 
ภาพรวมท้ังประเทศ ขาวนาปรังเนื้อท่ีเพาะปลูก 11,646,678.ไร.แผนควบคุมฯ.11,209,735.ไร พืชไรเนื้อท่ีเพาะปลูก 
1,496,215.ไร.แผนควบคุมฯ.4,042,897.ไร.พืชผักเนื้อท่ีเพาะปลูก 663,796.ไร.แผนควบคุมฯ.828,546.ไร.
พืชไรและพืชผักเนื้อท่ีเพาะปลูก 2,163,011.ไร.แผนควบคุมฯ.4,871,443.ไร เม่ือพิจารณาการปลูกขาวนาปรัง.
พบวา.ภาพรวมท้ังประเทศ.มีเนื้อท่ีการปลูก.11,646,678.ไร.คิดเปนรอยละ.103.90 ของแผนควบคุมฯ.โดยมีการ
ปลูกขาวนาปรังแลว.จํานวน.72.จังหวัด.จังหวัดท่ีมีการเพาะปลูกเพ่ิม.ไดแก.พัทลุง.นครศรีธรรมราช.และจังหวัดปตตานี  
           ประธาน ... 
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ประธาน การจัดเรียงขอมูลในตาราง ใหมีการแบงสี เพราะขอมูลพืชไรและพืชผัก เปนขอมูลท่ีนําตัวเลขของพืชไร 
รวมกับขอมูลพืชผัก 
                                      2) ใหบริการขอมูล.ประจําเดือนพฤษภาคม.2562.ตัดยอดขอมูล.ณ.วันท่ี.27.
พฤษภาคม 2562 แบงออกเปน 3 ชองทาง คือ (1) ระบบใหบริการขอมูลสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร 
ปจจุบันมีผูสมัครเขาใช.666.ราย.เพ่ิมจากเดือนเมษายน.2562.จํานวน.101.ราย.มีการเขารับบริการขอมูล.จํานวน.122.ครั้ง 
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิจัย.(63%).รายงานสถานการณการผลิต.(16%).วางแผนงานโครงการ.(11%) อ่ืนๆ.(10%) 
ขอมูล ท่ี มีการขอมากท่ีสุด . :.ขาวนาป .ความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด .91.6%.(2) . เว็บไซต 
www.agriinfo.doae.go.th มีการเขารับบริการขอมูล จํานวน 18,718 ครั้ง ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 
ถึงมากท่ีสุด 63% ขอมูลท่ีมีการขอมากท่ีสุด.3.อันดับแรก.:.ขอมูลภาวะการผลิตพืช (รต.) ป 2559 การปลูกพืช 
ป 2561 และขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลการเกษตร 77 จังหวัด (3) E-mail ผูขอรับบริการขอมูล จํานวน 36 ราย  
สวนใหญเปนนักศึกษา 33.3% ความพึงพอใจตอคุณภาพขอมูลอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 94.5%.ความพึงพอใจ
ตอความเร็วในการจัดสงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด.91.6% 
                                      3).Big Data Big.Data/Open.Data.กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

• การดําเนินงานในระดับกรม.1).แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน Big Data  

และ Open Data โดยมีผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตร เปนประธาน ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ เปนเลขานุการ ดําเนินการเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2562 2) จัดทําแผนการขับเคลื่อนฯ จํานวน 7 ข้ันตอน 
ดําเนินการเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2562 3) คัดเลือกชุดขอมูลสําหรับเชื่อมโยงเขาสูฐานขอมูลกลางของกระทรวงฯ 
จํานวน 4 ฐานขอมูล (ขอมูลทะเบียนเกษตรกร ขอมูลภัยธรรมชาติ ขอมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล (รต.) และขอมูล
วิสาหกิจชุมชน) ดําเนินการเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2562 4) ปรับปรุงคุณภาพขอมูล โดยตรวจสอบความถูกตอง 
ของขอมูล (Accuracy) ความสอดคลอง (Consistency) ความครบถวน สมบูรณ (Completeness) ความทันตอการใชงาน
พรอมกําหนดผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษาขอมูล.จํานวน.2.คน.ดําเนินการเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ.2562.5).จัดทํา
หมวดหมู (Data Category) และเมทาดาตา (Metadata) ของขอมูล.ดําเนินการเม่ือวันท่ี.29 มีนาคม 2562 6) จัดทํา
รายการบัญชีขอมูล ดําเนินการเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 ขณะนี้อยูระหวางการจัดใหอยูในรูปแบบแอปพลิเคชัน 
7) เชื่อมโยงฐานขอมูลตามรายการบัญชีขอมูล เขาสูระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดสง
วันท่ี.31.พฤษภาคม.2562.8).วิเคราะหขอมูล (Data Analytic) เพ่ือจัดทําขอมูลเผยแพรโดยกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ.กําหนดสงวันท่ี.26.กันยายน.2562.9).Open.Data.โดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลตามการจัดแบง
หมวดหมูของขอมูล.https://opendata.moac.go.th.กําหนดสงวันท่ี.27.กันยายน.2562.นางสาวจารุพรรธน.เพ็งจันทร 
การจัดทํารายการบัญชีขอมูล ขณะนี้ดําเนินการจัดทําหนาเว็บไซตเรียบรอยแลว เหลือในสวนของขอมูล ซ่ึงจะนําเขา
เว็บไซตในวันพรุงนี้ 
                                      4) โครงการบูรณาการขอมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชน ท่ีดิน 
ดานการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) กําหนดจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการบูรณาการ
ขอมูลฯ ในวันพุธท่ี 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หองบุษกร ชั้น 1 อาคารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
                                      5) ผลการดําเนินงานดานแผนท่ี นายสราวุธ วงศทรัพยสิน รายงาน 
     5.1) ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตัดยอดขอมูล วันท่ี 27 
พฤษภาคม 2562 

• ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ป 2562 เปาหมาย 1 ลานแปลง  
ดําเนินการไดจํานวน 1,103,698 แปลง คิดเปนรอยละ 110  

• ผลการวาดแปลงแบบสะสม 4 ป จํานวน 13,803,034 แปลง 
 
         จากการตรวจ ... 
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• จากการตรวจสอบขอมูลผังแปลงฯ ในระบบ จังหวัดมีการนําเขารูปแปลง 
เปนจุด (Point) ซ่ึงรูปแปลงจะตองเปนพ้ืนท่ีรูปปด Polygon ดังนั้น จึงตองลบขอมูลแปลงท่ีผิด จํานวน 26,110 แปลง 
มีผลทําใหยอดวาดแปลงลดลงในบางจังหวัด เบื้องตนไดแจงขอมูลจังหวัดท่ีวาดแปลงผิดพลาดใหทางสํานักงานสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรทราบ เพ่ือแจงจังหวัดดําเนินการแกไขทางไลนกลุมแลว 

• ผลการวาดแปลงของจังหวัดท่ีมีผลการวาดแปลงไมครบตามเปาหมาย  
100% ไดแก จังหวัดแพร จันทบุรี อุทัยธานี และจังหวัดสมุทรสาคร สวนจังหวัดปตตานี ตรัง และจังหวัดสตูล เคยมี
ผลการวาดแปลงครบ แตวาดแปลงผิด จึงทําการลบออก 
     5.2) จัดเตรียมขอมูลตําแหนงแปลงปลูกสมุนไพร (ตัดขอมูลสวนบุคคลออกแลว) 
เพ่ือสนับสนุนการจัดทําชั้นขอมูลความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชสมุนไพรของกรมพัฒนาท่ีดินใหมีความถูกตอง 
มากยิ่งข้ึน ตามมติท่ีประชุม “การรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน
สําหรับปลูกพืชสมุนไพร” เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 กรมสงเสริมการเกษตรเห็นชอบในหลักการ และลงนาม
หนังสือจัดสงขอมูลท่ีต้ังแปลงปลูกสมุนไพรใหกรมพัฒนาท่ีดินเรียบรอยแลว 
     5.3) Update.ขอมูลใน.SSMAP.ไดแก.ชั้นขอมูลแปลงใหญท่ัวประเทศ  
จํานวน 4,243 แหง 
     5.4) จัดทํา.Shapefile.ขอบเขตการปกครองท่ีมีขอมูลสินคาเกษตรท่ีเปน.GI
เพ่ิมเติม ไดแก กาแฟวังน้ําเขียว และขาวหอมมะลิทุงสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา 
     5.5) จัดทําแผนท่ีสรุปสถานการณการเพาะปลูกขาวนาปรัง.ป.2561/62  
ทุกสัปดาห 
     5.6) ตรวจสอบขอมูลพิกัดพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม
สงเสริมเกษตรกรรมทางเลือกป 2561 ของกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร (กวพ.) โดยมีขอมูลท้ังหมด 
1,727 จุด เก็บพิกัดมาผิด จํานวน 33 จุด ไดตรวจสอบและรายงานขอมูลให กวพ. ทราบเพ่ือแจงจังหวัดดําเนินการ
แกไขตอไป 
     5.7) นําขอมูลผังแปลงฯ ซอนทับกับขอมูลคุณภาพลุมน้ํา ชั้น 1A เพ่ือประเมิน
พ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกพืช 6 ชนิด ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ไมผล มันสําปะหลังโรงงาน ปาลมน้ํามัน และออย
โรงงาน ในบริเวณลุมน้ําชั้น 1A เปนการทดลองทําขอมูลเบื้องตน เพ่ือใหเห็นแนวโนมการปลูกพืชในพ้ืนท่ีตนน้ําเทานั้น 
เบื้องตนไดประสานสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.(สผ.).ขอฐานขอมูลแผนท่ีชั้นคุณภาพ
ลุมน้ํา.ไดรับแจงวาตองดําเนินการขอขอมูลดวยวิธีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ.(MOU).รวมกัน และไดแจง 
กรมวิชาการเกษตร (กวก.) ทราบแลว ซ่ึง กวก. แจงวาไมไดขอขอมูลจาก สผ. แตขอขอมูลจากกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช ประธาน จะนําเรียนอธิบดีบายนี้  
     5.8) ความกาวหนาในการพัฒนาระบบรายงานพ้ืนท่ี (SSMAP) คณะกรรมการ
ตรวจรับฯ ทําหนังสือขยายเวลาถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 และไดใหบริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด นําเสนอ
ความกาวหนาเม่ือวันท่ี 15, 23 และ 27 พฤษภาคม 2562 จัดอบรมใหกับเจาหนาท่ีกรมฯ จํานวน 4 วัน ระหวาง
วันท่ี 28 – 31 พฤษภาคม 2562 และจะประชุมตรวจรับภายในสัปดาหแรกของเดือนมิถุนายน 2562 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
ประธาน จากหนังสือสั่งการใหข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกออย และวาดแปลงทุกแปลง (พ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์)  
ผานโปรแกรม FAARMis ขอรายงานผลการข้ึนทะเบียน/วาดแปลงเปนรายวัน สําหรับผูบริหาร เพราะจะใหออย 
เปนพืชแรกในการขับเคลื่อนการจํากัดการใชสารเคมี 3 ชนิด โดยจะใหโรงงานน้าํตาลเปนหนวยอบรม  

- ระบบรับสมัครและเรียนผานระบบ e-learning เปดวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 

- ระบบการสอบเปดวันท่ี 25 สิงหาคม 2562 โดยใหสํานักงานเกษตรอําเภอเปนหนวยจัดสอบ Online  

           - สิ่งท่ีตอง ... 
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- สิ่งท่ีตองสํารวจ คือ จํานวนแท็ปเล็ตแตละอําเภอ ตารางผูคุม ตารางกําหนดการสอบวันละก่ีรอบ รอบละก่ีคน  
อธิบดีใหตรวจสอบและหาขอมูล Pocket WiFi ใหสํานักงานเกษตรอําเภอ หากสถานท่ีจัดสอบอยูหลังสํานักงาน
จะตองใช Pocket WiFi ท่ีความเร็วเทาไหร เนื่องจากอธิบดีสั่งการใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย
จัดสรรงบประมาณใหสํานักงานเกษตรอําเภอในการจัดซ้ือ WiFi เพ่ิมเติม 

- หนาท่ีของสํานักงานเกษตรอําเภอ คือ ใหความรู ณ ศูนยปฏิบัติการ หรือผานระบบ e-learning เพ่ิมความรู 
สูการสอบ และความรูสูการปฏิบัติหากไมใช 3 สาร จะใชสารเคมีอะไร 

- อธิบดีสั่งการ ระบบรับสมัคร เม่ือคียเลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก) ใหตรวจสอบความเปนเกษตรกร 
ในระบบทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบวาอยูในพ้ืนท่ีตนน้ํา (โซน A) หรือไม และให POP UP แจงเตือนการตรวจสอบ 
เพ่ือลดการรองเรียนของเกษตรกร 
มติท่ีประชุม    1. รับทราบ  
 2. มอบกลุมดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 

 3.2.3  กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ.(Linkage Center).กรมสงเสริมการเกษตรไดอนุญาตให.2.หนวยงาน.ดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลวิสาหกิจชุมชน
และเครือขายวิสาหกิจชุมชน คือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เพ่ือนําไปใชประโยชนในการ
ทําหนาท่ีชวยเหลือวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน และใหบริการค้ําประกันสินเชื่อแกวิสาหกิจชุมชนท่ีมี
ศักยภาพ.และกรมธุรกิจพลังงาน.เพ่ือนําไปใชประโยชนในภารกิจกํากับดูแลกิจการพลังงาน.ซ่ึงกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
ไดสงหนังสือใหสํานักทะเบียนกลาง.กรมการปกครอง.เชื่อมตอขอมูลวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
ใหกับ 2 หนวยงานดังกลาวแลว 

2) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานการปองกันและเฝาระวังการเผาเศษซากพืช
และเศษวัสดุการเกษตรในพ้ืนท่ีเกษตร ไดพัฒนาระบบตอจากระบบโครงการสงเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร 
ประจําป 2562 เปดใชระบบงานตั้งแตวันท่ี 26 เมษายน 2562 รายงานสรุป 77 จังหวัด ดังนี้ 1. รายงานการบริหาร
จัดการการสรางการรับรู การรณรงคประชาสัมพันธ การดําเนินการเชิงพ้ืนท่ี 2. มาตรการ/กิจกรรม/โครงการอ่ืนๆ  
3. ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

3) ระบบฐานขอมูลงานวิจัยสงเสริมการเกษตร ไดวิเคราะห ออกแบบระบบ 
รวมกับกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ดําเนินการพัฒนาระบบการบันทึกขอมูลนักวิจัย และขอมูลนักวิจัย
ไดเชื่อมโยงกับฐานขอมูล DPIS ซ่ึงพัฒนาระบบการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว ท้ังนี้ รูปแบบรายงาน และการเปดใช
ระบบงาน รอการประสานจากกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

4) ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร (RBM) 
ไดรับการประสานจากกองแผนงาน ขอใหสรางระบบการบันทึกขอมูล และจัดทํารายงานในระบบฐานขอมูลเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร (RBM) ตามแบบสัมภาษณเพ่ือประเมินผลการนําความรูไปปฏิบัติของเกษตรกร 
ป 2562 (กสก.) เบื้องตน จํานวน 40 โครงการ กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศกําลังดําเนินการ ซ่ึงกองแผนงานจะสง
หนังสือตามมาภายหลัง 

5) ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรและระบบ
โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี.(จางพัฒนาระบบ.ป.2562) บริษัท.โคเดสก.จํากัด.ไดเขารวมประชุมกับกองแผนงาน 
และกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร ศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบ
ฐานขอมูล/ระบบงาน และบริษัทฯ ไดสงมอบงานงวดท่ี 1 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2562 ครบกําหนดวันท่ี 19 
เมษายน 2562 (ภายใน 60 วัน) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดดําเนินการตรวจรับงานงวดท่ี 1 เม่ือวันท่ี 24 
เมษายน 2562 
           6) ระบบสาร ... 
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6) ระบบสารสนเทศทางดานบริหารองคกร และระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูล
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (จางพัฒนาระบบ ป 2562) บริษัท บิซ โพเทนเซียล จํากัด 
ไดลงนามสัญญากับกรมฯ เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 และไดเขารวมประชุมกับสํานักงานเลขานุการกรม และกองวิจัย
และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

7) ระบบเพ่ิมผลผลิตมะมวงนอกฤดูโดยการเรียนรูผานรูปแบบโรงเรียนเกษตร
ทางไกล (e-learning) จัดทําระบบเพ่ิมผลผลิตมะมวงนอกฤดูโดยการเรียนรูผานรูปแบบโรงเรียนเกษตรทางไกล  
(e-learning) รวมกับ สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี โดยใชโปรแกรม Moodle รับสมัครการเรียนรูดวยตนเอง 
(e-learning) ผานระบบออนไลน ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 เปดระบบการจัดการเรียนรู
ดวยตนเองผานระบบออนไลน ระหวางวันท่ี 18 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2562 

8) ระบบเรียนรูดวยตนเองของเกษตรกร การขออนุญาตใชสารเคมีตามมาตรการ
จํากัดการใชสารอันตราย (e-Learning) จัดทําระบบฯ รวมกับ สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี โดยใชโปรแกรม 
Moodle เปดระบบการจัดการเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 เปนตนไป 
ผูเช่ียวชาญดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตร ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร 
(RBM) และระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี พัฒนารวมเปนระบบเดียวกันหรือไม ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ.ระบบ.RBM.จะรวมระบบขอมูลเกษตรกรตนแบบโครงการพระราชดําริ.ซ่ึงจะเปนอีกเมนูในระบบ.RBM  
นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา ชี้แจง ระบบขอมูลเกษตรกรตนแบบ จะเปนอีกเมนูในระบบ RBM ซ่ึงเง่ือนไขของเกษตรกร
ตนแบบ คือ ตองผานการอบรมจากระบบ RBM โดยเลือกเกษตรกรตําบลละ 1 – 2 คน 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

 3.2.4 กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร ผูอํานวยการ
กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) Cyber Security  

• ความกาวหนาการติดตั้งและใชงานระบบพิสูจนตัวตนเพ่ือเขาใชงาน
อินเตอรเน็ตกรมสงเสริมการเกษตร.ดําเนินการ.1).มีผู ลงทะเบียนขอมูลผูใชงานผานระบบออนไลนที่เว็บไซต
https://authen.doae.go.th.จํานวน.781.คน.จากเจาหนาท่ีสวนกลางท้ังหมด.899.คน 2) ดําเนินการติดตั้งและใชงาน
ระบบพิสูจนตัวตนเพ่ือเขาใชงานอินเตอรเน็ตตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ติดตั้ง
ครบทุกอาคาร ปญหาอุปสรรค พบวา มีการนําอุปกรณ HUB มาติดต้ังเพ่ือใชตอพวงกับเครื่องคอมพิวเตอรทําให 
ไมสามารถเขาหนา login ของระบบ Authen แกไขโดยการปลดคาคอนฟกของระบบ Authen เปนการชั่วคราว
เพ่ือใหผูใชสามารถเขาใชงานอินเตอรเน็ตได 

2) Computer and Network  

• ระบบอินเตอรเน็ต .1).MPLS.Domestic.Traffic.(การใชอินเตอรเน็ต
ภายในประเทศ).ความเร็ว.600.MB.ซ่ึงจะแชรกับ.Domestic.ใชงานตอเดือนประมาณ.250.MB (โดยเฉลี่ย) 
และ.MPLS.Inter.Traffic.(การใชอินเตอรเน็ตภายนอกประเทศ).ความเร็ว.200.MB.ใชงานประมาณ.11.MB  
2) Broadband มี 4 Link Link ละ 500 MB รวม 2 GB แบงเปน สวนกลาง 3 Link และสวนกลาง+ภูมิภาค 1 Link 
(กรณีภูมิภาคเขาใชงานไมได จะเขาใชงานท่ี Link สวนกลาง+ภูมิภาคโดยอัตโนมัติ) 

• การเขารับรางวัลการประกวด IPv6 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดรับมอบหมายเปนผูแทนกรม เขารับรางวัลเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ 
โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดรับ 2 รางวัล 
ไดแก รางวัลหนวยงานท่ีใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตพ้ืนฐานและบริการท่ีรองรับ IPv6 5 ดาน ในระบบ DNS, Mail, 
Web,.DNSSEC.และ.IPv6.Logo.และรางวัลหนวยงานท่ีมีการใหบริการเว็บเซอรวิส.(Web.Service).ท่ีรองรับ IPv6 

3) Digital ... 
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3) Digital Literacy 

• การดําเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานสมรรถนะ ความสามารถดานการใช
ดิจิทัล (Digital Literacy) การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูบริหาร จํานวน 2 รุน 
คือ.รุนท่ี.1.ระหวางวันท่ี.18.–.21.มิถุนายน.2562.รุนท่ี.2.ระหวางวันท่ี.2.–.5.กรกฎาคม.2562.สําหรับกําหนดการอบรม
ในวันท่ี 1 ของการอบรม (ชวงเวลา 10.00 น.) หัวขอ ดิจิทัล 4.0 กับทิศทางการสงเสริมการเกษตร ยังไมมีวิทยากร 
ท่ีแนนอน ใสเปนวิทยากรจากภาคเอกชนไวกอน สําหรับหัวขอท่ีเก่ียวของกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วันท่ี 1 ของการอบรม (ชวงบาย) หัวขอ ระบบสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร วันท่ี 2 ของการอบรม (ท้ังวัน) 
หัวขอ เทคนิคการใช Smart Phone, Tablet และระบบขอมูลออนไลน (Cloud) อยางมีประสิทธิภาพ.วันท่ี.3. 
ของการอบรม.(ชวงบาย).หัวขอ.ระบบเครือขายและการเลือกใชอยางคุมคา ในหัวขอนี้ขอความรวมมือกลุม/ฝาย  
เปนวิทยากรรวม ท้ังนี้ กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ จะหารือในรายละเอียดตอไป 

4) งานท่ีไดรับมอบหมาย (1) ระบบรายงานสถานการณการระบาดศัตรูพืช 
เปดใชงานระบบท่ี URL : https://forecast-ppsf.doae.go.th และมีการประชุมรวมกับกองสงเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุย เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เพ่ิมเติมระบบคนหาแปลง (2) ติดตั้งระบบ Moodle e-learning 
จํานวน 2 ระบบ คือ ระบบอบรมเกษตรกรผูปลูกมะมวง URL : https://mango.doae.go.th และระบบอบรมเกษตรกร
ผูใชสาร 3 ชนิด URL : https://paraquat.doae.go.th (3) ระบบสงตอ/ตรวจแกหนังสือราชการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร.(Shared.Directory).ความกาวหนาการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี.1.พฤศจิกายน.2561  
ถึง.24.พฤษภาคม.2562.กลุมทะเบียนเกษตรกร.จํานวน.125.เรื่อง.กลุมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ.จํานวน.90.เรื่อง 
กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ.จํานวน.33.เรื่อง.กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ.จํานวน.129.เรื่อง.กลุมพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล.จํานวน.40.เรื่อง 
ผูเช่ียวชาญดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตร การจางเหมารวบรวมขอมูล วิเคราะหปญหา และหาสาเหตุ 
การทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ.และการจัดซ้ืออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย.จํานวน.28.ชุด 
ดําเนินการถึงข้ันตอนไหน เพราะไดรับแจงจากสํานักงานเลขานุการกรมวาชั้น 2 สัญญาณอินเตอรเน็ตชา ผูอํานวยการ
กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ ชี้แจงอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายดําเนินการติดตั้งตามแผนเรียบรอยแลว 
ขณะนี้อยูระหวางการตรวจรับ ซ่ึงดําเนินการตามผลจางเหมารวบรวมขอมูล วิเคราะหปญหาฯ แตยังไมไดนําเขาระบบ 
Authen สําหรับสัญญาณอินเตอรเน็ตชั้น 2 ชา เนื่องจากระบบ Authen ยังไมไดเปดใชงาน  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
   3.2.5  กลุมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล นางสาวจารพุรรธน เพ็งจันทร รายงานผล 
การดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) ผลการดําเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผานแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook 
ป.2562.ขอมูลตัดยอด.ณ.วันท่ี.26 พฤษภาคม 2562.ดาวนโหลดระบบ Android 348,180 เครื่อง (ตั้งแตวันท่ี 22 
สิงหาคม 2560) ดาวนโหลดระบบ ios 2,800 เครื่อง (ตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม 2562) ใหบริการ 9,050,535 ครั้ง 
ใชแจงขอมูลการเพาะปลูก การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแลว 532,515 ครัวเรือน  
    2) ผลการดําเนินงานแอปพลิเคชัน.DOAE.Farm.Check เพ่ิมฟงกชั่น  
1) โซนนิ่ง กําหนดตําแหนงท่ีตองการตรวจสอบ 2) แหลงผลิต แหลงเพาะปลูกท่ีใกลเคียง 
    3) ผลการดําเนินการระบบ E-Learning ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 27 
พฤษภาคม.2562.จํานวนผูลงทะเบียน.1,116.ราย.แบงเปน.หลักสูตรระดับชํานาญการพิเศษ.จํานวน.193.ราย 
หลักสูตรชํานาญการ.จํานวน.362.ราย.หลักสูตรระดับปฏิบัติการ.จํานวน.660.ราย.หลักสูตรท่ัวไป.จํานวน.654.ราย 
และหลักสูตรเสริม จํานวน 747 ราย 
    4) ระบบรายงานขอมูลการโอนเงินคาใชจายในการฝกอบรมของเกษตรกร 
ผานระบบ KTB Corporate Online รับขอมูลจากกองคลัง มีชื่อ แตไมมีเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 6,953 ราย 

(8 จังหวัด) ... 
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(8 จังหวัด) ดําเนินการตรวจสอบขอมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรพบขอมูล จํานวน 5,327 ราย ไมพบขอมูล 
จํานวน 1,626 ราย ในสวนขอมูลท่ีไมพบจะสงคืนกองคลังเพ่ือใหจังหวัดตรวจสอบตอไป 
    5) แอปพลิเคชันรายนามผูใชโทรศัพท.สํานักงานเลขานุการกรม.(สลก.).ขอความรวมมือ 
จัดทําแอปพลิเคชันรายนามผูใชโทรศัพท.เพ่ือรองรับการคนหาหมายเลขโทรศัพทและติดตอการสื่อสารไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
ดําเนินการพัฒนาเรียบรอยแลว และ สลก.ประสานขอเพ่ิมหมวดขาวสาร และปฏิทิน 
    6) ความกาวหนาการจําหนายสินคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูป 
ผานระบบตลาดออนไลน (e-Market) ป 2562 สินคาวิสาหกิจชุมชน จํานวน 11 รานคา ยอดจําหนาย 47,050 บาท 
กลุมทุเรียนแปลงใหญ ตําบลเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี (ออนไลน) ยอดจําหนาย 231,000 บาท ชมพูเพชรสายรุง 
จังหวัดเพชรบุรี ยอดจําหนาย 114,800 บาท (ยกเลิกการขายเนื่องจาก ไปรษณีย ไมมีรถควบคุมอุณหภูมิ ทุเรียน 
จังหวัดจันทบุรี.(ออฟไลน).ยอดจําหนาย.2,717,260.บาท.มังคุด.จังหวัดจันทบุรี.(ออฟไลน).ยอดจําหนาย 
593,500 บาท (ยกเลิกการขายเนื่องจากปญหาเนื้อแกวจากฝนท่ีตก ปดโครงการเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562) 
และลิ้นจี่แปลงใหญ อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ยังไมไดสรุปยอดจําหนาย (ปดโครงการเม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 
เนื่องจากผลผลิตหมด) ผูเช่ียวชาญดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตร สงขอมูลการขาย และปญหา/อุปสรรค 
ใหสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรทราบดวย 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการ 

 3.3 การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน.ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ 
รายงานผลการดําเนินงาน  

  1) ผลการทดสอบกูคืนระบบเม่ือวันท่ี.30.เมษายน.2562.เวลา.13.30.น..ณ.หองศูนยปฏิบัติการ
เครือขาย.ดําเนินการทดสอบกูคืนระบบสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร (Production Online) สามารถกูคืนได  

  2) กําหนดการทดสอบกูคืนขอมูล.พรอมทดสอบหาชองโหวของระบบ.ในวันท่ี.31.
พฤษภาคม.2562 เวลา.10.00.น..ณ.หองศูนยปฏิบัติการเครือขาย.กลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

3.4  การรับฟงขอคิดเห็นและขอรองเรียน นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย แจงตอท่ีประชุม  
เดือนพฤษภาคม 2562 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 2 เรื่อง คือ 

1) ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร (รายใหม เพ่ือไดรับการสนับสนุนดูแลในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ) ผูรอง นายสุดใจ เต็งยี่ เลขท่ี 218 หมูท่ี 2 ตําบลทาฬอ อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
ดําเนินการออกหนังสือตอบกลับแลว  

2) ขอรองเรียนและขอความเปนธรรม.(ตรวจสอบขอมูลนายอนุชิต.ดอกปาน.บุตรชาย 
ของนายมานิช ดอกปาน ผูใหญบานวังมวง หมู 4 ตําบลหนองสิม อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เอาท่ีดินของวัด
มาข้ึนทะเบียนเกษตรกร ป 2559 โดยมีเจาพนักงานเกษตรประจําตําบลมีสวนรูเห็นเปนใจในการกระทําผิดของผูใหญบาน
และบุตรชาย) ผูรอง นายสาคร เหลาบุญมา เลขท่ี 186 หมู 4 บานวังมวง ตําบลหนองสิม อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี อยูระหวางการตรวจสอบ 
มติท่ีประชุม    รับทราบ   

 3.5.การเผยแพรประชาสัมพันธ นางอนงคนาฏ ศรีรัตนา รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนพฤษภาคม.2562.ไดรายงานในระบบ.http://reportnews.doae.go.th.จํานวน.10.ขาว (ตัดยอดวันท่ี.15 
พฤษภาคม 2562) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  จากการประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งท่ี 4/2562 ประธานมอบ
ทีมประชาสัมพันธศูนยฯ ยกรางโครงการสัมมนาฯ ซ่ึงทีมประชาสัมพันธไดมีการประชุมประเด็นการสัมมนา เรื่องการใช
แอปพลิเคชันในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร.ขอมูลสถานท่ี และราคา ดังนี้ 1) บานทายหาดรีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม 
2) พีลูส จังหวัดกาญจนบุรี 3) ภูเขางามพาโนรามา จังหวัดนครนายก 4) เมธาวาลยั จังหวัดเพชรบุร ีและจากการหารือ 

          ผูอํานวยการ ... 
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ผูอํานวยการศูนยฯ ปจจุบันมีเรื่องการจํากัดการใชสารเคมี 3 ชนิด หากไปทดสอบการอบรม/การสอบ และความพรอม
ของศูนยสอบ ประธาน ตรวจสอบราคาจางเหมาระหวางรถตู 5 คันกับรถบัส 1 คัน เพ่ือความสะดวกในการลงพ้ืนท่ี 
กลุมทะเบียนเกษตรกรเขียนโครงการ ระยะเวลาการสัมมนาชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 ไปดูสถานท่ีท่ี
จังหวัดสมุทรสงคราม 
มติท่ีประชุม    รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามขอสั่งการของประธาน 
 3.6 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้  
 1. เขารวมอบรม/สัมมนา  
           1) สัมมนา.:.การเผยแพรพิมพเขียวแพลตฟอรมการบูรณาการขอมูลระดับประเทศ 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูเขาสัมมนา คือ นางสาวยุพา แซชื้อ และนายสรายุทธ สิริภูษิต  
           2) อบรม : หลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐสูยุคดิจิทัล ภายใตโครงการยกระดับขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐภายใตการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล วันท่ี  14 – 15, 21 – 22, 27 - 28 พฤษภาคม 2562  
ณ อาคารซอฟตแวรปารค จังหวัดนนทบุรี และโรงแรมเบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ผูเขาอบรม คือ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ นายวรวุฒิ ออยหวาน และนายพรชยั ทุราช 
           3) อบรม.:.หลักสูตรเทคโนโลยีดานการเกษตร.ประจําปงบประมาณ.พ.ศ.2562  
วันท่ี 21 – 25 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยสงเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย สํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดราชบุรี ผูเขาอบรม คือ นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร 
           4) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร 
วันท่ี.28.–.29 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.จัดโดย.กรมการขาว.ผูเขาสัมมนา.คือ.นางสาวกิตติยา.รินเพ็ง
           5) อบรม.:.หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี.ประจําปงบประมาณ.2562.วันท่ี.31 
พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 จังหวัดนครนายก จัดโดย สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ผูเขาอบรม คือ 
นายกีรเดช โรจนกิจอนันต 
   2. รวมเปนวิทยากรบรรยาย  
           1).อบรม.:.โครงการอบรมความรูประกันภัย.สําหรับการประกันภัยขาวนาปและขาวโพด
เลี้ยงสัตว ประจําป 2562 บรรยายหวัขอ การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
           - วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดชัยนาท วทิยากร คือ นางอาธิดา รักวงษ 
และนางสาวณิวัฒนา ตั้งชนมจํารัส  
           - วันท่ี.23.พฤษภาคม.2562.ณ.จังหวัดเพชรบูรณ.วิทยากร.คือ.นายสัมฤทธิ์.เทวะภูมิ 
           - วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดนาน วิทยากร คือ.นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ  
           2) อบรม : การพัฒนาฐานขอมูลโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2562 
บรรยายหัวขอ การบันทึกขอมูลในระบบ Big Farm62 วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงราย วิทยากร คือ 
นายประพนธ จิ้วจิน้ 
           3) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการใชโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ป 2562 
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดสุราษฎรธานี วิทยากร คือ นายอรุณชัย ศิริทรัพย 
           4) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการใชโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร และการใช
ประโยชนจากขอมูลทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนท่ี ป 2562 วันท่ี 14 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี 
วิทยากร คือ นายอรุณชัย ศิริทรัพย นายขัตติยะ พรหมวาส นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร และนายปาณัสม จรูญรัตน 
          5) สัมมนา ... 
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           5) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการใชโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร 
โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วิทยากร คือ นางอาธิดา รักวงษ นายอรุณชัย ศิริทรัพย นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนมจํารัส และนายปาณัสม จรูญรัตน 
           6) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการโครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562 
วันท่ี.29.พฤษภาคม.2562.ณ.จังหวัดราชบุรี.วิทยากร.คือ.นายอรุณชัย.ศิริทรัพย.นายประพนธ.จิ้วจิ้น.และนางสาวอรพิน.นิชํานาญ
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
  

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 ....................................................             .................................................... 
   (นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)                                                           (นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ) 
    ผูจดรายงานการประชุม                                   หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
                 ผูตรวจรายงานการประชุม 


	รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5/2562
	เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.
	ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2
	ผู้มาประชุม
	เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
	ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	1.1 กรมฯ มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการ
	1.1.1 กรมฯ มีคำสั่งเลื่อนนางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
	กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 635/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562
	1.1.2 กรมฯ มีคำสั่งเลื่อนนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร.จังหวัดหนองคาย.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่...
	1.2 กรมฯ มีคำสั่งแก้ไขการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก.ผู้อำนวยการกอง.ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แก้ไขการมอบอำนาจราชการเกี่ยวกับการคลัง.การอนุมัติการเบิกจ่าย เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ และลงนามในหลักฐานการจ่ายเงิน ในวงเงินสูงขึ้น (5,000,...
	มติที่ประชุม รับทราบ.
	3.2.1 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	3.2.2.กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ นายพิศาล สองมณี รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	1).รายงานสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง.ข้อมูล.ณ.วันที่.22.พฤษภาคม.2562 ภาพรวมทั้งประเทศ ข้าวนาปรังเนื้อที่เพาะปลูก 11,646,678.ไร่.แผนควบคุมฯ.11,209,735.ไร่ พืชไร่เนื้อที่เพาะปลูก 1,496,215.ไร่.แผนควบคุมฯ.4,042,89...
	ประธาน การจัดเรียงข้อมูลในตาราง ให้มีการแบ่งสี เพราะข้อมูลพืชไร่และพืชผัก เป็นข้อมูลที่นำตัวเลขของพืชไร่ รวมกับข้อมูลพืชผัก
	2) ให้บริการข้อมูล.ประจำเดือนพฤษภาคม.2562.ตัดยอดข้อมูล.ณ.วันที่.27.พฤษภาคม 2562 แบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง คือ (1) ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าใช้.666.ราย.เพิ่มจากเดือนเมษายน...
	ข้อมูลที่มีการขอมากที่สุด.:.ข้าวนาปี.ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด.91.6%.(2).เว็บไซต์ www.agriinfo.doae.go.th มีการเข้ารับบริการข้อมูล จำนวน 18,718 ครั้ง ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
	ถึงมากที่สุด 63% ข้อมูลที่มีการขอมากที่สุด.3.อันดับแรก.:.ข้อมูลภาวะการผลิตพืช (รต.) ปี 2559 การปลูกพืช ปี 2561 และข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร 77 จังหวัด (3) E-mail ผู้ขอรับบริการข้อมูล จำนวน 36 ราย  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 33.3% ความพึงพอใจต่อคุณภาพข้...
	3).Big Data Big.Data/Open.Data.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
	 การดำเนินงานในระดับกรม.1).แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน Big Data
	และ Open Data โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นเลขานุการ ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 2) จัดทำแผนการขับเคลื่อนฯ จำนวน 7 ขั้นตอน ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 3) คัดเ...
	4) โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการข้อมูลฯ ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น....
	(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
	ประธาน จากหนังสือสั่งการให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และวาดแปลงทุกแปลง (พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์)  ผ่านโปรแกรม FAARMis ขอรายงานผลการขึ้นทะเบียน/วาดแปลงเป็นรายวัน สำหรับผู้บริหาร เพราะจะให้อ้อย เป็นพืชแรกในการขับเคลื่อนการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ...
	- ระบบรับสมัครและเรียนผ่านระบบ e-learning เปิดวันที่ 10 มิถุนายน 2562
	- ระบบการสอบเปิดวันที่ 25 สิงหาคม 2562 โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอเป็นหน่วยจัดสอบ Online
	- สิ่งที่ต้อง ...
	- สิ่งที่ต้องสำรวจ คือ จำนวนแท็ปเล็ตแต่ละอำเภอ ตารางผู้คุม ตารางกำหนดการสอบวันละกี่รอบ รอบละกี่คน
	อธิบดีให้ตรวจสอบและหาข้อมูล Pocket WiFi ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ หากสถานที่จัดสอบอยู่หลังสำนักงานจะต้องใช้ Pocket WiFi ที่ความเร็วเท่าไหร่ เนื่องจากอธิบดีสั่งการให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดซื้อ Wi...
	- หน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอ คือ ให้ความรู้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ หรือผ่านระบบ e-learning เพิ่มความรู้
	สู่การสอบ และความรู้สู่การปฏิบัติหากไม่ใช้ 3 สาร จะใช้สารเคมีอะไร
	- อธิบดีสั่งการ ระบบรับสมัคร เมื่อคีย์เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ให้ตรวจสอบความเป็นเกษตรกร
	ในระบบทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบว่าอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ (โซน A) หรือไม่ และให้ POP UP แจ้งเตือนการตรวจสอบ เพื่อลดการร้องเรียนของเกษตรกร
	3.2.3  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	1) ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ.(Linkage Center).กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุญาตให้.2.หน่วยงาน.ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน คือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื...
	4) ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (RBM) ได้รับการประสานจากกองแผนงาน ขอให้สร้างระบบการบันทึกข้อมูล และจัดทำรายงานในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (RBM) ตามแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของ...
	5) ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรและระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.(จ้างพัฒนาระบบ.ปี.2562) บริษัท.โคเดสก์.จำกัด.ได้เข้าร่วมประชุมกับกองแผนงาน และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ ออ...
	6) ระบบสาร ...
	6) ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารองค์กร และระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (จ้างพัฒนาระบบ ปี 2562) บริษัท บิซ โพเทนเซียล จำกัด ได้ลงนามสัญญากับกรมฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเลขานุกา...
	7) ระบบเพิ่มผลผลิตมะม่วงนอกฤดูโดยการเรียนรู้ผ่านรูปแบบโรงเรียนเกษตรทางไกล (e-learning) จัดทำระบบเพิ่มผลผลิตมะม่วงนอกฤดูโดยการเรียนรู้ผ่านรูปแบบโรงเรียนเกษตรทางไกล  (e-learning) ร่วมกับ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้โปรแกรม Moodle รับสมัครการเรีย...
	8) ระบบเรียนรู้ด้วยตนเองของเกษตรกร การขออนุญาตใช้สารเคมีตามมาตรการจำกัดการใช้สารอันตราย (e-Learning) จัดทำระบบฯ ร่วมกับ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้โปรแกรม Moodle เปิดระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ...
	ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (RBM) และระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พัฒนารวมเป็นระบบเดียวกันหรือไม่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ.ระบบ.RBM.จะรวมระบบข้อมูลเกษตรกรต้นแบบโครงก...
	(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
	3.2.4 กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
	 ความก้าวหน้าการติดตั้งและใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร.ดำเนินการ.1).มีผู้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งานผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์https://authen.doae.go.th.จำนวน.781.คน.จากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางทั้งหมด.899.คน 2) ดำเนินกา...
	(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
	3.2.5  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ รายงานผล
	การดำเนินงาน ดังนี้
	1) ผลการดำเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน.DOAE.Farmbook
	ปี.2562.ข้อมูลตัดยอด.ณ.วันที่.26 พฤษภาคม 2562.ดาวน์โหลดระบบ Android 348,180 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560) ดาวน์โหลดระบบ ios 2,800 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562) ให้บริการ 9,050,535 ครั้ง ใช้แจ้งข้อมูลการเพาะปลูก การปรับปรุงทะเบียนเกษ...
	2) ผลการดำเนินงานแอปพลิเคชัน.DOAE.Farm.Check เพิ่มฟังก์ชั่น  1) โซนนิ่ง กำหนดตำแหน่งที่ต้องการตรวจสอบ 2) แหล่งผลิต แหล่งเพาะปลูกที่ใกล้เคียง
	3) ผลการดำเนินการระบบ E-Learning ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 27 พฤษภาคม.2562.จำนวนผู้ลงทะเบียน.1,116.ราย.แบ่งเป็น.หลักสูตรระดับชำนาญการพิเศษ.จำนวน.193.ราย หลักสูตรชำนาญการ.จำนวน.362.ราย.หลักสูตรระดับปฏิบัติการ.จำนวน.660.ราย.หลักสูตรทั่วไป.จำนวน...
	4) ระบบรายงานข้อมูลการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเกษตรกร ผ่านระบบ KTB Corporate Online รับข้อมูลจากกองคลัง มีชื่อ แต่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน จำนวน 6,953 ราย (8 จังหวัด) ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรพบข้อมูล จำนวน 5,327 ราย ไม่พบข...
	5) แอปพลิเคชันรายนามผู้ใช้โทรศัพท์.สำนักงานเลขานุการกรม.(สลก.).ขอความร่วมมือ
	จัดทำแอปพลิเคชันรายนามผู้ใช้โทรศัพท์.เพื่อรองรับการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์และติดต่อการสื่อสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดำเนินการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว และ สลก.ประสานขอเพิ่มหมวดข่าวสาร และปฏิทิน
	6) ความก้าวหน้าการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market) ปี 2562 สินค้าวิสาหกิจชุมชน จำนวน 11 ร้านค้า ยอดจำหน่าย 47,050 บาท กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ ตำบลเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี (ออนไลน์) ยอดจำหน่าย 231,000 บาท ชมพู...

