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ค ำน ำ 
 คู่มือการจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  จังหวัดสงขลา 
จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดข้อมูลสารสนเทศและการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับ
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศและผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเว็บไซต์และบุคคลอ่ืนๆ ที่มีความสนใจ โดยใน
คู่มือจะประกอบไปด้วยกลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต ค าจ ากัดความ หน้าที่ความรับผิดชอบ ผัง
กระบวนการในการด าเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานงาน การประเมินผลคุณภาพของข้อมูล
สารสนเทศและการพัฒนาเว็บไซต์  
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบงานข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเว็บไซต์และบุคคลทั่วไปที่สนใจ หากพบเจอข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
กำรจัดท ำด้ำนฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดฐานข้อมูลและสารสนเทศของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  5 จังหวัดสงขลา 
(สสข.5) เป็นการจัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตรทั้งข้อมูลหน่วยงานของ สสข.5 สงขลา ของศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 
3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดยะลา และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ส านักงานเกษตรจังหวัด
และส านักงานเกษตรอ าเภอ ข้อมูลการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ ตรัง พัทลุง 
สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตรของ สสข.5 
สงขลา และเพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลสู่สาธารณะได้น าเข้าสู่เว็บไซต์ของ สสข.5 สงขลา เพื่อให้ผู้มาใช้งาน
เว็บไซต์ได้เห็นถึงข้อมูลด้านการเกษตรและสามารถน าไปใช้ตามความต้องการได้ และทาง สสข.5 ได้น าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ประชาสัมพันธ์งาน เช่น ระบบ line facebook เว็บไซต์ 
การส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  ใช้ในการติดตามงานจากระบบการรายงานต่างๆ ใช้ในการ
ประชุม เช่น การประชุมทางไกล (VDO conference) ใช้ในการเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ 
e-learning ยูทูป เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่าการจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นของหน่วยงาน จึงได้จัดท า
คู่มือการจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศของ สสข.5 สงขลา ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางและกรอบในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้รับผิดชอบงานข้อมูลและงานพัฒนาเว็บไซต์สามารถจัดท าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลสารสนเทศ
หลากหลาย ถูกต้อง สมบูรณ์ เข้าถึงง่าย ผู้ใช้บริการสามารถน าไปใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการ
ติดต่อ สื่อสาร การติดตาม การประชาสัมพันธ์ การศึกษาหาความรู้เป็นการช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 2. เพื่อให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลามีข้อมูลสารสนเทศไว้บริการ
ให้กับส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ องค์กรภาคเอกชน
และบุคคลทั่วไป 
 3. เพื่อให้การติดตาม การติดต่อประสานงานของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัด
สงขลากับกรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการฯ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอเป็นไป
อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน 

3. ขอบเขต 
 คู่มือการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ สสข.5 สงขลา ฉบับนี้จัดท าขึ้นให้มีความคลอบคลุมถึงหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องร่วมด าเนินงานกัน ตั้งแต่การศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ ณ ปัจจุบัน การจัดท าและจัดหาข้อมูลหน่วยงานของ สสข.5 ข้อมูลการเกษตรในพื้นที่ 7  



จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของสสข.5 และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน การ
แต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน การดูแลระบบสารสนเทศของ สสข .5 
ของศูนย์ปฏิบัติการ ของส านักงานเกษตรเกษตรจังหวัด และของส านักงานเกษตรอ าเภอ 
4. ค ำจ ำกัดควำม 
  4.1 สำรสนเทศ หมายถึง ข้อมูลและข่าวสารทีไ่ด้จากการน าข้อมูลดิบมาค านวณหรือประมวลอย่าง
ใดอย่างหนึ่งได้ออกมาอยู่ในรูปแบบที่สามารถน าไปใช้งานได้ทันที 
   4.2 ระบบสำรสนเทศ หมายถึง ระบบงานที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความเก่ียวข้องและ
ท างานประสานกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม บันทึก ประมวลผล จัดเก็บและแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารจัดการงานขององค์กร 
5. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 5.1 ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ซึ่งเป็นประธานคณะจัดท าข้อมูลสารสนเทศและ
พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีหน้าที่คอยก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและ
พัฒนาเว็บไซต์ของ สสข.5 
 5.2 ผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่ จัดท าและจัดหาข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลการเกษตร ข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์ และสอดส่องดูแล ติดตามการรายงานข้อมูลทางระบบสารสนเทศและรายงานให้ ผอ.สสข.
5 ทราบและดูแลข้อมูลและเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และเป็นคณะกรรมการคณะท างานจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 5.3 เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ น าข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลการเกษตร ข่าวประชาสัมพันธ์
และอ่ืนเข้าสู่เว็บไซต์ของ  ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้มีรูปแบบที่สวยงามและเป็นปัจจุบัน ดูแลปรับปรุงแก้ไข
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของ สสข.5  และรายงานปัญหาของระบบสารสนเทศให้กรมทราบ และเป็น
เลขานุการคณะท างานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 5.4 บุคลากรของ สสข.5 สงขลา มีหน้าทีอ่ านวยความสะดวกในเรื่องการรวบรวมข้อมูลตามที่
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศร้องขอ 
 5.5 ส านักงานเกษตรจังหวัด มีหน้าที่ ติดตาม ก ากับดูแลแลการรายงานข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานเกษตรอ าเภอให้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์และทันตามระยะเวลาที่ก าหนด และบริการให้ข้อมูล
ตามที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของ สสข.5 ร้องขอ 
 5.6 ส านักงานเกษตรอ าเภอ มีหน้าที่ รายงานข้อมูลสารสนเทศตามรายละเอียดและเวลาที่ก าหนด 
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6. ผังกระบวนกำร (Flow chart) 
    ชื่อกระบวนกำร กระบวนงานด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
    ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญของกระบวนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ มีการจัดท าข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลการเกษตร     
                         และข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ที่ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

ล ำดับ
ที ่

ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศศึกษางานด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศ และเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  

ปัจจัยที่ต้องน ามาใช้ในการศึกษาเพื่อ
วางแผนและก าหนดกรอบในการ
ด าเนินงาน 
  1. แฟ้มงานการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
  2. ค าสั่งมอบหมายงานการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศของ สสข.5 

ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลสารสนเทศ

ของ สสข.5 

2  
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงาน
จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศและ
พัฒนาเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน โดยแต่งตั้งให้
เจ้าหน้าที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เป็น
เลขานุการของ
คณะท างาน พร้อมกับ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะท างาน เพื่อร่วมกัน
ก าหนดแผนและกรอบใน
การด าเนินงานจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศและ
การพัฒนาเว็บไซต ์
 
 
 
 
 
 

  1. ค าสั่งคณะจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเว็บไซต์ของ สสข.5 
  2. แผนและกรอบในการด าเนินงาน 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์
ของ สสข.5 
 

ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลสารสนเทศ

ของ สสข. 

ศึกษางานดา้น
ฐานข้อมูล 

และสารสนเทศ 

จดัท ำค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท า

ข้อมูลสารสนเทศและ
เว็บไซต์ 

ของหน่วยงาน 
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ล ำดับ
ที ่

ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

3  

 
 
 
 
 

เลขานุการคณะท างาน 
จัดประชุมคณะท างาน
เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศและพัฒนา
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และร่วมกันก าหนดแผน 
และก าหนดกรอบในการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเว็บไซต์ของ
หน่วยงานโดยก าหนดให้มี
การประชุมทุกๆ 2 เดือน 

   1. ระเบียบวาระการประชมุ 
   2. สรุปรายงานการประชุม 

คณะคณะท างาน
จัดท าข้อมูล

สารสนเทศและ
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

4  
 

 
 
 

เลขานุการคณะท างาน
ท างานน าสรุปผลการ
ประชุมจัดท าข้อมูล
สารสนเทศและเว็บไซต์อง
หน่วยงานเสนอในที่
ประชุม ประจ าเดือนของ 
สสข.5 เพื่อแจ้งผลแผน
และกรอบในการ
ด าเนินงานและขอ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
ที่ประชุม 

   น าสรุปผลการประชุมจัดท าข้อมูล
สารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ใส่ในวาระการประชุมประจ าเดือนของ 
สสข.5 

คณะคณะท างาน
จัดท าข้อมูล

สารสนเทศและ
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

5  
 
 
 

 

เลขานุการคณะท างานฯ 
สรุปแผนและกรอบในการ
ด าเนินงานที่ได้จากการ
ประชุมคณะท างานฯ และ
จากข้อเสนอแนะในที่
ประชุมประจ าเดือนของ 
สสข.5 ท าบันทึกเสนอ 
ผอ. สสข.5 เพื่อรับทราบ
และขอด าเนินการตาม
ข้อสรุปจากท่ีประชุม
ดังกล่าวต่อไป 
 
 
 

    แผนการด าเนินงานจัดท าข้อมูล
สารสนเทศและการปรับปรุงเว็บไซต์ 

คณะคณะท างาน
จัดท าข้อมูล

สารสนเทศและ
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ชี้แจงในที่ประชุม 
สสข.5 ประจ าเดือน 

ประชุมคณะท างาน 

สรุปผลการประชุม 
คณะท างาน 

บันทึกเสนอ ผอ. 
สสข.5 
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ล ำดับ
ที ่

ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

6 

 

ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศจัดท าข้อมูล
ของหน่วยงาน ข้อมูล
การเกษตร ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ ที่
ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์
และมีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันส่งให้เลขานุการ
คณะท างานหรือเจ้าหน้าที่
ระบบคอมพิวเตอร์ 
 
 

ข้อมูลหน่วยงาน 
ข้อมูลการเกษตร 
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

7 
 
 
 
 
 

 

เลขานุการคณะท างานน า
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศของ สสข.5 
และปรับปรุงรูปแบบ
เว็บไซต์ให้ทันสมัยตาม
สถานการณ์ปัจจุบันทุกๆ 
6 เดือน 

เว็บไซต์ของ สสข.5 
e-mail ของ สสข.5 และของกลุ่มฝ่าย
ต่างๆ 
 

คณะคณะท างาน
จัดท าข้อมูล

สารสนเทศและ
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

8  

 
 
 

เจ้าหน้าที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของ สสข .5 
มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ 
ปรับปรุง แก้ไขระบบ
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ของ สสข.5
พร้อมกับแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบเมื่อ
ระบบมีปัญหาและแจ้งไป
ทางกรมเพื่อรับทราบและ
ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- 

เจ้าหน้าที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของ

หน่วยงาน 

9 

 
 

มีการตรวจสอบข้อมูล 
สารสนเทศและการ 
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ 
สสข.5 ให้เป็นปัจจุบัน 

- 

ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

 

จัดท า 
ข้อมูลหน่วยงาน 
ข้อมูลการเกษตร 

ข่าว
ประชาสัมพันธ ์

น าข้อมูลเข้าสู่ 
ระบบสารสนเทศ 

การ 
ดูแลคอมพิวเตอร์

และระบบ
สารสนเทศ 

การตรวจสอบข้อมูล 
สารสนเทศและการ 
ปรับปรุงเว็บไซต์ 
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7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนงาน การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงาน 
 1. ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศศึกษาฐานข้อมูลและสารสนเทศของ สสข.5 จากแฟ้มงาน ค าสั่ง
มอบหมายงาน ระบบสารสนเทศ 
 2. ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศจัดท าค าสั่งคณะท างานจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของ 
สสข.5 โดยให้ผู้อ านวยการกลุม่ยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นประธาน เจา้หน้าที่คอมพิวเตอร์เป็นเลขานุการ 
และบุคลากรที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและฝ่ายเป็นคณะท างาน  
 3. เลขานุการคณะท างานจัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อร่วมวางแผนและก าหนดกรอบในการ
ด าเนินงานทุกๆ 2 เดือน 
 4. เลขานุการคณะท างานสรปุผลการประชุมและน าชี้แจงในที่ประชุมประจ าเดือนของ สสข.5 เพื่อขอ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 5. เลขานุการคณะท างาน สรปุผลการประชุมเสนอ ผอ.สสข.5 เพื่อรับทราบและอนุมัติให้ด าเนินการ
ตามข้อเสนอในที่ประชุมต่อไป 
 6. ผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศมีหน้าที่ดังนี้ 
  6.1 จัดท าและจัดหาข้อมูลสารสนเทศจากในหน่วยงาน สสข.5  ศูนย์ปฏิบัติการฯ ส านักงาน
เกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ  และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 
  1) ข้อมูลหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร คลงั
ความรู้ แผนงาน/โครงการ โครงการที่ส าคัญ เว็บไซต์หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
  2) ข้อมูลการเกษตร ได้แก่ ข้อมูลการใช้ที่ดิน ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
สสข.5 องค์กรและสถาบันเกษตรกร ข้อมูลบุคลากร เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเด่น 
  3) ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยภาพข่าว และข้อมูลข่าวของกิจกรรม
นั้นๆ โดยก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวผา่นเว็บไซต์ อย่างน้อย 3 ข่าว/สับดาห์ 
       6.2 ก ากับดูแล ติดตามและให้ค าปรึกษาการรายงานข้อมูลในระบบการรายงานดังนี้ 
  1) ทะเบียนเกษตรกร 
  2) พชืฤดูแล้ง 
  3) พชืฤดูฝน 
  4) การรายงานการผลิตพืชรายเดือน (รต,รอ) 
  5) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 7. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ดังนี้ 
      7.1 น าข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์และพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีรูปแบบที่สวยงามและปรับปรุง
ทุกๆ 6 เดือนและให้เป็นปัจจุบันตามสถานการณในเวลานัน้ๆ     
      7.2 ปรับปรุง ดูแล แก้ไขคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอรเ์นตของ สสข.5 ศูนย์ปฏิบัติการฯ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ    
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      7.3 ดูแลสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ของ สสข.5 ได้ 
      7.4 ดูแลการใช้งานเครื่อง server หากระบบมีปัญหาให้แจ้งกรมเพื่อท าการตรวจสอบและแก้ไข 
      7.5 ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ของ สสข.5 ศูนย์ปฏิบัติการฯ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ และเป็นผู้ประสานงานกับกรมเมื่อประสบปัญหาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. มำตรฐำนงำน 

กระบวนการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด 
  กระบวนการจัดท าฐานขอมูลและ
สารสนเทศ 

1. จ าท าค าสั่งคณะท างานจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศและพัฒนา
เว็บไซต์ของ สสข.5 
2. การประชุมคณะท างานจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศและพัฒนา
เว็บไซต์ของ สสข.5 
3. การจัดท าข้อมูลหน่วยงาน 
ข้อมูลการเกษตร ข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ ์
4. การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
และรูปแบบเว็บไซต์ทุกๆ 6 เดือน 

1. ค าสั่งคณะท างานจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศและพัฒนา
เว็บไซต์ของ สสข.5 
2. วาระการประชุมและรายงาน
การประชุมทุกๆ 2 เดือน 
3. ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูล
การเกษตร ข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ของ สสข.5 ที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน 

9. กำรประเมินผลคุณภำพของข้อมูลสำรสนเทศและกำรพัฒนำเว็บไซต์ 
 การจัดท าเว็บข้อมูลสารสนเทศ นับเป็นสิ่งส าคัญของหน่วยงานที่จะให้บริการข้อมูลของหน่วยงาน
ให้แก่บุคคลเป้าหมายของหน่วยงานซึ่งเป็นผู้มาใช้บริการไดเ้ข้าถึงข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้ได้โดยงา่ย จึงจ าเป็น
ที่จะต้องมีการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์เพื่อให้ผู้จัดท าข้อมูลหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ได้น าไปใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน ซึ่งแนวทางการตรวจสอบหรือการประเมินข้อมูลสารสนเทศและการพัฒนาเว็บไซต์ มีดังนี้ 
 9.1 ความทันสมัย ข้อมูลต้องมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน ทันต่อสถานการณ์และมีการปรับปรุงแก้ไข
ตามความเหมาะสมของเรื่องนั้นๆ  มีด้วยกัน  2 ส่วน คือ 
  1) เว็บไซต์แสดงวันที่ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด เพื่อแสดงข้อมูลว่ามีความเป็นปัจจุบัน ณ 
เวลาใด เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้น าไปเป็นข้อพิจารณาในการน าไปใช้ของข้อมูล ซึ่งควรน าเสนอไว้ด้านลา่งสุด
ของเว็บไซต์ เช่น 
  ปรับปรุงล่าสุด  วัน..............ที่............เดือน..................ปี.................... 
  Last update .............../.................../..................... 
  2) เว็บไซต์แสดงสถิติของจ านวนผู้เข้าใช้และปรับปรุงข้อมูล จะแสดงสถิติผู้ เข้าใช้และ
จ านวนครั้งที่ปรับปรุงข้อมูล จะช่วยให้ดูแลเว็บสามารถรู้ถึงความนิยมและความส าคัญของเว็บได้  
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 9.2 เนื้อหา เว็บไซต์ต้องมีเนื้อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์ เชื่อถือได้ ซึ่งผู้มาใช้
บริการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ซึ่งต้องแสดงถึงผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ไว้ เช่น 
  -  ผู้รับผิดชอบ webmaster………………………..      ………………………. 
  - ต าแหน่งผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ไว้............................................ 
  -  ติดต่อ e-mail…………………………………. โทร......................................... 
  - ที่อยู่ของหน่วยงาน................................................................................ 
 9.3 การเชื่อมโงของข้อมูล ควรมีการเชื่อมโยงไปอย่างส่วนต่างๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เป็นระบบ 
และอ่านได้อย่างชัดเจน อาจจะเพิ่มหน้าเว็บพิเศษท าเป็นแผนที่เว็บไซต์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเว็บมีการจัดการ
อย่างไร มีเงื่อนไขในการเชื่อมโยงอย่างไรบา้ง การเชื่อมโยงภายในเว็บควรมี Hypetext หรือตัวหนังสือที่มีการ
เชื่อมโยงซึ่งจะมีการขีดเส้นใต้ไว้อย่างชัดเจน หรือเม่ือน าเม้าสไ์ปที่ยังบริเวณท่ีเป็นตัวอักษรอาจจะมีสัญลักษณ์
เป็นรูปมือ 
และสีของตัวอักษรก็อาจจะเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นลิงค์จึงควรง่ายต่อการสังเกตและการเชื่อมต่อ 
 9.4 การเข้าถึงข้อมูล เว็บไซต์ที่ดีต้องมีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ใช้พิมพ์ พิมพ์ที่อยู่ของ
เว็บไซต์ เช่น URL หรือ Domain name แล้วกดปุ่ม Enter การแสดงผลของหน้าแรกต้องปรากฏอย่างรวดเร็ว 
ไม่เสียเวลานาน จะท าให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจ 
       การเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์นอกจากจะแสดงผลรวดเร็วแล้วเว็บไซต์ควรหาได้สะดวกจาก 
เว็บประเภทสืบค้นข้อมูลหรือ Search Engine หรือเว็บได้ Add URL เอาไวใน Search Engine เช่น Google 
หรือ Yahoo ถ้าเป็นในประเทศไทย เช่น Sanook จะท าให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นจากเครื่องมือสืบค้นได้รวดเร็ว 
การโหลดของเว็บได้อย่างรวดเร็วทาให้เสียเวลาน้อยลงในการค้นหาขอ้มูล เว็บไซต์ทีแ่สดงผลจากการค้น หาได้
รวดเร็วย่อมเป็นที่นิยมของผู้ใช้เพราะค้นเจอเสมอ แสดงว่าเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว 
      ข้อมูลในเว็บเพจและงานกราฟิกต่างๆ ควรออกแบบให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการ 
แสดงผลอย่างรวดเร็วนั้นเกิดจากการเลือกใช้รูปภาพที่มีขนาดเล็กและเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรอย่างเดียว 
โดยกราฟิกต่าง ๆ มีไม่มากนักเลือกการใช้สีสรรที่ไม่ใช่กราฟกิจะช่วยให้แสดงผลได้เร็วขึ้นรวมทั้งการไม่มี 
เว็บหลายเฟรมซ้อนกันอยู่ การเข้าถึงข้อมูลด้วยความรวดเรว็เป็นเรื่องส าคัญเว็บที่มีชื่อเสียงหลายเว็บ 
ในอดีตออกแบบได้สวยงามตื่นตา มีเทคนิคลูกเล่นแพรวพราวแต่แสดงผลได้ชา้ ท าให้หลายเว็บเสื่อมความ 
นิยมลงไป เมื่อเทียบกับเว็บใหม่ๆ ที่เน้นความรวดเร็วในการแสดงผลเป็นหลักท าให้ผู้ใช้ไม่เสียเวลารอจน 
เบื่อ ความรวดเรว็จึงเป็นประเด็นส าคัญในการออกแบบเว็บเป็นจุดแข่งขันและจุดประเมินส าคัญของเว็บ 
 9.5 ความหลากหลายของข้อมูล มีองค์ประกอบในการประเมินดังนี้ 
  1) เว็บไซต์ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลกับผู้ใช้ เช่น มีการตอบค าถาม มีการฝากข้อมูล 
ข้อความและตอบค าถามอย่างสม่ าเสมอ แสดงว่าเป็นเว็บที่ดีในการให้บริการ 
  2) เว็บไซต์ข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลออกจากเครื่องพิมพ์ได้เลย โดยไม่ต้อง
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆก่อนพิมพ์ แสดงว่าออกแบบข้อมูลมาอย่างดี แสดงผลได้อย่างเป็นระเบียบ น าข้อมูล
ไปใช้ได้โดยตรง 
  3) ข้อมูลในเว็บไซต์ควรมีขนาดสั้นและไม่มีองค์ประกอบมากมายจนละเลยข้อมูลที่ส าคัญ 
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ตำรำงที ่1 การวิเคราะห์เว็บไซต์เชิงคุณภาพได้ก าหนดหัวข้อในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

หัวข้อในกำรวิเครำะห์ รำยละเอียด/หลักเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์คุณภำพ 
1.เนื้อหำ (Content) 
  1.1 ข้อมูลองค์กร ชื่อหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร หน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
คณะผู้บริหาร (รูปภาพ ,ชื่อ , ต าแหน่ง , โทรศัพท์ , 
e-mail ) 
บุคลากร (กรณีบุคลากรมีจ านวนมากไม่ต้องมีรูปภาพ
ประกอบ 
ก็ได้) โทรศัพท์  โทรสาร e-mail กลาง ของหน่วยงาน
แผนที่ตั้งหน่วยงาน และแผนที่ตั้งหน่วยงานในสังกัด 

  1.2 งาน/โครงการ งานและโครงการตามแผนงบประมาณ โครงการพิเศษ
โครงการร่วม โครงการวิจัยงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจ 

  1.3 ปฏิทินกิจกรรม น าเสนอตามดุลยพินิจ แยกตามปี งบประมาณ/ปี 
การศึกษา 

  1.4 ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ระเบียบ ประกาศ พ.ร.บ. ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน 
  1.5 ข่าวประชาสัมพันธ ์ ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร 
  1.6 การให้บริการ แบบฟอร์มต่าง ๆ ขั้นตอนการขอรับบริการ งาน

บริการบนเว็บ 
  1.7 บทความ/งานวิจัย /ผลงานวิชาการ บทความ งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ 
  1.8 ความรู้ขององค์กร เป็นการจัดการความรู้ขององค์กร 
  1.9 เอกสารเผยแพร ่ แผ่นพับ โปสเตอร์ เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์เผยแพร่ 

แจกในที่ประชุม 
  1.10 ข้อมูลสถิติ / รายงาน ข้อมูลสถิติ / รายงานขององค์กร 
2. กำรวำงแนวทำงเข้ำถึงข้อมูล (Navigation)  
  2.1 การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลและ สามารถ 
ค้นหาข้อมูลได้ง่าย 

การจัดกลุ่ม แบ่งกลุ่มของข้อมูลสารสนเทศที่สะดวก
ต่อการท าความเข้าใจและค้นหาเพื่อเข้าใช้งาน 

  2.2 การเข้าถึงข้อมูล มีการออกแบบโฮมเพจ ให้เอ้ืออ านวยต่อการเขาถึง 
ข้อมูลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เช่น การจัดท า เมน ู
ย่อย ปุ่มเลือก แผนผังเว็บ (site map) เป็นต้น 

3. Technique 
  3.1 ความเร็วในการแสดงผลหน้า แรก ไม่ควรมากกว่า 30 วินาที 
  3.2 การออกแบบกราฟิก มีความสวยงาม น่าสนใจ เชิญชวนให้คลิกอ่านใช้ 

สะดวก 
  3.3 มีส่วนของการโต้ตอบ เช่น สมุดเยี่ยม 
(Guestbook) , กระดานสนทนา (Webboard) 

มี/ไม่มีถ้ามีใช้งานง่ายและสะดวกหรือไม่ 
ข้อมูลทันสมัยหรือไม่ 
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หัวข้อในกำรวิเครำะห์ รำยละเอียด/หลักเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์คุณภำพ 
Web Blog Facebook Twitter เป็นต้น  
  3.4 มีการเก็บสถิติผู้เข้าชม สมัครสมาชิกท่ีศูนย์รวมสถิติเว็บไทย (Truehit ) หรือ

มีการนับจ านวนผู้เปิดชมเว็บ (Counter) 
4. ควำมทันสมัยของข้อมูล (Update) น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์และ

เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณา     
ในภาพรวม 

  
10. คณะผู้จัดท ำ 
 นายสมคิด รัตนวงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 นางสาววชัรี ด้วงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 นางสาวอาทิตยา จันทิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 นางสาวรัตนาภรณ์ นวลแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

ตำรำงที่ 1 ข้อก ำหนดที่ส ำคัญและตัวช้ีวัดที่ส ำคัญของกระบวนกำรจัดท ำฐำนขอมูลและสำรสนเทศ 

กระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ 

กระบวนการจัดท าฐานขอมูลและ
สารสนเทศ 

1.ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สามารถน าไปใช้งานได้ 
2. ค้นหาข้อมูลได้ง่าย 

มีการจัดท าข้อมูลดังนี้ 
1. ข้อมูลหน่วยงาน 
2. ข้อมูลการเกษตร 
3. ข่าวประชาสัมพันธ ์

ที่ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 
ตำรำงที่ 2 กำรวิเครำะห์กระบวนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศของส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 
              เขตที่ 5 จังหวัดสงขลำ 

Suppliers Input Process Output Customers 
ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
เขตท่ี 5 จ.สงขลา 

1. ข้อมูล
หน่วยงาน 
2. ข้อมูล
การเกษตร 
3. ข่าว
ประชาสัมพันธ ์

1. ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ
ศึกษางานดา้นข้อมูลสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
แล้วก าหนดแผนและกรอบในการ
ด าเนินงาน 
2. ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ
และพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดย
แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
เป็นเลขานุการของคณะท างาน พร้อม
กับก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ 
ท างานดังกล่าว 
3. ประชุมคณะท างานจัดท าขอ้มูล
สารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเพื่อก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานและกรอบในการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงาน 
4. น าผลการประชุมชี้แจงผา่นการ
ประชุม สสข.5 ประจ าเดือนเพื่อแจ้ง
แผนและกรอบการด าเนินงานและขอ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่ีประชุม 
 

1. ข้อมูลสารสนเทศ
ของ สสข.5 มีความถูก
ต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน 
2. เว็บไซต์ของ สสข.5 
มีความทันสมัยเป็นที่
น่าสนใจให้แก่ผู้เข้าชม 
และมีข้อมูลที่ผู้มาใช้
บริการสามารถสืบค้น
ได้ง่าย 
2. แนวทางการ
ด าเนินงานฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
 

1. เจ้าหน้าของ 
สสข.5 
2. เจ้าหน้าที่ของ 
สนง.กษจ. 
3. เจ้าหน้าที่ของ 
สนง.กษอ. 
4. เกษตรกร 
5. หน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆ 
6.บุคคลทั่วไป 
เช่น นักเรียน 
นิสิต/นักศึกษา 
องค์กรเอกชน 
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Suppliers Input Process Output Customers 
  5. เลขานุการคณะท างานจัดท าข้อมูล

สารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สรุปผลการประชุมและผลการชี้แจงผ่าน
การประชุมประจ าเดือนของ สสข.5 
และท าบันทึกเสนอ ผอ.สสข.5 เพื่อขอ
อนุมัติด าเนินการตามผลสรุปจากการ
ประชุม 
6. ผู้รับผิดชอบงานจัดท าข้อมูล
สารสนเทศมีหน้าที่จัดหาข้อมูลของ
หน่วยงาน ข้อมูลการเกษตร ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ ที่ครบถ้วน ถูกต้อง
สมบูรณ์และมีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันส่งให้เลขานุการคณะท างานหรือ
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
 7. เลขานุการคณะท างานน าข้อมูลที่ได้
เข้าสู่ระบบสารสนเทศ และตอ้งมีการ
ปรับปรุง ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล
สารสนเทศให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันทุกๆ  2 เดือน และปรับปรุง
รูปแบบเว็บไซต์ ทุกๆ 6 เดือน 
 8. เลขานุการคณะท างาน ตอ้งจัด
ประชุมคณะท างาน ทุกๆ 2 เดือนพร้อม
สรุปผลการด าเนินงานของ 2 เดือนที่
ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ 
9. เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ต้อง
คอยดูแล ตรวจสอบระบบสารสนเทศให้
สามารถใช้งานได้หากมีปัญหาต้อง
ด าเนินการแก้ไขพร้อมแจ้งผู้รับบริการ
ให้ทราบโดยทั่วกัน 
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 ผังกระบวนกำร (Flow chart) 
ชื่อกระบวนกำร กระบวนงานด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญของกระบวนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ มีการจัดท าข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลการเกษตรและ        
                    ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ที่ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

ล ำดับ
ที ่

ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศศึกษางานด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศ และเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  

ปัจจัยที่ต้องน ามาใช้ในการศึกษาเพื่อ
วางแผนและก าหนดกรอบในการ
ด าเนินงาน 
  1. แฟ้มงานการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
  2. ค าสั่งมอบหมายงานการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศของ สสข.5 

ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลสารสนเทศ

ของ สสข.5 

2  
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงาน
จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศและ
พัฒนาเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน โดยแต่งตั้งให้
เจ้าหน้าที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เป็น
เลขานุการของ
คณะท างาน พร้อมกับ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะท างาน เพื่อร่วมกัน
ก าหนดแผนและกรอบใน
การด าเนินงานจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศและ
การพัฒนาเว็บไซต ์
 
 
 
 
 
 

  1. ค าสั่งคณะจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเว็บไซต์ของ สสข.5 
  2. แผนและกรอบในการด าเนินงาน 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์
ของ สสข.5 
 

ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลสารสนเทศ

ของ สสข. 

ศึกษางานดา้น
ฐานข้อมูล 

และสารสนเทศ 

จดัท ำค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท า

ข้อมูลสารสนเทศและ
เว็บไซต์ 

ของหน่วยงาน 
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ล ำดับ
ที ่

ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

3  

 
 
 
 
 

เลขานุการคณะท างาน 
จัดประชุมคณะท างาน
เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศและพัฒนา
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และร่วมกันก าหนดแผน 
และก าหนดกรอบในการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเว็บไซต์ของ
หน่วยงานโดยก าหนดให้มี
การประชุมทุกๆ 2 เดือน 

   1. ระเบียบวาระการประชมุ 
   2. สรุปรายงานการประชุม 

คณะคณะท างาน
จัดท าข้อมูล

สารสนเทศและ
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

4  
 

 
 
 

เลขานุการคณะท างาน
ท างานน าสรุปผลการ
ประชุมจัดท าข้อมูล
สารสนเทศและเว็บไซต์อง
หน่วยงานเสนอในที่
ประชุม ประจ าเดือนของ 
สสข.5 เพื่อแจ้งผลแผน
และกรอบในการ
ด าเนินงานและขอ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
ที่ประชุม 

   น าสรุปผลการประชุมจัดท าข้อมูล
สารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ใส่ในวาระการประชุมประจ าเดือนของ 
สสข.5 

คณะคณะท างาน
จัดท าข้อมูล

สารสนเทศและ
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

5  
 
 
 

 

เลขานุการคณะท างานฯ 
สรุปแผนและกรอบในการ
ด าเนินงานที่ได้จากการ
ประชุมคณะท างานฯ และ
จากข้อเสนอแนะในที่
ประชุมประจ าเดือนของ 
สสข.5 ท าบันทึกเสนอ 
ผอ. สสข.5 เพื่อรับทราบ
และขอด าเนินการตาม
ข้อสรุปจากท่ีประชุม
ดังกล่าวต่อไป 
 
 
 

    แผนการด าเนินงานจัดท าข้อมูล
สารสนเทศและการปรับปรุงเว็บไซต์ 

คณะคณะท างาน
จัดท าข้อมูล

สารสนเทศและ
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ชี้แจงในที่ประชุม 
สสข.5 ประจ าเดือน 

ประชุมคณะท างาน 

สรุปผลการประชุม 
คณะท างาน 

บันทึกเสนอ ผอ. 
สสข.5 
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ล ำดับ
ที ่

ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

6 

 

ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศจัดท าข้อมูล
ของหน่วยงาน ข้อมูล
การเกษตร ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ ที่
ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์
และมีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันส่งให้เลขานุการ
คณะท างานหรือเจ้าหน้าที่
ระบบคอมพิวเตอร์ 
 
 

ข้อมูลหน่วยงาน 
ข้อมูลการเกษตร 
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

7 
 
 
 
 
 

 

เลขานุการคณะท างานน า
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศของ สสข.5 
และปรับปรุงรูปแบบ
เว็บไซต์ให้ทันสมัยตาม
สถานการณ์ปัจจุบันทุกๆ 
6 เดือน 

เว็บไซต์ของ สสข.5 
e-mail ของ สสข.5 และของกลุ่มฝ่าย
ต่างๆ 
 

คณะคณะท างาน
จัดท าข้อมูล

สารสนเทศและ
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

8  

 
 
 

เจ้าหน้าที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของ สสข .5 
มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ 
ปรับปรุง แก้ไขระบบ
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ของ สสข.5
พร้อมกับแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบเมื่อ
ระบบมีปัญหาและแจ้งไป
ทางกรมเพื่อรับทราบและ
ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- เจ้าหน้าที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของ

หน่วยงาน 

9 

 
 

มีการตรวจสอบข้อมูล 
สารสนเทศและการ 
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ 
สสข.5 ให้เป็นปัจจุบัน 

- ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

 

จัดท า 
ข้อมูลหน่วยงาน 
ข้อมูลการเกษตร 

ข่าว
ประชาสัมพันธ ์

น าข้อมูลเข้าสู่ 
ระบบสารสนเทศ 

การ 
ดูแลคอมพิวเตอร์

และระบบ
สารสนเทศ 

การตรวจสอบข้อมูล 
สารสนเทศและการ 
ปรับปรุงเว็บไซต์ 
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ตำรำงที่ 3 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

กระบวนการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด 
  กระบวนการจัดท าฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

1. การจ าท าค าสั่งคณะท างาน
จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศและ
พัฒนาเว็บไซต์ของ สสข.5 
2. การประชุมคณะท างานจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศและพัฒนา
เว็บไซต์ของ สสข.5 
3. การจัดท าข้อมูลหน่วยงาน 
ข้อมูลการเกษตร ข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ ์
3. การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
และรูปแบบเว็บไซต์ทุกๆ 6 เดือน 
 

1. ค าสั่งคณะท างานจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศและพัฒนา
เว็บไซต์ของ สสข.5 
2. วาระการประชุมและรายงาน
การประชุมทุกๆ 2 เดือน 
3. ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูล
การเกษตร ข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ของ สสข.5 ที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน 
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