
ปรับปรุง ณ ๒ พ.ย.64 
 

แบบสรุปตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2565 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 

ที่  ชื่อตัวชี้วัด  เป้าหมาย น้ำหนักคะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 (70 คะแนน) 

1 ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการของ                
4 ส่วนราชการด้านดิจิทัลบนมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   
การให้บริการ e-Service ของกรุงเทพมหานคร 

ระดับ 5 25 

2 ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลกรุงเทพมหานครเพ่ือสร้างต้นแบบการพัฒนาตามสถานการณ์ ระดับ 5 25 

3 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปสู่การปฏิบัติ  
(โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม) 

ระดับ 5 20 
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ตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

             สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล   

 
 

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.3  เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุน
การบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 
 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน 

ที่ผ่านมา  
(3 ปี ย้อนหลัง)  

เป้าหมาย 
น้ำหนัก
คะแนน 

นิยามและวิธีคำนวณ 

1. ระดับความสำเร็จของการสร้าง
ระบบมาตรฐานการใหบ้ริการ
เทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ
ของ 4 ส่วนราชการด้านดิจิทัล   
บนมาตรฐานการให้บริการ 
(Service Level Agreement) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการ e-Service ของ
กรุงเทพมหานคร (กองบริการ
ระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วน
ราชการรับผิดชอบหลัก กองพัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอร์           
กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์         
และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์         
เป็นส่วนราชการรับผิดชอบร่วม) 

พ.ศ. 2562 : ไม่มี 
พ.ศ. 2563 : ไม่มี 
พ.ศ. 2564 : ไม่มี 

(เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด
ใหม่และโครงการใหม่) 
 

ระดับ 5 25 นิยาม 

การสร้างระบบมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ   
บนมาตรฐานการให้บริการ (Service Agreement Level)  
หมายถึง การสร้างมาตรฐานการให้บริการโดยมีการพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบงาน (Application on Web) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเป็นระบบ เช่น จำนวน
บุคลากร ยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ กระบวนงานในการดำเนินงาน 
เวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน องค์ความรู้เฉพาะด้าน (skill) ของบุคลากรในแต่ละ
สาขา และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ นำมาออกแบบและสร้างรูปแบบการให้บริการ 
(e-Service) บนมาตรฐานการให้บริการ (Service Level  Agreement)     
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บในระบบฐานข้อมูลเดียวกัน (Single Database) 
เพ่ือนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาทำการวิเคราะห์ วางแผน ใช้ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร เพ่ือนำไปสู่กระบวนการ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาระบบการ
ให้บริการให้มีมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น และพัฒนาต่อยอดขยายระบบ      
การให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจ ิทัลในรูปแบบของบริการต่างๆ (e-Service)  

 องค์ประกอบที่ 1                   องค์ประกอบที่ 2                     องค์ประกอบที่ 3 
 



- 3 - 
 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน 

ที่ผ่านมา  
(3 ปี ย้อนหลัง)  

เป้าหมาย 
น้ำหนัก
คะแนน 

นิยามและวิธีคำนวณ 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีนิติสัมพันธ์
กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยตัวระบบที่เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Service) ประกอบไปด้วยฟังก์ชัน                    
การทำงานหลัก ดังนี้ 
        1. ระบบมีการบริหารจัดการปัญหาที่มาจากหลากหลายช่องทาง        
(โทรศัพท,์ อีเมล์, Web Portal, Social Media) มีการรับแจ้งปัญหา 
วิเคราะห์ปัญหา ส่งต่อไปยัง 4 ส่วนราชการด้านดิจิทัล 
        2. ระบบมีการติดตามสถานะการทำงาน และมีการแจ้งเตือนไปยัง     
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
        3. ออกแบบระบบบนหลักการของมาตรฐาน (Service Level 
Agreement) 
        4. ระบบสามารถบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น (Knowledge 
Management) และสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้ภายนอกได้ 
        5. ระบบสามารถสรุปผลและรายงานผลในรูปแบบของ Dashboard  

ความสำเร็จของการสร้างระบบมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลแบบบูรณาการ 4 ส่วนราชการด้านดิจิทัลบนมาตรฐานการให้บริการ 
(Service Level Agreement) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ       
(e-Service) ของกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง มีระบบงานที่สามารถใช้ในการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบนมาตรฐาน (Service Level Agreement) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ (e-Service) 
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน 

ที่ผ่านมา  
(3 ปี ย้อนหลัง)  

เป้าหมาย 
น้ำหนัก
คะแนน 

นิยามและวิธีคำนวณ 

มาตรฐานการให้บริการ  
หมายถึง เกณฑ์ที่กำหนดบทบาทหน้าที่และวิธีปฏิบัติต่อผู้ขอรับบริการ 
ประกอบด้วย ทักษะความรู้ ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา บนมาตรฐานเดียวกัน 
(Service Level Agreement ) เป็นต้น 

วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน 

วัดความสำเร็จจากผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. ช่องทางการให้บริการในการเก็บรวบรวมข้อมูลการขอรับบริการหรือ    
การรับแจ้งปัญหาการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบนช่องทางมาตรฐาน
หลักช่องทางเดียว 
2. จัดทำมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบนมาตรฐาน (Service 
Level Agreement) 
3. มีระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานการ
ให้บริการ (Services Level Agreement) 
4. มีระบบงานที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการในประเด็นปัญหา
หรือความต้องการของผู้รับบริการบนระบบฐานข้อมูลเดียว (Single Database) 
เพ่ือติดตามสถานะการให้บริการ (Tracking Service) แก่ผู้ขอรับบริการ และ
สามารถเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) เพ่ือนำมาปรับปรุง
มาตรฐานการให้บริการให้มีประสิทธิภาพในระดับที่สูงมากขึ้น และมีข้อมูลที่
จะพัฒนาต่อยอดระบบการให้บริการ (e-Service) ที่สะท้อนความต้องการ
ของผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงและสามารถสรุปผลและรายงาน
ผลการให้บริการที่ดำเนินการอยู่แก่ผู้บริหารระดับสูง 

 



- 5 - 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  “ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการของ 4 ส่วนราชการด้านดิจิทัลบนมาตรฐานการให้บริการ          
(Service Level Agreements) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ e-Service ของกรุงเทพมหานคร 

ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ วิธีวัดผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 ร้อยละ ๑๐๐ มีระบบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Application on Web) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Service) ของกรุงเทพมหานคร 

๒5 คะแนน 

4 ร้อยละ ๙๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Application on Web) ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทุกด้านที่มีอย่างเป็นระบบบนมาตรฐานการให้บริการ (Services Level Agreement) 

20  คะแนน 

3 ร้อยละ ๘๐ 4 ส่วนราชการด้านดิจิทัล พิจารณาตัวต้นแบบระบบ (Prototype)  ที่ได้ออกแบบร่วมกัน เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 

15 คะแนน 

2 ร้อยละ ๗๐ ออกแบบต้นแบบระบบ (Prototype) เพ่ือสร้างระบบงานมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ 
ของ 4 ส่วนราชการด้านบนมาตรฐานการให้บริการ (Services Level Agreement) 

10 คะแนน 

1 ร้อยละ ๖๐ จัดทำมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานครที่มีขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน            
ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (Service Level Agreement :SLA) พร้อมเสนอ
ผู้บริหารและเผยแพร่หน่วยงาน 

5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


