KPI - 01
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของสานักงานเขตที่ใช้ในการเจรจาตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. ………
ด้าน มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
มิติที่ ๒.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เปาหมายที่ ๒.2.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอตามมาตรฐานสากล
เปาประสงคที่ ๒.2.1.1 พื้นทีส่ ีเขียวสาหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่
เปาประสงคที่ ๒.2.1.2 อนุรกั ษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
ค่า
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
นิยาม วิธีการคานวณ เกณฑ์การประเมินผล
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
พื้นทีส่ ีเขียวที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ นิยาม
สานักสิ่งแวดล้อม
(ผลผลิต)
100 - พื้นที่สีเขียว หมายความว่า พื้นที่ตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร สานักงานเขต
ปี พ.ศ.๒๕๔๖ กาหนด ประกอบด้วย ๑๐ ประเภท แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ
1.พื้นที่สีเขียวที่อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม
ค่าเป้าหมายเกิดจากการเจรจา ตกลงร่วมระหว่าง สนข.และ สานักงาน
สวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล้อมภายใต้ค่าเป้าหมายสีเขียวตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจาปี ซึ่งกาหนดจากค่าคาดการณ์พื้นที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556-2575
2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนซึง่ สนข.สารวจ รวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อย
กว่า 12 แห่ง/ปี กรณีสานักงานเขตที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 2 ให้เปลี่ยนไปใช้การ
ประเมินด้วยการรายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตรวม 4
ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) 1ตามแบบฟอร์มที่สานักงานสวนสาธารณะกาหนดแทน
รายละเอียดการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
1.พื้นที่สีเขียวที่มีลักษณะเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม
1

เชื่อมโยงมาตรการ
มาตรการที่ ๕
พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น
สวยงามเหมาะสมกับเมือง
และชุมชน (เปาประสงค
ที่ ๒.2.1.1)
มาตรการที่ ๓
ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
รักษาพื้นที่สีเขียว
(เปาประสงคที่ ๒.2.1.2)

จะนาพื้นที่สีเขียวยั่งยืนได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น (แห่ง) มาทดแทนการดาเนินการในส่วนนี้จะใช้ในปี .........
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1.1 ความหมาย คือพื้นที่ใด ๆ ซึง่ ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/
สวนสาธารณะ ตามนิยาม 7 ประเภท ของสานักงานสวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล้อม
1.2 ลักษณะการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมประกอบด้วย
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือบูรณาการดังต่อไปนี้
1.2.1 พัฒนาให้มีพันธุ์ไม้ปกคลุมขนาดตั้งแต่ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ
2 ต.ร.ม.
ขึ้นไป
1.2.2 เน้นการปลูกไม้ถาวรหรือ/และหรือไม้ยั่งยืนเป็นหลัก
1.2.3 รูปแบบการพัฒนา
อาจดาเนินการดังต่อไปนี้
-ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
-จัดทาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม
-จัดทาเป็นสวนตามแนวพื้นดิน สวนบนอาคารสูง (Green Roof)
หรือพื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวดิ่ง นิยามตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ กทม.
-จัดทาในรูปสวนป่า หมายถึง การปลูกไม้ยืนต้นยั่งยืนเน้นการ
สร้างร่มเงาผสมผสานพรรณไม้ระดับต่า กลาง และสูง เลียนแบบสภาพธรรมชาติเพื่อ
ดึงธรรมชาติเข้าสู่เขตเมือง ทั้งนี้ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ 4x4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย
100 ต้นเป็นพื้นที่ 1 ไร่ การคิดพื้นที่สวนป่า คิดจากจานวนต้นไม้ยืนต้นที่ปลูก 100
ต้น คิดเป็นพื้นที่ปลูกป่า 1 ไร่ ทั้งนี้ในการนับให้ดาเนินการเฉพาะพื้นที่ซึ่งปลูกเต็ม
พื้นที่และต่อเนื่องรวมเป็นพื้นที่เดียวกัน
-การปลูกไม้ยืนต้นเป็นแถวต่อเนื่องเป็นแนวยาว เช่น ปลูกตาม
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ริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า เป็นต้น คิดพื้นที่โดยนาความกว้างของทรงพุ่ม(โตเต็มที่)
คูณความยาวของระยะทางที่ปลูก
1.3 รูปแบบการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสามารถดาเนินการได้หลายลักษณะ
กล่าวคือ
-สานักงานเขตเองดาเนินการเองในรูปแบบที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ
-ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆ/บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือ
ประชาชน ฯลฯ เป็นผู้ดาเนินการในพื้นที่ของตนเอง
-สารวจ รวบรวมพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด
หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ได้มีการดาเนินการจัดทาเป็นพื้นที่สวนตามนิยามของ
สวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว
1.4 การจัดทาทะเบียนพื้นที่สวนฯ ตามรูปแบบซึ่งกาหนดไว้ในฐานข้อมูล
และระบบฯ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
-สวนซึ่งสานักงานเขตดาเนินการเอง
-สวนซึ่งดาเนินการโดยหน่วยงานอื่น
-สวนซึ่งดาเนินการโดยเอกชนเช่น หมู่บ้านจัดสรร บริษัท/ห้างร้าน
ภาคเอกชน ประชาชน ประชาชน เป็นต้น
-อื่น ๆ ศาสนสถาน สถานศึกษา ชุมชน
2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ
2.1 ความหมายตามแผนแม่บทพื้นที่
สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 จานวน 9 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย
-สนามกีฬากลางแจ้ง
-สนามกอล์ฟ
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-แหล่งน้า
-ที่ลุ่ม
-ที่ว่าง
-พื้นที่ไม้ยืนต้น
-พื้นที่เกษตรกรรม
-พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
-พื้นที่อื่นๆ
นิยามแต่ละพื้นที่ตามที่กาหนดไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการประเมินผล
1. ใช้ข้อมูลพื้นที่สีเขียวของแต่ละเขตจาก“ฐานข้อมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” เท่านั้น
2. สานักงานเขตรับผิดชอบสวน 3 ประเภทประกอบด้วย
-สวนสาธารณะ/สวนหย่อมที่ สนข. รับผิดชอบดาเนินการ
-สวนสาธารณะ/สวนหย่อมที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของหน่วยราชการอื่น
ซึง่ มีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต
-สวนสาธารณะ/สวนหย่อมอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) เช่น ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของเอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ
3.ข้อมูลที่จะนามาใช้ประกอบการประเมินผล
3.1 ความสมบูรณ์ของข้อมูลใช้ข้อมูลพื้นที่สีเขียวทั้งหมดของ สนข.ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลและระบบฯ พิจารณาจากความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลใน 3
ส่วน คือ 1) รายละเอียด 2) ที่ตั้ง และ 3) ภาพถ่ายของพื้นที่แต่ละแห่ง
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3.2 ข้อมูลทีใ่ ช้ประเมินผล ณ 30 กันยายนของปีที่ตรวจประเมิน
รายละเอียดของคะแนน
1.คะแนนการดาเนินการตามตัวชี้วัดเกิดจากผลรวมพื้นที่ดังต่อไปนี้
1.1 พื้นที่สีเขียวที่อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ตามเป้าหมาย
กาหนดคิดเป็นร้อยละ 100
1.2 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนตามเป้าหมายที่กาหนดคิดเป็น
ร้อยละ 100
1.2.1 กรณีสานักงานเขตได้รับการยกเว้น ดาเนินการตามข้อ 1.2
เนื่องจากไม่มีพื้นที่ตามที่กาหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพ
พื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตรวม 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) คิดคะแนนครั้งละ 25 %
2.ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลและระบบฯ 3 ส่วน คือ
2.1 สถานที่ตั้งพื้นที่สีเขียว
2.2 รายละเอียดพื้นที่สีเขียวรายแห่ง
2.3 ภาพถ่ายพื้นที่สีเขียว
ทั้งนี้หากดาเนินการไม่ครบถ้วนจะปรับลดคะแนนไม่เกินข้อละ 5 % ของคะแนน
ที่ได้รับ
วิธีการคานวณ
1. คะแนนพื้นที่สีเขียวเกิดจากพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียว
ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ คิดคะแนนประเภทละ 100 % รวม 200%
2. เฉลี่ยผลลัพธ์ตามข้อ 1 ให้เหลือร้อยละ 100
3. นาผลที่ได้จากข้อ 2 พิจารณาในส่วนความสมบูรณ์ของข้อมูลใน 3 ส่วนคือ
1) รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละแห่ง 2) ที่ตั้ง และ 3) ภาพถ่าย
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4. หลังจากปรับลดคะแนนในส่วนความสมบูรณ์จะเป็นคะแนนที่ได้ของแต่ละ
สานักงานเขต
5.ทอนคะแนนให้เหลือตามที่กาหนดต่อไป
หมายเหตุ ตัวชี้วัดจัดทาขึ้นโดยถ่ายทอดมาจาก
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอมาตรการในการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกาหนดให้ชุมชนเมืองขนาดใหญ่
อันได้แก่ กทม. และเมืองพัทยาควรมีพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม./คน
- องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนาขนาดของพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนควรมีขนาดอย่างน้อย 9 ตร.ม./คน
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)
- แผนปฏิบัติราชการประจาปีกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562
- ค่าคาดการณ์การพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556-2575
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