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ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยพ้ืนที่ตลิ่งชัน 

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ปีงบประมาณ : พ.ศ. 2563 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เมืองเป็นพ้ืนที่ที่ถูกหล่อเลี้ยงให้ด ารงอยู่ได้ด้วยระบบเศรษฐกิจการด ารงชีวิตของผู้คนในพ้ืนที่ต้อง
อาศัยเงินเป็นปัจจัยหลัก ท าให้เมืองเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งท าให้ดึงดูดผู้คนจากแหล่งต่าง ๆ เข้ามาอยู่
ในเมืองในขณะโครงสร้างเมืองไม่สามารถขยายตัวเพ่ือรองรับได้ทัน ท าให้พ้ืนที่เมืองเป็นพ้ืนที่ที่แออัดต้องเผชิญ                
กับปัญหาต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม แหล่งเสื่อมโทรม รวมทั้งการที่เมืองมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ของเมืองเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคม 
โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาพ้ืนที่ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นหากพิจารณาจาก
ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลการใช้ที่ดิน/อาคาร ในหนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร ปี 2555 และข้อมูลสถิติการครอบครอง           
ที่อยู่อาศัย ของส านักงานสถิติแห่งชาติประจ าปี 2553 พบว่ามีผู้ที่ถือครองที่อยู่อาศัยของตัวเองไม่ถึงครึ่ง คือร้อยละ 
43.2 จึงเห็นได้ว่าปัญหาส าคัญเรื่องของการจัดสรรที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเด็นส าคัญประการหนึ่งที่เมืองต้อง
ให้ความส าคัญ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการขยายตัวของเมืองและการกระจายตัวของประชากรพบว่าพบว่า การ
กระจายตัวของประชาชนกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่จะขยายตัวออกไปยังเขตเมืองชั้นนอกอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวของ
ประชากรดังกล่าวนอกจากจะท าให้พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่รองรับน้ าลดลงแล้วยังส่งผลต่อการด ารงชีวิตของ
ประชากรในท าให้ขาดความสะดวกและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงแหล่งงานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ที่กรุงเทพมหานครในฐานะรัฐบาลของเมืองจะต้องเข้ามาบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเตรียมรองรับการขยายตัวของประชากร 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกรุงเทพมหานครจึงแนวคิดที่จะพัฒนาให้เกิดศูนย์ชุมชนย่อยขึ้น     
และได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
2563 ด้านที่ 4 มหานครกระชับ ในเป้าหมายที่ 4.1.2 ที่ต้องการให้ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผัง
เมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีโครงการส าคัญที่การด าเนินการคือ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชน
ย่อยของเขตเมืองชั้นนอก (Action Design) บริเวณศูนย์ชุมชนชาน เมืองตลิ่งชันและพ้ืนที่ต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านการ
ด าเนินการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยของกรุงเทพมหานครนั้น ยังไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมประกอบกับ               
ยังไม่เคยมีการศึกษาถึงปัญหาอุปสรรและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ                  
จึงท าให้ไม่มีกรณีศึกษาส าหรับการด าเนินการโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน   

การที่กรุงเทพมหานครไม่เคยมีการศึกษาข้อมูลและประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จและ
ความล้มเหลวของการด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยไว้เป็นกรณีศึกษา และยังไม่มีการวางระบบการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการอย่างเป็นระบบการ  ประกอบกับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องมีระยะเวลา
ด าเนินการมากว่า  1 ปีงบประมาณซึ่งในแต่ละรอบปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินโครงการ  นอกจากจะส่งผลกระทบให้การด าเนินโครงการไม่ประสบผลส าเร็จไม่สามารถรองรับการขยายตัว
ของเมืองและการกระจายตัวของประชากรได้แล้ว ในทางกลับกันการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยยังอาจส่งผลต่อการด ารงชีวิต
ของประชากรในพ้ืนที่ด าเนินโครงการอีกด้วย ท าให้ขาดความสะดวกและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงแหล่งงาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
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ดังนั้น การที่จะสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินการโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ และป้องกันไม่ให้โครงการดังกล่าวส่งผลกระทบกับการด ารงชีวิตของคนในพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการได้นั้น จ า เป็นต้องมีการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการด าเนินโครงการ                     
รวมทั้งจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินความคืบหน้าในการด าเนินโครงการในแต่ละปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีการประเมินผลการด าเนินการของโครงการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และเพ่ือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับให้น ามาปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้น และในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจ าเป็นต้องน ากระบวนการวิจัยประเมินผลเข้ามาใช้ในศึกษา
และการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลและผลการประเมินที่ได้มีความครอบคลุม มีความน่าเชื่อถือ  

 ดังนั้นในฐานะที่กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล               
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประเมินผลจึง ได้จัดท าโครงการ ศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย
พ้ืนที่ตลิ่งชั้นขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และปัจจัยต่าง ๆ  ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวก
และด้านลบกับโครงการ ในรอบยะยะเวลา 1 ปีงบประมาณ  รวมทั้งท าให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการที่มี
ต่อชุมชนและประชาชนโดยรอบอีกด้วย เพ่ือให้สามารถส าผลการศึกษาดังกล่าวมรใช้ในการพัฒนาการด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงและผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพ่ือศึกษาถึงความคืบหน้า  ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบกับ         

การด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยพ้ืนที่ตลิ่งชั้นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2.2 เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของการโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยพ้ืนที่ตลิ่งชั้นต่อชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ 
2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินโครงการโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย 

พ้ืนที่ตลิ่งชัน 
 
3. เป้าหมาย 

 จัดท ารายงานผลการวิจัย จัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชน
ย่อยพ้ืนที่ตลิ่งชัน  จ านวน 1 ฉบับ โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

3.1  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 การศึกษาครั้งนี้จะด าเนินการศึกษาศึกษาและท าการเก็บข้อมูล ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน 

  3.2 ขอบเขตด้านประชากรที่จะศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาก าหนดกลุ่มประชากรที่จะศึกษาไว้ 3 ส่วน  

   -  เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการ 
   -  ประชาชนที่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่บริเวณพ้ืนที่ดินเนินโครงการ 
   -  ภาคประชาสังคม/ผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมโครงการ 

โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้ท้ังวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญพบ (Accidental Sampling) 
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4. ลักษณะโครงการ 
 ประเภทของโครงการเป็นโครงการยุทธศาสตร์โดยเป็นโครงการใหม่ และเป็นโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในมีงบประมาณ 2563  
 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2556-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2563 และ 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2563 ในมิติที่ ด้านที่ 4 มหานครกระชับ โดยมีเป้าหมาย               
ให้เมืองกรุงเทพฯ เติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ มีศูนย์ชุมชนย่อย มิติที่ 4.1 
กรุงเทพมหานครเติบโต อย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม เป็นระบบ ตามล าดับความส าคัญและศักยภาพพ้ืนที่           
เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เป้าหมายการพัฒนาใน ที่ 4.1.2 ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโต   
ตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ 
 รูปแบบของโครงการเป็นโครงการศึกษาวิจัย โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการในการศึกษาและ
วิธีการวิเคราะห์แบบผสมผสาน (Mix Method)  โดยรวบรวมข้องมูลทั้งจากการศึกษาเอกสารและการศึกษา 
(Document study) และการศึกษาภาคสนาม (Filed study)  และท าการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล
การศึกษานั้น โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการศึกษา โดยข้อมูลส่วน
ที่ได้จากการศึกษาเอกสารจะท าการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และแปล
ความหมาย (Interpretation) ส่วนข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนามซึ่งเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และ  การ
สังเกต นั้น จะใช้การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การสนทนา (Conversation Analysis) 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ระหว่างวันที่ 30  ตุลาคม  2562 -  วันที่  30  กรกฎาคม  2563 
 
6. แผนปฏิบัติการ 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 9 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – 
กรกฎาคม 2563  โดยมีกรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

ขั้นตอนที่ 1 ส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล (กยภ.) 
ด าเนินการพิจารณาก าหนดกรอบ
แนวทาง ในการศึกษาวิจัย 

            

 

ขั้นตอนที่ 2 ส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล (กยภ.) เสนอเค้า
โครงการศึกษาให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานพิจารณา 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

ขั้นตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (กยภ.) ก าหนดขั้นตอน
ในการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาและเก็บ
ข้อมูลผลการด าเนินงาน 

 

            

 

ขั้นตอนที่ 4 ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (กยม.) ประสาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อ
ขอความร่วมมือและชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานแก่หน่วยงาน 

            

 

ขั้นตอนที่ 5 ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (กยม.) ก าหนดช่วงเวลา
และวันที่จะลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล
และสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

            

ขั้นตอนที่ 6 ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (กยถ.) ลงพื้นที่เพ่ือเก็บ
ข้อมูล  ณ หน่วยงานและ               
พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

            

 

ขั้นตอนที่ 7  ส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผลประชุมร่วมกับ
หน่วยงาน  เพื่อรับทราบปัญหา            
และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
รวมทั้งสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นตอนที่ 8 ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (กยภ.) ด าเนินการ
ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ผล
การศึกษา 

            

 

ขั้นตอนที่ 9 ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (กยภ.) ด าเนินการ
สรุปผลการการศึกษาจัดท ารายงาน
โดยน าเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหาร 
ในรูปของรายงานผลการศึกษา/
วิจัยประเมินผล 
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7. งบประมาณ 
    ชื่อโครงการ  ศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยพ้ืนที่ตลิ่งชัน 

กิจกรรม  
 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน(บาท) กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เตรียมการและวางแผน 
2. การศึกษาเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
3. การก าหนดกรอบแนวคิด

การวิจัย 
4. การสร้างเครื่องมือวิจัย 
5. การทดลองและปรับปรุง

เครื่องมือ 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

  
- ค่าหนังสือ เอกสาร และการสืบค้นข้อมูล 
- ค่าโทรศัพท์ 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าท่ีพัก 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าจ้างผู้ช่วยเก็บรวบรวม 
- ค่าจ้างผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล 
- ค่าจัดท าแบบสอบถาม 

 
30,000 

- 
   10,000 

500 
   1,500 

   10,000 
   5,000 

   20,000 
   10,000 

   3,000 
   20,000 
   20,000 
   50,000   

 
……………. 
……………. 
……………. 

 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
…………….. 
……………. 
…………….. 

8. การจัดท าร่างรายงานวิจัย 

 

9. การเสนองานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

 

- ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 
- ค่าจ้างพิมพ์ร่างงานวิจัย 
- ค่าจัดพิมพ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
- ค่าวัสดุ (แนบรายละเอียด) 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 

50,000 
25,000 

   50,000 
   10,000 

- 

……………. 
……………. 
……………. 
……………. 

 โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
หมวดค่าใช้จ่ายอื่น รายการ โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยพ้ืนที่ตลิ่งชัน 
จ านวนเงินทั้งสิ้น 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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8. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
แนวทางในการบริหาร 

ความเสี่ยง 
โอกาส 

ที่จะเกิด 

 

ผลกระทบ ระดับของ
ความเสี่ยง 

๑. กลุ่มตัวอย่างไม่ให้ความร่วมมือ 

หรือไม่ให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูล 

ไม่ครบถ้วน 

 
 
 

 

๒ ๔ สูง ๑. อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบและเข้าใจ 

๒. แต่งตั้งคณะท างานค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลการวิ จั ย  โดยให้มี
สมาชิกที่มาจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว 
เ พ่ือให้ เกิดความร่วมมือในการให้
ข้อมูล ตลอดจนให้คณะท างานสอบ
ทานข้อมูลให้มีความครบถ้วนและ
ถูกต้อง  

๒. ระยะเวลาในการศึกษาและ
วิ เคราะห์ข้อมูลมีจ ากัดและไม่
เพียงพอ 

 
 
 

 

๒ ๔ สูง ๑. จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ของโครงการ และติดตามผลอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ือให้เป็นไปตามแผน 
๒. จัดตั้งทีมงานโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ 

ในงานวิจัยมาร่วมศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูล 

๓. ประชาชนหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง
อาจจะไม่ได้น าผลการวิจัยหรือ
ข้อเสนอแนะ 

ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลส าเร็จ 

อย่างเป็นรูปธรรม 

๓ ๓ สูง ๑. ประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยดังกล่าว
ในช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชน
และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

๒ .  จั ด กิ จ ก ร ร ม ย ก ย่ อ ง ผู้ ที่ น า
ผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดผลส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม 
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9. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 การด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยพ้ืนที่ตลิ่งชันมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถบรรลุเป้าหมาย

ในการด าเนินการได้  
9.2 กรุงเทพมหานครมีกรณีศึกษาที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย     

ในพ้ืนที่อ่ืน 
9.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอก บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชันและ

พ้ืนที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ประชาชนในพ้ืนที่สามารถ 
 
10. การติดตามประเมินผล  

10.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ประเภท
ตัวช้ีวัด 

วิธีการค านวณ/เครื่องมือ 
ในการใช้วัด 

ระยะเวลา 
 

มีรายงานผลการศึกษาที่
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
ในการศึกษา  

จ านวน 1 ฉบับ ผลผลิต วิธีค านวณ 
นับรายงานผลการศึกษาที่ได้ 
เครื่องมือวัด 
รายงานผลการศึกษา 

1 
ปีงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาและผล
การศึกษาถูกน าไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุ งการ
ด าเนินโครงการ  
 

รอ้ยละ 100 ผลลัพธ์ วิธีค านวณ 
จ านวนแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาโครงการ 
ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
น าไปด าเนินการ×100 ÷
จ านวนแนวทางแก้ไขปัญหา
และพัฒนาโครงการที่เสนอ
ไว้ในรายงานทั้งหมด 

       1 
ปีงบประมาณ 

 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ประเภท
ตัวช้ีวัด 

วิธีการค านวณ/เครื่องมือ 
ในการใช้วัด 

ระยะเวลา 
 

ประชาชนในพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชน
ย่อยตลิ่งชัน พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการฯ ในระดับ
มาก 

ร้อยละ 80 ผลลัพธ์ วิธีค านวณ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้
คะแนนความพึงพอใจระดับมาก  
(4 คะแนนขึ้นไป)                ×100 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
เครื่องมือวัด 
แบบส ารวจความพึงพอใจ 

2 
ปีงบประมาณ 
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10.2 การติดตามความก้าวหน้า 
  ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานเป็นรายไตรมาสระยะเวลา โดยมีการการรายงาน

ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานตามล าดับชั้น 
10.3 วิธีการประเมินผลโครงการ 

 โดยส านักยุทธศาสตร์ด าเนินการวัดประเมินผลของการ วัดจากการติดตามรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ จากรายงานผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยพ้ืนที่ตลิ่งชันของส านักผัง
เมือง 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (                              ) 
          ต าแหน่ง …………………………………………. 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (                              ) 
          ต าแหน่ง …………………………………………….. 
 

 

 
 
 
  
 
 
 

 


