
 รายงานการประชุม  
ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันจันทร์ที ่ 27  มิถุนายน 2565  

ณ ห้องประชุม 305  ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน  
และระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom 

---------------------------------------------  
 

ผู้มาประชุม 
 

 1. นายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ประธาน 
 2. นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ)       
 3. นายราชพล หิรัญรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
          ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ   
          4. นางอัจฉรา ดาวัน   ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี    
          5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์  ผู้อ านวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ   
          6. นายราชพล หิรัญรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย     

7. นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล ผู้อ านวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม 
          8. นายพิชิต ขุมทรัพย์  หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี 
          9. นายกฤช กลมกล่อม  หัวหน้าฝ่ายติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ 
         11. นางสาวณัชชา ศรีทองสุข หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์     
         12. นายสมพล สุนัยรัตนาภรณ์ หวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร    
         13. นายสิริวัฒน์ หญตีสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 14. นายณรงค์พล แสงธีรกิจ หัวหน้าฝ่ายโทรคมนาคม 
         15. นายจรูญ แสนสขุ  หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม 
         16. นายณัฐวุฒิ แสงค า  หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 1 (สามเสน) 
         17. นายอ าพล โพธิ์เกษม    หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ ๒ (ปากเกร็ด)     
         18. นางเสาวคนธ์ สุขแสวง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ            เลขานุการ 
      รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารทั่วไป    
         19. นางสาวระเบียบ สุขมุข หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
         20. นางหนึ่งฤทัย ปีธาจาน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเลขานุการ 
         21. นางสันธณา ภูมิสงิหราช หัวหน้าฝ่ายธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
         22. นางปิยะนุช ปานเกษม หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
                     -  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางภัทรนุช ขวัญแก้ว  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  2. นางสาวชุติมา คงรอด  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
  3. นางสาวษัตวิท เจริญผล เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน 

กล่าวแสดงความยินดีกับนายราชพล หิรัญรักษ์ ผู ้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และ 
นางเสาวคนธ์ สุขแสวง ผู้อ านวยการส่วนบริหารทั่วไป ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และขอความร่วมมือ
ผู้บริหารทุกท่านท างานอย่างเต็มก าลัง เพื่อช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมชลประทานวางไว้คือการเป็นองค์กรอัจฉริยะ และให้ที่ประชุมร่วม
พิจารณา จ านวน 3 วาระ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

นายพิช ิต  ข ุมทร ัพย์ ราย งานผลการด า เนินงานและปัญหาในการปฏิบัต ิงานของ 
ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี ดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2565 เป็นไป
ตามปฏิทินการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 1  

ปัญหาในการปฏิบัติงาน อัตราก าลังมีน้อย หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์เป็นอัตราว่าง 
ฝ่ายมาตรฐานมีอัตราว่าง และพนักงานราชการ มีทักษะ ความช านาญในการท างานน้อย 
 นางเสาวคนธ์ สุขแสวง ชี้แจงกรณีหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ที่ว่าง ได้ด าเนินการท าบัญชีรายชื่อผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมให้ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยีพิจารณาแล้ว ส่วนอัตราก าลังที่ว่าง
ได้จัดท าหนังสือถึงส านักบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อขอเปิดสอบเรียบร้อยแล้ว  
 นายราชพล หิรัญรักษ์ รายงานผลการด าเนินงานและปัญหาในการปฏิบัติงานของส่วนระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายหลักของกรมชลประทาน  ความเร็วระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในกรมชลประทาน (ส่วนกลาง)  
ระดับสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในวงจรระบบเครือข่าย RID-VPN ให้บริการแก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค จ านวน 
327 หน่วยงาน และระบบเครือข่ายส านักงานชลประทานที่ 1-17 (โครงการน าร่องระยะที่ 1)  ปรับปรุงและดูแล
การให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 4,000 ผู้ใช้งาน และได้เพ่ิมเติมระบบลายมือชื่อ
ดิจิทัลให้สามารถใช้งานผ่านระบบสารบรรณฯ ได ้สร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลและบ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจัดระบบป้องกันความเสี่ยงขั้นพ้ืนฐานผ่านสัญญาบ ารุงรักษาประจ าปี 

ปัญหา... 
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  ปัญหาในการปฏิบัติงาน อัตราก าลังไม่เพียงพอ และขาดการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
อย่างต่อเนื่อง  งบด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ  เนื่องจากต้องจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองขั้นพ้ืนฐาน
ส าหรับการให้บริการ งบลงทุนไม่ต่อเนื่อง ไม่สม่ าเสมอ ยากต่อการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์หมดอายุการใช้งาน หรือเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง และขอให้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เช่น กีฬา 
นันทนาการ เป็นต้น  
  ความเสี่ยงที่ควรพิจารณาเร่งด่วน ระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่ายและ
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักไม่เพียงพอ  เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายช ารุดและหมดอายุการใช้งาน  ควรจัดหาระบบปฏิบัติการส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมชลประทาน  ควรย้ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส ารองมายังพ้ืนที่ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึง
ของเจ้าหน้าที ่ และควรหารือเกี่ยวกับมาตรการขั้นต้นที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. PDPA โดยเร็ว 
 นายนรเศรษฐ สองทอง ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการการจัดท าโครงการระบบเครือข่ายว่าควรมี
การขยายผลทั้งประเทศ  โดยให้เสนอโครงการในภาพรวม  และให้แบ่งท าแผนเป็นระยะ 
 นางเสาวคนธ์ สุขแสวง ชี้แจงกรณีอัตราก าลังที่ว่างของข้าราชการได้จัดท าหนังสือถึงส านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือขอเปิดสอบ และพนักงานราชการอยู่ระหว่างกระบวนการสอบ เมื่อเรียบร้อยแล้ว
สามารถด าเนินการจ้างได้  ส าหรับครุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานให้ด าเนินการขอเงินเหลือจ่ายของเงินทุน
หมุนเวียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส่วนงบด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่สามารถจัดสรรเงินได้ 
เนื่องจากแต่ละส่วนท าแผนการใช้จ่ายเกินวงเงินงบประมาณคงเหลือ จึงขอให้แต่ละส่วนท าประมาณการ ใหม่
ตามความเป็นจริงและให้จัดเรียงล าดับความส าคัญด้วย 
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ รายงานผลการด าเนินงานและปัญหาในการปฏิบัติงานของ
ส่วนระบบระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน รายละเอียดตามตารางที่แสดง ดังนี้ 

งาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ระบบฐานข้อมูลการเกษตร ด าเนินการแล้ว 80% 
ระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 
- ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ มาตรา 5 , 8 
- ระบบขออนุญาตใช้น้ าออนไลน์ 
- ระบบจัดท าแบบอนุญาตใช้น้ า 
- ระบบจัดเก็บค่าชลประทานใบแจ้งหนี้และติดตามสถานการณ์ช าระหนี้  

   90% 
อยู่ระหว่างจัดท าคู่มือ และ
จัดอบรมวันท่ี 19 ก.ค. 2565 

ระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งประกอบไปด้วย 
- ระบบฐานข้อมูลฎีกา 
- ระบบฐานข้อมูลพระราชด าริตรง 
- ระบบฐานข้อมูลโครงการ 
- ระบบรายงานผู้บริหาร 
- ระบบผู้บริหารจัดการผู้ใช้งาน 

90% 
อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ
ตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน และน าเข้าข้อมูล

โดย กปพ. 

งาน/โครงการ... 
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  ปัญหาในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน งานบางระบบมีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องใช้ทักษะในการเขียนโปรแกรม ท าให้ต้องใช้เวลาในการศึกษา และฝึกฝนวิธีการใช้งาน ท าให้
การพัฒนาระบบล่าช้า งานตรวจรับระบบที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ขอบเขตมีปริมาณมาก ท าให้ใช้เวลาในการ
ตรวจรับหลายเดือน หรือเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างหลายโครงการ โดยผู้ถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
และผู้บังคับบัญชาไม่ทราบเรื่องมาก่อน ท าให้งานพัฒนาระบบที่อยู่ในความรับผิดชอบล่าช้าออกไปอีก 
 นายนรเศรษฐ สองทอง ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาและฝึกทักษะ เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ให้ใช้แนวทางการฝึกอบรมของส่วนราชการ และมอบให้ส่วนบริหารทั่วไปด าเนินการเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
 นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล รายงานผลการด าเนินงานและปัญหาในการปฏิบัติงานของ
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน ออกแบบระบบไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม อาคารเอนกประสงค์
ศูนย์ศึกษาฯ คุ้งกระเบน  ออกแบบ ก าหนดคุณลักษณะ ควบคุมและตรวจรับงาน  โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์  LED - Outdoor และงาน  Co-working space จ้างศึกษาพัฒนาติดตามมิเตอร์น้ าเพ่ือการ
ชลประทานแบบ RealTime  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามสถานการณ์น้ าแบบเคลื่อนที่   โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยระบบเรดาร์ Solid-State โครงการปรับปรุง
สถานที่อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลฯ ห้องแถลงข่าว 
ออกแบบ ก าหนดคุณลักษณะ งานปรับปรุงห้องกองการเงินและบัญชี และ TOR ป้าย LED 2x1 เมตร 
อุทกภาคเหนือตอนบน 

ปัญหา... 

งาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยเขื่อน ผ่านระบบ Application Line            80% 

อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ 
ระบบสารสนเทศแบบประเมินระบบราชการ 4.0 (PMQA)            80% 

อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ 
 

ระบบ KPI Online ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์             90% 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ
กลางกรมชลประทาน (GISPORTAL) เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  
รุ่นที่ 2 

อยู่ระหว่างขออนุมัติ
โครงการอีกครั้ง เนื่องจาก
เลื่อนการฝึกอบรมจาก
สถานการณ์โควิด 19 

 
ปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล 25 ระบบ 
ปรังปรุงบ ารุงรักษาเว็บไซต์ 6 เว็บไซต์ 

ให้บริการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 5 ชุดข้อมูล 
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  ปัญหาในการปฏิบัติงาน ระบบประชุมภายนอก ZOOM 10 ห้อง,WEBEX 2 ห้อง รายปี
จะหมดอายุ 6 ส.ค. 2565 ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการตั้งขอเช่าตามระยะเวลา รายปี (12 เดือน) 
 นางเสาวคนธ์ สุขแสวง รายงานผลการด าเนินงานของส่วนบริหารทั่วไป ดังนี้ 

1. ปรับปรุงรูปแบบการท างานธุรการ ในเรื ่องการจัดส่งเอกสาร  การเสนองาน  
การติดตามงาน เพ่ือให้ธุรการของศูนย์ฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพ   

2. โทรศัพท์เคลื่อนที่จ านวน 394 เครื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการเรื่องการขอรับบริจาค
และข้ึนทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งให้กับผู้ใช้งานได้ในเดือนสิงหาคม 2565 

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 

รายการ เงินงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 
งบด าเนินงาน 7,224,939.00 5,813,143.71 80 

งบลงทุน 10,500,000.00 142,000.00 1 
งบเงินทุนหมุนเวียน 7,302,670.00 5,357,964.00            73.37 
เงินเหลื่อมปี 2564 14,719,500.00 13,022,282.45 88 

4. สรุปงบประมาณท่ียังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 

 เงินงบประมาณ 

- งานปรับปรับปรุงสถานที่อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน  จ านวน 1,858,000 บาท 
- โครงการบริหารจัดการข้อมูล (PDPA)  จ านวน 8,500,000 บาท 

 เงินทุนหมุนเวียน 
- ชุดโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ จ านวน 478,000 บาท 
- ชุดโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์เสริมสร้างฯ จ านวน 170,000 บาท 
- ชุดโปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานบริหารฯ จ านวน 500,000 บาท 
- ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน 109,200 บาท 

 เงินกันเหลื่อมปี 64 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 10 Gbps. จ านวน 430,800 บาท                      

5. แผนการด าเนินงานด้านบุคลากร ประกอบด้วย 

 ข้าราชการ 

- ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จ านวน 1 อัตรา  อยู่ระหว่างรับโอน 
- ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏิบัติการ จ านวน 3 อัตรา  อยู่ระหว่างเรียกบรรจุ 
- ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ (หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์) รอด าเนินการ 
- ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญกาพิเศษ จ านวน 1 อัตรา รอด าเนินการประเมินค่างาน 

 พนักงานราชการ 

         - ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 อัตรา รอสัมภาษณ์ วันที่ 20ก.ค.65 
                 - ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา รอสัมภาษณ์ วันที่ 20ก.ค.65 

                     - ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) จ านวน 2 อัตรา รอการเปิดสอบครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถด า เนินงานได้ตาม
ภารกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงมอบหมายให้แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ด าเนินการดังต่อไปนี้  

ด้านบุคลากร 
  1. สรรหาบุคคลในต าแหน่งที่ว่าง มอบหมาย ผบท.ทส.     

2. สรรหาบุคลเพ่ือแต่งตั้งต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ มอบหมาย ผยม.ทส. และ 
ผบท.ทส.  
  3. สรรหาต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอให้ด าเนินการเปิดรับ
สมัครฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน มอบหมาย ผบท.ทส. 
  4. อัตราก าลังของ ผคค.ทส. ระหว่างรอบรรจุ ให้รับนักศึกษาเพ่ือมาช่วยปฏิบัติงาน 
มอบหมาย ผบท.ทส. 
  ด้านงบประมาณ 
  1. มอบหมาย ผบท.ทส. ติดตามงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกองแผนงาน และแจ้งให้แต่ละส่วน
ก าหนดแผนที่จะใช้งานจริง เพ่ือจะได้จัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม  
  2. มอบหมาย ผคค.ทส. ด าเนินการดังนี้  
                        - จัดท าแผนของบด าเนินงานปี 2565 (เพ่ิมเติม) งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องเครือข่าย  
และการเคลื่อนย้ายเครือข่าย    
                        - ของบประมาณเหลือจ่ายปี 2566 งานระบบคอมพิวเตอร์ห้องเครือข่าย   
                        - โครงการจ้างปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสารสนเทศ ส านักงานชลประทานที ่
1 - 17  ด าเนินการจัดท าแผนและด าเนินการของบประมาณในปี 2567  โดยจัดท าเป็นแผนภาพรวม และ
แผนเป็นระยะ 
                        - จัดท าแผนของบประมาณเครื่องส ารองไฟฟ้า 
  3. งบด าเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม ด าเนินการจัดท าแผนที่ชัดเจนของปี 2566 และใน
ส่วนที่จะด าเนินการปี 2567 จะเข้ามาอยู่ในแผนด าเนินงาน ซึ่งแผนปี 2566 ทาง ผยม.ทส. จะน าเสนอต่อไป 
  4. โครงการก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปากเกร็ด)  
มอบหมาย ผสท.ทส.  และ ผยม.ทส.  
  5.  การจัดหาชุดโปรแกรมฯ ของส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานท าการปรับแผน
ให้แล้วเสร็จภายใน 4 - 8 กรกฎาคม 2565 มอบหมาย  ผยม.ทส. 
  ด้านอ่ืน ๆ 
  1.  โครงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมชลประทาน  มอบหมาย ผยม.ทส. 
จัดท าแผนเสนอภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 และจัดท าหนังสือเสนอ อธช. เห็นชอบ เพ่ือเผยแพร่คู่มือ 
ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
  2.  มอบหมาย ผบท.ทส. ด าเนินการในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 

3.  การแต่งตั้ง... 
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  3.  การเสนอรายชื่อคณะกรรมการด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ตามที่ ผยม.ทส. เคยด าเนินการ 
ขอเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินงาน โดยให้ ผอ.ส่วน ที่มีภารกิจโดยตรงเป็นผู้พิจารณาเสนอ  และ ผบท.ทส. 
เป็นผู้ติดตามส่งภายในเวลาที่ก าหนด 

ระเบียบวาระท่ี 3  วาระอ่ืน ๆ 

  นางอัจฉรา ดาวัน รายงานโครงการ/ค าของบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่เสนอ ดังนี้ 

  นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช และนายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล น าเสนอการจัดงานทริปกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 2 วัน 1 คืน จ านวน 2 สถานที่ คือ ทริปกาญจนบุรี  และทรปิหัวหิน 

นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช  น าเสนอการจัดท า LOGO ICT มีผู้เข้าร่วมประกวด โดยมีแบบ 
LOGO จ านวน 7 แบบ  และ การจัดท าเสื้อ Jecket  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอความ
คิดเห็นที่ประชุมในการพิจารณารูปแบบเพ่ือจัดท า 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ และมอบให้ ผบท.ทส. ด าเนินการจัดท าโหวตเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือคัดเลือกผู้ชนะเลิศ LOGO ICT และเลือกทริปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 

 
 
  นางสาวษัตวิท  เจริญผล                                              นางเสาวคนธ์ สุขแสวง 
  ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


