
 รายงานการประชุม 

ติดตามการปฏิบัติราชการของศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ครั้งที่ 1/2565 

วันพฤหัสบดทีี่ 10 กุมภาพันธ 2565 

ประชุมผานระบบ VDO Conference 
 

 
ผูมาประชุม 
 

๑. นายบุรีรัตน  วงศบุร ี      ประธาน   

  เลขานุการกรม รักษาราชการแทน  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒. นายเกรียงไกร  ภูมิสิงหราช                        

 ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (ดานวางแผนและโครงการ)       

๓. นายเกรียงไกร  ภูมิสิงหราช 

 รักษาการในตําแหนง หัวหนาสวนบริหารทั่วไป 

๔. วาที่รอยตรีหญิงณฐมน  อยูเลห    

 ผูอํานวยการสวนระบบสารสนเทศและภูมสิารสนเทศ 

๕. นายภาคภูมิ  อิงคปรัชญากุล       

 ผูอํานวยการสวนสื่อสารโทรคมนาคม 

๖. นายราชพล  หิรัญรักษ       

 ผูอํานวยการสวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

๗. นางอัจฉรา  ดาวัน   

 ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรและมาตรฐานเทคโนโลยี              

๘. นายพิชิต  ขุมทรัพย       

 หัวหนาฝายมาตรฐานเทคโนโลย ี

๙. นายสิริวัฒน  หญีตสอน 

 หัวหนาฝายบริหารระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

๑๐. นายกฤช กลมกลอม 

  หัวหนาฝายติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร 

๑๑. นายสมพล  สุนัยรัตนาภรณ         

  หัวหนาฝายระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

๑๒. นางชุติมาศ  นวมอินทร 

  หัวหนาฝายยุทธศาสตร 

๑๓. นายจรูญ  แสนสุข 

  หัวหนาฝายแผนขายสื่อสารโทรคมนาคม 

๑๔. นางสาวณัชชา  ศรีทองสุข 

  หัวหนาฝายระบบสารสนเทศและภูมิศาสตร 

 

15. นายณรงคพล... 
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๑๕. นายณรงคพล  แสงธีรกิจ 

 หัวหนาฝายโทรคมนาคม 

๑๖. นายณัฐวุฒิ  แสงคาํ              

 หัวหนาฝายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารท่ี 1 (สามเสน) 

๑๗. นายอําพล  โพธิ์เกษม 

 หัวหนาฝายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารท่ี ๒ (ปากเกร็ด)     

๑๘. นางสันธณา  ภูมิสิงหราช 

 หัวหนาฝายธุรการ 

๑๙. นางสาวระเบียบ  สุขมุข 

 หัวหนาฝายบริหารบุคคลและสวัสดิการ 

๒๐. นางหนึ่งฤทัย  ปธาจาน 

  หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 

๒๑. นางปยะนุช  ปานเกษม        

  หัวหนาฝายพัสด ุ

ผูไมมาประชมุ 

 - 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นางรดา  รุจิณรงค 

 ที่ปรึกษาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2.  นางสาวชุติมา  คงรอด 

     เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

3.  นางสาวปยธิดา  แสงสุคนธ 

 เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  

4.  นายวชิรพงษ  แนนหนา 

  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
 

  

 

 

 

 

 
 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  ตามที่มีการจัดประชุมประจําเดือนผูบริหารศูนยฯ เพื่อติดตามความกาวหนาของงาน  

ความกาวหนาของการเบิกจาย ติดตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรและที่ไมไดรับการจัดสรร ใหทราบถึง

งบประมาณที่มีอยูในปจจุบัน งบประมาณที่ตองขอรับจัดสรรเพิ่มเติม เพ่ือใหมีงบประมาณเพียงพอที่จะใช 

ในการบริหารงานตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องทีเ่สนอใหที่ประชุมพิจารณา 

  ติดตามผลการปฏิบัติงาน ความกาวหนา ปญหา และอุปสรรคของงาน 

  ผอ.ทส. ขอใหผูรับผิดชอบรายงาน ดังนี ้

งบดําเนินงาน  งบประมาณ 18,816,171.- บาท ผลการเบิกจาย 8,938,941.- บาท คิดเปน 48%
   

รายการ งบประมาณ ผลการเบิกจาย % 

คาตอบแทนใชสอยและวสัด ุ 994,242.- 445,623.- 45 

จางเหมาพนักงานขับรถยนต 37,600.- 28,200.- 75 

จางเหมาพนักงานเดินเอกสาร 36,000.- 27,000.- 75 

จางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรฯ 626,592.- 469,944.- 75 

จางบํารุงรักษาระบบสารบรรณฯ 199,448.- 149,586.- 75 

จางบํารุงรักษาเครื่องแมขายและอปุกรณฯ 155,000.- 116,250.- 75 

จางบํารุงรักษาอุปกรณ VDO Conference 620,172.- 465,129.- 75 

จางบํารุงรักษาอุปกรณชุมสาย (สามเสน) 399,835.- 299,874.99 75 

จางบํารุงรักษาอุปกรณชุมสาย (ปากเกร็ด) 302,000.- 226,500.- 75 

จางเหมาผูเช่ียวชาญ 98,000.- 49,000.- 50 

งบ พรบ. 2,000,000.- - - 

คาสาธารณูปโภค 13,347,282.- 6,661,834.09 50 

งบ.ทส.  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ยังเหลืองบประมาณ 548,619.- บาท จะชี้แจง

รายละเอียดให ผอ.ทส. ทราบวาเปนงบประมาณใดบาง และจางเหมาพนักงานขับรถยนต ไดพนักงาน 

ขับรถยนตคนใหมเรียบรอยแลว อยูระหวางดําเนินการทางพัสด ุจํานวน 1 คน 

ผบท.ทส.  จางเหมาพนักงานเดินเอกสาร จํานวน 1 คน ปฏิบัติงานท่ีฝายธุรการ ปฏิบัติงานดี 

ทั้งงานเอกสาร งานสารบรรณฯ และงานเดินเอกสาร 

ผคค.ทส.  

๑. จางเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร สวนใหญจะบํารุงรักษา Harddisk, CPU ของ 

Server หากอุปกรณอะไหลมีปญหาจะนํามาเปลี่ยนใหเพื่อไมใหกระทบตอการปฏิบัติงาน และมีเจาหนาที่จาก

บริษัทผูรับจางประจําอยู เพ่ือใหความชวยเหลือ หรือตอบขอซักถามกรณมีปีญหาเกิดขึ้น   

๒. จางบํารุงรักษาระบบสารบรรณฯ มีเจาหนาที่ประจําอยูที่หอง Monitor ของศูนยฯ คอยดู

เรื่องปญหาและตอบปญหา/ขอซักถาม ในกรณีการใชงานระบบสารบรรณแลวมีปญหาเกิดขึ้น รวมถึง 

มีการจัดอบรมดานสารบรรณฯ ใหผูใชงาน 

3. จางเหมา... 
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๓. จางบํารุงรักษาเครื่องแมขายและอุปกรณฯ จะบํารุงรักษา Server, Network เปนหลัก 
เชน สวิซตอุปกรณกระจายสัญญาณ ระบบเครือขายภายในกรมชลประทาน สามเสน รวมถึงเครื่องกําเนิดไฟฟา 
และมีเจาหนาที่จากบริษัทผูรับจางประจําอยู หากมีปญหาเกิดข้ึน สามารถดําเนินการแกไขไดทันทีเพื่อไมใหเกิด 
ผลกระทบตอผูใชงาน 

ผสท.ทส.  
1. จางบํารุงรักษาอุปกรณ VDO Conference จะมีเจาหนาที่ 1 คน ประจําอยูที่หองควบคุม 

กอนการใชงานทุกครั้งจะทําการ Monitor หากมีปญหา อุปสรรค ก็ทําการแกไข และก็มีการฝกอบรม ไปแลว 
1 ครั้ง สําหรับผูใชงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 

2. จางบํารุงรักษาอุปกรณชุมสาย (สามเสน) บริษัทผูรับจาง ไดมีการตรวจสอบระบบการ
ทํางานและดําเนินการแกไขเมื่อเกิดปญหา มีการประชุมและรายงานทุกเดือน  

3. จางบํารุงรักษาอุปกรณชุมสาย (ปากเกร็ด) ที่ปากเกร็ดก็จะมีในเรื่องของการสํารองตู 
เพ่ือใชงาน เพราะปจจุบันตูชุมสายเปนครุภัณฑของเดิมเปนรุนท่ีหาอะไหลไมไดแลว ในสวนนี้ก็นําตัวของ
อุปกรณเสริมมาชวยใหสามารถใชงานได 

ที่ปรึกษาฯ  จางเหมาผูเชี่ยวชาญ การปฏิบัติงานเปนที่ปรึกษาของศูนยฯ และเขารวมประชุม 
งบ.ทส.  งบ พรบ. ระยะที่ 5 จะมีการดําเนินการจัดทําหองประชุม 305, 402 และใน 

สวนของ ผคค.ทส. 200,000.- บาท ในการจัดซื้อชุดเครื่องมือตรวจวัดสายไฟเบอร ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 
ทางพัสดุ (ยื่นขอเสนอราคา) 

รายงานสรุปการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2565 (เงินทุนหมุนเวียน) 
งบดําเนินงาน 767,100.- บาท  

เงินทุนหมุนเวียนรวม 12,733,944.- บาท ผลการเบิกจายรวม 2% 

1. คาตอบแทน (OT) งบประมาณ 224,400.- บาท ผลการเบิกจาย 154,520.- บาท คิดเปน 
69% จะเปนคาตอบแทนการทําลวงเวลาของสวน ผสภ.ทส. และ ผยม.ทส. 

2. วัสดุ ชุดคําสั่งประยุกต 7 รายการ งบประมาณ 488,100.- บาท ผลการเบิกจาย อยูระหวาง
ดําเนินการดานพัสด ุ(ผยม.ทส. แจง กผง. แกไขชื่อรายการใหถูกตองกอนดําเนินการจัดหา) 

3. คาเชาเครื่องถายเอกสาร (เชาใหม) เชาระหวางมีนาคม-กันยายน 2565 ระยะเวลา 
7 เดือน งบประมาณ 54,600.- บาท อยูระหวางดําเนินการดานพัสด ุ(รอ กผง. โอนงบประมาณเพ่ือทําสัญญา) 

งบลงทุน/งานประเภทโครงการ 6,030,600.- บาท  
1. โครงการศึกษาพัฒนาติดตามมิเตอรน้ํา งบประมาณ 4,490,870.- บาท มีการลงนาม 

ในสัญญาและก็เริ่มงานแลว ซึ่งวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565 ผสท.ทส. และทีมงาน จะลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบวา
จะนํามิเตอรน้ําไปติดตั้งทีใ่ด ไปรวมกับสวนเงินทุนหมุนเวียนฯ และผูรับจาง  

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามสถานการณน้ํา งบประมาณ 1,500,000.- บาท  
อยูระหวางดําเนินการดานพัสดุ (ยกเลิกประกาศเชิญชวน e-bidding ครั้งที ่2 เนื่องจากไมมีผูผานการพิจารณา
ขอเสนอ) 

งบลงทุน/คาครุภัณฑ 6,464,124.- บาท  
1. ดาน Hardware 14 รายการ งบประมาณ 1,206,924.- บาท ผลการเบิกจาย ลงนาม

สัญญา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2565 
2. ดาน Software 4 รายการ งบประมาณ 1,257,200.- บาท อยูระหวางปรับแกไขแผน

จัดซื้อจัดจาง 
ผลการเบิกจาย… 
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ผลการเบิกจายกันเงินเหลื่อมป พ.ศ. 2564 
รวมงบท้ังสิ้น 14,719,080.- ผลการเบกิจาย 10% 
เหลือจาย ป พ.ศ. 2564 จํานวน 14,288,700.- บาท 
1. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 1 ศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ SWOC งบประมาณ 8,354,000.- บาท 

ผลการดําเนินงาน  
 ผค.ทส. งานปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณ ชั้น 1 งานฝาเพดาน พื้น ผามาน วอลเปเปอร แลวเสร็จ
ภายในสัปดาหนี้ อินเตอรเน็ตภายในใชงานได กลองวงจรปดอยูระหวางดําเนินการ การปูพรมกอนจึงจะติดตั้ง
เครื่องเสียงได รานกาแฟยังไมแลวเสร็จ ซึ่งคาดวางานทุกอยางจะแลวเสร็จกอนวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีฯ ระยะที่ 4 อุปกรณ
กระจายสัญญาณ L3 Switch งบประมาณ 356,800.- บาท ผลการดําเนินงาน 356,800.- คิดเปน 100% 

ผคค.ทส. อุปกรณกระจายสัญญาณ L3 Switch ผลการดําเนินงาน คิดเปน 100% 
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สําหรับรองรับการลงเอกสารดวย

ลายมือชื่อแบบดิจิทัล งบประมาณ 1,797,700.- บาท ผลการดําเนินงาน 539,280.- คิดเปน 30%  
ตรวจรับงาน งวดที ่1 แลว 

 ผคค.ทส. การอบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สําหรับรองรับการลงเอกสาร
ดวยลายมือชื่อแบบดิจิทัล จํานวน 5 รุน และรุนที่ 5 เปนผูใชงานสําหรับผูบริหารระดับสูง 

4. โครงการจัดทําธรรมาภิบาลขอมูล กรมชลประทาน 3,800,000.- บาท ผลการดําเนินงาน
567,000.- บาท คิดเปน 15% ตรวจรับงานงวดที ่2 แลว 

 ผยม.ทส. วันที่  8-9 กุมภาพันธ  2565 ไดดําเนินการอบรมและ Workshop ใหกับ 
ทุกสํานัก/กองแลว และในวันศุกรที ่11 กุมภาพันธ 2565 นัดบริษัทดูผลของการทํา Workshop  

 เงินทุนหมุนเวียน 
อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขาย 10 Gbps งบประมาณ 430,800.- บาท ครบกําหนด 

สงมอบ 15 ธันวาคม 2564 (บริษัทแจงสงมอบไมได แจงคาปรับ) 
 บค.ทส. กําหนดสงมอบ 15 ธันวาคม 2564 ซึ่งกรมไดจัดทําหนังสือแจงบริษัทฯ เรียบรอยแลว  

 โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ขออนุมัติหลักการ/งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จํานวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณ 96,000,000.- บาท 

 ผยม.ทส.  
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ํ าด วย เทคโนโลยี  IoT กรมชลประทาน 

40,000,000.- บาท ผานกระทรวงเกษตรฯ เรียบรอยแลว 
2. โครงการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล กรมชลประทาน 8,600,000.- บาท ผาน

กระทรวงเกษตรฯ เรียบรอยแลว 
3. โครงการกอสรางอาคารศูนยขอมูลกลาง พรอมสวนประกอบอ่ืน 15,000,000.- บาท 
4. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอร อาคารวิชาการกรมชลประทาน 

16,500,000.- บาท รอขออนุมัติจากกระทรวงเกษตรฯ 
5. โครงการพัฒนาระบบบูรณาการขอมูลเพ่ือการบริหารและวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ (RID Smart 

Data) 13,000,000.- บาท ผานกระทรวงเกษตรฯ เรียบรอยแลว 
6. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลจาก Social Media เพื่อวิเคราะหขอมูลบริการประชาชน 

12,000,000.- บาท สงเอกสารเพ่ิมเติมใหกระทรวงเกษตรฯ แลว 
 

โครงการ... 
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โครงการดานโทรมาตร 

โครงการซื้อพรอมติดตั้งปรับแตงเพ่ือฟนฟูระบบเดิมของระบบโทรมาตรสถานีหลักสามเสน

6,551,000.- บาท รอขออนุมัติจาก DCIO กระทรวงเกษตรฯ 

สรุปโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ประจําป พ.ศ. 2566 

ผยม.ทส. โครงการ จํานวน 20 โครงการ งบประมาณนําสงกระทรวงฯ 306,122,395.- บาท
(โครงการลําดับที่ 4.1, 6, 7, 12 และ 20 ไดจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมใหกระทรวงฯ เรียบรอยแลว) 

ลําดับ ช่ือโครงการ 
งบประมาณสง 

กผง 

งบประมาณสง 

กษ. 
Hardware Software บุคลากร ดาํเนินงาน 

อื่น ๆ ที่ไมตอง 

ทําสง กษ. 

1 โครงการกอสรางอาคารศูนย

ขอมูลกลาง Data Center 

พรอมอาคารประกอบ (ศทส) 

15,000,000.- - - - - - 15,000,000.- 

2 โครงการพัฒนาระบบศูนย

ขอมูลกลาง Data Center 

สนับสนุนการบริหารจัดการน้ํา 

(ศทส) 

97,888,655.- 40,708,655.- 37,780,000.- 2,376,000.- - 552,655.- 57,180,000.- 

3 โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการน้ําดวยเทคโนโลยี IoT 

(ศทส) 

40,000,000.- 34,503,800.- 18,320,000.- 14,180,000.- - - 7,500,000.- 

4 โครงการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลขนาดใหญ Big Data 

สนับสนุนการบริหารจัดการน้ํา 

(ศทส) 

- - - - - - - 

4.1 โครงการพัฒนาระบบบูรณา

การขอมูลเพื่อการบริหารและ

วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ (RID 

Smart Data) (ศทส) 

13,000,000.- 13,000,000.- - - 13,000,000.- - - 

4.2 โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยง

ขอมูลจาก Social Media เพื่อ

วิเคราะหขอมูลบริการ

ประชาชน (ศทส) 

12,000,000.- 12,000,000.- - 3,824,000.- 8,188,400.- - - 

5 โครงการกอสรางอาคารคลัง

พัสดุ ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

(ปากเกร็ด) (ศทส) 

3,000,000.- - - - - - 3,000,000.- 

6 โครงการจัดทําครุภัณฑทดแทน

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล (ศทส) 

23,044,200.- 23,044,200.- 20,901,000.- 2,143,200.- - - - 

7 โครงการจัดการครุภัณฑดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล (ศทส) 

85,091,600.- 85,091,600.- 81,334,900.- 3,756,700.- - - - 

8 โครงการจัดหาครุภัณฑทดแทน

ดานส่ือสารโทรคมนาคมและ

ไฟฟาวิทยุ (ศทส) 

1,924,000.- - - - - - 1,924,000.- 

9 โครงการจัดหาครุภัณฑใหม

ดานส่ือสารโทรคมนาคมและ

ไฟฟาวิทยุ (ศทส) 

5,371,600.- - - - - - 5,371,600.- 

10 โครงการปรับปรุงเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร อาคารวิชาการ 

กรมชลประทาน (ศทส) 

16,500,000.- - - - - - - 

 

ลําดับ 11. โครงการ... 
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ลําดับ ช่ือโครงการ 
งบประมาณสง 

กผง 

งบประมาณ สง 

กษ. 
Hardware Software บุคลากร ดําเนินงาน 

อื่น ๆ ท่ีไมตอง 

ทําสง กษ. 

11 โครงการจัดหาครุภัณฑระบบ

สํารวจทําแผนท่ีดวยอากาศยาน

ไรคนขับเพื่อการชลประทาน 

สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและ

ธรณวีิทยา 3 ชุด  

30,000,000.- 5,420,520.- 2,793,655.- 2,626,875.- - - 24,579,480.- 

12 โครงการระบบประมวลภาพถาย

จากอากาศยานไรคนขับ

ประสิทธิภาพสูง สํานักสํารวจ

ดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 1 

ระบบ 

2,500,000.- 2,500,000.- 1,556,000.- 944,000.- - - - 

13 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ

รังวัดและประมวลผลภาพถาย

เชิงเลข 4 ชุด 

57,874,000.- 57,874,000.- 6,397,600.- 51,476,400.- - - - 

14 โครงการปรับปรุงและซอมแซม

ระบบควบคุมระยะไกลประตู

ระบายน้ําเขื่อนบางนราตอนบน 

24,800,000.- 1,968,400.- 667,400.- 1,600.- 1,293,400.- - 22,831,600.- 

15 โครงการจัดทําแอปพลิเคช่ัน

ติดตามและแจงเตือนภัยการ

บริหารจัดการลุมน้ําปราณบุรี 

สชป.14 

363,100.- 363,100.- 234,400.- 128,700.- - - - 

16 โครงการชุดอุปกรณระบบ

เครือขายภายในอาคาร พรอม

อุปกรณประกอบครบชุด 

28,000,000.- 25,853,820.- 22,363,400.- - - 3,490,420.- 2,146,180.- 

17 โครงการอุปกรณระบบรักษา

ความปลอดภัยภายในอาคาร 

พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 

1,787,000.- 1,554,000.- 1,554,000.- - - - 233,000.- 

18 โครงการปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการขอมูลและจัดเก็บแบบ

รายละเอียดดิจิทัล 

1,531,500.- 1,531,500.- 1,531,500.- - - - - 

19 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ

โครงการศึกษาและส่ือสารเรยีนรู 

สวพ. 

1,450,000.- 33,800.- 30,000.- 3,800.- - - 1,416,300.- 

20 โครงการปรับปรุงระบบระยะไกล 

SCADA พรอมบูรณาการระบบ

แจงเตือนปลอดภัยเขื่อน สชป.

10 

13,600,000.- 675,000.- 667,400.- 7,600.- - - - 

 

มติที่ประชุม   มอบหมายใหดําเนินการ ดังนี ้

1. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ยอดคงเหลือ 548,619.- บาท เปนงบประมาณของสวนใด  

ขอให งบ.ทส. ทํารายงานแยกเงินงบประมาณในแตละสวน รวมทั้งงบ พรบ. ขอใหรายงานให ผอ.ทส. ทราบ 

เพ่ือจะไดดําเนินการติดตามงานตอไป  

2. ตูชุมสายโทรศัพท ขอมอบหมาย ผสท.ทส. ศึกษาเพื่อพัฒนาใหระบบตูชุมสายโทรศัพท 

เปนระบบที่ทันสมัยกวาเดิมในปจจุบัน และในสวนของหองควบคุมขอใหมีการจัดพ้ืนที่หองควบคุมใหมทั้งที ่

กรมชลประทานสามเสนและปากเกร็ด 
 

3. งบประมาณ... 
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3. งบประมาณแตละดาน หากไดรับจัดสรรงบประมาณแลว ขอใหวางแผนการใชเงินงบประมาณ
ในแตละเดือน 

4. Hardware 14 รายการ จะทําการกําหนดรายละเอียดของแตละเครื่องวาผูใชงานจะเปน

ใครบาง 

5. ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณ ชั้น 1 ศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ SWOC ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 และสงมอบงาน เมื่อมีการอบรม ขอใหเจาหนาที่ของ สลก. มาอบรมดวย 
โดยตอไปจะสงมอบงานดังกลาวใหสํานักงานเลขานุการกรมเปนผูดูแล 

6. การอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สําหรับรองรับการลงเอกสารดวยลายมือชื่อ 

แบบดิจิทัล ขอมอบหมาย ผคค.ทส. จัดทําในรูปแบบ Infographic ใหผูบริหารรับทราบ เพื่อใหเขาใจและงาย

ตอการใชงาน 

7. โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ประจําป พ.ศ. 2566 ของศูนยฯ จํานวน 10 โครงการ ขอใหผูรับผิดชอบแตละโครงการ เตรียมความพรอม 

และจัดทํารายละเอียดประมาณการใหแลวเสร็จภายในกลางเดือนมีนาคม 2565 

8. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําดวยเทคโนโลยี IoT ขอใหเตรียมความพรอม หาก
ไดรับงบประมาณ 2565 จะไดดําเนินการไดทันท ี

9. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลขนาดใหญ Big Data สนับสนุนการบริหารจัดการน้ํา  
ทั้งขอ 4.1 และ 4.2 ขอมอบหมาย ที่ปรึกษาศูนยฯ ผสภ.ทส. เตรียมความพรอมในเรื่องดังกลาว รวมทั้งคิด
หรือหาแนวทางในการจัดทําระบบ AI เพ่ือใหครอบคลุมการทํางานที่มีอยู และรองรับกับ Data Center 

10. โครงการกอสรางอาคารคลังพัสดุ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปากเกร็ด) 
สวนอาคารสถานที่ท่ี 2 เปนผูดําเนินการกอสราง และสงมอบอาคารใหศูนยฯ ใชงาน เชนเดียวกับ Data Center 

11. การพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในระดับต่ํากวาสํานัก ขอมอบหมาย ผคค.ทส. 
ขยายผลไปยังโครงการของ สชป.1-17 เพ่ือเปนการบริหารระบบเครือขาย โดยใหลงรายละเอียดไปถึงลักษณะ
ของการใชงานวาแตละบุคคลมีการใชงานมากนอยเพียงใด 

12. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอร อาคารวิชาการ  

กรมชลประทาน โครงการซื้อพรอมติดตั้งปรับแตงเพ่ือฟนฟูระบบเดิมของระบบโทรมาตรสถานีหลัก สามเสน 

และ IoT เพชรบุร ีขอใหเรงดําเนินการเพ่ือจะนําเขา DCIO กรม/กระทรวงตอไป 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องอ่ืน ๆ ถามี 

 งบ.ทส.  
1. รายงานสวัสดิการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบรายไดและคาใชจายสําหรับป

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ 2563  
     2564          2563   

 รายได    8,411.98 บาท           665,246.41 บาท (ป 2564 ไมไดจดัโบวล่ิง) 

 รายจาย 294,747.55 บาท           705,982.25 บาท 

      รายได(สูง)ต่ํากวาคาใชจาย  -286,335.57 บาท              -40,735.84 บาท 

ซึ่งจะตองรายงานงบสวัสดิการสํานัก/กอง โดยมีหลักเกณฑการจายเงินสมทบ ของศูนยฯ มีรายไดต่ํากวาคาใชจาย  

จึงไมตองสงเงินสมทบ แตตองรายงานใหกองการเงินและบัญชีทราบตอไป 

 

2. กองทุนสวัสดิการ... 
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2. กองทุนสวัสดิการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

 2564          2563   

สินทรัพยหมุนเวียน    276,832.91 บาท      518,480.43 บาท 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 103,461.52 บาท      148,149.57 บาท 

รวมสินทรัพย           380,294.43 บาท      666,630.00 บาท 

3. รายงานคาเสื่อมราคา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลคาสินทรัพยหลังหักคาเสื่อมราคา  

จํานวน 103,461.52 บาท  

4. รายงานครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ที่จะดําเนินการจัดซื้อเกาอ้ีหองทํางาน ผอ.ทส. ราคา 4,590.- บาท 

ผอ.ทส.  

1. มอบหมาย ผบท.ทส. เตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมโบวลิ่งเพื่อหารายไดเขา

สวัสดิการศูนยฯ ชวงตนเดือนเมษายน 2565 กอนวันสงกรานต 

2. อัตรากําลัง ขอมอบหมาย ผบท.ทส. ประสาน บส.ทส. สรุปเลขอัตราวาง ที่จะบรรจุ หรือ
สวนใดตองการอัตราคนเพ่ิม เพ่ือเรียกบรรจุ โอนยาย และจัดทําบันทึกถึง ผส.บค. ตอไป ในสวนของอัตราเลข
ตําแหนงของผูบริหารศูนยฯ เชน ผชช.ทส. ผบท.ทส. ไดดําเนินการเรงรัดแลว ซึ่งกรมจะทําในภาพรวม 
ในลักษณะของการเปดรับสมัคร 

3. การจัดงานวันคลายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปที่ 120 ขอให ผสภ.ทส. 
เตรียมขอมูลและความพรอมไวดวย โดยจะมีการจางผูรับจางในการจัดทํานิทรรศการออนไลน แตยังตองมีการ
จัดตั้งคณะทํางานควบคุมดูแล ซึ่ง ผอ.ทส. จะเปนคณะทํางานดานออนไลน 

4. วันที ่17-18 กุมภาพันธ 2565 จะมีการใชหองประชุม ณ อาคาร SWOC ในการประชุม
อภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามขอเท็จจริงหรือเสนอแนะปญหาตอคณะรัฐมนตรี ขอให ผสท.ทส. มอบหมาย
เจาหนาที่ทําการควบคุมระบบดวย 

5. การควบคุมระบบเครื่องเสียงหองประชุม หาแนวทางในการดูแลระบบ ซึ่งอาจจางเหมา 
ผูมาควบคุมดูแลหองประชุม โดยไมตองใชเจาหนาที่ของศนูยฯ ในการควบคุมดังกลาว 
 ผคค.ทส. ขอใหเรงจัดหาวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน โดยไดเขียนใบรายงานความตองการ พัสดุ
มาเรียบรอยแลว 
 ผยม.ทส. ขอจางเหมาลูกจางชั่วคราว จํานวน 1 คน มาปฏิบัติงานฝายยุทธศาสตรฯ 
 ผสภ.ทส.  

1. ขอใชบญัชีตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร กองการเงินและบัญชี 
2. การดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลโครงการพระราชดําริใหแลวเสร็จภายในป 2565 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ประธานกลาวปดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 

 

 
 

 

   นางสาวษัตวิท เจริญผล     นายเกียรติศักดิ์  เงินชั่ง        นายเกรียงไกร  ภูมิสิงหราช 

   ผูจดรายงานการประชุม     ผูจดรายงานการประชุม         ผูตรวจรายงานการประชุม                


