
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตัวชี้วัดเจรจาตกลง 
ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ 
ของ ๔ ส่วนราชการด้านดิจิทัลบนมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ e-Service ของกรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

เมื่อวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องนพรัตน์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
______________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. นายสุพรพล  หนูครองสิน    ประธาน 
 รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
2. นายประสพสุข  พิมพโกวิท    รองประธานกรรมการ 
 รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
3. นายวิฑูรย์  อภิสิทธิ์ภูวกุล    รองประธานกรรมการ 
 รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
4. นายอวยไชย  พันละม้าย    กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
5. ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช  สืบเทศ    กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายบริการ 2   
 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
6. นางสาวปราณี  ตั้งตามนิมิต    กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์   
 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
7.    นายกิตติพงษ ์ ตระกูลน่าเลื่อมใส   กรรมการและเลขานุการ 
 หัวหน้าฝ่ายบริการ 1  
 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
8.    นายนที เทียนประทีป      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 ฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
9.    นางนุชลดา อินนาจิตร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
 ฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์  

ผู้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Conference) 
1. นางสาวอรพรรณ  ศรีเกตุ    กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 

          2. นายมนตรี... 
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2. นายมนตรี  ส่งวุฒิวงศากร    กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์      
3. นางนภาวรรณ  ลิ่วกีรติยุตกุล    กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงาน  
 กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
4. นายธนวัฒน์  จิระพันธ์พงศ์    กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายระบบเครื่องและเครือข่าย  
 กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 
5.  นายวัชรพงษ์  แต้มทอง    กรรมการ 

หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมระบบ 
กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 

6. นางสาวพัชรี  ตั้งเจริญพานิชย์    กรรมการ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 ฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์  
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ 
7. นางอภิรดี  ศรีวงษา     กรรมการ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 ฝ่ายแผนงาน กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 แทนหัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
8. นายสืบศักดิ์ รุจิระอัมพร    กรรมการ 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 ฝ่ายฐานข้อมูล กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 
 แทนหัวหน้าฝ่ายฐานข้อมูล  
9. นางสาวเนตรนภา  เครืออ่ิม    กรรมการ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 ฝ่ายพัฒนาระบบ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ 
10. นางสาวณัฐชุดา มงคลชาติ    กรรมการ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แทนหัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย 
11. นายชุติเดช บุราณรมย์     กรรมการ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
 ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน กองสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 แทนหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและแผนงาน 
  
 

12. นายสุขุม... 
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12. นายสุขุม  ชูอรรถ     กรรมการ 
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 ฝ่ายฝึกอบรม กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 แทนหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายประสิทธิ์ พวงศรีพงศ์ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
 ฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
2. นายสายัณห์  สีธูป 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
 ฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
3. นายจักร์กฤช  โทธานี 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
 ฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
4. นายรังสี  ยนตรดิษฐถาวร 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
 ฝ่ายบริการ 2 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
5. นายธีระดล  บุญประภาศรี 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 ฝ่ายพัฒนาระบบงาน กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
6. นายกิตติ สิริโสภณวัฒนา  
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
7. นายชยากร พานทอง  
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
8. นางวิมลพรรณ พิมสาร 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
9. นายเกรียงไกร สมใจ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
 ฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
10. นางสาวอัญชลี เทียมแก้ว 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
 ฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 

 

ผู้ไม่มาประชุม... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแสนยากร  อุ่นมีศรี    ติดราชการ 
 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
2. นายนิจกาล  งามวงศ์     ติดราชการ 
 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมที่กำหนดไว้ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ (นายสุพรพล หนูครองสิน) 

ประธาน  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลติดราชการมอบให้รอง
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายสุพรพล หนูครองสิน) ทำหน้าที่
ประธานในที่ประชุมแทน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

    รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ทบทวนมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ปรับให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ 

นายประสพสุขฯ   หลักเกณฑ์ท่ีต้องดำเนินการต่อไปจากนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากใคร 
(รองประธาน)  หน่วยงานไหนหรือไม่อย่างไร เนื่องจากเป็นการกำหนดมาตรฐานการบริการต้อง 

ผ่านความเห็นชอบจาก ก.ก. หรือไม่เพราะเป็นตัวชี้วัด 

นางนุชลดาฯ   อธิบายลำดับขั้นตอนการดำเนินการของระดับความสำเร็จที่ 1 ต้อง
(กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ) ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานรับทราบ 

ประธาน   ระยะเวลาในการดำเนินการให้ลงรายละเอียดประกอบด้วยว่ากระบวนการ
หลังบ้านมีอะไรบ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดและสามารถอธิบายได้
ว่าทำไมลักษณะงานประเภทเดียวกันแตใ่ช้เวลาแตกต่างกัน  

มติที่ประชุม   เห็นชอบมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ที่เสนอ แต่
ให้ปรับปรุงรายละเอียดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเวียนแจ้งให้ทราบทั่วกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

4.1 การกำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและสิทธิการเข้าใช้งานระบบฯ  

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 

4.2 การจัดฝึกอบรมแนะนำขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานและการใช้งานระบบฯ  

ไดด้ำเนินการจัดฝึกอบรมแนะนำขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานและการใช้
งานระบบฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 กอง IT เมื่อวันที่ 27 - 28 มิ.ย. 65  

4.3 แผนประชาสัมพันธ์ และการเปิดรับบริการ 

    แผนการประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย  
-  เว็บไซต์สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
-  เว็บไซต์กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
-  หนังสือเวียน circular 
-  เว็บไซตส์ำนักงานประชาสัมพันธ์ 
-  หน้าประชาสัมพันธ์ระบบ MIS 

4.4 การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัล สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย พร้อมเปิดให้บริการวันแรก วันที่ 11 ก.ค. 65 

ประธาน    สอบถามรูปแบบการทำงาน 

นายกิตติพงษ์   รายงานว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากฝ่ายบริการ 1 และฝ่ายบริการ 2 
(กรรมการและเลขาฯ)        ปฏบิัติหน้าที่ระหว่างช่วงเวลา 07.30 – 16.00 น. ฝ่ายละ 1 คน จำนวน 2 คน  

ต่อวัน 

นายประสพสุขฯ          สอบถามถึงหน่วยงานที่มีการทำงานล่วงเวลา บางหน่วยงานทำงานวันเสาร์ 
(รองประธาน)              และวันอาทิตย์ จะมีช่องทางการให้บริการอย่างไร โดยการบริการต้องไม่ลดคุณภาพ 

ไปจากเดิม จะบันทึกการทำงานด้วยรูปแบบไหน ให้คำแนะนำว่า ให้เขียนเงื่อนไข
เพ่ิมเติมเป็นข้อยกเว้นในการให้บริการนอกเวลาราชการ แต่ในอนาคตอาจจะต้องมี
การปรับปรุงแนวทางต่อไป การเปลี่ยนวิธีการในการสื่อสารไม่ควรเปลี่ยนบ่อย ควรมี 
ความชัดเจน เช่น ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ ติดต่อใคร ที่ไหน อย่างไร 

นายวิฑูรย ์               ให้แนวคิดว่าการบริการนี้เป็นการให้บริการแบบศูนย์กลาง ซ่ึงการให้บริการ 
(รองประธาน) มีความหลากหลายพอสมควรแต่ไม่แน่ใจว่าครอบคลุมการบริการอ่ืน เช่น Traffy 

Fondue เป็นระบบการให้บริการทีเ่ป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพ่ิมเข้ามานอกเหนือจาก
บริการที่มีอยู่ จะมีช่องทางไหนที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้อย่างไร และในกรณี
นอกเวลาราชการ ทำอย่างไรให้  User ทราบว่ามีการรับเรื่องไว้ในระบบแล้วซ่ึงการ
รับรู้ของ User จะเป็นการสร้างภาพบวกให้กับการบริการ 
 

ประธาน... 
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ประธาน    ให้คำแนะนำว่าควรมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 2 หมายเลข สำหรับการ
ให้บริการนอกเวลา เพ่ือไม่ให้การบริการขาดตอนจากมาตรฐาน ควรมีการระบุ
เงื่อนไขการให้บริการว่าเป็นในเวลาหรือนอกเวลา  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   5.1 สถานะเรื่องท่ีแจ้ง (tracking) ของผู้รับบริการ  
สถานะการแจ้ง (tracking) ของผู้รับบริการ มี 7 สถานะ ได้แก่ 
1. บันทึกเรื่อง (ร่าง ยังไม่ได้ส่ง) 
2. รอการรับแจ้งปัญหา (ส่งเรื่องแล้ว) 
3. รับแจ้งเรื่องแล้ว (ศูนย์รับเรื่องจากระบบแล้ว และสร้างใบงาน) 
4. กำลังดำเนินการ 
5. ดำเนินการแล้ว 
6. ยกเลิกการแจ้ง โดยเจ้าหน้าที่ 
7. ผู้แจ้งยกเลิก 

ประธาน   ในกรณีล่าช้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA) สามารถ
ตรวจสอบได้หรือไม่ ทั้งในรูปแบบของรายงานและรายงานผลทางหน้าจอ 

มติที่ประชุม   มอบฝ่ายเลขาฯ ประสานผู้พัฒนาระบบดำเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายอวยไชยฯ   รายงานให้ทราบว่า กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่
(กรรมการ)                  ปฏบิัติหน้าที่ประจำศูนย์จำนวน 2 คำสั่ง ประกอบด้วย 

1. คำสั่งกองบริการระบคอมพิวเตอร์ ให้เจ้าหน้าที่กองบริการระบบคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  
2. คำสั่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ให้เจ้าหน้าที่จาก 4 ส่วนราชการด้านไอที
ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 

นายวิฑูรย ์   ในกรณี User แจ้งผ่านช่องทางอ่ืน เช่น  1555, Traffy Fondue สามารถ
(รองประธาน)             เชื่อมเข้าสู่ระบบได้หรือไม่อย่างไร 

นายประสพสุขฯ   ให้คำแนะนำว่าในช่วงนี้ควรทดลองใช้งานไปก่อน เพ่ือหาข้อบกพร่องและ   
(รองประธาน)              แนวทางท่ีเหมาะสม โดยฝากให้ทุกกองในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแนะนำ  

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการนี้ให้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประธาน... 




