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คำนำ 
 

รายงานการศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดระดับเมืองของกรุงเทพมหานคร เล่มที่ 1 นี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการตรวจสอบ ปรับปรุงและสนับสนุนการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์และ/หรือการพัฒนาเมือง 
เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดเจรจาตกลงของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๔ 
ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รายการ “ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการนําข้อมูลตัวชี้วัดระดับ
เมืองไปใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์” ที่ส่วนราชการด้านยุทธศาสตร์ และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกันดำเนินการกำหนดค่ามาตรฐานตัวชี้ว ัดการพัฒนาเมืองของ
กรุงเทพมหานครในแต่ละด้าน และจัดการ จัดหา และจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองตาม
มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลที่คัดเลือก และนำเข้าระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร
เพ่ือให้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร และ/หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และ
วางแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 

จากการดำเนินการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เล็งเห็นว่าการดำเนินงานด้านการวางแผน
หรือการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ในแต่ละภาคส่วน จำเป็นที่จะต้องอาศัยข้อมูลที่สำคัญเข้ามาสนับสนุน ที่ผ่านมา
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่น ๆ มีการดำเนินงานด้านการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น จำนวนประชากร และความหนาแน่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด ปริมาณน้ำ
ที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ คุณภาพน้ำ (สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร) จำนวนผู้ว่างงาน
ในกรุงเทพมหานคร (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทยและชาวต่ างประเทศ (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา) เป็นต้น รวมถึงการสำรวจประเด็น Mini Hot Issue ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มองภาพ
อนาคตการพัฒนากรุงเทพมหานครมีความชัดเจนมากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลสถิติ ตัวชี้วัด รวมถึง
ศึกษาจัดเก็บและติดตามข้อมูลสถิติ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในระดับสากลและภายในประเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่
ทุกภาคส่วนจะนำไปประกอบการพิจารณากำหนดประเด็นในเชิงนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานหรือแผน
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนมาตรการในประเด็นท่ีมีความเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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สารบัญ 



 

บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและความสำคัญ 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) กำหนดทิศทางการพัฒนา
เพื่อให้กรุงเทพฯ1 ก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ใน 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 1 มหานคร
ปลอดภัย ยุทธศาสตร์ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ยุทธศาสตร์ 3 มหานครสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ 4 
มหานครกระชับ ยุทธศาสตร์ 5 มหานครประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และ
ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการ และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2556-2575) มาแล้วช่วงเวลาหนึ่ง แต่จากการติดตามความก้าวหน้าของมหานครทั ้ง 7 
ยุทธศาสตร์ พบว่า มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) กับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากพิจารณาถึงระยะของแผน จะพบว่า แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2556-2575) นั้น เริ่มขึ้นก่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลัก
และทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2560 ที่กำหนด
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการยึดโยงเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และถ่ายทอดลงสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนแม่บทที่
เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร จึงมีความเป็นไปได้อยู่สูงที่แผนดังกล่าวอาจมีช่องว่างบางประเด็นที่ไม่มีความ
สอดคล้องซึ่งกันและกัน แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่า เป้าหมายการพัฒนานั้นมุ่งเป้าหมายในการพัฒนาเมืองที่
ยั่งยืนในด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองสีเขียวสวยงาม ด้านเมืองสำหรับทุกคน ด้านเมืองกระชับ มี
การจราจรที่สะดวกสบาย ด้านเมืองเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ด้านเมืองแห่งการพัฒนาประชาธิปไตย และด้าน
การบริหารเมืองอย่างมืออาชีพ ทำให้มีหลายส่วนอยู่ในกรอบมาตรฐานสากลซึ่งยึดโยงมากับแนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (สำนักงานศูนย์วิจัย และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562) 

ที่ผ่านมา หน่วยงานกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะ
ที่ ๒ (พ.ศ.25๖๑-25๖5) ใน 7 ยุทธศาสตร์ 28 มิติ (หรือประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) และ 262 ตัวชี้วัด รวมถึง
การถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ในขณะเดียวกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นช่วงเวลาในการจัดทำแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลต้อง
ร่วมดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าว รวมถึงจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
(ฉบับปรับปรุง) กับคณะที่ปรึกษา จึงทำให้ได้ชุดความรู้เบื้องต้นในการทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนา
เมืองในระดับสากล และระดับภายในประเทศ รวมถึงจัดการ จัดหา และจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ

 
1 ในรายงานการศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดระดับเมืองของกรุงเทพมหานครครั้งนี้ กำหนดคำจำกัดความ ดังนี้ 

กรุงเทพฯ หมายถึง กรุงเทพมหานครในเชิงพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. หมายถึง กรุงเทพมหานครในเชิงองค์กร 
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ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลที่คัดเลือก และนำเข้าระบบข้อมูล
เปิดภาครัฐกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร และ/หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงและนำไปใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 

1.2 หลักการและความสำคัญ 
๑) เพื่อศึกษาองค์ประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองในระดับสากล และระดับภายในประเทศ  
๒) เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในแต่ละด้าน 

(ยุทธศาสตร์) 
๓) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ

แผนยุทธศาสตร์และ/หรือแผนการพัฒนาเมืองต่อไป  
๔) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานนำข้อมูลของตัวชี้วัดระดับเมืองใช้ในการจัดทำแผนระดับหน่วยงาน 

1.3 เป้าหมาย  
๑) กรุงเทพมหานครมีค่ามาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในแต่ละด้าน 

(ยุทธศาสตร์) 
๒) กรุงเทพมหานครมี Roadmap การจัดการข้อมูลตามค่ามาตรฐานตัวชี้วัดฯ ที่กำหนด  
๓) หน่วยงานนำข้อมูลของตัวชี้วัดระดับเมืองมาใช้ในการจัดทำแผน 

1.๔ การดำเนินการ 
1) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กำหนดตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการนําข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองไปใชประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในองค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
(Function Base) โดยกำหนดกิจกรรมการตรวจสอบ ปรับปรุงและสนับสนุนการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน
ยุทธศาสตร์และ/หรือการพัฒนาเมือง ซึ่งกำหนดความสำเร็จไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดบัที่ ๑ การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง 

ระดับท่ี ๒ การนำเสนอผลการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง 

ระดับท่ี ๓ การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองตามผลการปรับปรุง 

ระดับท่ี ๔ หน่วยงานนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองไปใช้ในการปฏิบัติ 
ระดับท่ี ๕ กำหนดค่ามาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในแต่ละด้าน 

๒) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก ก) 
๓) ขอความอนุเคราะห์กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ตัวชี้วัดเมืองและจัดทำ Platform การนำเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัดระดับเมืองของกรุงเทพมหานครไว้ที่
ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/group/kpisbangkok) (ระดับที่ 1-2)  

๓) คณะทำงาน (ผู้แทนกองฯ) พิจารณาตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง หรือค่ามาตรฐาน (ระดับสากล
และระดับประเทศ) ที่ใช้เป็นหลักคิดในการกำหนดตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี และ/
หรือแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี และ/หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่ส่วน
ราชการฯ รับผิดชอบ โดยกำหนดแนวทาง (Guideline) ดังนี้ 

3.1) การพิจารณาตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของสถาบันต่าง ๆ อาทิ  
- SDGs ของ United Nation  
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- Safe Cities Index ของ The Economist Intelligence Unit 
- แผนผังภูมินิเวศ ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๖) ประเด็น พ้ืนที่และ

เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
- ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๕) 

ประเด็น พลังทางสังคม 
๓.2) คัดเลือกประเด็นหลักตามมิติภายใต้มหานครฯ ที่สอดคล้องกับ ๓.๑) ทีส่่วนราชการฯ

ใช้เป็นหลักคิดในการกำหนดตัวชี้วัดของแต่ละด้านมหานคร 
๓.3) พิจารณาว่าภายใต้ตัวชี้วัดที่คัดเลือกมานั้น จะต้องประกอบด้วยรายการข้อมูลใด 

(รวมถึงการพิจารณาตัวชี้วัดทดแทน (Proxy)) อาท ิSDGs ใน Goal 6: Clean Water and Sanitation 
กำหนดตัวชี้วัด Proportion of bodies of water with good ambient water quality โดยระบุตัวชี้วัด
ทดแทน (Proxy) ร้อยละของการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น 
ทั้งนี้ ในขั้นตอนนี้ ดำเนินการผ่าน google sheets แบบฟอร์ม “ค่ามาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของ
กรุงเทพมหานคร” (ท่ีพิจารณาร่วมกัน) ใน https://qrgo.page.link/JyT8q (ระดับที่ ๕) 

๔) คณะทำงานฯ จัดหาและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่เลือกในข้อ ๓) ทั้งนี้ ได้
ระบุเงื ่อนไขร่วมกันว่า ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร แต่ให้
พิจารณาจากข้อมูล/ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ และให้ระบุแหล่งที่มา รวมถึงจั ดเตรียมข้อมูลในรูปแบบกึ่ง 
Data based อาทิ excel, access (ระดับที่ 3) 

๕) คณะทำงานฯ จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) จัดระเบียบข้อมูล (Data Cleansing) และ
นำเข้าข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/group/kpisbangkok) 
ภายใตก้รอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (ระดับที่ 3-4) 

1.๕ ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
๑) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการสถิติ สำนักยุทธศาสตร์

และประเมินผลได้แลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะการค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฝึกปฏิบัติ
ในการจัดการข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรุงเทพมหานคร  

๒) กรุงเทพมหานครขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองจากฐานของข้อมูล  
๓) หน่วยงานกรุงเทพมหานคร และ/หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในการ

วิเคราะห์และวางแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 
 



 

บทท่ี 2 
หลักคิดที่ใช้ในการศึกษา 

 

2.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) 

การสิ้นสุดลงของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal 
(MDGs)) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นำไปสู่การกำหนดวาระการพัฒนาหลังปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ และภายหลังนำไปสู่  
การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ซึ่งกำหนดขึ้น 
โดยองค์การสหประชาชาติ (2018) ที่ผ่านความเห็นชอบของประเทศสมาชิก ๑๙๓ ประเทศ เพ่ือใช้เป็นเป้าหมาย 
ในการพัฒนาโลกในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า ที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาด้านการพัฒนาคน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
สันติภาพและความยุติธรรม และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย ดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจน 
เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย 
เป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม 
เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ 
เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล 
เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
เป้าหมายที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เป้าหมายที ่9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ำ 
เป้าหมายที่ 11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมายที่ 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 
เป้าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
เป้าหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกรอบการพัฒนาที่สำคัญที่ประเทศไทยได้ยอมรับ และนำ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนมาใช้เป็นแนวทางสำคัญที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย  มีความ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป็นกรอบในการจัดทำแผนการพัฒนาประเทศ
ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน มีความสอดคล้องกัน ดังภาพ 
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ภาพที ่2 - 1 แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวทางการพัฒนา
ของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563) ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความเชื่อมโยงระหว่าง 169 เป้าหมายย่อย (Target) ของ SDGs กับ 37 เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 23 ฉบับ และ 140 เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เพื่อประมวลความ
สอดคล้องการกำหนดทิศทางการพัฒนาระดับประเทศกับระดับนานาชาติ  และนำไปสู่การดำเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยให้สามารถบรรลุทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทฯ ได้ในคราวเดียวกัน พบว่า เป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายหลัก และ 169 เป้าหมายย่อย 
มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน และมีเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ดังภาพ 

 
ภาพที ่2 - 2 แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ และ

เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  



- 6 - 

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ได้กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็น
องค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ หรือองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ ซึ่งหมายความ
รวมถึงกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  และ
ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ และรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนการปฏิรูป
ประเทศต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในระยะเวลาและรายการที่กำหนดตาม
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา, 2562)  

แม้ว่าช่วงระยะเวลาที่จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) นั้น 
เริ่มขึ้นก่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ก็ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์มหานครนั้น มุ่งเป้าหมายในการ
พัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองสีเขียวสวยงาม ด้านเมืองสำหรับทุกคน ด้าน
เมืองกระชับ มีการจราจรที ่สะดวกสบาย ด้านเมืองเศรษฐกิจและการเรียนรู้  ด้านเมืองแห่งการพัฒนา
ประชาธิปไตย และด้านการบริหารเมืองอย่างมืออาชีพ ทำให้มีหลายส่วนอยู่ในกรอบมาตรฐานสากลซึ่งยึดโยง
มากับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถแสดงความเชื่อมโยงได้ดังภาพ 

 
ภาพที ่2 - 3 แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) 
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2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) 
 
ที่ผ่านมา หน่วยงานกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ ๒ 
(พ.ศ.25๖๑-25๖5) ใน 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย มหานครปลอดภัย มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
มหานครสำหรับทุกคน มหานครกระชับ มหานครประชาธิปไตย มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  
การบริหารจัดการเมืองมหานคร ใน 28 มิติ (หรือประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) และ 262 ตัวชี้วัด รวมถึง
การถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ดังภาพ 

 
ภาพที ่2 - 4 แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) 

รวมถึงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) และเป้าหมาย
ตัวชี้วัดระดับมิต ิ

แม้ว่าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) จัดทำขึ ้นก่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักและทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของ
ประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่กำหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน รวมถึงยึดโยงเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ถ่ายทอดลงสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร จึงมีความเป็นไปได้
อยู่สูงที่แผนดังกล่าวอาจมีช่องว่างบางประเด็นที่ไม่มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน  แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่า 
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เป้าหมายการพัฒนานั้นมุ่งเป้าหมายในการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองสี
เขียวสวยงาม ด้านเมืองสำหรับทุกคน ด้านเมืองกระชับ มีการจราจรที่สะดวกสบาย ด้านเมืองเศรษฐกิจและการ
เรียนรู้ ด้านเมืองแห่งการพัฒนาประชาธิปไตย และด้านการบริหารเมืองอย่างมืออาชีพ ทำให้มีหลายส่วนอยู่ใน
กรอบมาตรฐานสากลซึ่งยึดโยงมากับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  (สำนักงานศูนย์วิจัย และให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562) 
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1. มหานครปลอดภัย 
1.1 ประเด็นคุณภาพน้ำ มาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองระดับสากล คือ SDGs Goals 6: Clean Water 

and Sanitation Indicator 6.3.1 Wastewater Treatment: Proportion of domestic and industrial 
wastewater flow safety treated และระดับภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ชุดข้อมูล 
Goals 6: Clean Water and 
Sanitation 
Indicator 6.3.1 Wastewater 
Treatment: Proportion of 
domestic and industrial 
wastewater flow safety 
treated. 

ร้อยละของการนำน้ำเสียที่ผ่านการ
บำบัดกลับมาใช้ใหม่ 
 

รายงานปริมาณน้ำที่ผ่านการ
บำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ 
(พ.ศ.2561-2563) 
รายงานปริมาณน้ำเสียทั้งหมด 
(พ.ศ.2561-2563) 
ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด
และนำกลับมาใช้ใหม่ (พ.ศ. 
2561-2563) 

Proxy SDGs Goal 6:  
ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) จาก ผล
คะแนนการประเมินดัชนีคุณภาพ
น้ำ (WQI) แม่น้ำเจ้าพระยา และ
คลองสายหลัก ในเขต กทม. 
แยกรายแหล่งน้ำ (ค่าคะแนน 
WQI รวม ของ DO BOD NH3N 
TCB FCB) กองจัดการคุณภาพ
น้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำอยู่ใน
เกณฑ์ดีตามมาตรฐาน ประเภท
แหล่งน้ำ หมายถึง คุณภาพน้ำ 
แม่น้ำและคลองสายหลัก (ค่า 
WQI = 31 - 60 เทียบได้กับ
มาตรฐานแหล่งน้ำ ประเภทที่ 4) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) (พ.ศ.
2561-2563 

ผลคะแนนการประเมินดัชนี
คุณภาพน้ำ (WQI) แม่น้ำ
เจ้าพระยา และคลองสายหลัก 
ในเขต กทม. 

Proxy SDGs Goal 6:  
ร้อยละของพารามิเตอร์คุณภาพ
น้ำพื้นฐานที่ได้ตามมาตรฐาน 
ประเภทแหล่งน้ำ (พารามิเตอร์
คุณภาพน้ำพ้ืนฐาน ได้แก่ DO 
BOD NH3N TCB และ FCB) 
ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2537) ออกตามความใน 

ร้อยละของพารามิเตอร์คุณภาพน้ำ
พ้ืนฐานที่ได้ตามมาตรฐานประเภท
แหล่งน้ำ 

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำคลอง (พ.ศ. 
2561-2563) 
ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำแม่น้ำ
เจ้าพระยา ในเขต
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2561-
2563) 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ชุดข้อมูล 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใน
แหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 
16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2537 กำหนดให้แหล่งน้ำ
ประเภทที ่4 ต้องมีมาตรฐาน 
คุณภาพน้ำ อาทิเช่น (1) DO ไม่
น้อยกว่า 2 มก./ล. (2) BOD ไม่
เกิน 4 มก./ล. (3) NH3N ไม่
เกิน 0.5 มก./ล. (4) TCB ไม่
เกิน 20,000 MPN/100 มล. 
(5) FCB ไม่เกิน 4,000 
MPN/100 มล. ฯลฯ 
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุม การระบายน้ำ
ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 
2553 ประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป 
เล่มที ่127 ตอนพิเศษ 69 ง 
วันที่ 2 มิถุนายน 2553 
กำหนดให้ต้องมีค่า ดังนี้ (1) pH 
ระหว่าง 5.5 - 9.0 (2) BOD ไม่
เกิน 20 มก./ล. (3) SS ไม่เกิน 
30 มก./ล. (4) TN ไม่เกิน 20 
มก./ล. (5) TP ไม่เกิน 2 มก./ล. 
และ (6) Oil and Grease ไม่
เกิน 5 มก./ล. 

ร้อยละของจำนวนผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจาก
ระบบ บำบัดน้ำเสียรวมของ กทม. 
ที่มีคุณภาพน้ำได้มาตรฐาน 

คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดของ
โรงควบคุณภาพน้ำในพ้ืนที่ 
กทม. พ.ศ. 2561-2563 
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ตัวอย่างหลักฐานในระบบ 

  

 

 
1.2 ประเด็นปลอดอุบัติเหตุทางถนน มาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองระดับสากล คือ SDGs 3 Ensure 

healthy lives and promote well-being for all at all ages โดยคัดเลือกตัวชี้วัดทดแทน (Proxy) คือ 
อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ กทม. ดังนี้  

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ชุดข้อมูล 
เป้าหมายย่อยที ่3.6 ลดจำนวนการตาย
และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจร
ทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563  

จำนวนผู้เสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนใน
พ้ืนที่กทม. 

สถิติจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจร
ทางบก 

ตัวอย่างหลักฐานในระบบ 
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1.3 ประเด็นปลอดอาชญากรรม มาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองระดับสากล คือ Safe Cities Index 

2019 และ The Global Liveability Index 2019 โดยคัดเลือกตัวชี้วัดทดแทน (Proxy) คือ จำนวนคดี/
ครั้งของอาชญากรรมที่ไม่ร้ายแรง/ร้ายแรงที่เกิดในพ้ืนที่ กทม. ดังนี้ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ชุดข้อมูล 
Safe Cities Index 2019 และ The 
Global Livability Index 2019 : 
Available street-level crime data 

จำนวนคดี/ครั้งของ
อาชญากรรมที่ไม่ร้ายแรง/
ร้ายแรงที่เกิดในพ้ืนที่ กทม. 

สถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี 
4 กลุ่ม) 

ตัวอย่างหลักฐานในระบบ 

 
 
๒. มหานครสีเขียวสะดวกสบาย 
 
๓. มหานครสำหรับทุกคน 
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ประเด็นผู้สูงอายุ มาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองระดับภายในประเทศ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 เพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ำสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคัดเลือกตัวชี้วัดทดแทน (Proxy) คือ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องการความ
ช่วยเหลือได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพดังนี้  

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ชุดข้อมูล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่12 เพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคม
ให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40  
และดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม ของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๕) 
ประเด็น พลังทางสังคม 
 
 

ร้อยละของผู้สูงอายุที่
ต้องการความช่วยเหลือ
ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ 
 
 

จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการ
ความช่วยเหลือได้รับการ
จัดสรรเบี้ยยังชีพ 

ตัวอย่างหลักฐานในระบบ 

 
 

๔. มหานครกระชับ 
 
๕. มหานครประชาธิปไตย  

ประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ มาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองระดับสากล คือ SDGs Goal 5 Gender 
equality (บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง) โดยคัดเลือก
ตัวชี้วัดทดแทน (Proxy) คือ ร้อยละของผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้  
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มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ชุดข้อมูล 
SDGs Goal 5 Gender equality  
เป้าหมายย่อยที ่5.5 สร้างหลกัประกันว่าผู้หญิงจะ
มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมี
โอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้นำในทุกระดับของ
การตัดสินใจในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ และ
กิจกรรมสาธารณะ 
ตัวชี้วัดที่ 5.5.1 สัดสว่นของผู้หญิงดำรงตำแหน่ง 
(a) ในรัฐสภา และ (b) ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ร้อยละของผู้หญิงที่
ดำรงตำแหน่งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร 
 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ชุดที่ 12 จำแนกตามเพศ 
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6. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
6.1 ประเด็นแรงงาน มาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองระดับสากล คือ SDGs Goal 8 Decent work and 

economic growth (เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน 
การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน) โดยคัดเลือกตัวชี้วัดทดแทน (Proxy) 
คือ อัตราส่วนผู้มีงานทำต่อจำนวนประชากรวัยแรงงาน ดังนี้ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ชุดข้อมูล 
SDGs Goal 8 Decent work and economic 
growth 
เป้าหมายย่อยที ่8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมี
ผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับหญิงและ
ชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ 
และให้มีการจ่ายค่าจ้างที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มี
คุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี พ.ศ. 2573 
Proxy Indicator 8.5.1: Average hourly 
earnings of female and male employees, 
by occupation, age and persons with 
disabilities 

อัตราส่วนผู้มีงานทำ
ต่อจำนวนประชากร
วัยแรงงาน 
(Employment to 
Population Ratio) 

จำนวนประชากร จำแนก
ตามสถานภาพแรงงาน และ
เพศ เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 
2563 
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ใน
แรงงานในระบบและนอก
ระบบ จำแนกตามกลุ่มอายุ 
เพศ เป็นรายภาค และ
จังหวัด พ.ศ. 2554 - 
2563 

 
ตัวอย่างหลักฐานในระบบ 

 
 
6.2 ประเด็นการท่องเที่ยว มาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองระดับสากล คือ SDGs Goal 8 Decent 

work and economic growth (เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม 
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน) โดยคัดเลือกตัวชี้วัด
ทดแทน (Proxy) คือ อัตราส่วนผู้มีงานทำต่อจำนวนประชากรวัยแรงงาน ดังนี้ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ชุดข้อมูล 
SDGs Goal 8 Decent work and 
economic growth 
เป้าหมายย่อยที ่8.9 ออกแบบและใช้นโยบาย
ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน 
และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ภายในปี 2573 
Proxy Indicator 8.9.1: Tourism direct 
GDP as a proportion of total GDP and in 
growth rate (สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศจากการท่องเที่ยวต่อ GDP 
ทั้งหมด และอัตราการเติบโตของ GDP จาก
การท่องเที่ยว) 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศจาก
การท่องเที่ยวต่อ GDP 
ทั้งหมด และอัตราการ
เติบโตของ GDP จาก
การท่องเทีย่ว 

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว
ภายในประเทศ เป็นราย
จังหวัด พ.ศ. 2553 - 
2562 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ณ ราคาประจำปี 
พ.ศ. 2553 - 2562 

ตัวอย่างหลักฐานในระบบ 

 
 

7. การบริหารจัดการเมืองมหานคร 



ตารางที่ 1  

หัวข้อ แหล่งมาตรฐาน 
มาตรฐานตัวช้ีวัด 
การพัฒนาเมือง 

ตัวช้ีวัด ข้อมูล หน่วยวัด แหล่งข้อมูล รหัสข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย  
คุณภาพน้ำ  
(Water 
Quality) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDGs Goals 6: Clean Water 
and Sanitation 
Indicator 6.3.1 
Wastewater 
Treatment: 
Proportion of 
domestic and 
industrial wastewater 
flow safety treated. 

ร้อยละของการนำ
น้ำเสียที่ผ่านการ
บำบัดกลับมาใช้ใหม่ 
 

รายงานปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัด
แล้วกลับมาใช้ประโยชน์  
(พ.ศ.2561-2563) 

ลบ.ม. /วัน สนน.กทม. WQ-1 

รายงานปริมาณน้ำเสียที่ได้รับ
การบำบัด (พ.ศ. 2561-2563) 

ลบ.ม. /วัน สนน.กทม. WQ-2 

รายงานปริมาณน้ำเสียทั้งหมด 
(พ.ศ. 2561-2563) 
 
Proxy ปริมาณน้ำเสียทั้งหมด 
เทียบกับปริมาณการใช้
น้ำประปา 

ลบ.ม. /วัน การประปานครหลวง WQ-3 

กำหนดให้  
RuW = ร้อยละของการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ 
𝑥𝑖𝑗  = ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
𝑦𝑖  = ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 
𝑖 = เดือน 
𝑗 = ที่ตั้งโรงงานบำบัดน้ำเสีย  

สูตรการคำนวณ 

RuW =
∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗 

𝑁
𝑖=𝑗

𝑁
𝑖=1

∑ 𝑦
𝑖 

× 100; 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 = {
1: ∈ Ruw ≥ 50%

2: ∈ Ruw < 50%
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หัวข้อ แหล่งมาตรฐาน 
มาตรฐานตัวช้ีวัด 
การพัฒนาเมือง 

ตัวช้ีวัด ข้อมูล หน่วยวัด แหล่งข้อมูล รหัสข้อมูล 

คุณภาพน้ำ  
(Water 
Quality) 

SDGs Goals 6: Clean Water 
and Sanitation 

ร้อยละของแหล่งน้ำ
ที่มีค่ามาตรฐานอยู่
ในเกณ์ดีตาม
มาตรฐานประเภท
แหล่งน้ำ 

ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน (WQI)  
(พ.ศ. 2561-2563)  
 
(ค่าคะแนน WQI รวม DO BOD 
NH3N TCB FCB)   

คะแนน 1. กรมควบคุม
มลพิษ  
2. สนน.กทม. 

 

 กำหนดให้  
WQI = ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน (Water Quality Index) 
𝑞𝑖  = คะแนนที่อ่านได้จากกราฟเส้นโค้งระดับคะแนนคุณภาพน้ำของ
ตัวชี้วัด 𝑖 ใด ๆ  
𝑤𝑖  = น้ำหนักของตัวชี้วัด 𝑖 ใด ๆ 

สูตรการคำนวณ 

𝑊𝑄𝐼 = ∑ 𝑞𝑖 𝑤𝑖 

𝑛

𝑖 = 1

 ; 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 =

{
 
 

 
 
1 :  𝑊𝑄𝐼 ∈ 91 − 100
2:  𝑊𝑄𝐼 ∈ 71 − 90 
3:  𝑊𝑄𝐼 ∈ 61 − 70
4:  𝑊𝑄𝐼 ∈ 31 − 60
5: 𝑊𝑄𝐼 ∈  0 − 30

 

 

 

คุณภาพน้ำ  
(Water 
Quality) 

คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความใน พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 
เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ
ผิวดิน  
 

ร้อยละของ
พารามิเตอร์คุณภาพ
น้ำพื้นฐานที่ได้ตาม
มาตรฐาน ประเภท
แหล่งน้ำ  
 
(พารามิเตอร์
คุณภาพน้ำพ้ืนฐาน 
ได้แก่  
DO BOD NH3N 
TCB และ FCB) 
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หัวข้อ แหล่งมาตรฐาน 
มาตรฐานตัวช้ีวัด 
การพัฒนาเมือง 

ตัวช้ีวัด ข้อมูล หน่วยวัด แหล่งข้อมูล รหัสข้อมูล 

กำหนดให้แหล่งน้ำ
ประเภทที่ 4 ต้องมี
มาตรฐาน คุณภาพน้ำ 
อาท ิเช่น (1) DO ไม่
น้อยกว่า 2 มก./ล. (2) 
BOD ไม่เกิน 4 มก./ล. 
(3) NH3N ไม่เกิน 0.5 
มก./ล. (4)* TCB ไม่เกิน 
20,000 MPN/100 
มล. (5)* FCB ไม่เกิน 
4,000 MPN/100 มล. 
ฯลฯ   

 


