
รายงานการประชุม 
คณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ที ่๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน ชั้น ๑๕  

อาคารกระทรวงแรงงาน 

…………………………………………………………………………….………………. 
 

คณะท างานผู้เข้าประชุม 
๑.   นายสมมาตร  อนันต์ธราทรัพย์          ประธาน 

  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ 
๒.   นางสาวสุจิตรา  ขจรกิดาการ  คณะท างาน 

  แทนผู้อ านวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน 
๓.  นางพัชรี  ศิวิโรจน์  คณะท างาน 

  แทนผู้อ านวยการกองแผนงานและสารสนเทศ 
๔.  นางสาวมณฑลีนา  อาษากิจ  คณะท างาน 

  แทนผู้อ านวยการส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
๕. นายสุครชัย  วิไลลักษณ์ตระกูล คณะท างาน 

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการท างานของคนต่างด้าว และผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นางสาวภารดี  ปองนาน คณะท างาน 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นายวิภาค  โพธิ์จ าเริญ คณะท างาน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะท างานผู้ไม่เข้าประชุม  

๑.  นางสาวอัญชลี  สินธุพันธ์  ติดราชการ 
  รองอธิบดี 

๒.  นายสุพจน์  เอี่ยมมงคลสกุล  ติดราชการ 
  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม 

๓.  รศ.ดร.พีระวุฒิ  สุวรรณจันทร์  ติดราชการ 
  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 ๔.    นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช                                                    ติดราชการ 
   ผู้ตรวจราชการกรม 
   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการบริหารแรงงานต่างด้าว                   

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุรศักดิ์  ไกยสิทธ     นักวิชาการแรงงานช านาญการ 

 ๒. นางสาวสุนันทินี  ปัสสาราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 ๓. นายพีระวัฒน์  เสียงใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 ๔. นางสาวธันวด ี ณรงค์ฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  

/๕.นางสาวชยาภรณ์... 



 ๒ 
 ๖. นางสาวชยาภรณ์  สายทองค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์           
 ๗.  นางสาวกฤติกา  โคตรเถร นักวิชาการแรงงาน 
 ๘. นางสาวกิ่ง อ าพันทอง เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 
 ๙. นางสาวทวีพร  อภัยภักดิ์ เจ้าพนักงานแรงงาน 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน    
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    

ฝ่ายเลขานุการ  ตามที่คณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการจัดหางาน ได้มีการประชุม ๒/๒๕๕๙  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะท างานฯ 
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุมคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน             
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  เมื่อวันอังคารที่ ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๒ ของกรมการจัดหางาน  
พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒ 

ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการเป็นผู้น าเสนอ 

ฝ่ายเลขานุการ กรมการจัดหางานด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษา          
และจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)           
กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในวงเงิน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตามสัญญาเลขที่ 
๑๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุก
หน่วยงาน ในสังกัดกรมการจัดหางาน ร่วมให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ จนสมบูรณ์และเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบงานตามรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ปี พ.ศ. 2558-
2562 (ฉบับสมบูรณ์) พิมพ์ขาว-ด า จ านวน 200 เล่ม พิมพ์สี จ านวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีหรือดีวีดี จ านวน 
300 แผ่น 

๒. บทสรุปผู้บริหารส าหรับท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                       
ปี พ.ศ. 2558-2562 พิมพ์ขาว-ด า จ านวน 200 เล่ม พิมพ์สี จ านวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีหรือดีวีดี จ านวน 300 แผ่น 
 ๓. แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ปฏิบัติงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2558-2562 พิมพ์ขาว-ด า จ านวน 200 เล่ม พิมพ์สี จ านวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีหรือดีวีดี 
จ านวน 300 แผ่น 

/เพ่ือให้การบริหาร... 










