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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของส านักที่ใช้ในการเจรจาตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 256๒ 
ด้านมหานครสีเขียว 
มิติที่ 2.2 พ้ืนที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ 
เป้าประสงที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.1 พ้ืนทีส่ีเขียวส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
นิยาม วิธีการค านวณ และเกณฑ์การประเมินผล 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เชื่อมโยงมาตรการ 

สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวน
ต่อประชากร (ตร.ม./คน) 
(ผลลัพธ์) 
 

6.79  
ตร.ม./คน 

ค าอธิบาย/นิยาม 
พ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม หมายถึง 
1. พื้นที่ใดๆ ในแต่ละพ้ืนที่เขตที่ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/

สวนสาธารณะ (ตามนิยาม 7 ประเภท ของส านักงานสวนสาธารณะ ส านัก
สิ่งแวดล้อม) มาก่อน ทั้งนี้อาจเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่า/เกาะกลางถนน/ริมทาง/ 
ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/แนวก าแพง/ผนังตึก/รั้ว ฯลฯ) ซึ่งส านักงานเขต/
ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อมพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/
สวนหย่อม ทั้ง 7  ประเภท 

2. การพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมโดยพัฒนาให้มี
พันธุ์ไม้ปกคลุมขนาดตั้งแต่ >2 ตร.ม. ขึ้นไป โดยเน้นการปลูกไม้ถาวรหรือ/
และหรือไม้ยั่งยืนเป็นหลัก  
ทั้งนี้ด าเนินการโดย 

2.1 ปลูกพันธุ์ไม้พุ่ม หรือ/และหรือไม้ยืนต้น  
2.2 จัดท าเป็นพื้นที่สวนหย่อม/สวนสาธารณะ(ตามนิยามสวน  

๗ ประเภท) 
2.3 จัดท าเป็นสวนตามแนวพื้นดินหรือพ้ืนที่สีเขียวตามแนวดิ่ง

จัดท าเป็นสวนแนวตั้งแบบถาวร เช่น ปลูกตามแนวก าแพง/รั้ว/ผนังอาคาร/

หน่วยงาน
หลัก 
ส านัก
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน
สนับสนุน 
50 สนข. 

มาตรการที่ ๓ ผลักดันให้
มาตรการทางผังเมือง
ตามกฎกระทรวงบังคับ
ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๕๖ เรื่องการจัดให้มี
พ้ืนที่โล่งเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือ
สวนสาธารณะเกิดผล
ในทางปฏิบัติ  
 
มาตรการที่ ๕ พัฒนา
พ้ืนที่ 
สีเขียวเพ่ือการพักผ่อน
หย่อนใจและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม
เหมาะสมกับเมืองและ
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ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
นิยาม วิธีการค านวณ และเกณฑ์การประเมินผล 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เชื่อมโยงมาตรการ 

ตามสิ่งก่อสร้างอาคาร สะพาน ฯลฯ 
2.4 จัดท าในรูปสวนป่า หมายถึง การปลูกไม้ยืนต้นยั่งยืนเน้นการ

สร้างร่มเงาผสมผสานพรรณไม้ระดับต่ า กลาง และสูง เลียนแบบสภาพ
ธรรมชาติเพ่ือดึงธรรมชาติเข้าสู่เขตเมือง ทั้งนี้ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ 
4x4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้น เป็นพื้นที่ 1 ไร่ การคิดพ้ืนที่สวนป่า คิดจาก
จ านวนต้นไม้ยืนต้นที่ปลูก 100 ต้น คิดเป็นพ้ืนที่ปลูกป่า 1 ไร่ ทั้งนี้ในการนับ
ให้ด าเนินการเฉพาะพ้ืนที่ซึ่งปลูกเต็มพ้ืนที่และต่อเนื่องรวมเป็นพ้ืนที่เดียวกัน 

2.5 การปลูกไม้ยืนต้นต่อเนื่องเป็นแนวยาว(Linear green 
space) เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีลักษณะพิเศษเป็นแนวยาวตามเส้นทางคมนาคม
ทางบก ทางน้ า เช่น พ้ืนที่สีเขียวตามแนวถนนรวมถึงเกาะกลางถนน  
ตามแนวทางรถไฟ ทางจักรยาน ทางเดินริมถนนและแม่น้ า ล าคลอง ตลอดจน
พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการต่างๆ เช่น สายไฟฟ้าแรงสูง 
คลองชลประทาน ฯลฯ ใช้ประโยชน์เป็นเขตทางที่ร่มรื่นที่มักเรียกว่าทางสีเขียว 
คิดพ้ืนที่โดยน าความกว้างของทรงพุ่มคูณความยาวของระยะทางที่ปลูก 

3. การเพิ่มพ้ืนที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมสามารถด าเนินการได้หลาย
ลักษณะ กล่าวคือ 

3.1 กรุงเทพมหานครด าเนินการเองโดยใช้หรือไม่ใช้งบประมาณ 
3.2 สนับสนุนหนว่ยราชการอ่ืนๆ/บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือ

ประชาชน ฯลฯ ให้เป็นผู้ด าเนินการ 
3.3 รวบรวมพ้ืนที่ซึ่งหน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด 

หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ได้มีการด าเนินการจัดท าเป็นพื้นที่สวนตามนิยามของ
สวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว 

4. การจัดท าทะเบียนพ้ืนที่สวนแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ  

ชุมชน 
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ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
นิยาม วิธีการค านวณ และเกณฑ์การประเมินผล 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เชื่อมโยงมาตรการ 

4.1 สวนสาธารณะซึ่งส านักงานเขตด าเนินการเอง 
4.2 สวนสาธารณะของส านักงานสวนสาธารณะ 
4.3 สวนสาธารณะซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น  
4.4 อ่ืนๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/ห้างร้าน ภาคเอกชน 

ประชาชน ฯลฯ  
วิธีค านวณ 

-ใช้ข้อมูลสวนสาธารณะ/สวนหย่อมซึ่งน าเข้า “ฐานข้อมูลและระบบ
ติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียวของกรุงเทพมหานคร(http://203.155.220.220/parks)” เท่านั้น 
ซ่ึงจะแสดงสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมต่อประชากรของ
กรุงเทพมหานคร (ตร.ม./คน) ณ เดือนกันยายนของปีที่ตรวจประเมิน 

-เกณฑ์การคิดคะแนน กรณีหน่วยงานด าเนินการได้ตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดคิดเป็นคะแนนเต็ม แต่ให้พิจารณาการตัดคะแนนในส่วนความสมบูรณ์
ของข้อมูลที่ปรากฎตามฐานข้อมูลฯ ) ณ เดือนกันยายนของปีที่ตรวจประเมิน 
โดยด าเนินการใน 3 ส่วนส าคญัคือ 

1) สถานที่ตั้งสวนฯ บนแผนที่ฐานข้อมูลฯ 
2) รายละเอียดพ้ืนที่สีเขียวรายแห่ง 
3) ภาพถ่ายสวนฯ ในโปรแกรมฯ  
ทั้งนี้หักข้อละ 1 % ของคะแนนที่ได้รับ 

จ านวนพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เอกชน
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน (แห่ง) 
(ผลผลิต) 

100 
แห่ง 

ค าอธิบาย/นิยาม 
-พ้ืนที่สีเขียว หมายถึง พ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.การพัฒนาพื้นที่สีเขียวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจาก

หน่วยงาน
หลัก 
ส านัก
สิ่งแวดล้อม 

http://203.155.220.220/parks
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ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
นิยาม วิธีการค านวณ และเกณฑ์การประเมินผล 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เชื่อมโยงมาตรการ 

ภาคเอกชน  
2.ด าเนินการโดยสนับสนุน สง่เสริมให้ภาคเอกชนด าเนินการในพื้นที่ของ

ตนเอง 
3. พ้ืนที่ใดๆ ที่ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ ตามนิยาม  

7 ประเภท ของส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อมมาก่อน  
4. การพัฒนาพ้ืนที่ตามข้อ 2 มีการพัฒนาให้มีพันธุ์ไม้ขึ้นปกคลุมขนาดพ้ืนที่

ตั้งแต่ >2 ตร.ม. ขึ้นไป โดยด าเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือบูรณาการ
รูปแบบดังต่อไปนี้ 

4.1 พิจารณาปลูกพรรณไม้ยืนต้นที่เหมาะสม 
4.2 จัดท าเป็นพื้นที่สวนหย่อม/สวนสาธารณะ (ตามนิยามสวน ๗ 

ประเภท) 
4.3 จัดท าเป็นสวนตามแนวราบหรือพ้ืนที่แนวดิ่ง เช่น ปลูกตามแนว

ก าแพง/รั้ว/ผนังอาคาร/ตามสิ่งก่อสร้างอาคาร สวนดาดฟ้า ฯลฯ 
4.4 จัดท าในรูปแบบสวนป่า 

ทั้งนี้เน้นการปลูกไม้ถาวรหรือ/และหรือไม้ยั่งยืนเป็นหลัก  
5.น าข้อมูลเข้าฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

ของกรุงเทพมหานคร 
6.จัดท าเอกสารประกอบซึ่งแสดงถึงการให้ความร่วมมือของภาคเอกชน 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวกับกรุงเทพมหานคร 
วิธีค านวณ 

-พิจารณาข้อมูลสวนสาธารณะ/สวนหย่อมจาก “ฐานข้อมูลและระบบ
ติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
(http://203.155.220.220/parks)” เท่านั้น ซึ่งแสดงจ านวนพื้นที่สีเขียว

หน่วยงาน
สนับสนุน 
50 สนข. 
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ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
นิยาม วิธีการค านวณ และเกณฑ์การประเมินผล 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เชื่อมโยงมาตรการ 

ซึ่งเอกชนพัฒนาขึ้น ณ เดือนกันยายนของปีที่ตรวจประเมิน  
-พ้ืนที่ 1 แห่งคิดเป็น 1 คะแนน จากนั้นทอนคะแนนให้เหลือตามท่ีก าหนด 
-พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลจากเอกสารความร่วมมือที่ กทม.ออกให้

เอกชนผู้ร่วมกิจกรรม (ไม่มีเอกสารรับรองตัดคะแนนร้อยละ 5 ของคะแนนที่
ได้รับ) 

-คะแนนสุทธิ ค านวณจากคะแนนที่ได้รับผ่านการทอนคะแนนตามที่ก าหนด 
หักคะแนนเอกสารไม่ครบถ้วน 
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของส านักที่ใช้ในการเจรจาตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 256๒ 
ด้าน มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
มิติที่ ๒.2 พ้ืนที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ 
เปาหมายที่ ๒.2.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอตามมาตรฐานสากล 
เปาประสงคที่ ๒.2.1.2 อนุรกัษ์ ฟื้นฟูและรักษาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
นิยามและวิธีการค านวณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เชื่อมโยงมาตรการ 

จ านวนหลักสูตรความรู้ในการ
คุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และ
รักษาพ้ืนที่สีเขียวได้รับการพัฒนา
และผลักดันสู่การการปฏิบัติ 
(หลักสูตร) 
 

>1 นิยาม 
๑.หลักสูตร หมายถึง องค์ความรู้ซึ่งมีเนื้อหา สาระที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ ดูแล และรักษาพ้ืนที่สี
เขียว  โดยในปี 2562 ด าเนนิการในส่วนการดูแล รักษา ฟ้ืนฟูและรักษา 
ไม้ยืนต้น เช่น การตัดแต่ง การดูแลและรักษาไม้ยืนต้นที่ได้รับความเสียหาย 
เป็นต้น  

2.ผลักดันสู่การการปฏิบัติ หมายถึง ความรู้ที่จัดท าขึ้นถูกถ่ายทอดโดย
วิธีการต่างๆ ไปยัง 

2.1 ข้าราชการและลูกจ้างซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่จริง 

2.2 ภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมดูแลพรรณไม้
ของกรุงเทพมหานคร 
วิธีการค านวณ 

นับจ านวนหลักสูตรซึ่งพัฒนาขึ้นตามนิยามที่ก าหนดและถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติ 

ส านัก
สิ่งแวดล้อม 
 

มาตรการ สร้างองค์ความรู้
จิตส านึกและความ
ตระหนักให้แก่ภาคส่วน
ต่างๆ ต่อความส าคัญของ
พ้ืนที่ สีเขียวของเมือง 
มาตรการ พัฒนาและ
ยกระดับขีดความสามารถ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร
ในการจัดการพ้ืนที่สีเขียว 
ของเมืองให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

 


