
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตัวชี้วัดเจรจาตกลง  
ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ 
ของ 4 ส่วนราชการด้านดิจิทัลบนมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement)  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ e-Service ของกรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องนพรัตน์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
______________________________ 

ผู้มาประชุม 
1.  นายแสนยากร  อุ่นมีศรี    ประธานกรรมการ 
 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
2.  นายประสพสุข  พิมพโกวิท    รองประธานกรรมการ 
 รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
3.  นายสุพรพล  หนูครองสิน    รองประธานกรรมการ 
 รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
4.  นายวิฑูรย์  อภิสิทธิ์ภูวกุล    รองประธานกรรมการ 
 รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
5.  นายอวยไชย  พันละม้าย    กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
6.  นางสาวอรพรรณ  ศรีเกตุ    กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
7.  นายมนตรี  ส่งวุฒิวงศากร    กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 
8.  ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช  สืบเทศ    กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายบริการ 2   
 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
9.  นางสาวพัชรี  ตั้งเจริญพานิชย์    กรรมการ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ  
 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
10. นางสาวเนาวรัตน์  จันทร์โกมล    กรรมการ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
 แทนหัวหน้าฝ่ายโปรแกรมระบบ 
 กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 
11. นางสาวสมศรี  ตะโกพร    กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและแผนงาน  
 กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

12. นายกิตติพงษ์... 
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12. นายกิตติพงษ์  ตระกูลน่าเลื่อมใส   กรรมการและเลขานุการ 
 หัวหน้าฝ่ายบริการ 1  
 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
13. นางนุชลดา อินนาจิตร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
 ฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์  

ผู้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Conference) 
1.  นายนิจกาล  งามวงศ์     กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
2.  นางสาวปราณี  ตั้งตามนิมิต    กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์   
 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
3. นายสารสิน  อิ่มโอษฐ     กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
 กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
4. นางนภาวรรณ  ลิ่วกีรติยุตกุล    กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงาน  
 กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
5.  นางสาวชาดา  ธาตรีนาจ    กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม  
 กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
6. นายธนวัฒน์  จิระพันธ์พงศ์    กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายระบบเครื่องและเครือข่าย  
 กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 
7. จ่าสิบเอกสามารถ  สุทธิกุล    กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ  
 กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
8. นางประภาพรรณ  ตันติจันทโสภณ   กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย 
 กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
9. นางสาววีนัส  สินแก่น     กรรมการ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
 แทนหัวหน้าฝ่ายฐานข้อมูล  
 กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายประสิทธิ์ พวงศรีพงศ์ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
 ฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
2. นายสายัณห์  สีธูป 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
 ฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
3. นายจักรก์ฤช  โทธานี 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
 ฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
4. นายรังสี  ยนตรดิษฐถาวร 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
 ฝ่ายบริการ 2 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
5. นางสาวเนตรนภา  เครืออ่ิม 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 ฝ่ายพัฒนาระบบ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
6. นางสาวณัฐชุดา มงคลชาติ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
7. นายธีระดล  บุญประภาศรี 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 ฝ่ายพัฒนาระบบงาน กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
8. นายเกรียงไกร สมใจ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
 ฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
9. นางสาวอัญชลี เทียมแก้ว 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
 ฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายนที เทียนประทีป      ติดภารกิจ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 ฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์   

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมที่กำหนดไว้ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ และรองผู้อำนวยการสำนักทั้ง 3 ท่าน ที่ทุ่มเท
ทำงานอย่างหนักในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน อีกไม่นานพอเข้ารูปเข้ารอย เราคงทำ
หน้าที่คอยติดตาม กำกับแทนผู้บริหาร 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 

2.1 ตัวชี้วัดเจรจาตกลง "ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบมาตรฐานการ
ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการของ 4 ส่วนราชการด้านดิจิทัลบน
มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ e-Service ของกรุงเทพมหานคร" 

นายอวยไชยฯ  นำเสนอเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 5 ระดับ (เอกสารหมายเลข 1) 
(กรรมการ) และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ดังนี้ 
  1. ระดับความสำเร็จที่ 1 ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการให้บริการ

เทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว 
  2. ระดับความสำเร็จที่ 2 ดำเนินการออกแบบต้นแบบระบบ (Prototype) 

เรียบร้อยแล้ว 
  3. ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในระดับความสำเร็จที่ 3 พิจารณาตัว

ต้นแบบระบบ (Prototype) เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตัวชี้วัดเจรจาตกลงฯ ตามคำสั่ง
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ท่ี 123/2564 

นายอวยไชยฯ   นำเสนอที่มาของการแต่งตั้ง รายชื่อ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
(กรรมการ)  คณะกรรมการ (เอกสารหมายเลข 2) 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 มาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

นางนุชลดาฯ   นำเสนอข้อมูลมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลของ 4 ส่วนราชการ 
(กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ) ด้านดิจิทัล ที่กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
    1. กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์      6  บริการ    15  กรณี 
    2. กองบริการระบบคอมพิวเตอร์  18  บริการ 32  กรณี 
    3. กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 19  บริการ 13  กรณี
    4. กองสารสนเทศภูมิศาสตร์  12  บริการ   6  กรณี
   (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3) 
 
 

ประธาน... 
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ประธาน  ให้พิจารณาประเด็นเรื่องความสำคัญประกอบการกำหนดระยะเวลาด้วยว่าเรื่อง

ใดมีความจำเป็นเร่งด่วน เพราะบางเรื่องรอได้ บางเรื่องรอไม่ได้ ควรกำหนดให้เหมาะสม 

นายวิฑูรย์ฯ  ขอให้มีการตอบกลับและสามารถตรวจสอบสถานะได้ ในช่วงแรกของการ 
(รองประธาน) ดำเนินการอาจจะยืดหยุ่นเวลาให้เจ้าหน้าที่ปรับตัว ไม่ควรกดเวลา ค่อยเป็นค่อยไป เมื่อ

คล่องขึ้นแล้วค่อยลดเวลาลง ควรกำหนดให้พอดีและไม่ใช้เวลามากเกินไป 

นายประสพสุขฯ  ระบบติดตามจะต้องสามารถสื่อสารข้อมูลให้ผู้รับบริการทราบถึงสถานะและ 
(รองประธาน) ระยะเวลาของการดำเนินการ เพราะมีความสำคัญ 

นายสุพรพลฯ  มีความแตกต่างในการกำหนดระยะเวลาของแต่ละกองในงานที่มีลักษณะ 
(รองประธาน) เดียวกัน เช่น ขอรหัสผู้ใช้งาน เข้าใช้งานระบบไม่ได้ ลืมรหัสผ่าน เป็นต้น ควรปรับให้มี

ระยะเวลาดำเนินการเท่ากัน 

นายนิจกาลฯ  เคยมีการกำหนดกระบวนการทำงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในคู่มือการ 
(กรรมการ) ปฏิบัติราชการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมิน ควรกำหนดให้สอดคล้องกัน และ

หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ควรนำไปเพิ่มในคู่มือการปฏิบัติราชการด้วย 

นางสาวณัฐชุดาฯ  ควรมีการจัดกลุ่มตามกระบวนการทำงานเพ่ือกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

มติที่ประชุม     มอบฝ่ายเลขา และ 4 กอง IT ทบทวนในประเด็นที่ประชุมมีข้อเสนอและ
ปรับให้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน โดยให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ และ
นำเข้าที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้า  

 
3.2 ต้นแบบระบบ (Prototype) ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Management System) 
 นำเสนอตัวอย่างหน้าจอที่ออกแบบกระบวนการทำงานของระบบ (เอกสาร
หมายเลข 4) ดังนี้ 
 1. ผู้รับบริการ จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร แจ้งปัญหาเข้าสู่ระบบ 
และสามารถติดตามสถานะของปัญหาที่แจ้งผ่านระบบได้ 
 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ รับเรื่อง และติดต่อกลับไปยังผู้รับบริการ 
 3. เจ้าหน้าที่ศูนย์ วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น 
 4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ ให้คำแนะนำ และวิธีแก้ไขปัญหา 
 5. เจ้าหน้าที่ศูนย์ ส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรณีแก้ไขไม่ได้) 
 6. หัวหน้าฝ่าย กำหนดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 
 7. เจ้าหน้าที่เทคนิค รับเรื่อง และวิเคราะห์ปัญหา 
 8. เจ้าหน้าที่เทคนิค ส่งให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ 
 9. เจ้าหน้าที่เทคนิค ติดต่อผู้รับบริการเพ่ือนัดหมายวันเข้าดำเนินการ 
 10. เจ้าหน้าที่เทคนิค ดำเนินการแก้ไขปัญหา 
 11. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินการ เพ่ือปิดงาน 
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นายประสพสุขฯ  สอบถามเรื่องสถานะของเรื่องที่ผู้รับบริการแจ้ง ว่ามีกี่สถานะ อะไรบ้าง เพราะ 
(รองประธาน) มีความสำคัญกับการสื่อสารกับผู้รับบริการ จะต้องกำหนดให้ชัดเจนและสัมพันธ์กับ

กระบวนการทำงานด้วย เช่น สถานะขอเอกสาร ขอหลักฐานเพ่ิมเติม เป็นต้น 

มติที่ประชุม     มอบผู้พัฒนาระบบเพ่ิมส่วนของรายงาน ให้แล้วเสร็จทันการตรวจประเมิน
ดังนี้ 

1. รายงานตามช่วงเวลา (จำนวนเรื่องท่ีรับแจ้ง ที่ให้บริการแล้ว ที่คงค้าง) 
2. รายงานตามการใช้งานแต่ละระดับ 
 - หัวหน้าฝ่าย (รายบริการ รายเจ้าหน้าที่ เป็นต้น) 
 - ผอ.กอง (รายฝ่าย) 
 - ภาพรวมสำนัก (รายกอง) 
มอบฝ่ายเลขาฯ สรุปสถานะของเรื่องที่ผู้รับบริการแจ้ง และนำเข้าที่ประชุม

พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  
 
3.3 ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงาน 
 นำเสนอข้ันตอนและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือ
กำหนดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่เทคนิค 
และกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบ DMS (เอกสารหมายเลข 5) 

มติที่ประชุม     มอบฝ่ายเลขาฯ รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง กำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน และ
นัดอบรมชี้แจงการใช้งานระบบ โดยให้ทดลองใช้งานระบบทั้งกระบวนการก่อน
เปิดรับบริการ และรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลและนำมาปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานให้ตอบรับปัญหาที่เกิดขึ้น  

เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเปิดรับบริการ ให้เป็นไปตามแผนงานและ
กรอบเวลาที่กำหนดไว้ โดยในเบื้องต้นกำหนดเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 

  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา  12.15 น. 
 
 
 
 
 (นางนุชลดา  อินนาจิตร) (นายกิตติพงษ์   ตระกูลน่าเลื่อมใส) 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
 ฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่เลขานกุารและคณะกรรมการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานกุารและคณะกรรมการ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 ผู้จดรายงานการประชุม 




