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ความสอดคล้องของตัวชี้วัดความน่าอยู่ของกรุงเทพฯ กบัตัวชี้วัดตามแผนพฒันากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)  
และสถานะของการจัดเกบ็ข้อมูล 

 

 กรอบตัวช้ีวัดความน่าอยู่ของ
กรุงเทพฯ น าร่อง 24 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) 

ร่างค านิยาม 
สถานะของการจัดเก็บ

ข้อมูล 
 Group 1 City problems impact to 

Health and Wellbeing (7) 
 

 
 

1 Sewerage 
การระบายน ้ าทิ้ง 

-Percentage of community’s waste water 
treated; No less than 60% 
ร้อยละของปริมาณน ้ าเสียชุมชนท่ีไดรั้บการ
แกไ้ข/ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 
 

-การระบายน ้ าทิ้งหมายถึงการจดัการน ้ าเสียและน ้าผิวดินโดยท่อระบายน ้ า 
-น ้าเสียหมายถึงน ้ าทิ้งทั้งหมดจากครัวเรือน สถานประกอบการเชิงพาณิชย ์
หน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล แหล่งอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ รวมถึงน ้าไหล
บ่าจากพายฝุน ส่ิงปฏิกูล น ้าทิ้งจากการเกษตรกรรม และการประมง 

วดัค่าและติดตามผลการ
พฒันาไดใ้นระยะกลาง 

2 Water quality/pollution 
คุณภาพน ้า/มลภาวะทางน ้า 

Number of canal water quality testing points 
showing dissolved oxygen content of ≥ 2.0 
ml. /ltr ; No less than 80% 
จ านวนจุดตรวจวดัท่ีน ้ าคลองมีค่าเฉลี่ยของค่า
ออกซิเจนละลายน ้า (DO) มากกว่าหรือ
เท่ากบั 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 80 

-คุณภาพน ้ าหมายถึงคุณสมบติัทางกายภาพเคมีชีวภาพและทางประสาท
สัมผสั (รสชาติ) ของน ้า 
-มลพิษทางน ้าหมายถึงการมีอยูข่องสารเคมีในน ้าใตดิ้นท่ีเป็นพิษและ
สารชีวภาพท่ีเกินกว่าท่ีพบในน ้าตามธรรมชาติและอาจเป็นภยัคุกคามต่อ
สุขภาพของมนุษยแ์ละ/หรือส่ิงแวดลอ้ม  

มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและ 
จดัเก็บได ้

สามารถวดัค่าและ
ติดตามผลการพฒันาได้

ทนัที 

3 High quality air 
อากาศคุณภาพสูง 

Percentage of 24-hour average of dust 
particles not exceeding 2.5 microns 
(PM2.5); 15% reduction from base year. 
ร้อยละของค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมงของฝุ่นละออง
ไม่เกิน 2.5  ไมครอน (PM 2.5) ลดลง     ร้อย
ละ 15 ของปีฐาน 

“คุณภาพอากาศ” หมายถึงสภาพอากาศภายในบริเวณโดยรอบตวัเรา คุณภาพ
อากาศท่ีดีสูงนั้นอยูใ่นระดบัท่ีอากาศสะอาดใสและปลอดจากมลพิษ เช่น 
ควนั ฝุ่ น ก๊าซ ฯลฯ  
-สุขภาพของมนุษย ์พืช สัตว ์และทรัพยากรธรรมชาติจะถูกคุกคามเมื่อมลพิษ
ทางอากาศสูงถึงระดบัความเขม้ขน้ 
คุณภาพอากาศไม่ดีส่งผลกระทบหรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละ/
หรือส่ิงแวดลอ้ม  

มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและ 
จดัเก็บได ้

สามารถวดัค่าและ
ติดตามผลการพฒันาได้

ทนัที 

4 
 
 
 
 
 

Reduced/no car congestion 
ความหนาแน่นของรถยนตล์ดลง/
การจราจรไม่มีติดขดั 
 
 

 

Average traffic speed during rush hours 
(inner-city area / urban fringe area / 
suburbs) km. / hr.; 16/24/33 
ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะในช่วงเวลา
เร่งด่วน (ชั้นใน/ชั้นกลาง/ชั้นนอก) กม./ชม.
16/24/33 

ความหนาแน่นของรถยนตเ์ป็นเง่ือนไขท าให้การจราจรขนส่งใชค้วามเร็วได้
ชา้ลง ส่งผลให้ใชเ้วลาในการเดินทางนานขึ้นและการจอดรอคิวของ
ยานพาหนะเพ่ิมขึ้น  

มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและ 
จดัเก็บได ้

สามารถวดัค่าและ
ติดตามผลการพฒันาได้

ทนัที 
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 กรอบตัวช้ีวัดความน่าอยู่ของ
กรุงเทพฯ น าร่อง 24 ตัวช้ีวัด 
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สถานะของการจัดเก็บ

ข้อมูล 
5 Zero waste 

ไม่มีขยะ/ขยะเป็นศูนย ์
Percentage of recyclable waste; No less than 
40% 
ร้อยละของมูลฝอยท่ีน ากลบัมาใชป้ระโยชน์
เพ่ิมขึ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  40  
 

 ขยะ (ของเสีย) หมายถึงวสัดุท่ีไม่พึงประสงคห์รือใชไ้ม่ไดห้รือสารใด ๆ ท่ี
ถูกทิ้งหลงัจากการใชง้านคร้ังแรกหรือส่ิงไม่มีค่า เปรียบเทียบเป็นผลิตภณัฑ์
ร่วมท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพียงเลก็นอ้ย 
ขยะแบ่งเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะเหลว ขยะมูลฝอยขยะอินทรีย ์ขยะรี
ไซเคิล และขยะอนัตราย 

มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและ 
จดัเก็บได ้

สามารถวดัค่าและ
ติดตามผลการพฒันาได้

ทนัที 

6 No flooding 
ไม่มีน ้าท่วม 

Time needed for draining rain water on 
major roads within 90 minutes with 
amount of rain no more than 100 mm 
ระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงั ใน
ถนนสายหลกัได ้(ฝนไม่เกิน 100 มม.ต่อชม.) 
/90 นาที 

-น ้าท่วมหมายถึงน ้ าปริมาณมากลน้ไปสู่พ้ืนดินปกติ  
 
 

มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและ 
จดัเก็บได ้

สามารถวดัค่าและ
ติดตามผลการพฒันาได้

ทนัที 

7 A safe environment 
ส่ิงแวดลอ้มปลอดภยั 

- Increasing rate of risky areas in 
communities turned into safe areas 80% 
- Decreasing rate of all sorts of crime (per a 
population of 100,000) 80% 
- Number of road accidents reduced (4% per 
year on average) 
-จ านวนสภาพแวดลอ้มชุมชนท่ีเป็นจุดเส่ียง
ไดรั้บการปรับปรุงให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดภยั
เพ่ิมขึ้น/ร้อยละ 80 
- อตัราการเกิดอาชญากรรมทุกประเภทลดลง
(ต่อประชากรแสนคน)/ ร้อยละ 80 
- จ านวนอุบติัเหตุทางถนนลดลง (เฉลี่ย 4% 
ต่อปี) 

ส่ิงแวดลอ้มปลอดภยัหมายถึงการท าให้ประชาชนมัน่ใจว่าสภาพแวดลอ้ม
ของเมืองไม่มีพ้ืนท่ีเส่ียงภยัท่ีจะเป็นสาเหตุท าให้เกิดอคัคีภยั อาชญากรรมและ
อุบติัเหตุทางถนน  
 

มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและ 
จดัเก็บได ้

สามารถวดัค่าและ
ติดตามผลการพฒันาได้

ทนัที 

 Group 2: Environments for 
health promoting (4) 
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ 
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8 Areas for passive recreation and 

physical activity 
พ้ืนท่ีส าหรับพกัผอ่นและออกก าลงั
กาย 

Prevalence of obesity [BMI >25 kg / m2] 
Not exceeding 30% 
ความชุกของภาวะอ้วน BMI >25 kg / m2] ไม่
เกิน ร้อยละ 30 
 

การออกก าลงักาย (physical activity) หมายถึงกิจกรรมบุคคลหรือทีมท่ีมี
โครงสร้างท่ีตอ้งใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกหลกัสูตรสนามหรืออุปกรณ์พิเศษ 
(ฟุตบอล, กอลฟ์, เทนนิส ฯลฯ) 
การพกัผอ่นหยอ่นใจ (passive recreation) หมายถึงกิจกรรมสันทนาการท่ี
หมายถึงกิจกรรมสันทนาการท่ีท าไดด้ว้ยตนเองหรือมีส่ิงอ านวยความสะดวก
ท่ีรัฐจดัให้ เช่น การเดิน, ปิคนิก, แคมป์, ว่ายน ้า, ขี่จกัรยาน, เดินป่า, การ
สังเกตและถ่ายรูปธรรมชาติ  

มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและ 
จดัเก็บได ้

สามารถวดัค่าและ
ติดตามผลการพฒันาได้

ทนัที 

9 Greater tree coverage to provide 
shade 
ตน้ไมท่ี้ให้ร่มเงาในวงกวา้ง 

No mention -ตน้ไมท่ี้ให้ร่มเงาในวงกวา้งหมายถึงตน้ไมท้รงพุ่มท่ีมีใบไมค้ลุมหนาแน่น
หรือขนาดใหญ่ 
 
-  ดชันีพืชพรรณ (Vegetation Index) คือ ค่าท่ีบอกถึงสัดส่วนของพืชพรรณท่ี
ปกคลุมพ้ืนผิว โดยน าช่วงคลื่นใกลอิ้นฟาเรด (NIR) กบัช่วงคลื่นท่ีตามองเห็น
สีแดง (RED) ท่ีสะทอ้นจากพ้ืนผิวมาค านวณผลต่างของการสะทอ้น ดงั

สมการน้ี  
-NDVI หรือ Normalized Difference Vegetation Index ค านวณดว้ย Software 
Open Source 
ค่า NDVI นั้นมีตวัเลขอยูร่ะหว่าง -1 ถึง 1 
หากพืชไม่มีใบเขียวให้ค่าใกลเ้คียงเท่ากบั 0 
ในขณะท่ีค่า 0 หมายถึง ไม่มีพืชพรรณ 
หากมีความหนาแน่นของพืชท่ีมีใบสีเขยีวค่าเท่ากบั 1 
ส่วนกรณีค่าติดลบ จะเป็นลกัษณะของพ้ืนน ้า 

วดัค่าและติดตามผลการ
พฒันาไดใ้นระยะกลาง 

10 Green space, pocket parks 
พ้ืนท่ีสีเขียว/สวนหย่อม 

-Percentage of green areas in Bangkok; No 
less than 28%   
-Percentage of Bangkok residents able to 
reach main public parks within five 
kilometres; No less than 100% 
-ร้อยละของพ้ืนท่ีสีเขียวต่อพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพฯ ทั้งหมด ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 28 

-สวนสาธารณะและพ้ืนท่ีเปิดโล่งหมายถึงท่ีดินท่ีสงวนไวเ้พ่ือการกีฬาและ
นนัทนาการอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการอนุรักษ์
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และการจดัหาพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือจดัการน ้าท่วมใน
เมือง  
-การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว/สวนหยอ่ม/พ้ืนท่ีโล่ง สามารถด าเนินการเพ่ิม
วตัถุประสงคใ์นการใชป้ระโยชน์อยา่งหลากหลาย อาทิ เพ่ิมส่ิงอ านวยสะดวก 
(Amenities) เพื่อสร้างความสุขหรือความเพลินใจส าหรับประชาชนหรือ

มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและ 
จดัเก็บได ้

สามารถวดัค่าและ
ติดตามผลการพฒันาได้

ทนัที 
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ข้อมูล 
-ร้อยละของประชากรท่ีสามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ี
สาธารณะหลกัไดใ้นระยะทางไม่เกิน 5 
กิโลเมตร 
 

ส่งเสริมพ้ืนท่ีเพ่ือให้ประชาชนมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว ตวัอยา่งเช่น สวนพฤกษชาติ สนามกีฬา/ลานกีฬา สนามเด็กเล่น 
บึงท่ีมีกีฬาทางน ้ า/การ ตกปลา/สระว่ายน ้าของชุมชน สถานท่ีจดักิจกรรม
แคมป์/ปิกนิคส าหรับครอบครัว พ้ืนท่ีส าหรับเดินป่า ขี่จกัรยาน รวมทั้งสวน
สุนขั ในความเป็นจริงการด าเนินการสามารถพิจารณาจดัท าโครงการแบบ
บูรณาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในระดบัผลลพัธ์ร่วมกบัตวัช้ีวดัท่ี 8 

11 Mass transit availability; connected 
public transport networks; increased 
provision of transit-oriented 
developments 
ระบบขนส่งมวลชนท่ีมีให้บริการ 
(เครือข่ายเช่ือมต่อ พฒันาเพ่ิม
ทางเลือก) 

Percentage of Bangkok residents able to 
access mass transit systems and reach their 
destination within 10 minutes/ 60% 
พลเมืองกรุงเทพฯ สามารถใชร้ะบบขนส่ง
มวลชนท่ีก าหนดเวลาเดินทางไดภ้ายใน  10 
นาที ร้อยละ  60  
 

-ระบบขนส่งมวลชน หมายถึงระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนท่ีมหานครโดย
ปกติจะประกอบดว้ยรถโดยสาร รถไฟใตดิ้นและรถไฟยกระดบั 
-การเขา้ถึงการขนส่งสาธารณะท่ีสะดวกสบายหมายถึงระบบขนส่งท่ีมีการ
หยดุจอดรับ-ส่งอย่างเป็นทางการภายในระยะทาง 0.5 กม. จากจุดอา้งอิง เช่น 
บา้น โรงเรียน ท่ีท างานตลาด และอื่น ๆ โดยมีคุณลกัษณะควรพิจารณา
เพ่ิมเติม เช่น 
ก. การขนส่งสาธารณะสามารถเขา้ถึงผูท่ี้มีความตอ้งการพิเศษรวมถึงผูท่ี้มี
ร่างกายพิการทางสายตาและ/หรือมีความบกพร่องทางการไดย้ินรวมถึงผูท่ี้มี
ความพิการชัว่คราว ผูสู้งอายเุด็กและคนอ่ืน ๆ ในสถานการณ์ท่ีเปราะบาง 
ข. การขนส่งสาธารณะดว้ยบริการบ่อยคร้ังในช่วงเวลาท่ีการเดินทางสูงสุด 
ค. สถานีหรือจุดจอดแสดงถึงสภาพแวดลอ้ม  ท่ีปลอดภยัและสะดวกสบาย 

วดัค่าและติดตามผลการ
พฒันาไดใ้นระยะกลาง 

 Group 3: Enhancing quality of 
life (8) 

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

   

12 Job security 
ความมัน่คงในการท างาน 

-Percentage of people with economic 
disadvantage and informal workers in 
Bangkok receiving steady incomes/100% 
Percentage of people with economic 
disadvantage and informal workers in 
Bangkok having secure jobs/100% 
- สัดส่วนของผูด้อ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
แรงงานนอกระบบในกรุงเทพฯ มีรายไดท่ี้
มัน่คง ร้อยละ  100  

ความมัน่คงในการท างานหรือการมีงานท าหมายถึงความเช่ือมัน่ของ
ประชาชนว่าเขาจะไม่สูญเสียงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนัโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ
หรือยอมรับได ้ 
 

วดัค่าและติดตามผลการ
พฒันาไดใ้นระยะกลาง 
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 กรอบตัวช้ีวัดความน่าอยู่ของ
กรุงเทพฯ น าร่อง 24 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) 

ร่างค านิยาม 
สถานะของการจัดเก็บ

ข้อมูล 
- สัดส่วนของผูด้อ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
แรงงานนอกระบบในกรุงเทพฯ มีอาชีพท่ี
มัน่คง ร้อยละ  100  

13 Quality food 
อาหารมีคุณภาพ 

Random samples of foods found with no 
poisonous substance; 99% 
ร้อยละของตวัอย่างท่ีไม่พบการปนเป้ือนของ
สารเคมี/ร้อยละ 99 

-ความปลอดภยัของอาหารหมายถึงการปฏิบติัและเง่ือนไขของการรักษา
คุณภาพของอาหารเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนและความเจ็บป่วยท่ีเกิดจาก
อาหารในระหว่างการเตรียม การจดัการและการเก็บรักษา  
-คุณภาพอาหารหมายถึงคุณสมบติัและลกัษณะของผลิตภณัฑอ์าหารท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของผูบ้ริโภคและตอบสนองความคาดหวงัว่าเป็นการซ้ือหาท่ีคุม้
ค่าเงินเมื่อเทียบกบัคุณสมบติัท่ีก าหนด 
 

มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและ 
จดัเก็บได ้

สามารถวดัค่าและ
ติดตามผลการพฒันาได้

ทนัที 

14 Safe drinking water 
น ้าด่ืมสะอาด 

No mention น ้าด่ืมปลอดภยั หมายถึงน ้ าท่ีไม่ปนเป้ือนดว้ยสารติดเช้ือ สารเคมีท่ีเป็นพิษ
และอนัตรายจากรังสี ใชส้ าหรับด่ืมหรือเตรียมอาหาร  
 

วดัค่าและติดตามผลการ
พฒันาไดใ้นระยะกลาง 

15 Housing affordability 
ความสามารถในการจดัหาท่ีอยูอ่าศยั 

No mention ความสามารถในการจดัหาท่ีอยูอ่าศยัหมายถึงความสามารถในการซ้ือบา้นซ่ึง
โดยทัว่ไปจะเป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีมีให้ประชาชนสามารถหาซ้ือ/เช่าได ้โดยเฉพาะ
ผูม้ีรายไดป้านกลางถึงต ่า  
 

วดัค่าและติดตามผลการ
พฒันาไดใ้นระยะกลาง 

16 Access to fuel 
การเขา้ถึงเช้ือเพลิง 

No mention การเขา้ถึงเช้ือเพลิงหมายถึงการใชเ้ช้ือเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ
ก๊าซหุงตม้หรือก๊าซแอล.พี.จี ส าหรับการปรุงอาหารเป็นหลกั 
  

วดัค่าและติดตามผลการ
พฒันาไดใ้นระยะกลาง 

17 Healthy population: both physically 
and mentally healthy 
ประชากรมีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

- Prevalence of diabetes (DM); Not 
exceeding 8% 
- Prevalence of hypertension (HT); Not 
exceeding 22% 
-ความชุกของโรคเบาหวาน (DM) / ไม่เกิน
ร้อยละ 8 
-ความชุกของโรคความดนัโลหิตสูง (HT)/ไม่
เกินร้อยละ 22 
-Suicide rate not exceeding the national 
average rate  

ประชากรสุขภาพดีหมายถึงสถานะสุขภาพและผลลพัธ์ดา้นสุขภาพภายใน
กลุ่มบุคคล 
 
 

มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและ 
จดัเก็บได ้

สามารถวดัค่าและ
ติดตามผลการพฒันาได้

ทนัที 
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 กรอบตัวช้ีวัดความน่าอยู่ของ
กรุงเทพฯ น าร่อง 24 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) 

ร่างค านิยาม 
สถานะของการจัดเก็บ

ข้อมูล 
อตัราการฆ่าตวัตายไม่เกินอตัราเฉลี่ยของ
ประเทศ 

18 High quality education and schools 
โรงเรียนและการศึกษาท่ีมี
คุณภาพสูง 

- Percentage of students in schools under 
BMA passing the national examination with 
above average scores 50 in five major 
subjects, namely Thai language, 
mathematics, science, social study, and 
English language;50 %  
ร้อยละของนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานครผา่นการสอบระดบัชาติโดย
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 50 ใน 5 วิชาหลกัคือ
ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคม
ศึกษาและภาษาองักฤษ 50%  

-การศึกษาท่ีมีคุณภาพดีหมายถึงการท าให้ผูเ้รียนทุกคนไดเ้รียนรู้คุณค่าของ
ความเป็นมนุษย ์และมีความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการเพ่ือให้เกิดผลในการ
พฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นของแต่ละบุคคลรวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน  
-การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีส าคญัจะตอ้งมีระดบัการรู้หนงัสือ การค านวณ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานและทกัษะชีวิตรวมถึงการรับรู้และการ
ป้องกนัโรค 
 

มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและ 
จดัเก็บได ้

สามารถวดัค่าและ
ติดตามผลการพฒันาได้

ทนัที 

19 Access to temples, museums, music 
and other cultural events that 
provide opportunities for people to 
come together; Multi-purpose local 
community centres 
การเขา้ถึงวดั พิพิธภณัฑ ์การจดังาน
ดา้นวฒันธรรมและดนตรีท่ีเปิด
โอกาสให้ประชาชนมารวมกนั ศูนย์
ชุมชนท่ีด าเนินการดว้ยวตัถุประสงค์
หลากหลาย 
 
 

- Percentage of Bangkok residents 
possessing knowledge and taking part in 
their family’s or group’s cultural 
inheritance/75% 
- Percentage of Bangkok residents 
respecting other groups’ cultural uniqueness 
while regarding Bangkok as a multi-cultural 
city/70% 
- จ านวนคนกรุงเทพฯ ท่ีเรียนรู้และร่วมสืบ
ทอดวฒันธรรมของกลุ่มตน ร้อยละ  75  
- จ านวนคนกรุงเทพฯ ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ของกลุ่ม
อ่ืน ๆ อีกทั้งมีทศันคติท่ีดี ให้ความเคารพและ
ยอมรับความเป็นพหุวฒันธรรมขงเมือง
กรุงเทพฯ    ร้อยละ  70  
 

การเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือสุขภาพจิตท่ีดีหมายถึงผูค้นสามารถ
เขา้ถึงสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสุขและส่งเสริมการกระท าท่ีดี สถานท่ีหรือ
ส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่าน้ีเช่นสถานท่ีทางศาสนาพิพิธภณัฑโ์รงละคร
ศูนยศ์ิลปะและงานฝีมือละครทอ้งถิ่นรวมถึงกิจกรรมทางวฒันธรรมและ
ดนตรีในชุมชนหรือพ้ืนท่ีใกลเ้คียง  
 
 

มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและ 
จดัเก็บได ้

สามารถวดัค่าและ
ติดตามผลการพฒันาได้

ทนัที 
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 กรอบตัวช้ีวัดความน่าอยู่ของ
กรุงเทพฯ น าร่อง 24 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) 

ร่างค านิยาม 
สถานะของการจัดเก็บ

ข้อมูล 
 Group 4: Social development (5) 

การพัฒนาสังคม 
   

20 Opportunity to earn a fair wage 
โอกาสในการไดรั้บรายไดท่ี้เป็น
ธรรม 

No mention “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินท่ีนายจา้ง และลกูจา้งตกลงกนัจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนในการท างานตามสัญญาจา้งส าหรับระยะเวลาการท างานปกติ
เป็นรายชัว่โมง รายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอ่ืน หรือจ่ายให้
โดยค านวณตามผลงานท่ีลูกจา้งท าไดใ้นเวลาท างานปกติของวนัท างาน และ
ให้หมายความรวมถึงเงินท่ีนายจา้งจ่ายแก่ลกูจา้งในวนัหยดุและวนัลาท่ี
ลูกจา้งมิไดท้ างาน 
-ค่าจา้งท่ียติุธรรมหมายถึงอตัราค่าจา้งส าหรับลูกจา้งตามกฎหมายเก่ียวกบั
ค่าจา้งแห่งชาติ เช่น ค่าแรงขั้นต ่า การจ่ายค่าจา้ง การจ่ายค่าล่วงเวลา การจ่าย
วนัหยดุ การจ่ายเงินประกนัสังคม ฯลฯ  
ค่าครองชีพ (Cost of Living) หมายถึง ค่าใชจ่้ายของ บุคคลหรือครัวเรือนใน
การซ้ือสินคา้และบริการตามชนิด และปริมาณท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต 
เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าอาหาร ภาษี ค่ารักษาพยาบาล ในสถานท่ีและช่วงเวลา
หน่ึงๆ 
สัมประสิทธ์ิจีนี (Gini coefficient) ไดรั้บการนิยามให้เป็นอตัราส่วนซ่ึงมีค่า
ระหว่าง 0 และ 1 สัมประสิทธ์ิจีนีท่ีต ่าจะแสดงถึงความเท่าเทียมกนัในการ
กระจายรายได ้หากค่าน้ีสูงขึ้นจะบ่งช้ีถึงการกระจายรายไดท่ี้เหลื่อมล ้ากนั
มากขึ้น สัมประสิทธ์ิจีนีท่ีเท่ากบั 0 หมายถึงความเท่าเทียมกนัอย่างสมบูรณ์ 
(ทุกคนมีรายไดเ้ท่ากนั) และ 1 หมายถึงความเหลื่อมล ้าอยา่งสมบูรณ์ (มีคนท่ี
มีรายไดเ้พียงคนเดียว ส่วนคนท่ีเหลือไม่มีรายไดเ้ลย) การค านวณ
สัมประสิทธ์ิจีนีอยูบ่นสมมติฐานว่าไม่มีใครมีรายไดต้ ่ากว่าศูนย ์
-ความหมายตามองคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา 
(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)   

วดัค่าและติดตามผลการ
พฒันาไดใ้นระยะกลาง 

21 Local employment opportunities 
โอกาสการจา้งงานในทอ้งถิ่น 

No mention โอกาสการจา้งงานในทอ้งถิ่นหมายถึงการท่ีประชากรท่ีอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีเขต
ใดสามารถคาดหวงัหรือประเมินไดว่้าจะมีงานท า/มีการจา้งงานในพ้ืนท่ีเขต
นั้นท่ีตนอาศยัอยู่ 

วดัค่าและติดตามผลการ
พฒันาไดใ้นระยะยาว 
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 กรอบตัวช้ีวัดความน่าอยู่ของ
กรุงเทพฯ น าร่อง 24 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
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ร่างค านิยาม 
สถานะของการจัดเก็บ

ข้อมูล 
22 A high level of local amenity 

(neighbourhood access to services 
and employment) 
ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นสูงใน
ทอ้งถิ่น  

No mention 
 

การเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกในพ้ืนท่ีใกลบ้า้นหมายถึงบริการท่ีไดรั้บจาก
กทม. ดงัน้ี ส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชนศูนยส์าธารณสุขโรงพยาบาล
โรงเรียนศูนยเ์ยาวชนและส านกังานเขต 

วดัค่าและติดตามผลการ
พฒันาไดใ้นระยะยาว 

23 Work/life balance 
ความสมดุลระหว่างการท างานและ
การด าเนินชีวิตส่วนตวั ครอบครัว 
และการพกัผอ่น 

No mention สมดุลระหว่างการท างาน / ชีวิต (WLB) หมายถึงเวลาในการด าเนินชีวิตของ
บุคคลท่ีมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับการท างาน ครอบครัว สังคมและตวัเอง  

วดัค่าและติดตามผลการ
พฒันาไดใ้นระยะยาว 

24 Sense of community 
ความรู้สึกของชุมชน 

No mention ความรู้สึกของชุมชนหมายถึงความรู้สึกของประชาชนท่ีรู้สึกว่าตนเป็นส่วน
หน่ึงของชุมชนและตอ้งการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนให้มีความ
เจริญกา้วหนา้ท าให้สมาชิกในชุมชนอยูร่่วมกนัอย่างมีความสุขดว้ยความ
สันติ เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัแมจ้ะมีความต่าง อาทิ ดา้นเช้ือชาติ ศาสนา 
ความเช่ือ วฒันธรรม ฯลฯ  

วดัค่าและติดตามผลการ
พฒันาไดใ้นระยะกลาง 

 

หมายเหตุ   การจดัเก็บขอ้มูลของโครงการฯ ด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2562 
                 1.  ตวัช้ีวดัความน่าอยู่ของกรุงเทพฯ ท่ีมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและจดัเก็บได ้สามารถวดัค่าและติดตามผลการพฒันาไดท้นัที (มี 12 ตวัช้ีวดั) 
                 2.  ตวัช้ีวดัความน่าอยู่ของกรุงเทพฯ ท่ียงัเก็บขอ้มูลไม่ได ้คาดว่าจะเกบ็ขอ้มูลไดภ้ายในปี 2565 จะสามารถวดัค่าและติดตามผลการพฒันาไดใ้นระยะกลาง (มี 9 ตวัช้ีวดั) 
                 3. ตวัช้ีวดัความน่าอยูข่องกรุงเทพฯ ท่ีไม่มีขอ้มูลเก่ียวขอ้ง คาดว่าจะเกบ็ขอ้มูลไดใ้นอนาคตแต่ตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการมากกว่า 3 ปี หรือภายในปี 2568 จะสามารถวดัค่าและติดตาม
ผลการพฒันาไดใ้นระยะกลาง (มี 3 ตวัช้ีวดั) 
 
 
 


