ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของสานักที่ใช้ในการเจรจาตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 256๒
ด้านมหานครสีเขียว
มิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าประสงที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.1 พื้นทีส่ ีเขียวสาหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่
ค่า
ตัวชี้วัด
นิยาม วิธีการคานวณ และเกณฑ์การประเมินผล
เป้าหมาย
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน 6.79
คาอธิบาย/นิยาม
ต่อประชากร (ตร.ม./คน)
ตร.ม./คน
พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม หมายถึง
(ผลลัพธ์)
1. พื้นที่ใดๆ ในแต่ละพื้นที่เขตที่ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/
สวนสาธารณะ (ตามนิยาม 7 ประเภท ของสานักงานสวนสาธารณะ สานัก
สิ่งแวดล้อม) มาก่อน ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า/เกาะกลางถนน/ริมทาง/
ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/แนวกาแพง/ผนังตึก/รั้ว ฯลฯ) ซึ่งสานักงานเขต/
สานักงานสวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล้อมพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/
สวนหย่อม ทั้ง 7 ประเภท
2. การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมโดยพัฒนาให้มี
พันธุ์ไม้ปกคลุมขนาดตั้งแต่ >2 ตร.ม. ขึ้นไป โดยเน้นการปลูกไม้ถาวรหรือ/
และหรือไม้ยั่งยืนเป็นหลัก
ทั้งนี้ดาเนินการโดย
2.1 ปลูกพันธุ์ไม้พุ่ม หรือ/และหรือไม้ยืนต้น
2.2 จัดทาเป็นพื้นที่สวนหย่อม/สวนสาธารณะ(ตามนิยามสวน
๗ ประเภท)
2.3 จัดทาเป็นสวนตามแนวพื้นดินหรือพื้นที่สีเขียวตามแนวดิ่ง
จัดทาเป็นสวนแนวตั้งแบบถาวร เช่น ปลูกตามแนวกาแพง/รั้ว/ผนังอาคาร/
9/18/2018

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หน่วยงาน
หลัก
สานัก
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน
สนับสนุน
50 สนข.

เชื่อมโยงมาตรการ
มาตรการที่ ๓ ผลักดันให้
มาตรการทางผังเมือง
ตามกฎกระทรวงบังคับ
ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๕๖ เรื่องการจัดให้มี
พื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือ
สวนสาธารณะเกิดผล
ในทางปฏิบัติ
มาตรการที่ ๕ พัฒนา
พื้นที่
สีเขียวเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม
เหมาะสมกับเมืองและ
หน้า 1

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

นิยาม วิธีการคานวณ และเกณฑ์การประเมินผล
ตามสิ่งก่อสร้างอาคาร สะพาน ฯลฯ
2.4 จัดทาในรูปสวนป่า หมายถึง การปลูกไม้ยืนต้นยั่งยืนเน้นการ
สร้างร่มเงาผสมผสานพรรณไม้ระดับต่า กลาง และสูง เลียนแบบสภาพ
ธรรมชาติเพื่อดึงธรรมชาติเข้าสู่เขตเมือง ทั้งนี้ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ
4x4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้น เป็นพื้นที่ 1 ไร่ การคิดพื้นที่สวนป่า คิดจาก
จานวนต้นไม้ยืนต้นที่ปลูก 100 ต้น คิดเป็นพื้นที่ปลูกป่า 1 ไร่ ทั้งนี้ในการนับ
ให้ดาเนินการเฉพาะพื้นที่ซึ่งปลูกเต็มพื้นที่และต่อเนื่องรวมเป็นพื้นที่เดียวกัน
2.5 การปลูกไม้ยืนต้นต่อเนื่องเป็นแนวยาว(Linear green
space) เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีลักษณะพิเศษเป็นแนวยาวตามเส้นทางคมนาคม
ทางบก ทางน้า เช่น พื้นที่สีเขียวตามแนวถนนรวมถึงเกาะกลางถนน
ตามแนวทางรถไฟ ทางจักรยาน ทางเดินริมถนนและแม่น้า ลาคลอง ตลอดจน
พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการต่างๆ เช่น สายไฟฟ้าแรงสูง
คลองชลประทาน ฯลฯ ใช้ประโยชน์เป็นเขตทางที่ร่มรื่นที่มักเรียกว่าทางสีเขียว
คิดพื้นที่โดยนาความกว้างของทรงพุ่มคูณความยาวของระยะทางที่ปลูก
3. การเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมสามารถดาเนินการได้หลาย
ลักษณะ กล่าวคือ
3.1 กรุงเทพมหานครดาเนินการเองโดยใช้หรือไม่ใช้งบประมาณ
3.2 สนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆ/บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือ
ประชาชน ฯลฯ ให้เป็นผู้ดาเนินการ
3.3 รวบรวมพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด
หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ได้มีการดาเนินการจัดทาเป็นพื้นที่สวนตามนิยามของ
สวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว
4. การจัดทาทะเบียนพื้นที่สวนแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

9/18/2018

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงมาตรการ
ชุมชน

หน้า 2

ตัวชี้วัด

จานวนพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เอกชน
ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น (แห่ง)
(ผลผลิต)

9/18/2018

ค่า
เป้าหมาย

100
แห่ง

นิยาม วิธีการคานวณ และเกณฑ์การประเมินผล
4.1 สวนสาธารณะซึ่งสานักงานเขตดาเนินการเอง
4.2 สวนสาธารณะของสานักงานสวนสาธารณะ
4.3 สวนสาธารณะซึ่งดาเนินการโดยหน่วยงานอื่น
4.4 อื่นๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/ห้างร้าน ภาคเอกชน
ประชาชน ฯลฯ
วิธีคานวณ
-ใช้ข้อมูลสวนสาธารณะ/สวนหย่อมซึ่งนาเข้า “ฐานข้อมูลและระบบ
ติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวของกรุงเทพมหานคร(http://203.155.220.220/parks)” เท่านั้น
ซึง่ จะแสดงสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมต่อประชากรของ
กรุงเทพมหานคร (ตร.ม./คน) ณ เดือนกันยายนของปีที่ตรวจประเมิน
-เกณฑ์การคิดคะแนน กรณีหน่วยงานดาเนินการได้ตามค่าเป้าหมายที่
กาหนดคิดเป็นคะแนนเต็ม แต่ให้พิจารณาการตัดคะแนนในส่วนความสมบูรณ์
ของข้อมูลที่ปรากฎตามฐานข้อมูลฯ ) ณ เดือนกันยายนของปีที่ตรวจประเมิน
โดยดาเนินการใน 3 ส่วนสาคัญคือ
1) สถานที่ตั้งสวนฯ บนแผนที่ฐานข้อมูลฯ
2) รายละเอียดพื้นที่สีเขียวรายแห่ง
3) ภาพถ่ายสวนฯ ในโปรแกรมฯ
ทั้งนี้หักข้อละ 1 % ของคะแนนที่ได้รับ
คาอธิบาย/นิยาม
-พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.การพัฒนาพื้นที่สีเขียวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจาก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงมาตรการ

หน่วยงาน
หลัก
สานัก
สิ่งแวดล้อม
หน้า 3

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

นิยาม วิธีการคานวณ และเกณฑ์การประเมินผล
ภาคเอกชน
2.ดาเนินการโดยสนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคเอกชนดาเนินการในพื้นที่ของ
ตนเอง
3. พื้นที่ใดๆ ที่ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ ตามนิยาม
7 ประเภท ของสานักงานสวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล้อมมาก่อน
4. การพัฒนาพื้นที่ตามข้อ 2 มีการพัฒนาให้มีพันธุ์ไม้ขึ้นปกคลุมขนาดพื้นที่
ตั้งแต่ >2 ตร.ม. ขึ้นไป โดยดาเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือบูรณาการ
รูปแบบดังต่อไปนี้
4.1 พิจารณาปลูกพรรณไม้ยืนต้นที่เหมาะสม
4.2 จัดทาเป็นพื้นที่สวนหย่อม/สวนสาธารณะ (ตามนิยามสวน ๗
ประเภท)
4.3 จัดทาเป็นสวนตามแนวราบหรือพื้นที่แนวดิ่ง เช่น ปลูกตามแนว
กาแพง/รั้ว/ผนังอาคาร/ตามสิ่งก่อสร้างอาคาร สวนดาดฟ้า ฯลฯ
4.4 จัดทาในรูปแบบสวนป่า
ทั้งนี้เน้นการปลูกไม้ถาวรหรือ/และหรือไม้ยั่งยืนเป็นหลัก
5.นาข้อมูลเข้าฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ของกรุงเทพมหานคร
6.จัดทาเอกสารประกอบซึ่งแสดงถึงการให้ความร่วมมือของภาคเอกชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่สีเขียวกับกรุงเทพมหานคร
วิธีคานวณ
-พิจารณาข้อมูลสวนสาธารณะ/สวนหย่อมจาก “ฐานข้อมูลและระบบ
ติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
(http://203.155.220.220/parks)” เท่านั้น ซึ่งแสดงจานวนพื้นที่สีเขียว
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หน่วยงาน
สนับสนุน
50 สนข.

เชื่อมโยงมาตรการ

หน้า 4

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

นิยาม วิธีการคานวณ และเกณฑ์การประเมินผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงมาตรการ

ซึ่งเอกชนพัฒนาขึ้น ณ เดือนกันยายนของปีที่ตรวจประเมิน
-พื้นที่ 1 แห่งคิดเป็น 1 คะแนน จากนั้นทอนคะแนนให้เหลือตามที่กาหนด
-พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลจากเอกสารความร่วมมือที่ กทม.ออกให้
เอกชนผู้ร่วมกิจกรรม (ไม่มีเอกสารรับรองตัดคะแนนร้อยละ 5 ของคะแนนที่
ได้รับ)
-คะแนนสุทธิ คานวณจากคะแนนที่ได้รับผ่านการทอนคะแนนตามที่กาหนด
หักคะแนนเอกสารไม่ครบถ้วน
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หน้า 5

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของสานักที่ใช้ในการเจรจาตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 256๒
ด้าน มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
มิติที่ ๒.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เปาหมายที่ ๒.2.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอตามมาตรฐานสากล
เปาประสงคที่ ๒.2.1.2 อนุรกั ษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
ค่า
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
นิยามและวิธีการคานวณ
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
จานวนหลักสูตรความรู้ในการ
>1
นิยาม
สานัก
คุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และ
๑.หลักสูตร หมายถึง องค์ความรู้ซึ่งมีเนื้อหา สาระที่เกี่ยวข้องกับการ
สิ่งแวดล้อม
รักษาพื้นที่สีเขียวได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ ดูแล และรักษาพื้นที่สี
และผลักดันสู่การการปฏิบัติ
เขียว โดยในปี 2562 ดาเนินการในส่วนการดูแล รักษา ฟื้นฟูและรักษา
(หลักสูตร)
ไม้ยืนต้น เช่น การตัดแต่ง การดูแลและรักษาไม้ยืนต้นที่ได้รับความเสียหาย
เป็นต้น
2.ผลักดันสู่การการปฏิบัติ หมายถึง ความรู้ที่จัดทาขึ้นถูกถ่ายทอดโดย
วิธีการต่างๆ ไปยัง
2.1 ข้าราชการและลูกจ้างซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จริง
2.2 ภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมดูแลพรรณไม้
ของกรุงเทพมหานคร
วิธีการคานวณ
นับจานวนหลักสูตรซึ่งพัฒนาขึ้นตามนิยามที่กาหนดและถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติ
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เชื่อมโยงมาตรการ
มาตรการ สร้างองค์ความรู้
จิตสานึกและความ
ตระหนักให้แก่ภาคส่วน
ต่างๆ ต่อความสาคัญของ
พื้นที่ สีเขียวของเมือง
มาตรการ พัฒนาและ
ยกระดับขีดความสามารถ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร
ในการจัดการพื้นที่สีเขียว
ของเมืองให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
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