ระเบียบวาระการประชุม
คณะทางานการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
ครั้งที่ 1/๒๕61
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า ภูเก็ต

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
2.1 คาสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันที่ 143/2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ทบทวนแผนบริหารจัดการสารสนเทศปี 2562
3.2 แผนแม่บทระยะยาวสารสนเทศที่มีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของเงินทุน
หมุนเวียน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ถ้ามี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มสถานแสดงพันธุ์สัตว์นา ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ฯ โทร ๐ ๗๖๓๙ ๑๑๒๖
ที่ 0403.5/พิเศษ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทางานการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลประจาปีบัญชี 2562
เรียน คณะทางานการบริหารจัดการสารสนเทศ
ตามคาสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันที่ 143/2561 แต่งตัง
คณะทางานการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลประจาปี 2561 ความละเอียดแจ้งแล้วนัน
ดังนัน จึงขอเชิญท่านประชุมคณะทางานการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลประจาปีบัญชี
2562 ครังที่ 1/2561 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชัน 2
อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์นา ภูเก็ต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

(นางสาวพิทยา ศรทอง)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คณะทางานและเลขานุการ

รายงานการประชุม
คณะทางานการบริหารสารสนเทศและดิจิทัลประจาปีบัญชี 2562
ครั้งที่ 1 /2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า ภูเก็ต
ผู้มาประชุม
1. นายไผทรัตน์ สิงห์ดา
2. นางสาวจรัญญา อุตสาหะ
3. นายจิรายุ พาหน
4. นายอดิศร เจริญวัฒนาพร
5. นายเกียรติศักดิ์ เอี่ยนเล่ง
6. นางสาวพิทยา ศรทอง
เริ่มประชุมเวลา 15:00น.

นายช่างศิลป์ชานาญงาน
นักการตลาด
ช่างไฟฟ้า
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ

นายไผทรัตน์ สิงห์ดา หัวหน้าคณะทางาน เป็นประธานในการประชุม กล่าวต้อนรับคณะทางานการ
บริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลประจาปีบัญชี 2562 ครังที่ 1/๒๕61 เมื่อพิจารณาองค์ประชุมเห็นว่า
คณะทางานเกินกึ่งหนึ่งแล้วจึงเริ่ม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธาน แจ้งให้ทราบว่าการประชุมคณะทางานฯ ครังนีเป็นการประชุมคณะทางานการบริหารจัดการ
สารสนเทศ ตามคาสั่งที่ 143/2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อ
พิจารณาทบทวนและจัดทาแผนแม่บทสารสนเทศระยะยาวและแผนปฎิบัติการประจาปีบัญชี 2563 ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 คาสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันที่ 143/2561 ลงวันที่
12 พฤศจิกายน 2561
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มสถานแสดงพันธุ์สั ตว์นาได้จัดทาคาสั่งศูนย์ฯที่ 143/2561
เสนอศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลอันดามันและผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันได้ลงนามในคาสั่งศูนย์ฯ ที่ 143/2561 เรื่องแต่งตังคณะทางาน
การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลโดยมีอานาจหน้าที่โดยสรุปดังนี
1. ทบทวนและจัดทาแผนแม่บทสารสนเทศระยะยาว และแผนปฎิบัติการประจาปีบัญชี 2562 ที่มี
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียน

2. จัดทาแผนการปฎิบัติงานและดาเนินการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้ บ ริ ห าร สนั บ สนุ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารภายในทุ น หมุ น เวี ย น และสนั บ สนุ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารภายนอกทุ น
หมุนเวียน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ทบทวนแผนบริหารจัดการสารสนเทศปี 2561 - 2563
ประธาน กล่าวว่า เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การจัดทาแผนแม่บทสารสนเทศระยะยาว 2561 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
นายไผทรัตน์ สิงห์ดา แสดงความคิดเห็น ให้คณะทางานพิจารณาทบทวนจากแผนแม่บทสารสนเทศ
ระยะยาวเมื่อปี พ.ศ. 2561-2563 และผลการปฎิบัติงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศในปี 2561 เพื่อ
นามาจัดทาเป็นแผนแม่บทสารสนเทศระยะยาว ปี 2562 - 2564 ในการประชุมครังต่อไป
มติ ที่ ป ระชุ ม มอบหมายเลขานุ ก ารจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล แผนบริ ห ารจั ด การสารสนเทศระยะยาวปี
2561 – 2563 ตามที่ประชุมเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะทางานครังต่อไป
3.2 แผนแม่บทสารสนเทศระยะยาวที่มีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนวียน
ประธาน กล่า วว่า แผนแม่บ ทสารสนเทศระยะยาวในปี 2562 - 2564 ต้องพิจารณาจากงาน/
โครงการ เพื่อจัดทาเป็นแผนปฎิบัติการของแผนแม่บทสารสนเทศ ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการต้องสอดคล้องตาม
แผนยุ ท ธศาสตร์ วิสั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิจ ของเงิน ทุ น หมุ น เวี ย นสถานแสดงพัน ธุ์ สั ต ว์ น า จั ง หวั ดภู เ ก็ ต ซึ่ ง
ประกอบด้วย งาน/โครงการด้านการบริหารสารสนเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆถ้ามี
ประธาน กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

(นางสาวพิทยา ศรทอง)
เลขานุการและคณะทางาน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายไผทรัตน์ สิงห์ดา)
ประธานคณะทางาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

