
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 ๔ มหานครกระชับ  
มิติที่ ๔.๒ กรุงเทพมหานครปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ ๔.๒.๑.๑ พ้ืนทีก่รุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) โดยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเมือง  
                             มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  

(๓ ปี ย้อนหลัง)  
เป้าหมาย 

น้ำหนัก
คะแนน 

นิยามและวิธีคำนวณ 

3. ระดับความสำเร็จ
ในการขับเคลื่อน
พ้ืนที่เป้าหมาย
การพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ 
ไปสู่การปฏิบัติ 
(โครงการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะเพ่ือ
สนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่
โดยรอบคลองผดุง
กรุงเกษม) 
(กองยุทธศาสตร์
สาธารณูปโภค
พ้ืนฐานเป็นเป็น

พ.ศ. ๒๕๖2 : ไม่มี 
พ.ศ. ๒๕๖3 : ไม่มี 
พ.ศ. ๒๕๖4 : ไม่มี 

ระดับ 5 
 

20 นิยาม 
  1. พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หมายถึง พ้ืนที่ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้จัดทำข้อเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ ต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 
    2. การขับเคลื่อน หมายถึง การดำเนินงานเพ่ือผลักดันให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ของกรงุเทพมหานครบรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับขั้นตอนที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกำหนด ประกอบด้วย 

2.1 มีการจัดเก็บและบริหารข้อมูลของเมือง (City Data Platform) 
2.1.1 มี Platform ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
2.1.2 มีการนำเข้าชุดข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Area Base) และข้อมูลจากการ

ปฏิบัติงาน (Function Base) ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เป้าหมาย   
2.2 มีกระบวนการถ่ายทอด รายละเอียดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองอัจฉริยะ ระบบ

บริการ กิจกรรม หรือโครงการสู่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
2.2.1 สยป. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป้าหมาย    

เพ่ือทบทวนรายละเอียดการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

องค์ประกอบที่ 1                  องค์ประกอบที่ 2                     องค์ประกอบที่ 3 
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  

(๓ ปี ย้อนหลัง)  
เป้าหมาย 

น้ำหนัก
คะแนน 

นิยามและวิธีคำนวณ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบหลัก 
กองสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และ
กองยุทธศาสตร์
บริหารจัดการเป็น
ส่วนราชการ
รับผิดชอบร่วม) 
 
 
 
 

กรุงเทพมหานครที่ได้รับการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสำนักงานเมืองอัจฉริยะ
ประเทศไทย โดยหน่วยงานสามารถเสนอโครงการ/กิจกรรมสำคัญเพ่ิมเติมได้กรณีท่ี
ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด
ที่กำหนดไว้ 

2.2.2 สยป. ทบทวน/กำหนดข้อมูลที่จำเป็น และวิเคราะห์ข้อมูลที่จะเกิดขึ้น
จากการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะอย่างน้อย 4 ด้าน* ตามข้อเสนอโครงการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะฯ  

2.2.3  สยป. แสวงหาภาคีร่วมพัฒนาโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
กรุงเทพมหานครฯ จากหน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน กลุ่มประชา
สังคม ชุมชน ฯลฯ และจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาเมืองเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานครฯ 
ระดับพ้ืนที่ 

2.2.4 สยป. หนว่ยงาน กทม. และภาคี ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงาน
โครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมคัดเลือกและกำหนดงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการเพ่ือผลักดันเป้าหมายโครงการฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 หรือปีงบประมาณถัดไป พร้อมกำหนดเป้าหมายที่จะดำเนินการในแต่ละ
ช่วงปี  

2.3 สยป. ติดตามประเมินผลความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน (2.2.4) และ
นำเสนอผลการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเมืองอัจฉริยะตามเป้าหมายความสำเร็จ
ของความเป็นเมืองอัจฉริยะในแต่ละด้าน อย่างน้อย 4 ด้าน* ตามข้อเสนอเพ่ือขอรับ
การพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ ที่กรุงเทพมหานครเสนอต่อ สำนักงานเมือง
อัจฉริยะประเทศไทย 
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  

(๓ ปี ย้อนหลัง)  
เป้าหมาย 

น้ำหนัก
คะแนน 

นิยามและวิธีคำนวณ 

วิธีคำนวณ  
     วัดความสำเร็จจากผลการดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินการขับเคลื่อน       
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ดังนี้   
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 

1. เอกสารนำส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพ่ือขอรับการพิจารณา
ความเป็นเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ หรือสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 

2. ตรวจสอบการจัดเก็บและบริหารข้อมูลของเมือง (City Data Platform) บน
เว็บไซต์ หรือ ระบบการจัดก็บข้อมูลที่จัดทำขึ้น 

3. หลักฐานการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป้าหมาย เพื่อ
พิจารณาคัดเลือกและกำหนดโครงการ/กิจกรรมจากข้อเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณา
การเป็นเมืองอัจฉริยะ 

4. แผนการดำเนินงาน  
5. หลักฐานการประเมินผลความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน และความสำเร็จของ

ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ในแต่ละด้าน  

หมายเหตุ : ลักษณะของเมืองอัจฉริยะตามทีส่ำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย กำหนดไว้ 7 ดา้น ประกอบด้วย   
 1. สิ่งแวดล้อมอัจฉรยิะ (Smart Environment)* 
 2. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)*  
 3. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 
 4. การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 
 5. การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)* 
 6. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 

 7. การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)* 
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เกณฑ์การให้คะแนน “ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปสู่การปฏิบัติ (โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ 
                           โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม) 
 

ระดับ
ความสำเร็จ 

เกณฑ์ร้อยละ
ความสำเร็จ 

การดำเนินงาน 
คะแนนที่

ได้รับ 
๕ ร้อยละ ๑๐๐ ความสำเร็จในการดำเนินงาน 

  -  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครต้องดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  - สามารถนำเสนอผลการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเมืองอัจฉริยะตามเป้าหมายความสำเร็จของความเป็นเมืองอัจฉริยะในแต่
ละด้าน อย่างน้อย 4 ด้าน* ตามข้อเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ ที่กรุงเทพมหานครเสนอต่อ สำนักงาน
เมืองอัจฉริยะประเทศไทย 

20 

๔ ร้อยละ 80 
 

การจัดเก็บและบริหารข้อมูลของเมือง (City Data Platform)  
  - มี Platform ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
  - มีการนำเข้าชุดข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Area Base) และข้อมูลจากการปฏิบัติงาน (Function Base) ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เป้าหมาย   

16 

๓ ร้อยละ 50 
 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หน่วยงาน กทม. และภาคี ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 พร้อมคัดเลือกและกำหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการเพ่ือผลักดันเป้าหมายโครงการฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 หรือปีงบประมาณถัดไป  

12 

๒ ร้อยละ 30 
 

1. แสวงหาภาคีร่วมพัฒนาโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานครฯ จากหน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน กลุ่มประชาสังคม ชุมชน ฯลฯ 

2. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานครฯ ระดับพื้นที่ 

8 

๑ ร้อยละ 10 1. ทบทวนรายละเอียดการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพิจารณาความเป็น
เมืองอัจฉริยะของประเทศไทยจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย  

2. ทบทวน/กำหนดข้อมูลที่จำเป็น และวิเคราะห์ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะอย่างน้อย 4 ด้าน* ตามข้อเสนอ
โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม 

4 

 

หมายเหตุ : ลักษณะของเมืองอัจฉริยะตามทีส่ำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย กำหนดไว้ 7 ดา้น ประกอบด้วย   
 1. สิ่งแวดล้อมอัจฉรยิะ (Smart Environment)* 2. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)*  
 3. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 4. การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 
 5. การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)* 6. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 

 7. การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)* 


