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สยป.๐๒ 

แบบรายงานการประเมินผลการด าเนนิงานตามปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

                                                  (เฉพาะผู้ประเมินผลระดับมิติและระดับเปา้ประสงค์) 
 

ระดับมิติ 

มิติที่ ๒.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่   
ตารางสรุประดับมิติ  ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวช้ีวัดการด าเนินงานหลักเช่ือมโยงกับเป้าประสงค์ 

 

เป้าประสงค์ 

จ านวนตัวชี้วัด
ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินการตามตัวชี้วัด 

หลัก สนับสนุน 

ด าเนินการ  

บรรลุผล 
อยู่

ระหวาง
ด าเนินการ 

ไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัด ไม่ได้
ด าเนินการ ด าเนินการ

ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย 

ด าเนินการ
แต่ไม่มี
ข้อมูล 

ด าเนินการ
แต่ไม่ตอบ
ตัวชี้วัด 

๒.๒.๑.๑  
พัฒนาพื้นท่ี 
สีเขียวส าหรับ
พักผ่อนหย่อน
ใจและสร้าง
ความร่มรื่น
เพิ่มข้ึนกระจาย
ท่ัวทุกพื้นท่ี 

3  ๒  ๑    

2.2.1.2 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และรักษาพื้นท่ี
สีเขียวเพื่อ
รักษา
สภาพแวดล้อม
ท่ีดีของ
กรุงเทพ- 
มหานคร 
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รวม 4  ๒  ๒    
คิดเป็นร้อยละ 100  ๕๐  ๕๐    
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ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อมิติ   
- สัดส่วนของพื้นท่ีสีเขียวเพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชนคิดเป็น 9 ตร.ม.ต่อคน1 (World 

Health Organization : WHO) 
- สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการบริการอย่างน้อย 4 ตร.ม./คน2 
- สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืนอย่างน้อย 12 ตร.ม./คน 

 

สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานมิติที่ ๒.2 
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การด าเนินการงานตามมิติท่ี ๒.2 พื้นท่ีสวนสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นท่ี   
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ท่ี 2.2.1.1 พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความ 
ร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายท่ัวในพื้นท่ี และเป้าประสงค์ท่ี 2.2.1.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นท่ีสีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อม
ท่ีดีของกรุงเทพมหานคร รวมตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 4 ตัวช้ีวัด มีการด าเนินการ 75 โครงการ/กิจกรรม ส่งผลต่อ
มิติ จ านวน 63 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 84 การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมบรรลุผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 

                                                             
1
 ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2547), รายงานฉบับสมบรูณ์ มาตรการในการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน

อย่างยั่งยืน, หน้า 18  
2 การจัดการท ามาตรฐานพื้นที่สีเขียวในเมืองและชิดพรรณไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่สีเขียว.โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า ปีงบประมาณ 

2557.ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
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90.67 บรรลุผลส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไว้จ านวน 2 ตัวช้ีวัด คือ ๑) จ านวนสวนสาธารณะหลักเพิ่มขึ้นเป็น ๓๗ แห่ง 
จากเป้าหมายก าหนดไว้ 35 แห่ง/๕ ปี และ ๒) พื้นท่ีซึ่งถูกพัฒนาเป็นพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/
สวนหย่อมเป็น 38.08 ล้านตร.ม. จากเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ๓7.81ล้านตร.ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๗๑  

ในส่วนตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ท่ียังไม่บรรลุผลส าเร็จมีจ านวน ๒ ตัวช้ีวัดประกอบด้วย 1) พื้นท่ี 
สีเขียวยั่งยืนของพื้นท่ีกรุงเทพมหานครด าเนินการได้ 6,114-3-15.59 ไร่-งาน-ตารางวา จากเป้าหมาย ๗,๕๐๐ ไร่คิด
เป็นร้อยละ ๘๑.๕๑ และ ๒) พื้นท่ีสีเขยีวเพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดีของเมืองต่อประชากรปัจจุบันคิดเป็นพื้นท่ี  
188.76 ล้านตร.ม. จากเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ๒๑๙.๖ ล้านตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 85.96 

ข้อมูลจากฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
ปี 2561 แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการตามตัวช้ีวัดระดับมิติท่ีจะพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีพื้นท่ีสวนสาธารณะ 
พื้นท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นท่ียังไม่บรรลุในทุกตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก(ระดับมิติ) 

1.สัดส่วนของพื้นท่ีสีเขียวเพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชนคิดเป็น 9 ตร.ม.ต่อคน  
ผลการด าเนินงาน สัดส่วนต่อประชากร 6.70 ตร.ม./คน คิดเป็นร้อยละ 74.44 

2.สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการบริการอย่างน้อย 4 ตร.ม./คน  
ผลการด าเนินงาน อัตราส่วนพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการบริการ 1.13 ตร.ม./คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 

3.สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืนอย่างน้อย 12 ตร.ม./คน 
ผลการด าเนินงาน สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืน 1.7 ตร.ม./คน คิดเป็นร้อยละ 14.17 
สถานะของโครงการ/กิจกรรมภายใต้มิติ   

โครงการ/กิจกรรม 
ท้ังหมด 73 โครงการ/
กิจกรรม 

-  ใช้งบประมาณ 36 โครงการ/กิจกรรม 
-  ไม่ใช้งบประมาณ 37 โครงการ/กิจกรรม 

 -  ยกเลิก - โครงการ/กิจกรรม 
-  ชะลอ - โครงการ/กิจกรรม 
-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 68 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.67 

 โครงการ/กิจกรรมส าคัญท่ีส่งผลต่อมิติ จ านวน 63 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 84 
 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมมิติที่ ๒.2 
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด 72.2846 ล้านบาท  

 งบประมาณท่ีใช้ไป 72.2846 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 100 

 จ าแนกเป็น  
 

แหล่งที่มา ประเภทงบประมาณ 
-  งบประมาณ กทม.  72.2846 ล้านบาท -  งบลงทุน         28.16  ล้านบาท 
-  งบอุดหนุนรัฐบาล   -  ล้านบาท -  งบด าเนินการ   44.1246 ล้านบาท 
-  อื่น ๆ                 -  ล้านบาท  
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ระดับเป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ท่ี 2.2.1.1  พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มข้ึนกระจาย 
ท่ัวทุกพื้นท่ี 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
๑) ขนาดพื้นท่ีซึ่งถูกพัฒนาเป็นพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อม 37.81

ล้านตร.ม. (23,631.69 ไร่) 6.67 ตร.ม./คน 
ผลด าเนินงาน พื้นท่ีซึ่งถูกพฒันาเป็นพืน้ท่ีสีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อม

เป็น 38.082333 ล้านตร.ม.(6.70 ตร.ม./คน) และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๗๑ 
๒) ขนาดพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืนของพื้นท่ีกรงุเทพมหานคร  ๑๒ ล้านตร.ม.(7,500 ไร่) 

ผลด าเนินงาน ขนาดพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืนของพื้นท่ีกรงุเทพมหานคร 6,114-3-15.59 ไร-่งาน-
ตารางวา และคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๑ 

3) จ านวนสวนสาธารณะหลัก ๓๕ แห่ง/5 ปี 
ผลด าเนินงาน จ านวนสวนสาธารณะหลัก 37 แห่ง และคิดเป็นร้อยละ 10๕.๗๑ 

ระบุฐานข้อมูลที่จ าเปน็ส าหรับประเมินตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ควรมี ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลประชากรท่ีแท้จริงซึ่งเข้ามาใช้พื้นท่ีกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วยประชากรตาม

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝงแบบเช้าไปเย็นกลับ ประชากรแฝงท่ีไม่มีทะเบียนบ้านในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
และคนต่างด้าว (ถูกต้องและผิดกฎหมาย) ข้อมูลดังกล่าวควรให้ส านักปกครองและทะเบียน ส านักปลัด
กรุงเทพมหานครด าเนินการศึกษาเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงเดียวกัน 

2) ราคาประเมินท่ีดินในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน 

สถานะของโครงการ/กิจกรรมภายใต้เป้าประสงค์   
 

โครงการ/กิจกรรม 
ท้ังหมด 47 โครงการ/
กิจกรรม 

-  ยกเลิก - โครงการ/กิจกรรม 
-  ชะลอ - โครงการ/กิจกรรม 
-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 42 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
89.36 

-  ใช้งบประมาณ 30 
โครงการ/กิจกรรม 
-  ไม่ใช้งบประมาณ 17
โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญท่ีส่งผลต่อเป้าประสงค์ จ านวน 4๔ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙3.61  
1.กิจกรรมส ารวจและประเมินศักยภาพในการพัฒนาพื้นท่ีท่ีใช้สร้างเป็นพื้นท่ีสีเขียว 
2.โครงการพัฒนาพื้นท่ีว่างให้เป็นพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลัก ประกอบด้วย ๗ โครงการ/กิจกรรมย่อย 
๓.โครงการพัฒนาพื้นท่ีว่างเป็นพืน้ท่ีสีเขียวในรูปแบบสวน 29 โครงการ/กิจกรรม 
๔.พัฒนาพืน้ท่ีสีเขียวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย ๖ โครงการ/กิจกรรมย่อย 
๕.กิจกรรมการจัดหาท่ีดิน(ซื้อ/เช่า/ขอใช้/แลกเปล่ียน/รับบริจาค) จากหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ 

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเป้าประสงค์ท่ี ๒.๓.1  
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด 62.26 ล้านบาท  
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  งบประมาณท่ีใช้ไป ๖๒.๒๖ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 จ าแนกเป็น  
แหล่งที่มา ประเภทงบประมาณ 
-  งบประมาณ กทม.  62.26  ล้านบาท -  งบลงทุน         28.16 ล้านบาท 
-  งบอุดหนุนรัฐบาล   .....-...... ล้านบาท -  งบด าเนินการ   34.1   ล้านบาท 
-  อื่น ๆ                 .....-......  ล้านบาท  
สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของเป้าประสงค์ท่ี ๒.2.1.1  

การพัฒนาพืน้ท่ีสีเขียวส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มข้ึนกระจายท่ัว 
ทุกพื้นท่ีตามเป้าประสงค์ท่ี ๒.๒.๑.๑ ปี ๒๕๖๑ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครผลักดัน 5 มาตรการ
ไปสู่การปฏิบัติ ด าเนินการ 47 โครงการ/กิจกรรม ส่งผลต่อความส าเร็จของตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์รวม 44
โครงการกิจกรรม ผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 93.94  

มาตรการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดหลักของเป้าประสงค์โดยตรงประกอบด้วย
มาตรการที่ 1 ก าหนดกรอบพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวให้เหมาะสมและตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นท่ีสีเขียวเพื่อ
สภาพแวดล้อมท่ีดีของเมือง ซึ่งเป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเหมาะสมเฉพาะประเภทพื้นท่ีลุ่มและ 
พื้นท่ีว่างซึ่งรวบรวมและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพ- 
มหานคร เพื่อจะน าไปพัฒนาเป็นพื้นท่ีสีเขียวในระยะต่อไป แต่จากการด าเนินการท่ีผ่านมายังไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควรเนื่องจากมีเพียง 8 ส านักงานท่ีเขตรายงานข้อมูลประกอบด้วยเขตราษฏร์บูรณะ เขตตล่ิงชัน 
เขตหนองจอก เขตบางเขน เขตมีนบุรี เขตธนบุรี เขตบางรัก และเขตลาดพร้าว รวมจ านวนท้ังส้ิน 11 แห่ง  
ใช้น าพื้นท่ีไปใช้พัฒนาได้เพียงพื้นท่ีเท่านั้น นอกจากนี้มาตรการที่ 5 พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเหมาะสมกับเมืองและชุมชนเพิ่มข้ึน มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาพื้นท่ี 
สีเขียวในรูปแบบสวนแห่งใหม่ๆ ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและกระจายความร่มรื่นไปท่ัวทุกพื้นท่ีของเมือง  
ปี 2561 ตามเป้าหมายปีการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวแห่งใหม่ 750 ไร่ ด าเนินการได้ 363 แห่ง คิดเป็นพื้นท่ี 1,248-3-
23.13 ไร-่งาน-ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 166.51 เทียบจากเป้าหมาย ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะ/
สวนหย่อม จ านวน 7,967 แห่ง คิดเป็นพื้นท่ี 38,082,333.03 ตารางเมตร สัดส่วนต่อประชากร 6.70 ตร.ม./
คน หรือร้อยละ 2.43 ของพื้นท่ีกรุงเทพมหานครบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

มาตรการที่หน่วยงานยังไม่สามารถน าไปด าเนินการได้ประกอบด้วยการปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการเพิ่มและบริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืนของชุมชนและ
ผลักดันให้มีผลใช้บังคับอย่างเคร่งครัด (มาตรการที่ ๒) และหน่วยงานยังไม่มีการผลักดันสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจังและเหมาะสม คือ การผลักดันให้มาตรการทางผังเมืองตามกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่องการจัดให้มีพื้นท่ีโล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะเกิดผล
ในทางปฏิบัติ (มาตรการที่ ๓ ) และการบูรณาการแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะ/สวนหย่อมร่วมกับ
หน่วยงานพฒันาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง (มาตรการที่ ๔) ถึงแม้ท้ัง 3 มาตรการ 
จะไม่มีผลโดยตรงต่อการบรรลุตัวชี้วัดหลักระดับเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้แต่มีความส าคัญต่อการใช้เป็น
เครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวของเมืองให้เกิดความยั่งยืน และบูรณาการการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียว
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ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคโดยหลีกเล่ียงการสร้างความเสียหายให้กับพื้นท่ีสีเขียวจากการก่อสร้าง 
และสนับสนุนในการออกแบบสาธารณูปโภคควบคู่ไปกับการสร้างภูมิทัศน์เมืองให้เกิดความร่มรื่น 

ดังนั้นการพฒันาพืน้ท่ีสีเขียวส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มข้ึนกระจาย 
ท่ัวทุกพื้นท่ีในปี 2561 สรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานระดับเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 3 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 
๒ ตัวชี้วัดคือ พื้นท่ีซึ่งถูกพัฒนาเป็นพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อม 38.082333  
ล้านตร.ม. และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๗๑ กรุงเทพมหานครมีสาธารณะหลักเป็น 37 แห่ง และคิดเป็นร้อยละ  
105.71 และด าเนินการไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ 1 ตัวชี้วัด คือพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืนของพื้นท่ีกรงุเทพมหานคร
ด าเนินการได้ 6,114-3-15.59 ไร่-งาน-ตารางวา คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๑ ของเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
การด าเนินมาตรการ 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
๑.ก าหนดกรอบพัฒนาพืน้ท่ีสีเขียว
ให้เหมาะสมและตรวจสอบการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีสีเขียวเพื่อ
สภาพแวดล้อมท่ีดีของเมืองในแต่ละ
พื้นท่ีเขต 

มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามมาตรการดังกล่าว  
จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จตามมาตรการฯ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คือ 

-กิจกรรมส ารวจและประเมินศักยภาพในการพัฒนาพื้นท่ีท่ีใช้ 
สร้างเป็นพื้นท่ีสีเขียว  

จากการตรวจสอบและประเมินศักยภาพของพื้นท่ีสีเขียวประเภท
ท่ีลุ่มและพื้นท่ีว่างตามฐานข้อมูลและระบบติดตามและประเมินผล 
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครในพื้นท่ี ๕๐ เขต ซึ่งมีพื้นท่ี
จ านวน ๓,๒๕๐ แห่ง พิจารณาเฉพาะประเภทพื้นท่ีลุ่ม และพื้นท่ีว่าง  
มีเพียง 8 ส านักงานเขตรายงานข้อมูล ประกอบด้วย เขตราษฏร์บูรณะ 
3 แห่ง เขตตล่ิงชัน 2 แห่ง เขตหนองจอก บางเขน เขตมีนบุรี เขตธนบุรี 
เขตบางรัก และเขตลาดพร้าว เขตละ 1 แห่ง รวมจ านวนท้ังส้ิน 11 แห่ง 
คิดเป็นพื้นท่ี244-3-74.88 ไร-่งาน-ตารางวา แต่มีเพียงพื้นท่ีเขตบางรัก 
1 แห่ง คิดเป็นพื้นท่ี 0-2-62.70 ไร-่งาน-ตารางวา ท่ีสามารถด าเนินการ
จัดสร้างเป็นสวนหย่อมได้ การด าเนินการจึงยังไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว้จ าเป็นต้องมีการปรับแนวทางการด าเนินการเพิ่มเติม คิด
เป็นผลการด าเนินการร้อยละ ๑๐๐ 

งบประมาณโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนมาตรการได้รับ - บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป - ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ - จ าแนกเป็น  
-งบประมาณ กทม - ล้านบาท   
-งบอุดหนุนรัฐบาล - ล้านบาท    
-งบลงทุน - ล้านบาท 
-งบด าเนินการ  - ล้านบาท 
- อื่น ๆ - ล้านบาท     
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มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
โครงการท้ังหมดท่ีด าเนินการ 
จ านวน 1 โครงการ 

-  ใช้งบประมาณ - โครงการ 
-  ไม่ใช้งบประมาณ 1 โครงการ 

โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งผลต่อตัวชี้วัด จ านวน 1 โครงการ 
๒.ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการ
ส่งเสริมการเพิ่มและบริหาร จัดการ
พื้นท่ีสีเขียวยั่งยืนของชุมชนและ
ผลักดันให้มีผลใช้บังคับอย่าง
เคร่งครัด 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่มีการด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ผลักดันมาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 
โครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 
ท่ีด าเนินการ จ านวน - โครงการ/
กิจกรรม 

-  ใช้งบประมาณ - โครงการ/
กิจกรรม 
-  ไม่ใช้งบประมาณ - โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งผลต่อตัวชี้วัด จ านวน - โครงการ/กิจกรรม 
๓.ผลักดันให้มาตรการทางผังเมือง
ตามกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง
การจัดให้มีพื้นท่ีโล่งเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือสวนสาธารณะเกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่มีการด าเนินการจัดท าโครงการกิจกรรมเพื่อ
ผลักดันมาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 
โครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 
ท่ีด าเนินการ จ านวน - โครงการ/
กิจกรรม 

-  ใช้งบประมาณ - โครงการ/
กิจกรรม 
-  ไม่ใช้งบประมาณ -โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งผลต่อตัวชี้วัด จ านวน – โครงการ/กิจกรรม 
๔.บูรณาการแนวทางการพัฒนา
สวนสาธารณะ/สวนหย่อมร่วมกับ
หน่วยงานพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐานของเมือง 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่มีการด าเนินการจัดท าโครงการกิจกรรมเพื่อ
ผลักดันมาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 
โครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 
ท่ีด าเนินการ จ านวน - โครงการ/
กิจกรรม 

-  ใช้งบประมาณ - โครงการ/
กิจกรรม 
-  ไม่ใช้งบประมาณ - โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งผลต่อตัวชี้วัด จ านวน - โครงการ/กิจกรรม 
๕.พัฒนาพืน้ท่ีสีเขียวเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเหมาะสม  
กับเมืองและชุมชนเพิ่มข้ึน 

ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามมาตรการรวม ๔7 โครงการ/
กิจกรรมโดยจัดเป็น ๔ กลุ่ม และมี ๔4 โครงการ/กิจกรรมท่ีมีส่งผลต่อ
ความส าเร็จตามมาตรการฯ คิดเป็นผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ ๙3.๙4 คือ 

๑.โครงการพัฒนาพื้นท่ีว่างให้เป็นพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบ
สวนสาธารณะประกอบด้วย ๗ โครงการย่อยท่ีส าคัญซึ่งก าหนดเป็น
นโยบาย Now ท าจริง เห็นผลจริงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๑๐๐,๒๐๐ และ ๓๐๐ วัน จ านวน ๔ โครงการประกอบด้วย  
1) โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงล าไผ่ ระยะท่ี ๑ (๑๐๐ วัน)  
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มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
2) โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา 7 รอบ (๒๐๐ วัน) ๓) โครงการกอ่สร้างสวนสาธารณะ
บริเวณซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน) (๒๐๐ วัน) และ ๔) ก่อสร้าง
สวนสาธารณะใต้ทางด่วนต่างระดับถนนกาญจนาภิเษก-ตัดถนนพราน
นก-พุทธมณฑลสาย ๔ (๓๐๐ วัน) ผลด าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒9 

2.โครงการพัฒนาพื้นท่ีว่างให้เป็นพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบสวน 
ประกอบด้วย 29 โครงการย่อย ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบ
สวน 7 ประเภทแห่งใหม่เพิ่มเติม ส านักงานสวนสาธารณะ ส านัก
ส่ิงแวดล้อมร่วมกับส านักงานเขตด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาพื้นท่ี 
สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มเติมในปี 2561   
มีเป้าหมายปีการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวแห่งใหม่ 750 ไร่ ด าเนินการได้ 363 
แห่ง คิดเป็นพื้นท่ี 1,248 ไร่ 3 งาน 23.13 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 
166.51 เทียบจากเป้าหมาย ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะ/
สวนหย่อม จ านวน 7,967 แห่ง  
คิดเป็นพื้นท่ี 38,082,333.03 ตารางเมตร สัดส่วนต่อประชากร 6.70 
ตร.ม./คน หรือร้อยละ 2.43 ของพื้นท่ีกรุงเทพมหานครปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการคิดเป็นผลด าเนินการร้อยละ ๑๐๐ 

๓.พัฒนาพืน้ท่ีสีเขียวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประกอบด้วย 9 โครงการ/กิจกรรมย่อย รวมโครงการถนนต้นไม้ 
สายอัตลักษณ์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กลุ่มโครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการปลูกไม้ยืนต้นในท่ัวพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร  
ปลูกไม้ยืนต้นจ านวน 113,212 ต้น คิดเป็นผลด าเนินการร้อยละ 
๙๒.๕๙ 

๔.กิจกรรมการจัดหาท่ีดิน(ซื้อ/เช่า/ขอใช้/แลกเปล่ียน/รับบริจาค) 
จากหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ 

กรุงเทพมหานครด าเนินการส ารวจ รวบรวม จัดหาพื้นท่ีท่ีจะ
น ามาใช้ในการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะรวมจ านวนท้ังส้ิน ๑๗ แห่ง  
ท่ีผ่านมาด าเนินการเสร็จแล้ว ๗ แห่ง ประกอบด้วย 1) ท่ีดินล าบึง 
พระยา ถ.ราษฎร์อุทิศ เขตมีนบุรี เรียกว่า "สวนพระยาภิรมย์"  
2) สวนสาธารณะทางแยกต่างระดับวัชรพล เขตบางเขน (พื้นท่ี 34 ไร่) 
เรียกว่าสวนวัชราภิรมย์ 3) ท่ีดินสาธารณประโยชน์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 42 
(โรงเรียนบางยี่ขัน) เขตบางพลัด (พื้นท่ี 3 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา) เรียก
สวนจรัญภิรมย์ 4) สวนสาธารณะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้า  
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มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
เขตลาดกระบัง (พื้นท่ี 6 ไร่) (ส านักงานเขตลาดกระบังด าเนินการ)  
5) ท่ีสาธารณะประโยชน์บริเวณซอยสุวินทวงศ์ 47 (วัดราษฎร์บ ารุง เขต
หนองจอก) (พื้นท่ี 7 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา) เรียกว่า สวนราษฎร์ภิรมย์ 
6) พื้นท่ีบริเวณโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา มหาราชา เขตดอนเมือง 7) สวนสาธารณะบึงล าไผ่ (ถ.ประชา
ร่วมใจ เขตมีนบุรี) (พื้นท่ี 78 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา) คิดเป็นร้อยละ 
๔๑.๑๘ อยู่ระหว่างด าเนินการ ๕ แห่ง และยกเลิกการด าเนินการ ๕ 
แห่ง 

งบประมาณโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนมาตรการได้รับ 62.26 
ล้านบาท งบประมาณท่ีใช้ไป ๖๒.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
จ าแนกเป็น  

-งบประมาณ กทม 62.26 ล้านบาท   
-งบอุดหนุนรัฐบาล - ล้านบาท    
-งบลงทุน 28.16 ล้านบาท 
-งบด าเนินการ  34.10 ล้านบาท 
- อื่น ๆ - ล้านบาท     

โครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 
ท่ีด าเนินการ จ านวน ๔7 
โครงการ/กิจกรรม 

-  ใช้งบประมาณ ๓๐ โครงการ/
กิจกรรม 
-  ไม่ใช้งบประมาณ ๑7 โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งผลต่อตัวชี้วัด จ านวน ๔4 โครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรมส าคัญที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดหลัก 
มาตรการที่ ๑ ก าหนดกรอบพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวให้เหมาะสมและตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นท่ีสีเขียวเพื่อ
สภาพแวดล้อมท่ีดีของเมืองในแต่ละพื้นท่ีเขต 

กิจกรรมส ารวจและประเมินศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ทีใ่ช้สร้างเป็นพืน้ที่สีเขียว คิดเป็น
ร้อยละ 10๐ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสวนสาธารณะ ร่วมกับส านักงานเขต 
เป้าหมาย ศึกษา ตรวจสอบและประเมินศักยภาพของพื้นท่ีสีเขียวประเภทท่ีลุ่มและพื้นท่ีว่าง

ซึ่งรวบรวมไว้ตามฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวตามฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของ
กรุงเทพมหานครในพื้นท่ี 50 เขต 

x สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ระบุ) - 

ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ใช้งบประมาณ ไม่ใช้
งบประมาณ 

......  ปีเดียว   

........  ต่อเนื่อง 5  ปี  (2557 – 2560)   
 
แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

 

ระยะเวลา ประเภทเงินงบประมาณ ประเภทเงินนอกงบประมาณ    
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
ด าเนินการ งบด าเนินการ งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 

(พ.ศ.) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
2561 - - - - - - 

         รวม - - - - - - 
 

สถานะงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด - ล้านบาท  

 งบประมาณท่ีใช้ไป -  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ - 

 จ าแนกเป็น  
 

แหล่งที่มา ประเภทงบประมาณ 
-  งบประมาณ กทม.  -   ล้านบาท -  งบลงทุน         -    ล้านบาท 
-  งบอุดหนุนรัฐบาล   -   ล้านบาท -  งบด าเนินการ   -    ล้านบาท 
-  อื่น ๆ                 -    ล้านบาท  

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส่ิงแวดล้อมร่วมกับส านักงานเขตประเมินศักยภาพพื้นท่ีสีเขียว

ท่ีไม่ใช่สวนตามฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้มี 8 
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ส านักงานเขตส่งข้อมูล ประกอบด้วย เขตราษฏร์บูรณะ 3 แห่ง เขตตล่ิงชัน 2 แห่ง เขตหนองจอก บางเขน  

เขตมีนบุรี เขตธนบุรี เขตบางรัก และเขตลาดพร้าว เขตละ 1 แห่ง รวมจ านวนท้ังส้ิน 11 แห่ง (244-3-74.88 

ไร-่งาน-ตารางวา) มีเพียง 1 แห่ง (0-2-62.70 ไร-่งาน-ตารางวา) ในพื้นท่ีเขตบางรักท่ีสามารถด าเนินการ

จัดสร้างเป็นสวนหย่อมได้ ส านักส่ิงแวดล้อมสรุปน าเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว 

มาตรการที่ ๕ พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเหมาะสมกับ

เมืองและชุมชนเพิ่มข้ึน ด าเนินการร้อยละ 75.22 

๑.โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างให้เปน็พื้นที่สเีขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ 

ผลด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 56.29 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสวนสาธารณะ /ส านักผังเมือง 

เป้าหมาย ด าเนินการสร้างสวนสาธารณะหลักรวม 7 แห่ง ประกอบด้วย  

๑) ก่อสร้างสวนสาธารณะบึงล าไผ่ ระยะท่ี 1  

๒) ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  

๓) ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาท่ีดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียน

ชายทะเล)  

4) ก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน) 

๕) ก่อสร้างสวนสาธารณะใต้ทางด่วนต่างระดับถนนกาญจนาภิเษก  

6) โครงการพระปกเกล้าสกายพาร์ค 

7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬ 

1.1 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร  
(ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)   

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสวนสาธารณะ 
เป้าหมายก่อสร้างสวนสาธารณะสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กรมพัฒนาท่ีดินถนนบางขุนเทียนชายทะเล  
เขตบางขุนเทียน พื้นท่ี 37 ไร่ 

- สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ระบุ) -        

ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ใช้งบประมาณ ไม่ใช้
งบประมาณ 

.......  ปีเดียว   

.....ต่อเนื่อง 5  ปี  (2557 – 2560) 115  

แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 



14 
 
 

ระยะเวลา ประเภทเงินงบประมาณ ประเภทเงินนอกงบประมาณ    
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
ด าเนินการ งบด าเนินการ งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 

(พ.ศ.) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
2557-58 - 1 - - 1  
2559 - 1 - - 1  
2560 - 113 - - 113  
2561 - - - - -  
         รวม  115 - - 115  
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สถานะงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด - ล้านบาท  

 งบประมาณท่ีใช้ไป -  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ - 

 จ าแนกเป็น  
 

แหล่งที่มา ประเภทงบประมาณ 
-  งบประมาณ กทม.- ล้านบาท -  งบลงทุน - ล้านบาท 
-  งบอุดหนุนรัฐบาล   -         ล้านบาท -  งบด าเนินการ   -   ล้านบาท 
-  อื่น ๆ                 -         ล้านบาท  

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 2 
1. กรุงเทพมหานครได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2556 
2. ส านักส่ิงแวดล้อมได้รับงบประมาณท้ังโครงการจ านวน 115,000,000.- บาท 
ปี 2557-58 จ านวน 1,000,000.-บาท 
ปี 2559 จ านวน 1,000,000.-บาท 
ขอต้ังงบปี 2560 ส่วนท่ีเหลือจ านวน 113,000,000.-บาท 
3.ได้ผู้รับจ้างออกแบบแล้ว คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเงิน 

2,750,000.-บาท สัญญาเลขท่ี สสล.44/2559 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 จะแล้วเสร็จวันท่ี  
28 เมษายน 2559 

4. จัดกิจกรรมประชาคมระดมสมองชุมชนในโครงการจ้างท่ีปรึกษาออกแบบ
สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาท่ีดินกรุงเทพมหานคร ณ วัดปทีบผลีพล ถ.บางขุนเทียนชายทะเล  
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2559 

5.จัดท าราคากลางต้นไม้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 29 พ.ย.59  
6.ชะลอรายงานผลการลงประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสาร 

การประมูล และขอความเห็นชอบจ้างเหมาเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงิน การคลัง  
และติดตามงบประมาณ มีข้อสังเกตให้ตรวจสอบการอนุญาตการใช้ท่ีดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ 

7.ติดตามผลการด าเนินงานการจัดท า MOU กรมธนารักษ์มีหนังสือด่วนท่ีสุด 
ท่ี กค 0315/10740 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้ท่ีราชพัสดุให้
กรุงเทพมหานครทราบโดยกรมธนารักษ์มีหนังสือท่ี กค0314/1784 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560  
ขอคืนพื้นท่ีแปลงดังกล่าวจากกรมพัฒนาท่ีดินภายใน 30 วัน จากนั้นจะมีหนังสือแจ้งให้กรุงเทพมหานครขอใช้ท่ี
ราชพัสดุแปลงดังกล่าวเพื่อก่อสร้างสวนต่อไป 

8.กรมพัฒนาท่ีดินส่งคืนพื้นท่ีให้กรมธนารักษ์ เพื่อท าบันทึกข้อตกลงสัดส่วนพื้นท่ีระหว่าง
กรุงเทพมหานคร จ านวน 37 ไร่ กับกรมพัฒนาท่ีดิน 13 ไร่ 

9. จัดท าหนังสือคืนเงินเนื่องจากคาดการณ์แล้ว ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันวันท่ี 
30 กันยายน 2561 ตามหนังสือท่ี กท 1106/1561 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2561 
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10. กรมธนารักษ์มีหนงัสือท่ี กค 0314/4150 ลงวันท่ี27 มีนาคม 2561 แจ้งการใช้ท่ีดิน 
11. ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอใช้ท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี 1044 เนื้อที่ 37-0-

00 ไร่ โดยจัดท าแบบขอใช้ท่ีราชพัสดุ(แบบ ทบ.4) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กรมธนารักษ์พิจารณาการขอใช้
ท่ีดิน 
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1.2 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะสวนบริเวณซอยเพชรเกษม ๖๙ (เขตบางบอน 3)  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสวนสาธารณะ 
เป้าหมายก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม ๖๙ เขตบางแค พื้นท่ี ๗๐ ไร่ 

ใหบริการประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ดานฝงธนบุร ี
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ระบุ) Now ท าจริง เห็นผลจริง 200 วัน 

ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ใช้งบประมาณ ไม่ใช้
งบประมาณ 

.......  ปีเดียว - - 

......  ต่อเนื่อง 4 ป (2557 – 2560) 209.1 - 

 แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลา ประเภทเงินงบประมาณ ประเภทเงินนอกงบประมาณ    
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
ด าเนินการ งบด าเนินการ งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 

(พ.ศ.) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
2557-57 - 1 - - 1  
2558  1   1  
2560 - 208 - - 208  
2561 - - - - - - 
         รวม  210 - - 210 209.1 
 

สถานะงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด 210 ล้านบาท  

 งบประมาณท่ีใช้ไป 209  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 99.57 

 จ าแนกเป็น  
 

แหล่งที่มา ประเภทงบประมาณ 
-  งบประมาณ กทม.  209.1    ล้านบาท -  งบลงทุน         209.1    ล้านบาท 
-  งบอุดหนุนรัฐบาล   -            ล้านบาท -  งบด าเนินการ   -            ล้านบาท 
-  อื่น ๆ                 -            ล้านบาท  

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 82 
1. ส านักส่ิงแวดล้อมได้ด าเนินการท าสัญญาเช่าพื้นท่ีจากส านักงานทรัพย์สินส่วน 

พระมหากษัตริย์เริ่มสัญญาเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2556 รวมระยะเวลาเช่า 30 ปี จ่ายค่าเช่าเป็นรายปีอัตรา 
ค่าเช่าปี 2557 จ านวน 6,300,000.-บาท  

2. ส านักส่ิงแวดล้อมได้รับงบประมาณท้ังโครงการ จ านวน 210,000,000.- บาท  
ปี 2557-2558 จ านวน 1,000,000.-บาท  
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ปี 2559 จ านวน 1,000,000.-บาท  
ขอต้ังงบปี 2560 ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 208,000,000.-บาท  

3. ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บ.ไพโรจน์สมพงษ์พาณีชย์ จ ากัด เป็นเงิน 209,100,000.-บาท 
สัญญาเลขท่ี สสล.56/2560 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 25 ธันวาคม 2560  

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา  
4.ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน แบ่งออกเป็น 10 งวดงาน 
5.เบิกจ่ายค่างวดงานท่ี 1-3 แล้ว 
6.อยู่ระหว่างคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลดเนื้องาน 
7.อยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบายการก่อสร้างและตัดเนื้องานบริเวณท่ีมีผู้บุกรุก 
8.ขณะนี้ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างตามสัญญาท้ังโครงการได้ 60 % ดังนี้ 
 - ตอกเสาเข็มรั้วและประตูทางเข้า แล้วเสร็จ 52 % 
 - ก่อสร้างอาคารส านักงาน อาคารสุขาสาธารณะ แล้วเสร็จ 55 % 
 - ตอกเสาเข็มเขื่อน แล้วเสร็จ 45% 
 - ตอกเสาเข็มสะพาน แล้วเสร็จ 65 % 
 - ถมบดอัดลูกรังลานวงเวียนทางเข้า แกนอาเซียนสนามเด็กเล่น 
  สนามกีฬา ลานอาคารสุขา 4 สวนสุขภาพ แล้วเสร็จ 90 % 
 - ถมบดลูกรังพื้นท่ีส่วน Dog Park และลานทางเข้า แล้วเสร็จ 60 % 
 - ความคืบหน้าในการก่อสร้าง 60 %  
1.3 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ ป ี
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส่ิงแวดล้อม 
เป้าหมายสร้างสวนสาธารณะระดับเมืองย่านฝ่ังธนบุรีด้านใต้ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  
5 ธันวาคม 2554 เขตบางบอน พื้นท่ี 100 ไร่ ปี 

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  (ระบุ) Now ท าจริง เห็นผลจริง 200 วัน      

ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ใช้งบประมาณ ไม่ใช้
งบประมาณ 

.......  ปีเดียว   

.... ต่อเนื่อง ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖๐) 366.5  

แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลา ประเภทเงินงบประมาณ ประเภทเงินนอกงบประมาณ   
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
ด าเนินการ งบด าเนินการ งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 

(พ.ศ.) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
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ระยะเวลา ประเภทเงินงบประมาณ ประเภทเงินนอกงบประมาณ   
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
ด าเนินการ งบด าเนินการ งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 

(พ.ศ.) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
2559 - 172.255 - - 172.255 - 
2560 - 194.245 - - 194.245 - 
2561 - - - - - - 
         รวม - 366.5 - - 366.5 366.5 

สถานะงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด 366.5 ล้านบาท  

  งบประมาณท่ีใช้ไป 366.5 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 100 
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 จ าแนกเป็น  
 

แหล่งที่มา ประเภทงบประมาณ 
-  งบประมาณ กทม.  366.5  ล้านบาท -  งบลงทุน         366.5  ล้านบาท 
-  งบอุดหนุนรัฐบาล   -  ล้านบาท -  งบด าเนินการ   -  ล้านบาท 
-  อื่น ๆ                 -  ล้านบาท  
 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 98  
1. ส านักส่ิงแวดล้อมต้ังงบประมาณในเบ้ืองต้น ในปีงบประมาณ 2555 จ านวน 

150,000,000.- บาท  
2. ส านักส่ิงแวดล้อมได้จ้างสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เป็นท่ีปรึกษา ด าเนินการออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน 279,000,000.- บาท  
3. ส านักส่ิงแวดล้อมขอเปล่ียนแปลงวงเงินด าเนินการจากเดิม 150,000,000.-บาท เป็น 

368,000,000.-บาท  
4. ส านักส่ิงแวดล้อมส่งรูปแบบและรายการก่อสร้างให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พิจารณา เนื่องจากมีการเพิ่มเนื้องานการก่อสร้างและเพิ่มวงเงินการก่อสร้าง จากเดิม 150,000,000.-บาท เป็น
เงิน 368,000,000.-บาท และเปล่ียนแปลงระยะเวลาก่อสร้างจาก 160 วันเป็น 600 วัน  
เพื่อด าเนินการให้ครบถ้วนตามโครงการ  

5. อนุมัติจ้างตามหนังสือส านักส่ิงแวดล้อมท่ี กท1106/2514 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 
2558 และหนังสือส านักการคลังท่ี กท 1305/3984 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2558  

6. ได้ผู้รับจ้างคือ บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด 366,550,000.- 
บาท คณะกรรมการต่อรองลดลงเหลือเป็นเงิน 366,500,000.- บาท สัญญาเลขท่ี  
สสล.33/2559 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2558 วงเงนิ 366,500,000.-บาท ส้ินสุดสัญญา 14 ส.ค.2560 แบ่งเป็น 
20 งวดงาน  

- งบปี 2559 (282 วัน) = 172,255,000.-บาท  
- งบปี 2560 (318 วัน) = 194,245,000.- บาท  
- เบิกจ่ายค่างวดงานท่ี 1-9 แล้ว 
- อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับงานงวดท่ี 10-15 
- ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 
- อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาสัญญา ตามหนังสือท่ี กท 0405/437 ลงวันท่ี  

18 มกราคม 2561 
- บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งท่ี 1) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2561 ซึ่งขยายระยะเวลา

สัญญาเป็น 1,003 วัน ส้ินสุดสัญญา วันท่ี 21 กันยายน 2561 
- ขณะนี้ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างตามสัญญาท้ังโครงการได้ 98 %  

1.4 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงล าไผ่ เขตมีนบุรี ระยะที่ 1        
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส่ิงแวดล้อม 
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เป้าหมาย ก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยประชาร่วมใจ 7 บึงล าไผ่ เขตมีนบุรี ระยะท่ี 1 
ระดับสวนชุมชน ขนาดประมาณ 30 ไร่ จากพื้นท่ีท้ังหมด 78-2-57 ไร่-งาน-ตารางวา เพื่อใหบริการประชาชนด
านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  (ระบุ) Now ท าจริง เห็นผลจริง 100 วัน         
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ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
.......  ปีเดียว - - 

... ต่อเนื่อง 6 ปี (2556 – 2559) 94.6 - 

แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลา ประเภทเงินงบประมาณ ประเภทเงินนอกงบประมาณ   
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
ด าเนินการ งบด าเนินการ งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 

(พ.ศ.) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
2556-57 - 20 - - 20 - 
2558 - 0.1 - - 0.1 - 
2559 - 74.9 - - 74.9 - 
2560 - - - - - - 
2561  - - - - - 
         รวม - 95 - - 95 95 
 

สถานะงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด 95 ล้านบาท  

 งบประมาณท่ีใช้ไป 94.6 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 99.57 

 จ าแนกเป็น  
 

แหล่งที่มา ประเภทงบประมาณ 
-  งบประมาณ กทม.  94.6  ล้านบาท -  งบลงทุน         94.6  ล้านบาท 
-  งบอุดหนุนรัฐบาล   -       ล้านบาท -  งบด าเนินการ   -        ล้านบาท 
-  อื่น ๆ                 -       ล้านบาท  

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 
1. ส านักส่ิงแวดล้อมได้จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการรื้อย้ายชุมชนท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการสร้างสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครและได้จัดท าค าส่ัง ท่ี 160/2556 ลงวันท่ี 1 พ.ย. 2556 
แต่งต้ังคณะท างานพิจารณาด าเนินการกับผู้บุรุกในพื้นท่ีสร้างสวนสาธารณะพื้นท่ีเขตมีนบุรี และค าส่ัง ท่ี 161/2556 ลง
วันท่ี 1 พ.ย. 2556 แต่งต้ังคณะท างานฯ พื้นท่ีเขตคลองสามวา  

2. ส านักส่ิงแวดล้อมได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมท้ังโครงการ จ านวน 95,000,000.-บาท  
ปี 2556 - 2557 จ านวน 20,000,000.- บาท  
ปี 2558 จ านวน 100,000.-บาท  
ปี 2559 ขอต้ังงบปี 2559 ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 74,900,000.-บาท  

3. คณะกรรมการจัดท าราคากลาง เสนอขอความเห็นชอบจ้างตามหนังสือท่ี กท 1106/2515 ลง
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบจ้างแล้ววันท่ี 4 มิถุนายน 2558  



23 
 

4. รับเอกสารประมูลฯ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2558  
5. ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัทเวิลด์ เดสคอน จ ากัด เป็นเงิน 94,600,000.-บาท อยู่ในระยะสัญญา 

สัญญาเลขท่ี 34/2559ลว. 24 ธ.ค. 2558 ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน เริ่มสัญญาเมื่อวันท่ี 25 ธ.ค. 2558ส้ินสุดสัญญา 
19 ต.ค. 2559 แบ่งออกเป็น 9 งวดงาน เบิกจ่ายค่างานงวดท่ี 1 แล้ว ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันท่ี 20 
กันยายน 2560 มีการขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง 

6. ก่อสร้างระยะท่ี 1 แล้วเสร็จ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ช่ือใหม่ว่าสวนสิริภิรมย์  
ท าพิธีเปิดสวนอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 

7 อยู่ระหว่างจัดท ารายงานผลการตรวจรับ เพื่อท าฎีกาเบิกจ่าย 
1.5 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะใต้ทางด่วนต่างระดับถนนกาญจนาภิเษก   
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส่ิงแวดล้อม 
เป้าหมาย ก่อสร้างสวนสาธารณะใต้ทางด่วนต่างระดับถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนพราน

นก-พุทธมณฑลสาย 4 (สวนทวีกาญจนา) เขตทวีวัฒนา พื้นท่ีประมาณ 20 ไร่ 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  (ระบุ) Now ท าจริง เห็นผลจริง 300 วัน 

   ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
.......  ปีเดียว - - 
.......  ต่อเนื่อง .. ปี (…………….) - - 

แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลา ประเภทเงินงบประมาณ ประเภทเงินนอกงบประมาณ   
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
ด าเนินการ งบด าเนินการ งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 

(พ.ศ.) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
2561  - - - - - 
         รวม - - - - - - 
 

สถานะงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด - ล้านบาท  

 งบประมาณท่ีใช้ไป - ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ - 

 จ าแนกเป็น  
 

แหล่งที่มา ประเภทงบประมาณ 
-  งบประมาณ กทม.  -  ล้านบาท -  งบลงทุน         -  ล้านบาท 
-  งบอุดหนุนรัฐบาล   -  ล้านบาท -  งบด าเนินการ   -  ล้านบาท 
-  อื่น ๆ                 -.  ล้านบาท  

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 30 
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- อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างสวน ก าหนดเปิดภายในปี พ.ศ. 2561 ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 90 วัน (29 มิถุนายน 2561 - 27 กันยายน 2561) รายละเอียดงาน 

- ก่อสร้างทางเดินวิ่ง ระยะทางประมาณ 330 ม.ได้ผลงาน 10 % 
- ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ลานพักผ่อน และลานทางเข้า 
- ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมบรรจบระบบจนใช้การได้ดี 
- ความคืบหน้าถมดินปรับระดับ ได้ผลงาน 25 %  
- งานก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ได้ผลงาน 25 % 
- งานระบบระบายน้ า ได้ผลงาน 10 % 
- งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ได้ผลงาน 10 % 
- ปัญหาอุปสรรคฝนตกเกือบทุกวัน ท าให้ไม่สามารถลงช้ันหินคลุกและบดอัดได้ 
- สรุปผลงานการก่อสร้าง ณ ตุลาคม 2561 ได้ผลงานรวม 20 % 
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1.6 โครงการพระปกเกล้าสกายพาร์ค 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักผังเมือง 
เป้าหมาย ก่อสร้างสวนสาธารณะลอยฟ้าอยู่ระหว่างสะพานพระปกเกล้าและสะพาน 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ขนาดพื้นท่ียาว 230 ม. กว้าง 8.5 ม.พื้นท่ีใต้สะพานจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ส าหรับ
ประชาชน 

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - 

   ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
.......  ปีเดียว - - 
.......  ต่อเนื่อง .. ปี (…………….) - - 

แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลา ประเภทเงินงบประมาณ ประเภทเงินนอกงบประมาณ   
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
ด าเนินการ งบด าเนินการ งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 

(พ.ศ.) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
2561  - - - - - 
2562  120   120  
         รวม - 120 - - 120 - 
 

สถานะงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด - ล้านบาท  

 งบประมาณท่ีใช้ไป - ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ - 

 จ าแนกเป็น  
 

แหล่งที่มา ประเภทงบประมาณ 
-  งบประมาณ กทม.  -  ล้านบาท -  งบลงทุน         -  ล้านบาท 
-  งบอุดหนุนรัฐบาล   -  ล้านบาท -  งบด าเนินการ   -  ล้านบาท 
-  อื่น ๆ                 -.  ล้านบาท  

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 5 
มีการปรับรูปแบบสวนสาธารณะและหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซึง่กรุงเทพมหานครได้

ออกแบบก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และน าเข้าสู่กระบวนการอีบิดด้ิงแล้ว  
1.7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักผังเมือง 
เป้าหมาย สร้างสวนสาธารณะสร้างบริเวณป้อมมหากาฬ พื้นท่ี 4-3-59.35 ไร-่งาน-ตารางวา

ต้ังอยู่บริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ติดกับถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
ทางด้านหลังมีก าแพงเมืองพระนครหลงเหลืออยู่ 
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สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   

   ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
.......  ปีเดียว - - 
.......  ต่อเนื่อง .. ปี (…………….) - - 

 
แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

 

ระยะเวลา ประเภทเงินงบประมาณ ประเภทเงินนอกงบประมาณ   
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
ด าเนินการ งบด าเนินการ งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 

(พ.ศ.) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
2561  - - - - - 
         รวม - - - - - - 
 

สถานะงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด - ล้านบาท  

 งบประมาณท่ีใช้ไป - ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ - 

 จ าแนกเป็น  
 

แหล่งที่มา ประเภทงบประมาณ 
-  งบประมาณ กทม.  -  ล้านบาท -  งบลงทุน         -  ล้านบาท 
-  งบอุดหนุนรัฐบาล   -  ล้านบาท -  งบด าเนินการ   -  ล้านบาท 
-  อื่น ๆ                 -.  ล้านบาท  
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28 
 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 
ด าเนินการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2561

ส านักการโยธาได้ปรับพื้นดินภายในน าดินมาปรับพื้นท่ีเพิ่มเติมยกระดับพื้นดินภายในให้สูงขึ้นบดอัดพื้นดินให้มี
ความหนาแน่นและปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณด้านข้างริมคลองโอ่งติดกับประตูระบายน้ าคลองหลอดเทพธิดา-
รามให้เช่ือมต่อกับสวนสาธารณะท่ีกทม.ก าลังปรับปรุง ส านักส่ิงแวดล้อมได้ปูหญ้า เพื่อจัดท าเป็นสวนสาธารณะ
ช่ัวคราวก่อน ส านักการโยธาติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างและปูทางเดินแอสฟัลท์ หลังจากนั้นจะเก็บรายละเอียดเนื้อ
งานให้เรียบร้อยเพื่อเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการได้ในวันท่ี 1 มิถุนายนเป็นต้นไป ส านักผังเมืองจัดท าป้าย
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของป้อมมหากาฬ งานท่ีต้องด าเนินการต่อไปคือการปรับปรุงตัวป้อม
มหากาฬและก าแพงซึ่งมีสภาพทรุดโทรมและต้องปรับปรุงเร่งด่วน เบ้ืองต้น ส านักผังเมืองได้หารือกบักรม
ศิลปากร เพื่อหาบริษัทผู้รับจ้างด าเนินการซ่อมแซม อีกท้ัง หารือแนวทางการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ระยะยาว 
โดยต้องออกแบบภายใต้แผนปฎิบัติการอนุรักษ์แลพัฒนาป้อมมหากาฬ แนวก าแพงเมืองและบริเวณโดยรอบ 
ตามแผนแม่บทของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  

2. กิจกรรมการจัดหาที่ดิน (ซ้ือ/เช่า/ขอใช้/แลกเปลี่ยน/รับบริจาค) จากหน่วยงาน
ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ 

อยู่ระหว่างส านักงานสวนสาธารณะด าเนินการก่อสร้าง ส ารวจและประสานการขอใช้พื้นท่ี
จากหน่วยงานอื่นในพืน้ท่ี 17 แห่ง ด าเนินการร้อยละ 52 

1. ที่ดินล าบึงพระยา ถ.ราษฎร์อุทิศ พื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา (เขตมีนบุรี)  

เรียกว่า "สวนพระยาภิรมย์" ด าเนินการร้อยละ 100 

 ส านักส่ิงแวดล้อมได้รับงบประมาณท้ังโครงการ จ านวน 30,000,000.-บาท 

 ปี 2557-2558 จ านวน 1,000,000.-บาท 

 ปี 2559 จ านวน 23,000,000.-บาท 

 ออกแบบแล้วเสร็จ เห็นชอบแล้วเมื่อวันท่ี 22 พ.ค. 2558 ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ  

บริษัท เจ. บราเธอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด วงเงิน 26,360,000.-บาท สัญญาเลขท่ี สสล.175/2558 ลงวันท่ี 25 

กันยายน 2558 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 22 พฤษภาคม 2559 แบ่งออกเป็น 10 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว  

8 งวด อยู่ระหว่างรายงานผล การตรวจรับงวดท่ี 9-10 และขอจัดสรรเงินส่วนท่ีขาด อยู่ระหว่างผู้รบัจ้าง

ด าเนินการก่อสร้างตามสัญญาและผว.กทม. ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาด าเนินการโครงการต่อเนื่องจาก 3 ปี 

(2557-2559) เป็น 4 ปี (2557-2560) ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด 
สวนพระยาภิรมย ์วันท่ี 30 มกราคม 2560 

2.สวนสาธารณะทางแยกต่างระดับวัชรพล เขตบางเขน (Dog park) (พื้นท่ี 34 ไร่)  
เรียกว่าสวนวัชราภิรมย์ ด าเนินการร้อยละ 100 

ส านักส่ิงแวดล้อมด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง ได้แก่ บริษัท เอ เอส เอ  
การช่างภายในวงเงินค่าก่อสร้างท้ังส้ิน 49,730,000.-บาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 240 วัน ขออนุมัติจ้างเหมาฯ 
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ตามสัญญาเลขท่ี สสล.161/2556 ลงวันท่ี 10 ก.ย. 2556 ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน ด าเนินก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เปิดให้ประชาชนใช้อย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 2558 ผู้ว่าราชการกรุงเทพ- 
มหานครเป็นประธานในพิธีเปิดสวนเมื่อวันท่ี 25 เม.ย. 2558 

3.ที่ดินสาธารณประโยชน์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 42 (โรงเรียนบางยี่ขัน) เขตบางพลัด (พื้นท่ี  
3 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา) เรียกสวนจรัญภิรมย ์ด าเนินการร้อยละ 100 

ส านักส่ิงแวดล้อมได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2556 จ านวน 8,000,000.-บาท ผู้รับ
จ้างแล้ว คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จ ากัด เป็นเงิน 7,898,000.-บาท สัญญาเลขท่ี สสล.109/2557 ลง
วันท่ี 21 ก.ค. 57 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 19 ต.ค. 57 ก่อสร้างแล้วเสร็จและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ท าพิธี
เปิดสวนอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2558  

4.สวนสาธารณะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง (พื้นที่ 6 ไร่) (ส านักงานเขต
ลาดกระบังด าเนินการ) ด าเนินการร้อยละ 100 

 ส านักงานสวนสาธารณะได้จัดสรรงบประมาณเป็น จ านวน 1,894,332.- บาท ให้แก่
ส านักงานเขตลาดกระบัง เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีแห่งนีใ้ห้เป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้มาใช้ออกก าลังกาย
และพักผ่อนหย่อนใจ  

5.ที่สาธารณะประโยชน์บริเวณซอยสุวินทวงศ์ 47 (วัดราษฎร์บ ารุง เขตหนองจอก) (พืน้ที่ 
7 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา) เรียกว่า สวนราษฎร์ภิรมย์ ด าเนินการร้อยละ 100 

 ส านักส่ิงแวดล้อมได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมท้ังโครงการ จ านวน 22,000,000.- บาท 
แบ่งเป็น 

 ปี 2556-2558 จ านวน 100,000.-บาท ปี 2559 จ านวน 8,884,000.-บาท 
 ปี 2560 ขอต้ังงบปี 2560 ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 13,016,000.-บาท 
 ประกวดราคาได้ผู้รับจ้างแล้วเมื่อ 21 พ.ย. 2557 ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัทมานะพร  

คอนสตรัคช่ัน จ ากัด เป็นเงิน 21,860,000.-บาท สัญญาเลขท่ี สสล.113/2558 ลงวันท่ี 6 พ.ค.2558 เริ่ม
สัญญาเมื่อวันท่ี 7 พ.ค. 2558 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 2 ธ.ค. 2558  

 - เบิกงบกันเหล่ือมปี 2558 เบิก 2559 
 - เบิกงบปี 2559 แล้ว 8,884,000.-บาท 
 - ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสม 12,876,000.-บาท 
 ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน ก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน 

ในพิธีเปิดสวนเมื่อวันท่ี 11 เม.ย.2560 
6. พื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา 

(ดอนเมือง)  ด าเนินการร้อยละ 100 

ด าเนินการในพื้นท่ีถนนช่างอากาศอุทิศ 4 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง ขนาดพื้นท่ี 0-3-33 

ไร-่งาน-ตารางวา กรมธนารักษ์อนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้พื้นท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็น

ประธานเปิดสวนอย่างเป็นทางการ วันท่ี 22 กันยายน 2559 
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7.สวนสาธารณะบึงล าไผ่(ถ.ประชาร่วมใจ เขตมีนบุรี) (พื้นที่ 78 ไร่ 2 งาน 57  
ตารางวา) ด าเนินการร้อยละ 100 

การก่อสร้างสวนดังกล่าวเป็นโครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “Now  
ท าจริง เห็นผลจริง 100 วัน” ส านักส่ิงแวดล้อมได้จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการรื้อย้าย
ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการสร้างสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร และได้จัดท าค าส่ัง ท่ี 160/2556 ลง
วันท่ี 1 พ.ย.2556 แต่งต้ังคณะท างานพิจารณาด าเนินการกับผู้บุรุกในพื้นท่ีสร้างสวนสาธารณะพื้นท่ีเขต 
มีนบุรีและค าส่ังท่ี 161/2556 ลงวันท่ี 1 พ.ย. 2556 แต่งต้ังคณะท างานฯ พื้นท่ีเขตคลองสามวา  
ส านักส่ิงแวดล้อมได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมท้ังโครงการ จ านวน 95,000,000.-บาทแบ่งเป็น 

ปี 2556 - 2557 จ านวน 20,000,000.- บาท 
ปี 2558 จ านวน 100,000.-บาท 
ปี 2559 ขอต้ังงบปี 2559 ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 74,900,000.-บาท 
- คณะกรรมการจัดท าราคากลางเสนอขอความเห็นชอบจ้างตามหนังสือท่ี กท1106/2515 ลง

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบจ้างแล้ววันท่ี 4 มิถุนายน 2558 รับเอกสาร
ประมูลฯ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2558 ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัทเวิลด์ เดสคอน จ ากัด เป็นเงิน 94,600,000.-
บาท สัญญาเลขท่ี 34/2559 ลว. 24 ธ.ค. 2558 ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน เริ่มสัญญาเมื่อวันท่ี 25 ธ.ค. 2558 
ส้ินสุดสัญญา 19 ต.ค. 2559 แบ่งออกเป็น 9 งวดงาน  

- ก่อสร้างระยะท่ี 1 แล้วเสร็จ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ช่ือใหม่ว่าสวนสิริภิรมย์  
ท าพิธีเปิดสวนอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 อยู่ระหว่างจัดท ารายงานผลการตรวจรับเพื่อ 
ท าฎีกาเบิกจ่าย  

8.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (เขตบางบอน) (พื้นที่ 100 ไร่) ผลด าเนินการร้อยละ 90 

- การก่อสร้างสวนดังกล่าวเป็นโครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “Now  
ท าจริง เห็นผลจริง 200 วัน”ส านักส่ิงแวดล้อมต้ังงบประมาณในเบ้ืองต้นในปีงบประมาณ 2555 เป็นจ านวนเงิน 
150,000,000.- บาท ได้จ้างสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นท่ีปรึกษาออกแบบและ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน 279,000,000.- บาท จึงขอเปล่ียนแปลงวงเงินด าเนินการจากเดิม 
150,000,000.-บาท เป็น 368,000,000.-บาท ออกแบบแล้วเสร็จ มีการปรับแก้ไขรูปแบบตามท่ีผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครให้ข้อเสนอแนะ และส่งรูปแบบและรายการก่อสร้างให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพิจารณา
เนื่องจากมีการเพิ่มเนื้องานการก่อสร้างและเพิ่มวงเงินการก่อสร้าง จากเดิม 150,000,000.-บาทเป็นเงิน 
368,000,000.-บาท และเปล่ียนแปลงระยะเวลาก่อสร้างจาก 160 วัน 
เป็น 600 วัน เพื่อด าเนินการให้ครบถ้วนตามโครงการ โครงการได้รับการอนุมัติจ้างตามหนังสือส านัก
ส่ิงแวดล้อมท่ี กท1106/2514 ลงวันท่ี19 พฤษภาคม 2558 และหนังสือส านักการคลังท่ี กท1305/3984 ลง
วันท่ี12 มิถุนายน 2558  

- ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด 366,550,000.-
บาท คณะกรรมการต่อรองลดลงเหลือเป็นเงิน 366,500,000.- บาท สัญญาเลขท่ี  
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สสล.33/2559 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2558 วงเงนิ 366,500,000.-บาท ส้ินสุดสัญญา 14 ส.ค. 2560 แบ่งเป็น 
20 งวดงาน เบิกจ่ายค่างวดงานท่ี 1-9 แล้ว  

- อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับงานงวดท่ี 10-15 
- ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 
- อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาสัญญา ตามหนังสือท่ี กท 0405/437 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2561 
- บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งท่ี 1) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2561 
 ซึ่งขยายระยะเวลาสัญญาเป็น 1,003 วัน ส้ินสุดสัญญา วันท่ี 21 กันยายน 2561 
- ขณะนี้ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างตามสัญญาท้ังโครงการได้ 98 %  
9. สวนบริเวณซอยเพชรเกษม ๖๙ (เขตบางแค) (พืน้ที่ ๗๐ ไร่) ด าเนินการร้อยละ 80 
- การก่อสร้างสวนดังกล่าวเป็นโครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “Now  

ท าจริง เห็นผลจริง 200 วัน”ส านักส่ิงแวดล้อมได้ด าเนินการท าสัญญาเช่าพื้นท่ีจากส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์เริ่มสัญญาเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2556 รวมระยะเวลาเช่า 30 ปี จ่ายค่าเช่าเป็นรายปี 

อัตราค่าเช่าปี 2557 จ านวน 6,300,000.-บาท  

- ส านักส่ิงแวดล้อมได้รับงบประมาณท้ังโครงการ จ านวน 210,000,000.- บาท แบ่งเป็น 

- ปี 2557-2558 จ านวน 1,000,000.-บาท  

- ปี 2559 จ านวน 1,000,000.-บาท 

- ขอต้ังงบปี 2560 ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 208,000,000.-บาท  

- ได้ผู้รับจ้าง คือ บ.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จ ากัด เป็นเงิน 209,100,000.-บาท  

สัญญาเลขท่ี สสล.56/2560 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 ระยะเวลา

ก่อสร้าง 360 วัน แบ่งออกเป็น 10 งวดงาน ขณะนี้ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างตามสัญญาความคืบหน้า 

ในการก่อสร้างร้อยละ 60 

10. สวนสาธารณะภายในสถานพีัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียน

ชายทะเล) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนบางขุนเทียนชายทะเล เขตบางขุนเทียน 

(พื้นที่ 37 ไร่) ด าเนินการร้อยละ 2 

กรุงเทพมหานครได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2556 ได้รับงบประมาณท้ังโครงการจ านวน 

115,000,000.- บาท 

ปี 2557-58 จ านวน 1,000,000.-บาท 

ปี 2559 จ านวน 1,000,000.-บาท 

ขอต้ังงบปี 2560 ส่วนท่ีเหลือจ านวน 113,000,000.-บาท 
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-ได้ผู้รับจ้างออกแบบแล้วคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเงิน 

2,750,000.-บาท สัญญาเลขท่ี สสล.44/2559 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 จะแล้วเสร็จวันท่ี 28 เมษายน 2559 

จัดกิจกรรมประชาคมระดมสมองชุมชนในโครงการจ้างท่ีปรึกษาออกแบบสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนา

ท่ีดินกรุงเทพมหานคร ณ วัดปทีบผลีพล ถ.บางขุนเทียนชายทะเล วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2559 จัดท าราคากลาง

ต้นไม้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 29 พ.ย.59  

-ชะลอรายงานผลการลงประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประมูล 

และขอความเห็นชอบจ้างเหมาเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงิน การคลัง และติดตาม

งบประมาณ มีข้อสังเกตให้ตรวจสอบการอนุญาตการใช้ท่ีดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ 

-ติดตามผลการด าเนินงานการจัดท า MOU ปัจจุบันกรมธนารักษ์มีหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี  

กค 0315/10740 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้ท่ีราชพัสดุให้กรุงเทพมหานคร

ทราบโดยกรมธนารักษ์มีหนังสือท่ี กค0314/1784 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560  

ขอคืนพื้นท่ีแปลงดังกล่าวจากกรมพัฒนาท่ีดินภายใน 30 วัน แล้วจากนั้นจะมีหนังสือแจ้งให้กรุงเทพมหานคร

ขอใช้ท่ีราชพัสดุแปลงดังกล่าวเพื่อก่อสร้างสวนต่อไป 

-กรมพัฒนาท่ีดินส่งคืนพื้นท่ีให้กรมธนารักษ์ เพื่อท าบันทึกข้อตกลงสัดส่วนพื้นท่ีระหว่าง

กรุงเทพมหานคร จ านวน 37 ไร่ กับกรมพัฒนาท่ีดิน 13 ไร่  

-จัดท าหนังสือคืนเงินเนื่องจากคาดการณ์แล้วไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันวันท่ี  

30 กันยายน 2561 ตามหนังสือท่ี กท 1106/1561 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2561 เนื่องจากการใช้ท่ีดินก่อสร้าง

สวนสาธารณะยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ท่ีราชพัสดุ และจากการประชุมหารือ 3 ฝ่าย คือ กรมธนารักษ์ 

กรมพัฒนาท่ีดิน และกรุงเทพมหานคร มีมติให้กรมพัฒนาท่ีดินคืนพื้นท่ีไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ และ 

ท าหนังสือบันทึกข้อตกลงให้กรุงเทพมหานครใช้ก่อสร้างสวนสาธารณะให้กรมธนารักษ์ก่อน ซึ่งกรมธนารักษ ์

จะมอบกลับคืนให้กรุงเทพมหานครเพื่อด าเนินการต่อไป  

- กรมธนารักษ์มีหนังสือท่ี กค 0314/4150 ลงวันท่ี27 มีนาคม 2561 แจ้งการใช้ท่ีดิน 

- ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอใช้ท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี 1044 เนื้อที่ 37-0-00 ไร-่

งาน-ตารางวา โดยจัดท าแบบขอใช้ท่ีราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กรมธนารักษ์พิจารณา

การขอใช้ท่ีดิน 

11. สวนสาธารณะซอยสุขสวัสด์ิ 30 แยก 8 เขตราษฎร์บูรณะ (พื้นที่ 65 ไร่ 24  

ตารางวา) ผลการด าเนินการร้อยละ - 

- ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะอยู่ระหว่างเจรจาตกลงค่าชดเชยให้กับผู้เช่าและผู้อยู่อาศัยเดิม 

- หยุดด าเนินการเจรจาไม่ส าเร็จ 
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12. ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณโคกบ่าวสาว (เขตบางเขน-คันนายาว) (พื้นที่ 43 ไร่) 

ผลการด าเนินการร้อยละ - 

ส านักส่ิงแวดล้อมได้เข้าตรวจสอบพื้นท่ีแล้ว พบว่า  

 - เขตบางเขน มีพื้นท่ีประมาณ 20 ไร่ มีผู้บุกรุก 193 หลังคาเรือน (1,028 คน) 

 - เขตคันนายาวแบ่งเป็น 4 แปลง พื้นท่ี 14 ไร่ 1 แปลง และอีก 3 แปลงๆ ละ 3ไร่  

มีผู้บุกรุกประมาณ 60 หลังคาเรือน อยู่ระหว่างด าเนินการเจรจาผู้บุกรุก 

- หยุดด าเนินการเจรจาไม่ส าเร็จ 

13. ที่สาธารณประโยชน์บริเวณถนนเชื่อมคลองมอญ (แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง) 

(พื้นที่ 19 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา) ผลการด าเนินการร้อยละ - 

- ส านักงานเขตลาดกระบังได้ออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.) แล้ว 

- หยุดด าเนินการ 

14. ที่ดินบ่อฝังกลบขยะ แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง (พื้นที่ 174 ไร่) ผลด าเนินการ

ร้อยละ 2 

ขณะนี้ส านักส่ิงแวดล้อมอยู่ระหว่างการประสานกับกรมธนารักษ์และธนาคารต่างๆ เพื่อขอ

ทราบราคาประเมินท่ีดินแปลงนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

15. ที่สาธารณประโยชน์ แขวงท่าแร้ง (หนองจรเข้บัว) เขตบางเขน (พื้นที่ 21 ไร่ 1 งาน 

21 ตารางวา) (ส านักงานเขตบางเขนด าเนินการ) ผลด าเนินการร้อยละ 2 

 - ส านักส่ิงแวดล้อมอยู่ระหว่างประสานงานกับส านักเขตบางเขนเรื่องทางเข้า-ออกและอยู่ใน

ระหว่างประสานงานกับส านักงานเขตบางเขน เพื่อออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.) และด าเนินการ

ส ารวจ ออกแบบเพื่อจัดสร้างเป็นสวนสุขภาพเพื่อให้บริการแก่ชุมชน 

 - อยู่ระหว่างการออกแบบ โดยส านักงานเขตบางเขนเป็นผู้รับผิดชอบ 

16. ที่สาธารณประโยชน์ ซอยอ่อนนุช 46 เขตสวนหลวง (พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 27 ตาราง

วา) (ส านักงานเขตสวนหลวงด าเนินการ)  ผลการด าเนินการร้อยละ - 

- ส านักงานเขตสวนหลวงอยู่ระหว่างด าเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงเป็น

สวนสาธารณะ 

- หยุดด าเนินการ 

17. ที่ดินแขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย พืน้ที่ 6 ไร่ ผลการด าเนินการร้อยละ - 

- อยู่ระหว่างส านักการระบายน้ าขออนุมัติจ้างในการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียใต้ดิน  

และพื้นท่ีบนดินจะคาดว่าจะออกแบบให้เป็นสวนสาธารณะอยู่ระหว่างการออกแบบ 
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- หยุดด าเนินการเนื่องจากเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินสร้างเป็นส านักงานเขตบางกอก

น้อย 

3. โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่สเีขียวในรูปแบบสวน ประกอบด้วย 29 โครงการ

ย่อย ด าเนินการร้อยละ 100 

หน่วยงานรับผิดชอบ 50 ส านักงานเขต และส านักงานสวนสาธารณะ 
เป้าหมาย 750 ไร่               
x สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ระบุ) -       

ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(ลบ.) 

ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
..../...  ปีเดียว 34.10 - 
.......  ต่อเนื่อง - - 

 

แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(พ.ศ.) 

ประเภทเงินงบประมาณ 
ประเภทเงินนอก

งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ใช้ไป 

งบด าเนินการ 
(ล้านบาท) 

งบลงทุน 
(ล้านบาท) 

งบด าเนินการ 
(ล้านบาท) 

งบลงทุน 
(ล้านบาท) 

รวมทั้งสิ้น 
 

2561 34.10 - - - 34.10 34.09 
         รวม 34.10 - - - 34.10 34.09 
 

สถานะงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด 34.1 ล้านบาท  

 งบประมาณท่ีใช้ไป 34.09 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 99.97 

 จ าแนกเป็น  
 

แหล่งที่มา ประเภทงบประมาณ 
-  งบประมาณ กทม.  34.1   ล้านบาท -  งบลงทุน - ล้านบาท 
-  งบอุดหนุนรัฐบาล   - ล้านบาท -  งบด าเนินการ   34.09 ล้านบาท 
-  อื่น ๆ                 - ล้านบาท  

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 

ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส่ิงแวดล้อมร่วมกับส านักงานเขตด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา

พื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มเติมในปี 25613 มเีป้าหมายปีการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
                                                             
3 ปี 2560 มีเป้าหมายปีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแหง่ใหม่ 950 ไร่ ระหว่างปีส านักสิ่งแวดล้อมขอปรับลดเป้าหมายลงเหลือ 750 ไร่ ด าเนินการเพิ่มได้ 
377 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,271 ไร่ 3 งาน 43.78 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 169.58 ปี 2560 กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะ/สวนหย่อม จ านวน 
7,640 แหง่ คิดเป็นพื้นที่ 36,549,921.55 ตารางเมตร สัดส่วนต่อประชากร 6.43 ตร.ม./คน หรือร้อยละ 2.33 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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แห่งใหม่ 750 ไร่ ด าเนินการได้ 363 แห่ง คิดเป็นพื้นท่ี 1,248 ไร่ 3 งาน 23.13 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 166.51 

เทียบจากเป้าหมาย ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะ/สวนหย่อม จ านวน 7,967 แห่ง  

คิดเป็นพื้นท่ี 38,082,333.03 ตารางเมตร สัดส่วนต่อประชากร 6.70 ตร.ม./คน หรือร้อยละ 2.43  

ของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

4.ปรับปรุงฟื้นฟพูื้นที่สาธารณะสีเขียวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ประกอบด้วย ๙ โครงการย่อย รวมกิจกรรมถนนต้นไม้สายอัตลักษณ์ ด าเนินการร้อยละ ร้อยละ 92.59 

หน่วยงานรับผิดชอบ 50 ส านักงานเขต และส านักงานสวนสาธารณะ 
เป้าหมาย 10,000 ต้น               
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ระบุ) Now ท าจริง เห็นผลจริง 

100/200/300 วัน               

ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(ลบ.) 

ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
..../...  ปีเดียว - - 
.......  ต่อเนื่อง - - 

 

แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(พ.ศ.) 

ประเภทเงินงบประมาณ 
ประเภทเงินนอก

งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ใช้ไป 

งบด าเนินการ 
(ล้านบาท) 

งบลงทุน 
(ล้านบาท) 

งบด าเนินการ 
(ล้านบาท) 

งบลงทุน 
(ล้านบาท) 

รวมทั้งสิ้น 
 

2561 - - - - - - 
         รวม - - - - - - 
 

สถานะงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด - ล้านบาท  

 งบประมาณท่ีใช้ไป - ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ - 

 จ าแนกเป็น  
 

แหล่งที่มา ประเภทงบประมาณ 
-  งบประมาณ กทม.  -   ล้านบาท -  งบลงทุน - ล้านบาท 
-  งบอุดหนุนรัฐบาล   - ล้านบาท -  งบด าเนินการ   - ล้านบาท 
-  อื่น ๆ                 - ล้านบาท  

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 92.59 

ส านักงานสวนสาธารณะ ร่วมกับส านักงานเขตด าเนินกิจกรรมในการปลูกต้นไม้ยนืต้นในพื้นท่ี

ท่ัวกรุงเทพมหานคร โดยด าเนินโครงการ/กิจกรรมย่อยๆ จ านวน 9 กิจกรรม โครงการส าคัญตามนโยบาย 
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ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพรรณ์ไม้สวยด าเนินการแล้วเสร็จใน 3 เส้นทาง  

รวมระยะทาง 40 กิโลเมตร ประกอบด้วย บริเวณถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ถนนสุขุมวิท และถนนวิภาวดี

รังสิต คิดเป็นร้อยละ 33.33 และถนนท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 6 สายคือ ถนนมิตรไมตรี  

ถนนบรมราชชนนี ถนนรัชดาภิเษก ถนนศรีอยุธยา ถนนเลียบคลองมดตะนอย และถนนหทัยราษฎร์ รวมปลูก

ไม้ยืนต้นแล้วจ านวน 113,212 ต้น บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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เป้าประสงค์ท่ี ๒.2.1.2  อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นท่ีสีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีของกรุงเทพ- 
มหานคร จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 

- ขนาดพื้นท่ีสีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดีของเมือง ต่อประชากรท่ีเพิ่มข้ึน  219.6 ล้านตร.ม. 
(137,250 ไร่) (38.66 ตร.ม./คน) 

ผลด าเนินงาน ขนาดพื้นท่ีสีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดีของเมือง ต่อประชากรเพิ่มเป็น 
188.76 ล้านตร.ม. และคิดเป็นร้อยละ 85.96 
ระบุฐานข้อมูลที่จ าเปน็ส าหรับประเมินตัวชี้วัดเป้าประสงค์ท่ีควรมี ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลประชากรท่ีแท้จริงซึ่งเข้ามาใช้พื้นท่ีกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วยประชากร 
ตามทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝงแบบเช้าไปเย็นกลับ ประชากรแฝงท่ีไม่มีทะเบียนบ้านในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และคนต่างด้าว (ถูกต้องและผิดกฎหมาย) ข้อมูลดังกล่าวควรให้ส านักปกครองและทะเบียน 
ส านักปลัดกรุงเทพมหานครด าเนินการศึกษาเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงเดียวกัน 

2) ราคาประเมินท่ีดินในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน 

 

สถานะของโครงการ/กิจกรรมภายใต้เป้าประสงค์   
 

โครงการ/กิจกรรม 
ท้ังหมด 26 โครงการ/
กิจกรรม 

-  ยกเลิก - โครงการ/กิจกรรม 
-  ชะลอ - โครงการ/กิจกรรม 
-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 26 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0 

-  ใช้งบประมาณ 6 
โครงการ/กิจกรรม 
-  ไม่ใช้งบประมาณ 20
โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญท่ีส่งผลต่อเป้าประสงค์ จ านวน 18 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 69.23 
1.กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพันธุ์ไมแ้ละสวนสาธารณะ 

1.1 กิจกรรมรวบรวมการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวและส ารวจพื้นท่ีสีเขียวที่เพิ่มขึ้นของส านักงานเขต 50 เขต และส านักงาน
สวนสาธารณะตามฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครรวม 17 กิจกรรม
ย่อย  

1.2 กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลไม้ยืนต้นกรงุเทพมหานคร 
 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเป้าประสงค์ท่ี ๒.2.1.2 
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด 10.0246  ล้านบาท  

  งบประมาณท่ีใช้ไป 10.0246 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 

 จ าแนกเป็น  
 

แหล่งที่มา ประเภทงบประมาณ 
-  งบประมาณ กทม.  10.0246 ล้านบาท -  งบลงทุน         -  ล้านบาท 
-  งบอุดหนุนรัฐบาล   -  ล้านบาท -  งบด าเนินการ   10.0246 ล้านบาท 
-  อื่น ๆ                 -  ล้านบาท  
สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของเป้าประสงค์ท่ี ๒.2.1.2 
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การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรกัษาพื้นท่ีสีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีของกรุงเทพมหานคร 
ตามเป้าประสงค์ท่ี ๒.2.1.2 ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 2561 ผลักดัน 5 มาตรการไปสู่
การปฏิบัติ รวม 26 โครงการ/กิจกรรมส่งผลต่อความส าเร็จของตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์รวม 18 โครงการ
กิจกรรม ผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 100  

การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียว กรุงเทพมหานคร(มาตรการที่ 5) ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดส่งผลกระทบต่อความส าเร็จต่อตัวชี้วัดหลักของประเด็นยุทธศาสตร์โดยตรง ซึ่งใน 
ปี 2561 กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีสีเขียวภาพรวม 12,798 แห่ง คิดเป็นพื้นท่ี 188.759.918.14 ตร.ม. 
(117,974-3-79.54 ไร่-งาน-ตร.วา) คิดเป็น 33.14 ตร.ม./คนหรือร้อยละ 12.03 ของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
นอกจากนี้ยังมีการพฒันาระบบฐานข้อมูลไม้ยืนต้นกรุงเทพมหานครต้นแบบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
ไม้ยืนต้นในพืน้ท่ีของกรุงเทพมหานครซึง่ด าเนิการในพื้นท่ีน าร่องเรียบร้อยแล้ว  

นอกจากนี้การด าเนินมาตรการการสร้างองค์ความรู้จิตส านึกและความตระหนักให้แก่ภาค
ส่วนต่างๆ ต่อความส าคัญของพื้นท่ีสีเขียวของเมือง (มาตรการที่ ๒) การผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาพื้นท่ีสีเขียว (มาตรการที่ 3) และ การพัฒนาและผลักดันยกระดับขีดความสามารถ
บุคลากรกรุงเทพมหานครในการจัดการพื้นท่ีสีเขียวของเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 
(มาตรการที่ 4) ท่ีผ่านมาเกิดผลในทางอ้อมเท่านั้น เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานด าเนินการยังเป็น
กิจกรรมเดิมๆ ซึ่งทิศทาง ความเหมาะสม ไม่ชัดเจน และไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ แต่มาตรการ
ดังกล่าวมีความส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการให้เกิดความยั่งยืน แต่หากมีการบูรณาการการท างานระหว่าง
หน่วยงานท่ีเหมาะสมเป็นเอกภาพจะท าให้อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นท่ีสีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดี 
ของเมืองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในส่วนการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมอนุรักษร์ักษาและฟื้นฟูพืน้ท่ีสีเขียวของเมืองและผลักดันให้มีผลใช้บังคับอย่างเคร่งครัด 
(มาตรการที่ 1) เป็นมาตรการส าคัญท่ีสุดซึ่งจะถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
พื้นท่ีสีเขียวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังคงติดขัดในเงื่อนไขการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นน าไปใช้ขับเคล่ือน
ความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ  

สรุปการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นท่ีสีเขียวเพื่อรกัษาสภาพแวดล้อมท่ีดีของกรุงเทพมหานคร
ในปี 2561 ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดีของเมือง คิดเป็น 188.76 ล้านตร.ม. และคิดเป็น 
ร้อยละ 85.96 ของเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
การด าเนินมาตรการ 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
๑.ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
อนุรักษ์รักษาและฟื้นฟพูื้นท่ีสีเขียว
ของเมืองและผลักดันให้มีผลใช้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่มีการด าเนินการจัดท าโครงการกิจกรรม
เพื่อผลักดันมาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเนื่องจากติดขัดเงื่อนไขการ
กระจายอ านาจ 

งบประมาณโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนมาตรการได้รับ - บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป - ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ - จ าแนกเป็น  
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มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
บังคับอย่างเคร่งครัด -งบประมาณ กทม - ล้านบาท   

-งบอุดหนุนรัฐบาล - ล้านบาท    
-งบลงทุน - ล้านบาท 
-งบด าเนินการ  - ล้านบาท 
- อื่น ๆ - ล้านบาท    

โครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 
ท่ีด าเนินการ จ านวน - โครงการ/
กิจกรรม 

-  ใช้งบประมาณ - โครงการ/
กิจกรรม 
-  ไม่ใช้งบประมาณ - โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งผลต่อตัวชี้วัด จ านวน - โครงการ/กิจกรรม 
๒.สร้างองค์ความรู้จิตส านึกและ
ความตระหนักให้แก่ภาคส่วนต่างๆ 
ต่อความส าคัญของพื้นท่ีสีเขียวของ
เมือง 

การสร้างองค์ความรู้จิตส านึกและความตระหนักให้แก่ภาคส่วน
ต่างๆ กรุงเทพมหานครด าเนินการ ๔ โครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของพื้นท่ีสีเขียวของเมือง ประกอบด้วย ๑) 
อบรมวิชาการเกษตรส าหรับประชาชนเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีดีของกรุงเทพ- 
มหานคร ๒) โครงการอุทยานผีเส้ือและแมลง ๓) จัดท าหนังสือสวนและ
ต้นไม้ 2561 และจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสวนและต้นไม้ 
แก่สาธารณชน และ ๔) กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การใช้บริการสวนสาธารณะประจ าปี 2561 ผลด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น
ส่งผลทางอ้อมต่อความส าเร็จของตัวชี้วัดหลักเท่านั้นไม่ส่งผลโดยตรง 
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

-งบประมาณ กทม 1.80๔ ล้านบาท   
-งบอุดหนุนรัฐบาล - ล้านบาท    
-งบลงทุน - ล้านบาท 
-งบด าเนินการ  1.80๔ ล้านบาท 

      -อื่น ๆ - ล้านบาท    
โครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 
ท่ีด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ/
กิจกรรม 

-  ใช้งบประมาณ 3 โครงการ/
กิจกรรม 
-  ไม่ใช้งบประมาณ 1 โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งผลต่อตัวชี้วัด จ านวน - โครงการ/กิจกรรม 
๓.ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาพื้นท่ีสีเขียว 

การผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอนุรักษฟ์ื้นฟแูละรักษาพื้นท่ี 
สีเขียวด าเนินการ ๓ โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) โครงการศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขตจอมทอง ๒) กิจกรรมแจกกล้าไม้ และ  
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มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
๓) ค่าใช้จ่ายโครงการตกแต่งเมือง ซึ่งผลด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมมีผลทางอ้อมไม่ส่งผลโดยตรง ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

-งบประมาณ กทม ๗.๐๔ ล้านบาท   
-งบอุดหนุนรัฐบาล - ล้านบาท    
-งบลงทุน - ล้านบาท 
-งบด าเนินการ ๗.๐๔ ล้านบาท 

      -อื่น ๆ - ล้านบาท    
โครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 
ท่ีด าเนินการ จ านวน ๓โครงการ/
กิจกรรม 

-  ใช้งบประมาณ ๒ โครงการ/
กิจกรรม 
-  ไม่ใช้งบประมาณ ๑ โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งผลต่อตัวชี้วัด จ านวน - โครงการ/กิจกรรม 
๔.พัฒนาและผลักดันยกระดับ 
ขีดความสามารถบุคลากร
กรุงเทพมหานครในการจัดการพื้นท่ี
สีเขียวของเมืองให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

การพัฒนา ผลักดันเพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากร
กรุงเทพมหานครในการจัดการพื้นท่ีสีเขียวของเมืองให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนมีโครงการอนุรกัษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนอง
พระราชด าริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2561 เป็นโครงการส าคัญซึ่งมีการ
ส ารวจพรรณพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์พันธุกรรมภายในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบ
มีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อไม้หายากของไทยส าหรับแจกจ่ายผู้ท่ีมีความ
สนใจ การจัดท าเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูล อพ.สธ.- กทม. จัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นพื้นท่ีเขต ส านักงานเขตมีการบันทึกฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นท่ีเขต สร้างเครือข่าย
โรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์ 292 
แห่ง อบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับเจ้าหน้าท่ีจากส านักงานเขต 50 
เขต และร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการทรัพยากรไทย ส่งผลให้ปัจจุบันมีพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์
พันธุกรรมภายในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครในระบบฐานข้อมูล 135 ชนิด 
จ านวน 1,871 ต้น 

-งบประมาณ กทม 1.1809 ล้านบาท   
-งบอุดหนุนรัฐบาล - ล้านบาท    
-งบลงทุน - ล้านบาท 
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มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
-งบด าเนินการ 1.1809 ล้านบาท 
-อื่น ๆ - ล้านบาท    

โครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 
ท่ีด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ/
กิจกรรม 

-  ใช้งบประมาณ 1 โครงการ/
กิจกรรม 
-  ไม่ใช้งบประมาณ - โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งผลต่อตัวชี้วัด จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม 
๕.พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล
พื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียว กรุงเทพมหานคร
ผลักดัน ๑๘ โครงการ/กิจกรรมย่อย ซึง่ในการจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านพันธุ์ไม้และสวนสาธารณะ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

-การรวบรวมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและส ารวจพื้นท่ีสีเขียว 
ท่ีเพิ่มข้ึนของส านักงานเขต 50 เขต และส านักงานสวนสาธารณะ 
ตามฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร (17 กิจกรรมย่อย) คิดเป็นร้อยละ 100  
ปี 2561 กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีสีเขียวภาพรวม 12,798 แห่ง  
คิดเป็นพื้นท่ี 188.759.918.14 ตร.ม. (117,974-3-79.54 ไร่-งาน-ตร.
วา) คิดเป็น 33.14 ตร.ม./คนหรือร้อยละ 12.03 ของพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร หากพิจารณาแบ่งตามประเภท 

-สวนรวม 7,967 แห่งคิดเป็นพื้นท่ี 38,082,333.03 ตร.ม.(23,801-
1-83.26 ไร่-งาน-ตร.วา) คิดเป็น 6.70 ตร.ม./คน หรือ  
ร้อยละ 2.43 ของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

-พื้นท่ีสีเขียวอื่นๆ ท่ีไม่ใช่สวนรวม 4,831 แห่ง คิดเป็นพื้นท่ี
150,677,585.11 ตร.ม.(94,173-1-96.28 ไร่-งาน-ตร.วา)  
คิดเป็น 26.53 ตร.ม./คน 

-การพัฒนาฐานข้อมูลไม้ยืนต้นกรุงเทพมหานครคิดเป็น 
ร้อยละ 100 ปัจจุบันจัดท าโปรแกรมฐานข้อมูลไม้ยืนต้นต้นแบบพร้อม
การส ารวจไม้ยืนต้นในพื้นท่ีน าร่องน าข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งจะได้มีการปรับปรุงระบบและจัดเก็บข้อมูลต้นไม้ในปีถัดไป 

โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดส่งผลกระทบต่อความส าเร็จโดยตรง
ตัวชี้วัดหลักของประเด็นยุทธศาสตร์ 

งบประมาณโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนมาตรการได้รับ - บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป - ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ - จ าแนกเป็น 

-งบประมาณ กทม - ล้านบาท   
-งบอุดหนุนรัฐบาล - ล้านบาท    
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มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
-งบลงทุน - ล้านบาท 
-งบด าเนินการ  - ล้านบาท 
-อื่น ๆ - ล้านบาท    

โครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 
ท่ีด าเนินการ จ านวน 18 
โครงการ/กิจกรรม 

-  ใช้งบประมาณ - โครงการ/
กิจกรรม 
-  ไม่ใช้งบประมาณ 18 โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งผลต่อตัวชี้วัด จ านวน 18 โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญที่ส่งผลต่อ 
มาตรการที่ 2 สร้างองค์ความรู้ จิตส านึกและความตระหนักให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ต่อความส าคัญของพื้นท่ี 
สีเขียวของเมือง 

1.อบรมวิชาการเกษตรส าหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส่ิงแวดล้อม 
เป้าหมาย อบรมความรู้ด้านการเกษตรแก่ประชาชนท่ัวไป จ านวน 5 หลักสูตร (หลักสูตร 

ท่ี 1-3 หลักสูตรละ 2 รุ่นๆ ละ 50 คน และหลักสูตรที่ 4-5 หลักสูตรละ 1 รุ่นๆ ละ 50 คน) และเจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการ 10 คน รวมผู้ร่วมโครงการท้ังส้ิน 410 คน  

X สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ระบุ) ..............         

ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(ลบ.) 

ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 

.....ปีเดียว 0.1681 0.1681 

.......  ต่อเนื่อง (ระบุปี .....-.....)   
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แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลา ประเภทเงินงบประมาณ ประเภทเงินนอกงบประมาณ     
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
ด าเนินการ งบด าเนินการ งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 

(พ.ศ.) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
2561 0.1681 - - - 0.1681 0.1681 
รวม 0.1681 - - - 0.1681 0.1681 

สถานะงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด 0.1681 ล้านบาท  

 งบประมาณท่ีใช้ไป 0.1681 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 100 

 จ าแนกเป็น  
 

แหล่งที่มา ประเภทงบประมาณ 
-  งบประมาณ กทม. 0.1681 ล้านบาท -  งบลงทุน         .......-... ล้านบาท 
-  งบอุดหนุนรัฐบาล   ....-.....   ล้านบาท -  งบด าเนินการ 0.1681 ล้านบาท 
-  อื่น ๆ                 .....-.....   ล้านบาท  

ผลการด าเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
ปี 2561 กรุงเทพมหานครจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรส าหรับประชาชนเพื่อสร้าง

พันธมิตรและความตระหนักของประชาชนในการร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดีของเมือง ประกอบด้วย 5 
หลักสูตร รวม 8 รุ่นคือ  

1. หลักสูตรการบ ารุงรักษาท่ีมนุษย์พึงปฏิบัติต่อต้นไม้ รุ่นท่ี 1 วันท่ี 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 55 คน ผ่านการอบรมคิดเป็นร้อยละ 96.36 รุ่นท่ี 2 วันท่ี 5 - 7 มิถุนายน 2561 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 50 คน ผ่านการอบรมคิดเป็นร้อยละ 100  

2. หลักสูตรการปลูกและดูแลไม้ดอกไม้ประดับ รุ่นท่ี 1 วันท่ี 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 58 คน ผ่านการอบรมคิดเป็นร้อยละ 93.10 รุ่นท่ี 2 วันท่ี 2 วันที 2 - 4 พฤษภาคม 
2561 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 50 คน ผ่านการอบรมคิดเป็นร้อยละ 100  

3. หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช รุ่นท่ี 1 วันท่ี 17 - 19 มีนาคม 2561 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
55 คน ผ่านการอบรมคิดเป็นร้อยละ 96.36 รุ่นท่ี 2 วันท่ี 19 - 21 พฤษภาคม 2561 จ านวน 
ผู้เข้ารับการอบรม 53 คน ผ่านการอบรมคิดเป็นร้อยละ 100  

4. หลักสูตรพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ วันท่ี 9 - 11 มีนาคม 2561 จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 56 คน ผ่านการอบรมคิดเป็นร้อยละ 100  

5. หลักสูตรการท าการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง วันท่ี 15 - 17 มิถุนายน 2561 จ านวน 
ผู้เข้ารับการอบรม 59 คน ผ่านการอบรมคิดเป็นร้อยละ 100  

ผู้เข้ารับการอบรมรวมทุกหลักสูตร 413 คน ได้รับความรู้ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 98.23 
มาตราการที่ ๔ พัฒนาและผลักดันยกระดับขีดความสามารถบุคลากรกรุงเทพมหานครในการจัดการพื้นท่ี 
สีเขียวของเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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๑.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชด าริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2561 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส่ิงแวดล้อม 
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เป้าหมาย  
1. ด าเนินกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพชืในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. ด าเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
3. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี 
X สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ระบุ) ..............         

ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(ลบ.) 

ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 

.....ปีเดียว 1.1809  

.......  ต่อเนื่อง (ระบุปี .....-.....)   
แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

 

ระยะเวลา ประเภทเงินงบประมาณ ประเภทเงินนอกงบประมาณ     
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
ด าเนินการ งบด าเนินการ งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 

(พ.ศ.) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
2561 1.1809 - - - 1.1809 1.1809 
รวม 1.1809 - - - 1.1809 1.1809 

สถานะงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด 1.1809 ล้านบาท  

 งบประมาณท่ีใช้ไป 1.1809 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 100 

 จ าแนกเป็น  
 

แหล่งที่มา ประเภทงบประมาณ 
-  งบประมาณ กทม. 1.1809 ล้านบาท -  งบลงทุน         .......-... ล้านบาท 
-  งบอุดหนุนรัฐบาล   ....-.....   ล้านบาท -  งบด าเนินการ 1.1809 ล้านบาท 
-  อื่น ๆ                 .....-.....   ล้านบาท  

ผลการด าเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส่ิงแวดล้อม และส านักงานเขต ด าเนินการส ารวจพืชควรค่า 

แก่การอนุรักษ์พันธุกรรมภายในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร และท าการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันโดยปัจจุบันมีพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์พันธุกรรมภายในพื้นท่ีกรงุเทพมหานครในระบบฐานข้อมูล 135 
ชนิด จ านวน 1,871 ต้น ส านักพัฒนาสังคมด าเนินการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อกล้วยไม้หายากของไทยส าหรับ
แจกจ่ายผู้ท่ีมีความสนใจ เช่น เข็มแสด ช้างพลายเอื้องแปรงสีฟัน ฯลฯ จ านวน 41,000 ต้น 

การจัดท าเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูล อพ.สธ.- กทม. ตามเว็บไซด์
www.bangkok.go.th/rspgbma และจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นพื้นท่ีเขต ส านักงานเขตมีการบันทึก
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นท่ีเขต  

โรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์ 292 แห่ง  
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อบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับเจ้าหน้าท่ีจากส านักงานเขต 50 เขต จ านวน 3 ครั้ง 

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพ
มากล้นมีให้เห็น ระหว่างวันท่ี 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี 
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มาตรการที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
1. กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพันธุไ์ม้และสวนสาธารณะ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส่ิงแวดล้อมและส านักงานเขต 

เป้าหมาย  
1.ส ารวจ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล รายงานและพัฒนาฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวตามแผนแม่บท

พื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบด้วย ๑๐ ประเภท คือ สวนสาธารณะ/สวนหย่อม  
สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหล่งน้ า ท่ีลุ่ม ท่ีว่าง พื้นท่ีไม้ยืนต้น พื้นท่ีเกษตรกรรม พืน้ท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
และพื้นท่ีอื่นๆ น าเข้าฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร 

2.พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพันธุ์ไม้ของกรุงเทพมหานคร 
X สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ระบุ) ..............         

ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(ลบ.) 

ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
../...  ปีเดียว - - 
.......  ต่อเนื่อง (ระบุปี .....-.....)   

 
แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

 

ระยะเวลา ประเภทเงินงบประมาณ ประเภทเงินนอกงบประมาณ     
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
ด าเนินการ งบด าเนินการ งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 

(พ.ศ.) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
2561 - - - - - - 
รวม - - - - - - 

สถานะงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด - ล้านบาท  

 งบประมาณท่ีใช้ไป .....-...... ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ...-.... 

 จ าแนกเป็น  
 

แหล่งที่มา ประเภทงบประมาณ 
-  งบประมาณ กทม.  ....-....... ล้านบาท -  งบลงทุน         .......-...  ล้านบาท 
-  งบอุดหนุนรัฐบาล   ....-.....  ล้านบาท -  งบด าเนินการ   ....-.......  ล้านบาท 
-  อื่น ๆ                 .....-.....  ล้านบาท  

ผลการด าเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
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จากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมส่งผลต่อการคุ้มครองอนุรักษ์พืน้ท่ีสีเขียว ในปี 25614 

ซึ่งกิจกรรมหลักด าเนินการโดยการส ารวจ ตรวจสอบพื้นท่ี รวบรวมข้อมูล และพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวของเมือง 

น าเข้าฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครรวม ๑๐ ประเภทและ

พัฒนาฐานข้อมูลไม้ยืนต้นกรงุเทพมหานคร พบว่ากรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีรวม 12,798 แห่ง พื้นท่ีรวม 

117,974-3-79.54 ไร่ (188,759,918.14 ตารางเมตร) คิดเป็นสัดส่วน 33.14 ตร.ม/คน หรือ 

ร้อยละ 12.03 ของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นพื้นท่ีสวนสาธารณะ/สวนหย่อม 57,967 แห่ง คิดเป็น

พื้นท่ี 38,082,333.03 ตารางเมตรสัดส่วนต่อประชากร 6.70 ตร.ม./คน พื้นท่ีสีเขียวประเภทอื่นๆ คิดเป็นพื้นท่ี 

4,831 แห่ง คิดเป็นพื้นท่ี 150,677,585.11 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วน 26.53 ตร.ม./คน เฉพาะในปี ๒๕61 พื้นท่ีสี

เขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม จ านวน 363 แห่ง คิดเป็นพื้นท่ี 1,248-3-23.13 ไร-่งาน-วา และ

พื้นท่ีสีเขียวอื่นนอกเหนือจากสวนสาธารณะ/สวนหย่อมรวมจ านวน 565 แห่ง คิดเป็นพื้นท่ีท่ีเพิ่มข้ึน 4,257-2-

53.81 ไร-่งาน-ตารางวา นอกจากนี้ในปี 2561 ส านักส่ิงแวดล้อมร่วมกับส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล

พัฒนาฐานข้อมูลไม้ยืนต้นกรงุเทพมหานครซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลไม้ยืนต้น

ของกรุงเทพมหานครเพื่อบริหารจัดการไม้ยืนต้นในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพต่อไป ปัจจุบัน

ขั้นตอนการพัฒนาระบบและทดสอบการน าข้อมูลไม้ยืนต้นเข้าสู่ระบบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในปี 2562 จะได้

ด าเนินการกระบวนการน าเข้าข้อมูลและปรับแก้ไขระบบให้สมบูรณ์ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านบริหารจัดการ 

๑.กรุงเทพมหานครต้องใหค้วามส าคัญกับตัวชี้วัดพื้นท่ีสีเขียวที่ก าหนดผลักดันให้เป็นตัวชี้วัด

บูรณาการและเป็นตัวชี้วัดเจรจาต่อรองของส านักงานเขตในแต่ละปี 

๒. สร้างความชัดเจนของทิศทางการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวของเมืองโดยจัดท าแผนแม่บทพื้นท่ี 

สีเขียวของกรุงเทพมหานครเสมือนเป็นแผนผังพิมพ์เขียวการก่อสร้างท่ีมีความชัดเจนเพื่อให้ทุกหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการท างานไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. รวบรวม และจัดท าฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากพื้นท่ี

สวนสาธารณะ/สวนหย่อมให้สมบูรณ์ ครบถ้วนท าให้ทราบสภาพ

พื้นท่ีท่ีแท้จริงของเมือง และยังทราบถึงพื้นท่ีส ารองซึ่งช่วยรักษา

สภาพแวดล้อมท่ีดีของเมือง นอกจากนี้และหากมีการบริหาร

                                                             
4 ปี 2560 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่รวม 11,957 แหง่ พื้นที่รวม 116,673-1-7.39  ไร่ คิดเป็นสัดส่วน 32.77 ตร.ม/คน หรือร้อยละ 11.90 
ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
5 ปี 2560 สวนสาธารณะ/สวนหย่อม  7,640 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 36,549,921.55 ตารางเมตรสัดส่วนต่อประชากร 6.43 ตร.ม./คน พื้นที่ 
สีเขียวประเภทอ่ืนๆ คิดเป็นพื้นที่ 4,317 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 150,127,308.01 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วน 26.40 ตร.ม./คน 
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จัดการท่ีเหมาะสมอาจน าไปพัฒนาเป็นพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนได้อีกด้วย 

๔. หากกรุงเทพมหานครจะก าหนด และควบคุมการกระจายตัวของสวนให้ครอบคลุมการให้บริการประชาชน

ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต้องวางแผนในการจัดหาท่ีดินเป็นของตนเองให้ชัดเจนเช่น การจัดซื้อท่ีดิน หรือการเวนคืน

ท่ีดิน เป็นต้น 

๕. การบูรณาการการท างานของหน่วยงานของกรงุเทพมหานครช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มพื้นท่ีสี

เขียวให้กับเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การใช้ 4 M (Man Money Material Management) เดิมท่ีมีอยู่ 

เช่น ควรมีกระบวนการจัดซื้อท่ีดินซึ่งกระจายความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อเพิ่มความโปร่งใสตามกรอบ

ภารกิจของหน่วยงานซึง่ช่วยลดภาระงานของหนว่ยงานต่างๆ โดยส านักผังเมืองพิจารณาก าหนดความ

เหมาะสมของพื้นท่ีสีเขียวให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม ส านักการคลังจัดหาท่ีดินตามแผนแม่บทฯ ท่ีจัดท าขึ้นใน

ฐานะหน่วยงานดูแลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและส านักส่ิงแวดล้อมพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวตามท่ีก าหนด 

๖. ปรับเปล่ียนกระบวนการท างานระหว่างหนว่ยงานให้การพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวบูรณาการควบคู่ 

ไปกับการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร เช่น  

๖.1 ในการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมือง เช่นการก่อสร้างถนน ปรับปรุงทางเท้า 

ปรับปรุงฟื้นฟูคูคลอง การสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าก าหนดให้การปลูกไม้ยืนต้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง  

เป็นต้น  

๖.๒ น าหลักการด้านภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม (Landscape architecture)มาใช้เพิ่มมูลค่า

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมให้แก่ภาพรวมของพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครสร้างความสวยงามให้แก่พื้นท่ี

โดยการออกแบบควบคู่ไปกับการเพิ่มความร่มรื่นของพรรณไมไ้ม่ควรด าเนินการสร้าง ปรับปรุงถนน 

สะพานลอย ทางเท้า เกาะกลางถนน ทางจักรยาน เพียงอย่างเดียว 

๗. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานควรเป็นไปในรูปแบบการบูรณา

การการท างานของหน่วยงานระดับพื้นท่ีและภาพรวมโดยมีเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และเจ้าภาพรวมในแต่ละ

ตัวชี้วัดท่ีชัดเจนและไม่เปล่ียนแปลงแนวทางการประเมินผลบ่อยเกินไปซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลักดันให้
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หน่วยงานด าเนินการให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2556-2575) ท่ีก าหนด

ไว ้

ด้านกฎหมาย 

๑. ผลักดันให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน ามาตรการทางภาษีมาใช้ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์

ท่ีดินในรูปแบบท่ีต้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาเป็นพื้นท่ีสีเขียวของเมือง โดยไม่ปล่อยให้มีพื้นท่ีรกร้าง

ว่างเปล่าซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งเส่ือมโทรม ท้ิงขยะ ท่ีก่ออาชญากรรม เป็นต้น 

๒. น ามาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนโดยสร้างความ

หลากหลายทางชีวภาพให้กับพื้นท่ีสีเขียวที่ได้รับการอนุรักษ์ทางฝ่ังตะวันออกและฝ่ังตะวันตกของ

กรุงเทพมหานครให้เป็นพื้นท่ีการเกษตรเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจเชิงนิเวศเพิ่มมูลค่าของธุรกิจเกษตร  

เช่นผลิตพืชผลการเกษตรแบบอินทรีย์ที่มีราคาสูงควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

๓. ผลักดันให้มาตรการทางผังเมืองตาม

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 เรื่องการจัดให้มี

พื้นท่ีโล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ

สวนสาธารณะ “ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว

เพื่อส่งเสริมพื้นท่ีโล่งสาธารณะภายในเมือง 

เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะจะ

ได้รับสิทธิ์ให้มีอัตราส่วนของพื้นท่ีอาคารรวม

ต่อพื้นท่ีดิน (FAR) เพิ่มข้ึน โดยพื้นท่ีอาคาร

ส่วนเพิ่มต้องไม่เกิน 5 เท่าของพื้นท่ีโล่งเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะท้ังนี้อัตราส่วนของพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 

20” ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง 

4. น ามาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์

ท่ีดินตามข้อก าหนดของแผนผังการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน  การควบคุมความหนาแน่น 

มวลอาคาร และท่ีว่างในเรื่องอัตรส่วนของ

ท่ีว่างต่อพื้นท่ีอาคารรวม (OSR) ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีพื้นท่ีว่างอันปราศจาก

ส่ิงปกคลุมท่ีมีความสัมพันธ์กับขนาดพื้นท่ี

ของอาคารโดยในส่วนพื้นท่ีว่างอันปราศจาก
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ส่ิงปกคลุมดังกล่าวได้ก าหนดให้มีพื้นท่ีน้ าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 เพื่อเหตุผลของการ

บรรเทาปัญหาน้ าท่วมขังบนพื้นผิวและลดปัญหาภาวะโลกร้อนและให้มีพื้นท่ีน้ าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไมน่้อย

กว่าร้อยละ 50 ของท่ีว่าง 

คาดการณ์แนวโน้ม 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีสีเขียวรวม 12,798 แห่ง คิดเป็นพื้นท่ี 117,974-3-79.54 ไร่-
งาน-ตร.วา คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร 33.14 ตร.ม./คน หรือร้อยละ 12.03 แบ่งเป็นพื้นท่ีสีเขียวซึ่งไม่ใช่
สวน 4,831 แห่ง คิดเป็นพื้นท่ี 94,173-1-96.28 ไร่ คิดสัดส่วนต่อประชากร 26.53 ตร.ม./คน และพื้นท่ีสีเขียว
ในรูปแบบสวนคิดเป็น 7,967 แห่ง 23,801-1-83.26 ไร-่งาน-ตร.วา สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากรในรูปแบบ
สวนสาธารณะ/สวนหย่อมคิดเป็น 6.70 ตร.ม./คน กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะหลัก ๓7 แห่ง ครอบคลุม 
21 เขต คิดเป็นพื้นท่ี 3,567 -2-94.90 ไร่ หรือสัดส่วนพื้นท่ีสวนสาธารณะต่อประชากรคิดเป็น 1 ตารางเมตร
ต่อคน หรือร้อยละ ๐.๓6 ของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร6 

ปี 
สวนสาธารณะหลัก

(แห่ง) 

สวนหย่อม/

สวนสาธารณะ

(แห่ง) 

พื้นที่สีเขียวทั้งหมด 

(ตร.ม.) 

สัดส่วน 

(ตร.ม./คน) 

ร้อยละของพื้นที่

กทม. 

เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก(World Health 
Organization:WHO) 

 9  

พื้นท่ีสีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดีของ
กรุงเทพมหานคร (10 ประเภท) 

183,086,561.657 32.148 11.679 

สวนสาธารณะหลัก 35 แห่ง (มี.ค.2560) 5,833,451.6 1.02 0.37 
ก่อนปี 
2539 

- 115 5,516,800 0.99 0.35 

2539 - 520 4,756,726.5 0.85 0.30 
2540 - 397 4,316,557.2 0.77 0.28 
2541 - 410 5,025,527.2 0.90 0.32 
2542 - 404 6,290,458.2 1.11 0.40 
2543 14 622 7,892,800 1.39 0.50 

                                                             
6 ปี 2560 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวรวม 11,975 แหง่ คิดเป็นพื้นที่ 116,673-1-7.39 ไร่ คิดเป็นอัตราสว่นต่อประชากร 32.77 ตร.ม./คน 
หรือร้อยละ 11.90 แบ่งเป็นพื้นที่สีเขยีวซ่ึงไม่ใช่สวน 4,317 แหง่ คดิเป็นพื้นที่ 93,829-2-27 ไร่ คิดสดัส่วนต่อประชากร 26.40 ตร.ม./คน หรือ
ร้อยละ 9.57 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่สีเขยีวในรูปแบบสวนคดิเป็น 7,640 แห่ง 22,843-2-80.39 ไร่ (36,549,921.55 ตร.ม.) 
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมคิดเป็น 6.43 ตร.ม./คน กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะหลัก ๓๕ แห่ง 
ครอบคลุม 21 เขต คดิเป็นพื้นที่ ๓,๖๕๑-๒-๒๕.๔ ไร่ หรือสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากรคดิเป็น 1.03 ตารางเมตรต่อคน หรือร้อยละ 
๐.๓๗ ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
7 พื้นที่สีเขียวทั้งหมดปี 2560 รวม 18,677,229.56 ตารางเมตร 
8 สัดส่วนปี 2560 รวม 32.77 ตร.ม./คน 
9 ร้อยละของพื้นสีเขียวต่อพื้นที่ที่กทม. ปี 2560 รวม 11.90% 
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ปี 
สวนสาธารณะหลัก

(แห่ง) 

สวนหย่อม/

สวนสาธารณะ

(แห่ง) 

พื้นที่สีเขียวทั้งหมด 

(ตร.ม.) 

สัดส่วน 

(ตร.ม./คน) 

ร้อยละของพื้นที่

กทม. 

2544 14 1,168 9,134,836.2 1.60 0.58 
2545 14 1,186 12,602,815 2.20 0.80 
2546 14 1,245 12,955,276 2.24 0.83 
2547 14 1,884 15,722,841 2.69 1.00 
2548 18 2,046 16,355,983 2.9 1.04 
2549 20 2,411 18,059,773 3.17 1.15 
2550 23 2,923 18,792,509.08 3.29 1.20 
2551 25 3,560 19,947,531 3.49 1.27 
2552 25 4,180 22,392,386 3.93 1.43 
2553 27 4,601 23,569,502.6 4.13 1.50 
2554 27 5,687 25,341,009.2 4.44 1.62 
2555 31 6,048 26,867,178.44 4.73 1.71 
2556 31 6,163 28,404,838.98 5.01 1.81 
2557 31 6,721 30,942,580.78 5.44 1.97 
2558 34 7,160 33,962,160.54 5.97 2.16 
2559 34 7,402 35,574,862.01 6.25 2.27 
๒๕๖๐ 35 7,640 36,549,921.55 6.43 2.33 
2561 37 7,967 38,082,333.03 6.70 2.43 

 

 
หากพิจารณาเป็นรายกลุ่มเขตพบว่าพื้นท่ีสีเขียวในภาพรวมซึง่ช่วยในรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดี

ของกรุงเทพมหานครมีรายละเอียดดังตาราง 
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ล าดับ พื้นที่กลุ่มเขต 
พื้นที่สีเขียวรักษา

สภาพแวดล้อมท่ีดีของ
กรุงเทพมหานคร(แห่ง) 

พื้นที่รวม 
(ตารางเมตร) 

1 กรุงธนใต้ 2,403 70,677,793.503 
2 กรุงเทพตะวันออก 2,312 57,747,922.565 
3 กรุงเทพเหนือ 1,542 19,701,515.615 
5 กรุงธนเหนือ 1,851 14,375,805.933 
4 กรุงเทพใต้ 2,927 17,593,276.115 
6 กรุงเทพกลาง 1,763 8,663,604.413 

 

หากพิจารณาจากข้อเสนอแนะขององค์การอนามยัโลกซึ่งแนะน าให้เมืองควรมีพื้นท่ีสีเขียว 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของประชาชนควรมี ๙ ตารางเมตรต่อคน ระหว่างปี ๒๕๓๙-๒๕๖1 มีการด าเนินการ 

ในลักษณะการส ารวจ จัดหา และพัฒนาพื้นท่ีสวนซึ่งมีส านักส่ิงแวดล้อมและส านักงานเขตเป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เช่นภาคเอกชน ส่วนราชการอื่นๆ และ

ประชาชนด าเนินการในพื้นท่ีของตนเอง ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาแนวทางด าเนินการมีการเปล่ียนแปลงไม่ 

มากนัก การพัฒนาพืน้ท่ีสีเขียวซึ่งก าหนดไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีส าคัญมาจากการผลักดันเชิงนโยบายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการน า 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานมาใช้ผลักดันการปฏิบัติ ต้ังแต่ 

ปี ๒๕๖0 เป็นต้นมาความชัดเจนเชิงนโยบายระยะยาวไม่ชัดเจน ประกอบกับตัวชี้วัดบูรณาการซึ่งส านักงานเขต

ต้องมีส่วนร่วมในการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นตัวช้ีวัดเจรจาต่อรองกับหน่วยงานท่ีใช้ในการ

ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีหน่วยงานส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินการตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ทั้งระดับภาพรวมและระดับพื้นท่ีเขต จากข้อมูลของส านักส่ิงแวดล้อมและฐานข้อมูลและ

ระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร10 แสดงให้เห็นการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวใน

                                                             
10 HTTP://203.155.220.220/parks 
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รูปแบบสวนแม้จะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามล าดับ หากพิจารณาปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีเปล่ียนแปลงไปประกอบ

กับหากพิจารณาเป็นรายเขตซึ่งพบว่าหลายพื้นท่ีประสบปัญหาการจัดหาพื้นท่ีเพื่อน ามาใช้ในการจัดสร้างเป็น

สวน ดังนั้นหากกรุงเทพมหานครไม่มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินการใหม่ๆ มาใช้การเพิ่มขึ้นของสวน 

เพื่อให้บริการประชาชนคงจะมีความเป็นไปได้ยากมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับมิติ   

ปัญหาและอุปสรรค  

ด้านการบริหารจัดการ 

๑. กรุงเทพมหานครขาดแผนหลักท่ีจะก าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการ 

พัฒนากรงุเทพมหานครไปสู่เมืองร่มรื่น น่าอยู่  

๒. แนวทางในการจัดหาพื้นท่ีดินท่ีจะน าไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม 

กรุงเทพมหานครขาดนโยบายในการจัดซื้อหรือเวรคืนท่ีดินเป็นของตนเองท่ีชัดเจน นิยมใช้วิธีการขอรับการ

สนับสนุนใช้พื้นท่ีของภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐต่างๆ โดยเช่าท่ีดินในราคาถูก แนวทางดังกล่าวส่งผลให้

กรุงเทพมหานครไม่สามารถคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีท่ีเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม และไม่สามารถ

ควบคุมการกระจายตัวของพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและเหมาะสม และในระยะ

ยาวหากหน่วยราชการท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินมีความประสงค์จะน าพื้นท่ีดังกล่าวเพื่อน าไปใช้ในภารกิจอื่นๆ  

พื้นท่ีสวนสาธารณะท่ีมีอยู่มีแนวโน้มจะหายไป ดังเห็นได้จากตลาดนัดสวนจตุจักร กรณีตัวอย่างท่ีน่าสนใจ 

กรุงเทพมหานครท าสัญญาเช่าพื้นท่ีจากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รวมระยะเวลา ๓๐ ปี  

เพื่อสร้างสวนสาธารณะซอยเพชรเกษม ๖๙ เขตบางแค ค่าเช่าปีละ ๖.๓ ล้านบาท ระยะเวลา ๓๐ ปี เป็นเงิน 

189 ล้านบาท หากน างบประมาณดังกล่าวไปใช้เพื่อการจัดซื้อพื้นท่ีดินเป็นทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครน่าจะ

คุ้มค่ามากกว่า นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครอีกหลายแห่งซึ่งด าเนินการด้วยวิธกีาร

ดังกล่าว 

๓. ขาดการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานท้ังในและนอกสังกัดกรงุเทพมหานคร 

ในการพัฒนาพืน้ท่ีสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ท าลายไม้ยืนต้น 

ท่ีปลูกไว้โดยไม่มีการปลูกต้นไม้ทดแทน การปรับปรุงทางเดินเท้าแล้วปิดทับโคนต้นไม้ท าให้ต้นไม้เติบโตได้ 

ไม่เต็มท่ี แคระแกรน การตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้โดยไม่ค านึงถึงหลักการตัดแต่งท่ีเหมาะสมท าให้ต้นไม้ได้รับ 

ความเสียหาย เป็นต้น 

4. กรุงเทพมหานครขาดความชัดเจนในอนุรักษ์พืน้ท่ีสีเขียวและพื้นท่ีเกษตรกรรมซึ่งเป็น 

ปอดส าคัญของเมือง พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามท่ีก าหนดไว้ในผังเมืองรวมแต่ละ

ฉบับท่ีผ่านมาเน้นให้ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีอยู่อาศัยและการพาณิชย์มากขึ้น

และลดพื้นท่ีสีเขียวของเมืองลง 
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5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีในมิติท่ี 1 ซึ่งก าหนดโดยส านัก

ยุทธศาสตร์และประเมินผลเปล่ียนแปลงตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อการก าหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์

ตามตัวชี้วัดการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีสีเขียวซึ่งบูรณาการกันระหว่างการปฏิบัติของพื้นท่ีเขตร่วมกับการด าเนินการ

ในระดับกรุงเทพมหานคร 

6. นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีส าคัญถูกลดความส าคัญ

ลงส่งผลให้ขาดเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการผลักดันแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 

ด้านกฎหมาย 

๑. กรุงเทพมหานครไม่สามารถบังคับใช้กฏหมายกับหน่วยงานของรัฐซึง่ด าเนินการกิจกรรม

การพัฒนาในพืน้ท่ีเมืองและก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นท่ีสีเขียวโดยไม่มีการปลูกทดแทนต้นไม้ท่ีถูกท าลาย 

ไปได้ เช่นการตัดต้นไม้ตลอดแนวพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เป็นต้น 

๒. กรุงเทพมหานครขาดมาตรการเชิงบวกและลบท่ีจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือท่ีจะสร้างความ

ร่วมมือในการอนุรักษ์ พฒันาและฟื้นฟูพื้นท่ีรกร้างให้กลายเป็นพื้นท่ีสีเขียว  

ด้านทรัพยากร 

๑. กรุงเทพมหานครขาดพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นสวนเพื่อให้บริการ

ประชาชนซึ่งเป็นของตนเอง เนื่องจากขาดแผนการพัฒนาพืน้ท่ีสีเขียวที่มีความชัดเจน นอกจากนี้พื้นท่ี 

ซึ่งกรงุเทพมหานครมีอยู่ขาดการบูรณาการการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

ด้านงบประมาณ 

1. ท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานครมีราคาสูงจึงถูกน าไปพัฒนาโดยมุ่งเนน้ให้ความส าคัญทาง 

ด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก 

********************** 
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แนวคิดเพื่อการพัฒนาสวนสาธารณะ/สวนหย่อมในเมือง 
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