
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

โดย

กลุ่มงานสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

ฝ่ายประมวลผลขอ้มูลกลางและสารสนเทศ

ด้วยโปรแกรมการปฏิบตัิการประจําโรงงานและคลงัสินค้า



ระบบขอ้มูลสารสนเทศ

• MIS คอืระบบการผลติข้อมูลสารสนเทศ เพือ่การบริหาร

1. ข้อมูล และ แหล่งข้อมูล ถูกออกแบบอย่างเด่นชัด
2. มีวธีิการ และ ระยะเวลา ทีจ่ะนําข้อมูลมาประมวลผล
3. สารสนเทศ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ในการ 

บริหารงานขององค์กรได้ทนัการณ์
4. สารสนเทศ สนับสนุนงานการบริหารได้ทุกระดับ

Management Information System



ระบบข้อมูลสารสนเทศ (MIS)

• รายงานการรับอ้อย, รายงานการผลติ

• รายงานการขนย้าย,ปริมาณคงเหลอื

• รายงานโควตาจัดสรร, กลุ่มผู้ซ้ือ

• ข้อมูลการละลายนํา้ตาล ,นํา้ตาลชนิดพเิศษ

• คู่สัญญา ,ซี.ซี.เอส

• ทะเบียนชาวไร่อ้อย



SON-FACTORY
ระบบการพมิพ์หนังสืออนุญาตการขนย้าย,ออนไลน์

ระบบปฏิบัติการประจําโรงงาน

Son-Import Kn
ระบบปฏิบัติการประจําคลงัสินค้า SON-WAREHOUSE

โปรแกรมการจัดการข้อมูลประจําโรงงาน

ระบบงานคู่สัญญา SON-cane contract

Son-Farmerทะเบียนชาวไร่อ้อย

SON-cane contract



http://27.254.32.217/novasoft/

http://27.254.32.217/novasoft/


บันทกึการรับอ้อย,รับการผลติ

Son-factory

นํา้ตาล + นํา้ตาลคงเหลอื ณ โรงงาน

ฝ่ายบริหารการจาํหน่าย

บันทกึขนย้าย

Son-factory,Import kn
กน.2

กน.4

กน.6, กน.6.1, กน.6.2, กน.6.3

เขตบริหารอ้อยฯ

เจ้าหน้าทีป่ระจําโรงงาน

ผู้ซ้ือภายในประเทศ

ผู้ซ้ือออกนอกประเทศ

คลงัสินค้า

Son-warehouse

ออกหนังสืออนุญาต 

นํา้ตาลคงเหลอื             

ณ คลงัสินค้า

บันทกึขนย้าย

Son-factory

การจัดการข้อมูลอ้อยและนํา้ตาลทราย



ข้อมูลทีไ่ด้จากการปฏิบัตกิารประจําโรงงานและคลงัสินค้า

รายงานการผลติ

รายงานการขนย้าย

สรุปประจําวนั

รายงานปริมาณคงเหลอื



สรุปประจําวนั



รายงานปริมาณการผลติ



รายงานการขนย้าย



ตยบัญชีแสดงปริมาณนํา้ตาลทรายคงเหลอืทัว่ประเทศ



ปัญหาท่ีพบในการจดัการขอ้มูล

1.การบันทกึค่า ซี.ซีเอส

2.การแก้ไขปริมาณอ้อยและนํา้ตาลทราย

3.การละลายนํา้ตาลทรายหลงัจากปิดหีบอ้อย

รายงานการผลติ



ปัญหาทีพ่บในการจัดการข้อมูล

รายงานสรุปประจําวนั

- ปริมาณการขนย้าย ปรับปรุงบัญชี ปริมาณ คงเหลอื

- การจ่ายออกและรับเข้านํา้ตาลละลาย,นํา้ตาลชนิดพเิศษ,

การแปรสภาพ,ปรับปรุงคุณภาพ,การผ่าปากเปลีย่นชนิดบรรจุ



ประเภทการรับ-จ่าย



ประเภทการรับ-จ่าย

รายงานสรุปประจําวนั รับอืน่ๆ ประเภทการรับ-จ่าย จ่ายอืน่ๆ ประเภทการรับ-จ่าย รายงานสรุปประจําวนั

รหัส รายละเอยีด รหัส รายละเอยีด

ปรับปรุงบัญชีขนย้าย O444 จ่ายนํา้ตาลตีคนื(เกนิบัญชี) I444 รับนํา้ตาลตีคนื ช่องปรับปรุงบัญชีขนย้าย หน้า 4

(-ลด, + เพิม่) O555 จ่ายออกจากการขนย้าย(เพิม่ยอดขนย้าย ช่อง1) I555 รับเข้าจากการขนย้าย(ลดยอดขนย้าย ช่อง1) ช่องปรับปรุงบัญชีขนย้าย หน้า 4

ปรับปรุงคุณภาพนํา้ตาลทราย O99 จ่ายออกจากการปรับปรุงคุณภาพ I99 รับเข้าจากการปรับปรุงคุณภาพ ช่องปรับปรุงบัญชีคุณภาพ หน้า 5

ผ่าปากเปลีย่นภาชนะบรรจุ OS จ่ายออกไปเปลีย่นภาชนะบรรจุ IS รับเข้าจากการเปลีย่นภาชนะบรรจุ ช่องปรับปรุงบัญชีคุณภาพ หน้า 5

กรณอีืน่ๆ O001 จ่ายออกอืน่ๆ I001 รับเข้าอืน่ๆ ช่องกรณอีืน่ๆ หน้า 5

O55 ปรับปรุงบัญชีสต็อค(โกดงั)จ่าย I55 ปรับปรุงบัญชีสต็อค(โกดงั)รับ

ขาด(-)เกนิ(+)จากบัญชีผลผลติ O77 จ่ายออกจากการเกนิบัญชี I77 รับเข้าจากการเกนิบัญชี ขาดเกนิจากผลผลติ หน้า 5

แปรสภาพนํา้ตาลทราย เมนูการละลายนํา้ตาล

-การนํานํา้ตาลไปละลาย,-การเปลี่ยนชนิดนํา้ตาล รับเข้านํา้ตาลที่ได้จากการละลาย,

*ในฤดูการผลติ รับเข้าจากการเปลีย่นชนิดนํา้ตาล(นํา้ตาลชนิดพิเศษ) ยอดผลติในสรุปประจําวนัหน้ารับจากการผลติ หน้า2

*นอกฤดูการผลติ ช่องแปรสภาพ หน้า4

* นํา้ตาลปีเก่า หรือปีปัจจุบัน

*หัก %สูญเสีย

**กรณรีง.มีการนํานํา้ตาลไปละลายเพือ่เปลีย่น

ชนิดนํา้ตาล มีการปรับปรุง แก้ไขข้อมูล หรือ

ตรวจสอบรายงานพบว่าข้อมูลผดิพลาดภายหลงั

ให้ทําการไขในวนัปัจจุบัน  

ห้ามแก้ไขข้อมูลย้อนหลงั และต้องบันทึกในช่องหมายเหตุให้ทราบทุกคร้ัง 



ตย.รายงานการละลายนํา้ตาล



ปัญหาทีพ่บในการจัดการข้อมูล

การบันทกึการขนย้าย

- ปลายทางผู้รับ

- นํา้ตาลต่างปี



การบันทกึปลายทางขนย้าย



หนังสืออนุญาตการขนย้ายนํา้ตาลทราย



ถ้าเป็นนํา้ตาลปีเก่า

ช่องนีจ้ะเป็น60/61

ช่องนีจ้ะเป็น61/62

หนังสืออนุญาตการขนย้ายนํา้ตาลทราย



นํา้ตาลรวมปี



ระบบงานคู่สัญญา SON-cane contract



โปรแกรมจดทะเบียนชาวไร่อ้อย, หัวหน้ากลุ่ม

Son-Farmer







ปัญหาทีพ่บในการการจดัการข้อมูล

1.การบนัทึกขอ้มูลชาวไร่,หน.กลุ่ม

2.สถานะการจดทะเบียน

3.การพิมพบ์ตัร

4.การตรวจสอบรายงาน





แถบแดงในการบันทกึข้อมูลในสอน.
1.กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกสอน.1 เลขสามตวัทา้ยใช่ 622
2.ช่องสถานะ ไม่ผา่นการตรวจสอบ ช่องสถานะการจดทะเบียน  จดใหม่ หมายถึง ชาวไร่รายนั้นจดพร้อมกนั

สองสถาบนั ใหส้อบถามและยนืยนัจากชาวไร่วา่จะจดทะเบียนกบัสถาบนัหรือสมาคมใดก่อน อีกสมาคม ให้

ทาํเร่ืองเป็นขอเพิ่มสมาชิกส่งให ้สอน.(นายทะเบียน) พิจารณาอนุมติั

3.ช่องสถานะ ไม่ผา่นการตรวจสอบ ช่องสถานะการจดทะเบียน  เพิ่มสถาบนั หมายความวา่ เป็นชาวไร่ท่ีมี

ขอ้มูลในฐานขอ้มูลทะเบียนชาวไร่สงักดัสมาคมหรือสถาบนัอ่ืนอยูแ่ลว้  กรณีน้ีจะตอ้งลบขอ้มูลท่ีบนัทึก

ออกไปก่อน และแจง้ใหช้าวไร่ติดต่อกบัสมาคมทาํเร่ืองขอเพิ่มสมาชิกส่งให ้สอน.(นายทะเบียน) พิจารณา

อนุมติั เม่ืออนุมติัแลว้ ส่งเร่ืองถึง ฝปส.สบน.ทาํการตรวจสอบรายช่ือชาวไร่ท่ีขอเพิ่มสถาบนั กบัฐานขอ้มูล

ชาวไร่ เม่ือตรวจสอบแลว้จะประสานกบัเขตประสานงานท่ีดูแลสมาคมหรือสถาบนันั้นๆ เพื่อนาํขอ้มูล

หลกัฐานการสมคัรเป็นสมาชิกของสมาคมหรือสถาบนันั้นๆมาทาํการบนัทึกขอ้มูลของชาวไร่ในแบบสอน.1

ในโปรแกรม SON FARMER เช่นเดียวกบัจดทะเบียนใหม่ ส่วนกลางจะตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง ก่อน

ส่งขอ้มูลเขา้ฐานขอ้มูลจดทะเบียน

ปี62คร้ัง2



รายงานตรวจสอบขอ้มูลชาวไร่



รายงานขอ้มูลชาวไร่ท่ีไดรั้บการออกบตัร



รายงานการจดทะเบียนชาวไร่



การพิมพบ์ตัรชาวไร่





http://27.254.32.217/farmer/

ช่ือ
ช่ือ

ช่ือผูใ้ช้

รหสัผา่น

http://27.254.32.217/farmer/


เงินช่วยเหลือชาวไร่ออ้ยตามโครงการ...



สอน.

1.การกาํหนด

รายละเอยีด
กาํหนด

รายละเอียด

แบบฟอร์ม

ขอ้มูลคู่สัญญา

การส่งออ้ยก่อน

เปิดหีบ

ไฟลข์อ้มูล EXCEL 

คุณสมบัติและเงือ่นไข

1. ตอ้งเป็นผูส่้งออ้ยเขา้หีบในฤดูการผลิต
2561/2562

2. ตอ้งจดทะเบียนเป็นชาวไร่ออ้ยหรือ

หวัหนา้กลุ่มชาวไร่ออ้ยท่ีถกูตอ้งตาม พ.ร.บ. 

ออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527

3. ตอ้งเป็นคู่สัญญากบัโรงงานนํ้ าตาล

4. กรณีท่ีส่งผา่นหวัหนา้กลุ่ม ลกูไร่ตอ้งจด

ทะเบียนชาวไร่ออ้ยและแจง้ปริมาณออ้ย และ

หวัหนา้กลุ่มจะตอ้งทาํบญัชี

ลกูไร่ส่งใหโ้รงงานก่อนเปิดหีบออ้ย

ขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลอืตามโครงการเงินช่วยเหลอืเกษตรกร

ชาวไร่อ้อย

เพือ่ซ้ือปัจจัยการผลติ



2.การตรวจสอบ

1.รายชือคู่สญัญาทงัหมดตามจาํนวนทีแจง้ไวต้อนเปิดหีบ และ

ปริมาณออ้ยท่ีส่งจริงตั้งแต่วนัท่ีโรงงานเปิดหีบจนถึงวนัท่ี 31

ม.ค.2562 สาํหรับการจ่ายเงินงวดท่ี1

ปริมาณออ้ยท่ีส่งจริงตั้งแต่วนัท่ี 1 กพ 2561 ถึงวนัท่ีโรงงานปิดหีบ

ทัว่ประเทศ

สาํหรับการจ่ายเงินงวดท่ี2

2. รายช่ือคู่สญัญาท่ีจะส่งรับเงินในงวดนั้นๆพร้อมเอกสาร

หลกัฐานและรับรองความถูกตอ้ง ประกอบดว้ย

1.บนัทึกยนืยนัการส่งออ้ยของชาวไร่แต่ละรายตามแบบฟอร์ม

ท่ีกาํหนด

2.สาํเนาบตัรประชาชน

3.สาํเนาบตัรหน.กลุ่ม,บตัรชาวไร่ออ้ย

4.สาํเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคาร ธ.ก.ส. 

2. ไฟลข์อ้มูล EXCEL 2 ไฟล์ ตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนด ประกอบดว้ย

ไฟลท่ี์1-รายช่ือคู่สญัญาทั้งหมดตามจาํนวนท่ีแจง้ไวต้อนเปิดหีบ

และปริมาณออ้ยท่ีส่งจริงตั้งแต่วนัท่ีโรงงานเปิดหีบจนถึงวนัท่ี 31

ม.ค.2562 สาํหรับการจ่ายเงินงวดท่ี1

ไฟลท่ี์2 -รายช่ือคู่สญัญาท่ีจะส่งรับเงินในงวดนั้นๆ



คณะทํางาน

ควบคุมการ

ผลติประจํา

โรงงาน

ตรวจสอบรายละเอียดหลกัฐานต่าง ๆ ใหถ้กูตอ้ง

1.บนัทึกขอ้มลูแผน่ซีดี 2 ชุด ประกอบดว้ย

1.1. เอกสารหลกัฐานของชาวไร่ทุกราย

1.2.ไฟลข์อ้มลู EXCEL 2 ไฟล์

2. รับรองความถกูตอ้งลงนาม 3ฝ่าย ในเอกสาร

รายช่ือชาวไร่ท่ีจะส่งรับเงิน

3. บันทึกหนังสือรับรองความถูกต้องลงนาม 3 ฝ่าย

สําหรับเอกสารของชาวไร่ทั้งหมด ให้คณะทํางาน

ควบคุมฯเกบ็รักษาไว้

เขตบริหารอ้อย

และนํา้ตาล

ทราย

รวบรวมเอกสาร หนังสือรับรอง แผ่นซีดี พร้อม

ตรวจสอบความถูกต้อง/ตรวจสอบสิทธิ/บันทกึ

หนังสือนําส่งให้ สบน. ส่วนกลาง



สอน. (สบน.)

1.ตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มูลรายชือชาวไร่กบั

รายช่ือคู่สญัญาก่อนเปิดหีบของแต่ละโรงงาน

2.ตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มูลรายช่ือชาวไร่กบั

โปรแกรมฐานขอ้มูลการจดทะเบียนชาวไร่ออ้ย

3.ตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มูลคู่สญัญาและปริมาณ

ออ้ยท่ีส่งจริง กบัสิทธิของชาวไร่ออ้ยท่ีจะไดรั้บเงิน

ช่วยเหลือฯโดยใชบ้ตัรประชาชนในการตรวจสอบวา่

ชาวไร่แต่ละรายเป็นคู่สญัญา และมีปริมาณออ้ยส่ง

โรงงานใดบา้ง มีปริมาณออ้ยเท่าใด ซ่ึงรวมกนัแลว้

จะไดรั้บตามสิทธิรายละไม่เกิน5,000 ตนั

4.จดัทาํไฟลข์อ้มูลชาวไร่เพ่ือส่งให้ ธกส.ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของ ช่ือ-สกลุ เลขบตัรประชาชน เลขท่ี

บญัชี และสถานะของบญัชีธกส.

5.จดัทาํไฟลข์อ้มูลการโอนเงินตามโปรแกรมและ

แบบฟอร์มท่ี ธกส.กาํหนด
ธ.ก.ส. ตรวจสอบขอ้มูลรายช่ือชาวไร่ออ้ย เลขท่ีบตัร

ประชาชน พร้อมกบัเลขท่ีบญัชีประเภทออมทรัพย์

ปกติ ( เลขบญัชี ๑๒ หลกั) ท่ีเปิดไวก้บั ธ.ก.ส. 



3.การจายเงนให

เกษตรกร

สอน.
สั่งจ่ายเงินช่วยเหลือพร้อมบญัชีรายช่ือเกษตรกรท่ีสั่งจ่าย 

(ช่ือ – นามสกุล เลขประจาํตวัประชาชน จาํนวนเงิน)

ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. สาํนกังานใหญ่ โอนเงินเขา้บญัชีเกษตรกร

4.แจ้งผลการ

จ่ายเงนิ โอนเงิน

ได้

โอนเงิน

ไม่ได้
ธ.ก.ส. จดัส่งรายงานผลการโอนเงินเขา้

บญัชีเกษตรกร ให ้สอน. เพื่อใชเ้ป็น

หลกัฐาน

ในการจ่ายเงินใหแ้ก่เกษตรกร

ธ.ก.ส. แจง้ปัญหาการโอน

เงิน

ให้ สอน. ทราบ
สอน. แจง้ขอ้มูลการโอนเงินใหท้าง

โรงงานทราบ กรณีบญัชีชาวไร่ท่ีโอนไม่

ผา่น เพ่ือแจง้ใหเ้กษตรกรปรับปรุงแกไ้ข

บญัชีธนาคารและทาํการส่งขอ้มูล

เอกสารการรับเงินส่งใหค้ณะทาํงานฯ

ตรวจสอบ และส่ง สอน (สบน)สอน. แจง้ขอแกไ้ขขอ้มูล และ

สั่งจ่ายเงินใหเ้กษตรกร ไปยงั ธ.ก.ส.
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