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ตัวช้ีวัดบูรณาการของส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขต  กองยุทธศาสตรส์าธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.สยป. 
15 มิ.ย.2562 

แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดเจรจาตกลงเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๓ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงาน ส านักสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๓  ตัวชี้วัดบูรณาการ  ตัวชี้วัดตามนโยบาย เชิงพ้ืนที่ ภารกิจเฉพาะ 
ดานที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๒  พ้ืนที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ (ตามแผนปฏิบัติราชการ กทม. ประจ าปี ๒๕๖๓) 
 

ตัวชี้วัดเจรจา เป้าหมาย นิยาม/วิธีค านวณ การวัดผลการด าเนินงาน น้ าหนัก
คะแนน 

- สัดสวนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน 
ตอประชากร (ตร.ม./คน) 

๗ 
 

ผลงานย้อนหลัง 

ปี 2561 
6.70 ตร.ม./คน 

ปี 2560 
6.43 ตร.ม./คน  

ปี 2559  
6.25 ตร.ม./คน 

นิยาม: 
   - พ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวน หมายถึง 
    1. พ้ืนที่ใด ๆ ในแต่ละพ้ืนที่เขตที่ไม่เคยถูกพัฒนา
เป็นสวน หย่อม/สวน สาธารณะ (ตามนิยาม 7 
ประเภท ของส านักงานสวนสาธารณะ สสล.)  
มาก่อน ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า/เกาะกลางถนน/ 
ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/ก าแพง/ผนังตึก/ 
รั้ว ฯลฯ) ซึ่ง สนข./สสณ. สสล.น าไปพัฒนาเป็นสวน 
สาธารณะ/สวนหย่อม ทั้ง 7  ประเภท 
    2. การพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม 
ต้องพัฒนาให้มีพรรณไม้ปกคลุมขนาดตั้งแต่ >2  
ตร.ม. ขึ้นไป โดยเน้นการปลูกพรรณไม้ถาวรเป็นหลัก 
โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.๑ จัดให้อยู่ในรูปแบบสวน 
2.๒ จัดท าเป็นสวนตามแนวราบ/พื้นที่สีเขียว

ขึ้นตามแนวดิ่งจัดท าเป็นสวนแนวตั้ง (แบบถาวร) 

ผลการด าเนินงานจ าแนกตามช่วงเวลาการ
ประเมินผล 

ระยะครึ่ง
ปีงบประมาณ 

สิ้นปีงบประมาณ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 100 
 
เอกสารหลักฐาน: 
พิจารณาผลสัมฤทธิ์การด าเนินการจาก  “โปรแกรม
ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” เท่านั้น 
 
เกณฑ์การคิดคะแนน 
1.การพิจารณาผลคะแนนให้พิจารณาจากพ้ืนที่ 
สีเขียวในรูปแบบสวนซึ่งจะต้องด าเนินการตาม 
ค่าคาดการณ์ซึ่งก าหนดไว้ 750 ไร่ 
2.ผลการด าเนินการของหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดบูรณาการของส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขต  กองยุทธศาสตรส์าธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.สยป. 
15 มิ.ย.2562 

ตัวชี้วัดเจรจา เป้าหมาย นิยาม/วิธีค านวณ การวัดผลการด าเนินงาน น้ าหนัก
คะแนน 

เช่น ปลูกตามแนวก าแพง/รั้ว/ผนังอาคาร/ตาม
สิ่งก่อสร้างอาคารสะพานลอด ฯลฯ 

2.๓ จัดท าในรูปแบบสวนป่า หมายถึง การ
ปลูกต้นไม้ในลักษณะเป็นพ้ืนที่ โดยมีทั้งไม้ใน
ระดับสูง กลาง และระดับต่ าระยะปลูกระหว่างต้น
เท่ากับ 4x4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้นเป็นพื้นที่ 1 
ไร่ โดยทั้งนี้ให้นับเฉพาะการปลูกเต็มพ้ืนที่และ
รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 

2.๔ การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะต่อเนื่องเป็น
แนวยาว(green corridor) เช่น ปลูกตาม
ริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า เป็นต้น การค านวณ
พ้ืนที่โดยน าความกว้างของทรงพุ่มคูณความยาวของ
ระยะทางที่ปลูก 
3. การเพิ่มพ้ืนที่สวนสามารถด าเนินการได้หลาย
ลักษณะ กล่าวคือ 

3.1 กรุงเทพมหานครด าเนินการเองโดยใช้และไม่
ใช้งบประมาณ 

3.2 สนับสนุนหนว่ยราชการอ่ืนๆ/บริษัท ห้างร้าน 
เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
ตนเอง 

3.3 รวบรวมพ้ืนที่ซึ่งหน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน 

2.1 กรณดี าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
คิดคะแนนเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม  

2.2 กรณีด าเนินการได้เกินเป้าหมายคิดเป็นร้อย
ละ 125 ขึ้นไป (1,171.88 ไร่) จึงจะได้คะแนน
เต็ม 

2.3 กรณีด าเนินได้ระหว่างร้อยละ 80-125 ให้
พิจารณาโดยใช้การค านวณด้วยบัญญัติไตรยางเพ่ือ
หาค่าคะแนนที่ได้รับ 
3.พิจารณาการตัดคะแนนที่หน่วยงานได้รับในส่วน
ความสมบูรณ์ของข้อมูล 
ที่ปรากฎตามฐานข้อมูลฯ ) ณ เดือนกันยายนของปีที่
ตรวจประเมิน โดยด าเนินการใน 3 ส่วนส าคัญคือ 

1) สถานที่ตั้งสวนฯ บนแผนที่ฐาน 
ข้อมูลฯ 

2) รายละเอียดพ้ืนที่สีเขียวรายแห่ง 
3) ภาพถ่ายสวนฯ ในโปรแกรมฯ  
ทั้งนี้หักข้อละ 1 % ของคะแนนที่ได้รับ 



3 

 

ตัวช้ีวัดบูรณาการของส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขต  กองยุทธศาสตรส์าธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.สยป. 
15 มิ.ย.2562 

ตัวชี้วัดเจรจา เป้าหมาย นิยาม/วิธีค านวณ การวัดผลการด าเนินงาน น้ าหนัก
คะแนน 

เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ซึ่งมีการด าเนินการ
พัฒนาเป็นสวนตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 
ประเภทไว้แล้ว 
4. การจัดท าทะเบียนพ้ืนที่สวนแบ่งเป็น 4 ประเภท 
คือ  

4.1 สวนสาธารณะซึ่งส านักงานเขตด าเนินการ
เอง 

4.2 สวนสาธารณะของส านักงานสวนสาธารณะ 
4.3 สวนสาธารณะซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงาน

อ่ืน  
4.4 อ่ืนๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/ห้าง

ร้าน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ  
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 

๑.ส านักสิ่งแวดล้อม (เจ้าภาพหลัก) รับผิดชอบ  
๑.๑ ภาพรวมความส าเร็จการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ตรวจประเมิน
ก าหนด ซึ่งในปี 2563 คิดเป็น 7 ตร.ม./คน 
1.2 จัดท าค่าเป้าหมายรายเขตเพ่ือก าหนดค่า
เป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวตามศักยภาพพ้ืนที่
ภายใต้ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
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ตัวช้ีวัดบูรณาการของส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขต  กองยุทธศาสตรส์าธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.สยป. 
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ตัวชี้วัดเจรจา เป้าหมาย นิยาม/วิธีค านวณ การวัดผลการด าเนินงาน น้ าหนัก
คะแนน 

กรุงเทพมหานครประจ าปีที่ตรวจประเมินก าหนด 
๑.3 พัฒนาพื้นที่สีเขียวในส่วนที่รับผิดชอบ
ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบ
สวนสาธารณะ1 และสวน 7 ประเภท2 
1.4 น าเข้าข้อมูลส ารวจ รวบรวม และพัฒนาพ้ืนที่
สีเขียวในส่วนที่รับผิดชอบตามข้อ 1.3  
1.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งปรากฏ
ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการ 
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
รายละเอียด ที่ตั้ง และภาพถ่ายของพ้ืนที่สีเขียว 
แต่ละแห่ง 

๒.ส านักงานเขต (เจ้าภาพร่วม) รับผิดชอบ  
๒.๑ ส ารวจ รวบรวม และพัฒนาพื้นที่สีเขียวใน
ส่วนที่รับผิดชอบตามรายละเอียดที่ก าหนด 
2.2 น าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลและระบบติดตาม

                                                           
1
 สวนสาธารณะหมายถึงสวนสาธารณะหลักและสวนสาธารณะรองตามนิยามของส านักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร 

2 1) สวนหย่อมขนาดเล็ก(Pocket Park, Mini Park, Tot lots) 2) สวนหมู่บ้าน (Neighbourhood Park) 3) สวนชุมชน (Community Park) 4 ) สวนระดับย่าน (District Park) 5) สวนระดับเมือง (City Park) 6) สวนถนน (Street Park) และ 7) 

และสวนเฉพาะทาง (Special Purpose Park) 
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ตัวช้ีวัดบูรณาการของส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขต  กองยุทธศาสตรส์าธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.สยป. 
15 มิ.ย.2562 

ตัวชี้วัดเจรจา เป้าหมาย นิยาม/วิธีค านวณ การวัดผลการด าเนินงาน น้ าหนัก
คะแนน 

ประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหานครซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดฯ 

วิธีค านวณ 
A=B/C 
A= สัดสวนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนตอประชากร 
(ตร.ม./คน) 
B= พ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนเมื่อสิ้นเดือน ก.ย. 
ของปีที่ตรวจประเมินผล(ตร.ม) 
C= จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฏร์ของกทม.
(คน) 
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ตัวช้ีวัดบูรณาการของส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขต  กองยุทธศาสตรส์าธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.สยป. 
15 มิ.ย.2562 

แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดเจรจาตกลงเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๓ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงาน ส านักงานเขต 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๓  ตัวชี้วัดบูรณาการ  ตัวชี้วัดตามนโยบาย เชิงพ้ืนที่ ภารกิจเฉพาะ 
ดานที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๒  พ้ืนที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ (ตามแผนปฏิบัติราชการ กทม. ประจ าปี ๒๕๖๓) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย นิยาม/วิธีการค านวณ การวัดผลการด าเนินงาน 
น้ าหนัก 
คะแนน 

พ้ืนที่สีเขียว 
ที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 
100 

 
ผลงานย้อนหลัง 
ปี 2561 
ร้อยละ 166.33 
ปี 2560 
ร้อยละ 169.22 
ปี 2559  
ร้อยละ 103.76 

นิยาม 
- พ้ืนที่สีเขียวหมายถึง พื้นที่สีเขียวตามที่ก าหนดไว้ใน 
“ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ของกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย 10 ประเภทแยกเป็น 
2 ประเภทหลัก คือ 

1. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม  
ให้ส านักงานเขตด าเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงกับ
ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี 

2. พ้ืนที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะซึ่งต้อง
ด าเนินการส ารวจรวบรวมเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี  

 กรณีข้อ 2 กรณีหากส านักงานเขตได้รับการยกเว้น
เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ตามที่ก าหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงาน
ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตรวม 4 
ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานสวน
ก าหนดแทน 
- รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภท 
1.พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นสวน 

ผลการด าเนินงานจ าแนกตามช่วงเวลาการประเมินผล 
ผลการด าเนินงานระยะ 

ครึ่งปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานระยะ 

สิ้นปีงบประมาณ 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 100 

1. เอกสารหลกัฐาน 
พิจารณาผลสัมฤทธิ์การด าเนินการจาก  “โปรแกรม
ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ของกรุงเทพมหานคร” เท่านั้น 
๒. เกณฑ์การให้คะแนน 
1.การพิจารณาผลคะแนนให้พิจารณาจากค่าเป้าหมายพ้ืนที่ 
สีเขียวในรูปแบบสวนซ่ึงส านักงานเขตได้ตกลงกับส านักงาน
สวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี 
2.ผลการด าเนินการของหน่วยงาน 

2.1 กรณดี าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
คิดคะแนนเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม  

2.2 กรณีด าเนินการได้เกินเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 125 
ขึ้นไปจึงจะได้คะแนนเต็ม 

10 
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1.1 ความหมาย คือพ้ืนที่ใด ๆ ในแต่ละพ้ืนที่เขตท่ีไม่เคยถูก
พัฒนาเป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ (ก าหนดตามนิยาม 7 
ประเภท ของส านักงานสวนสาธารณะ สสล.) มาก่อนซึ่ง 
สนข./สสณ. สสล.พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ทั้งนี้
อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า/เกาะกลางถนน/ริมทาง/ริมคลอง/ใต้
ทางด่วน/แนวก าแพงอย่างต่อเนื่อง/ผนังตึก/รั้ว/ 
สวนบนอาคารสูง ดาดฟ้าอาคาร (Green Roof) ฯลฯ 
สวนบนอาคารสูง/ดาดฟ้า และสวนแนวดิ่ง นิยามตามที่ระบุ
ไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
1.2 การพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นสวนต้องพัฒนาให้มีพันธุ์ไม้ 
ปกคลุมขนาดตั้งแต่ > 2 ต.ร.ม. ขึ้นไป โดยเน้นการปลูก 
ไม้ถาวร อาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1.2.1 ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม  
1.2.2 จัดท าเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม 
1.2.3 จัดท าสวนหย่อมในลักษณะสวนบนอาคารสูง 
(Green Roof) 

1.2.4 จัดท าเป็นสวนตามแนวพื้นดินหรือพ้ืนที่สีเขียวขึ้นตาม
แนวดิ่ง  
1.2.5 จัดท าเป็นสวนป่า หมายถึง การปลูกต้นไม้ในลักษณะ
เป็นพื้นที่ โดยมีทั้งไม้ระดับสูง กลาง ระยะปลูกระหว่างต้น
เท่ากับ 4X4 เมตร  

2.3 กรณีด าเนินได้ระหว่างร้อยละ 80-125 ให้พิจารณา
โดยใช้การค านวณด้วยบัญญัติไตรยางเพ่ือหาค่าคะแนนที่
ได้รับ 
3.พิจารณาการตัดคะแนนที่หน่วยงานได้รับในส่วนความ
สมบูรณ์ของข้อมูลที่ปรากฎตามฐานข้อมูลฯ ) ณ เดือน
กันยายนของปีที่ตรวจประเมิน โดยด าเนินการใน 3 ส่วน
ส าคัญคือ 

1) สถานที่ตั้งสวนฯ บนแผนที่ฐาน 
ข้อมูลฯ 

2) รายละเอียดพ้ืนที่สีเขียวรายแห่ง 
3) ภาพถ่ายสวนฯ ในโปรแกรมฯ  

ทั้งนี้หักข้อละ 1 % ของคะแนนที่ได้รับ 
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ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้นเป็นพื้นที่ 1 ไร่ 
1.2.6 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะต่อเนื่องเป็นแนวยาว
(Green Corridor) เช่นปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า 
เป็นต้น คิดพ้ืนที่โดยน าความกว้างของทรงพุ่มคูณความยาว
ของระยะทางท่ีปลูก 
1.3 การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวส านักงานเขตรับผิดชอบและ
ด าเนินการได้หลายลักษณะ กล่าวคือ 

1.3.1 ส านักงานเขตเองด าเนินการในรูปแบบที่ใช้และ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
1.3.2 สนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆ/บริษัท ห้างร้าน 

เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ให้เป็นผู้ด าเนินการในพ้ืนที่ 
ของตนเอง 
1.3.3 รวบรวมพ้ืนที่ซึ่งหน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน 

เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ได้มีการด าเนินการจัดท า
เป็นพื้นที่สวนตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้
แล้ว 
1.4 ส านักงานเขตจัดท าทะเบียนพื้นที่สวนฯ รายงานเข้า 
สู่ระบบฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

1.4.1 สวนซึ่งส านักงานเขตด าเนินการเอง  
1.4.2 สวนซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น  
1.4.3 อ่ืน ๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/ห้างร้าน 

ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ 
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2.พ้ืนที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน  
2.1 ความหมายคือ พ้ืนที่สีเขียวตามค าจ ากัดความในแผน
แม่บทพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 จ านวน 
9 ประเภทซึ่งประกอบด้วย 
2.1.1 สนามกีฬากลางแจ้ง หมายถึงสนามกีฬากลางแจ้ง 
ที่มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า 500 ตร.ม.ขึ้นไป  
2.1.2 สนามกอล์ฟ หมายถึง สนามกอล์ฟทุกแห่ง 
2.1.3 แหล่งน้ า หมายถึง สระน้ า หนองน้ า บึง ซึ่งมีน้ าท่วม
ขังนานกว่า 6 เดือนต่อปี ที่มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า 500 ตร.ม.
ขึ้นไปทุกแห่ง 
2.1.4 ที่ลุ่ม หมายถึงที่ลุ่มน้ าท่วมขังมีพืชขึ้นปกคลุม เช่นกก
ที่มีขนาดมากกว่า 500 ตร.ม.ขึ้นไปทุกแห่ง 
2.1.5 ที่ว่าง หมายถึงที่ว่างหรือท่ีโล่งที่มีขนาดมากกว่า 1 ไร่ 
พ้ืนที่โล่งหรือพ้ืนที่รกร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าข่าย
พ้ืนที่ประเภทใดและมีขนาดพ้ืนที่มากกว่า 500 ตร.ม. 
2.1.6 พ้ืนที่ไม้ยืนต้น หมายถึงพ้ืนที่มีกลุ่มไม้ยืนต้นขึ้นอยู่เป็น
ส่วนใหญ่ ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป รวมทั้งสวนผลไม้ 
2.1.7 พ้ืนที่เกษตรกรรม หมายถึงพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น  
นาข้าว นาหญ้า  
2.1.8 พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หมายถึงพ้ืนที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 
2.1.9 พ้ืนที่อ่ืนๆ หมายถึงพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
เป็นพื้นที่สีเขียวเพ่ือการนันทนาการและส่งเสริมคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อม เช่น ริมคลอง พ้ืนที่ใต้หรือข้างทางด่วนหรือทาง
พิเศษ เป็นต้น 
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 

๑.ส านักสิ่งแวดล้อม (เจ้าภาพหลัก) รับผิดชอบ  
๑.๑ ภาพรวมความส าเร็จการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ตรวจประเมินก าหนด  
ซึ่งในปี 2563 คิดเป็น 7 ตร.ม./คน 
1.2 จัดท าค่าเป้าหมายรายเขตเพ่ือก าหนดค่าเป้าหมาย
การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวตามศักยภาพพ้ืนที่ภายใต้ค่า
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี
ที่ตรวจประเมินก าหนด 
๑.3 พัฒนาพื้นที่สีเขียวในส่วนที่รับผิดชอบประกอบด้วย 
1) พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ3 และสวน 7 
ประเภท4 
1.4 น าเข้าข้อมูลส ารวจ รวบรวม และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว
ในส่วนที่รับผิดชอบตามข้อ 1.3  

                                                           
3
 สวนสาธารณะหมายถึงสวนสาธารณะหลักและสวนสาธารณะรองตามนิยามของส านักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร 

4 1) สวนหย่อมขนาดเล็ก(Pocket Park, Mini Park, Tot lots) 2) สวนหมู่บ้าน (Neighbourhood Park) 3) สวนชุมชน (Community Park) 4 ) สวนระดับย่าน (District Park) 5) สวนระดับเมือง (City Park) 6) สวนถนน (Street Park) และ 7) 

และสวนเฉพาะทาง (Special Purpose Park) 
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1.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งปรากฏใน
ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รายละเอียด ที่ตั้ง และ
ภาพถ่ายของพ้ืนที่สีเขียวแต่ละแห่ง 

๒.ส านักงานเขต (เจ้าภาพร่วม) รับผิดชอบ  
๒.๑ ส ารวจ รวบรวม และพัฒนาพื้นที่สีเขียวในส่วนที่
รับผิดชอบตามรายละเอียดที่ก าหนด 
2.2 น าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครซึ่งใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดฯ 

วิธีค านวณ 
1. ก าหนดให้พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม 
และพ้ืนที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ  
คิดคะแนนประเภทละ 100 % รวม 200%  
2. กรณพ้ืีนที่สีเขียวในรูปแบบสวน ส านักงานเขตซ่ึงได้รับการ
ยกเว้นเนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ตามที่ก าหนดเหลือแล้วให้ใช้การ
รายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขต
รวม 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) คิดคะแนนครั้งละ 25 
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% รวมเป็น 100% 
3. เฉลี่ยผลลัพธ์ตามข้อ 1 ให้เหลือร้อยละ 100 
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