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คํานํา
การติดตามตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจสังคม ภายใตแผนการปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงผลกระทบทางบวกและทางลบจากโครงการที่สงผล
ตอเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยมีแผนการปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเปนเกณฑวัดประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการ การติดตามตรวจสอบทําใหทราบถึงปญหาและ
อุป สรรค และสามารถกํ าหนดแนวทางแก ไขปญ หาได อยางถูกตอง เพื่อใหโครงการกอใหเกิดประโยชน ตาม
เปาหมายที่วางไว
สําหรับคูมือฉบับนี้เปนคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหเศรษฐกรผูปฏิบัติงานไดใชเปนแนวทางในการ
ติด ตามตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิ จสังคม ภายใตแผนการปฏิบั ติการปองกัน แกไขและติดตามผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIMP) ไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผลของการติดตามตรวจสอบจะทําใหสามารถ
ปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
กําหนดไว
คณะผู จั ด ทํ า หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า คู มื อ ฉบั บ นี้ จะเป น ประโยชน ต อ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วข อ งใน
กรมชลประทาน ที่ จ ะช ว ยให มี ค วามเข าใจในกระบวนการที่ เกี่ ย วข องกั บ การติด ตามตรวจสอบสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคม ภายใตแผนการปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม และสามารถใชเปน
แนวทางในการดําเนินการไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลสําเร็จไดตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไว

คณะผูจัดทํา สวนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ
สํานักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน

สารบัญ
วัตถุประสงค

หนา
๑

ขอบเขต

๑

คําจํากัดความ

๑

หนาที่ความรับผิดชอบ

1

Work Flow

7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

10

ระบบติดตามประเมินผล

17

เอกสารอางอิง

20

แบบฟอรมที่ใช

20

ภาคผนวก

21

แบบสอบถามเพื่อติดตามตรวจสอบดานเศรษฐกิจและสังคม (ตามแผน EIMP)

22

คูมือการปฏิบัตงิ าน
การติดตามตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจสังคม ภายใตแผนการปฏิบัติการ
ปองกันแกไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP)
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสวนราชการมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้น ตอนการปฏิ บั ติงานของกิจ กรรม/กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตาม
เปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาให
การ ทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร
ใหกับ บุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูเพื่อขอการรับ
บริการที่ ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่ อเปน แนวทางใหผู ป ฏิ บั ติ งานในกระบวนการติดตามตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจ สั งคม
ภายใตแผนการปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) สามารถจัดทํารายงานติดตาม
ตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจสังคม ภายใตแผนการปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIMP) ไดอยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ

2. ขอบเขต
คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านนี้ ครอบคลุ ม ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานตั้ งแต การวางแผนเตรี ย มการติ ด ตาม
ตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจสังคม ภายใตแผนการปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม
การดําเนินการจัดจางสถาบันการศึกษาเพื่อรวบรวมขอมูลปฐมภูมิภาคสนาม การวิเคราะหขอมูล และการจัดทํา
เลมรายงาน

3. คําจํากัดความ

ในการดําเนินการติดตามตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจสังคม ภายใตแผนการปฏิบัติการปองกันแกไข
และติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) นั้น ตองดําเนินการตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรการปองกันแกไขและ
ติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดกําหนดไว ซึ่งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจําเปนตองทราบ และเขาใจ คําจํากัดความ
ศัพทเทคนิคตางๆ ที่ เกี่ย วของในการติด ตามตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ภายใต แผนการปฏิบั ติการ
ปองกันแกไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) ดังนี้
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA)
- กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการหรือกิจการหรือการ
ดํ า เนิ น การใด ของรั ฐ ที่ รั ฐ จะอนุ ญ าต ให มี ก ารดํ าเนิ น การที่ อ าจมี ผ ล กระท บ ต อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียอื่นใด
ของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพื่ อกําหนดมาตรการป องกัน แกไขผลกระทบดังกลาว ซึ่งผลการศึกษา เรียกวา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
๑

มาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (Environmental Impact Mitigation Plan : EIMP)
- มาตรการที่พิจารณากําหนดเพื่อปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบที่เหมาะสมจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล อ ม หรื อ รายงาน EIA ของโครงการพั ฒ นาแหล ง น้ํ า ที่ ต อ งจั ด ทํ า รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อควบคุมใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ซึ่งมาตรการ
ที่กําหนดจะตองสอดคลองกับผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ประเมินไดและสามารถนําไปปฏิบัติได
จริง
ผูรับผลกระทบทางลบ
- ราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนจากการดําเนินโครงการ ไดแก ราษฎรที่อาศัยหรือทําการเกษตร
บริเวณพื้นที่หัวงาน อางเก็บน้ํา บอยืมดิน แนวคันกั้นน้ํา แนวทอสงน้ํา และแนวคลองสงน้ํา/
คลองระบายน้ํา
ผูรับผลกระทบทางบวก
- ราษฎรที่ ได รับ ประโยชน จ ากการดํ าเนิ น โครงการ ได แก ราษฎรในพื้ น ที่รั บ ประโยชน ท าง
การเกษตร ราษฎรที่ไดใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ราษฎรที่ไดรับประโยชนจากการบรรเทา
อุทกภัย
การชลประทาน (irrigation)
- กิจการและวิธีการทุกประเภทที่บุคคลไดจัดทําขึ้น เพื่อสงน้ําไปใชประโยชนในการเพาะปลูก
และกิจกรรมอื่นๆ
เขื่อน , ทํานบ (dam)
- อาคารที่สรางขึ้นเพื่อปดกั้นขวางทางน้ําเพื่อกักเก็บน้ําหรือยกระดับน้ําใหสูงขึ้น
เขื่อนทดน้ํา , เขื่อนผันน้ํา (diversion dam)
- อาคารที่สรางขึ้นขวางทางน้ํา มีบานควบคุม สําหรับยกระดับน้ําเพื่อผันน้ําเขาคลองสงน้ํา หรือ
เพื่อควบคุมระดับน้ําใหอยูในระดับที่ตองการ
เขือ่ นกักเก็บน้ํา (impounding dam)
- อาคารที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ กั กเก็บ น้ํ า เอาไวใช ป ระโยชน ด านการชลประทาน การป องกัน และ
บรรเทาอุทกภัย สาธารณูปโภค และอื่นๆ
ฝาย (weir)
- อาคารที่สรางขึ้นขวางทางน้ํา เพื่อชะลอน้ํา ยกระดับน้ําหรือผันน้ํา
- อาคารที่สรางขึ้นเพื่อวัดอัตราการไหลของน้ํา
อางเก็บน้ํา (reservoir)
- แองขนาดใหญ ซึ่งเกิดตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น เพื่อการกักเก็บและควบคุมน้ําแหลง
น้ําที่เกิดขึ้นเนื่องจากเขื่อนกักเก็บ
โครงการชลประทาน (irrigation project)
- โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เดี ย วหรื อ หลายวั ต ถุ ป ระสงค แต มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ การ
ชลประทาน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและการปรับปรุงที่ดิน
พื้นที่โครงการ (project area)
- พื้นที่โครงการทั้งหมด ไดแก พื้นที่ที่สามารถสงน้ําได พื้นที่ที่ไมสามารถสงน้ําได พื้นที่ในสวนที่
เปนที่อยูอาศัย รวมทั้งพื้นที่ของคลองสงน้ํา คลองระบายน้ํา และคูสงน้ําดวย
๒

พื้นที่ชลประทาน (irrigable area)
- พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถสงน้ําไปถึงได
หัวงาน (head works)
- คําเรียกรวมของอาคารหลัก อุปกรณ และอาคารประกอบตางๆ ที่อยูในบริเวณเดียวกันของ
โครงการ
อาคารชลประทาน (irrigation structure)
- สิ่งกอสรางและอุปกรณประกอบในงานชลประทาน ใชเพื่อการจัดการน้ําชลประทานในดาน
ตางๆ เชน การควบคุม การวัด การสงและการระบายน้ํา เปนตน
การระบายน้ํา (drainage)
- การใหน้ําสวนเกินจากผิวดิน หรือใหดินไหลออกไปจากพื้นที่โดยวิธีธรรมชาติ หรือโดยวิธีการที่
สรางขึ้น
ทางระบายน้ํา (drainage channel, drain)
- ชองหรือทางระบายน้ํา ที่ระบายน้ําสวนเกินออกจากพื้นที่ หรือเรียกอีกอยางวา drain
อาคารบังคับน้ํา (regulator)
- อาคารที่สรางขึ้นในคลอง ณ ตําแหนงที่เหมาะสม เพื่อควบคุมปริมาณน้ําและระดับน้ํา
อาคารควบคุม (regulatorstructure)
- อาคารที่ทําหนาที่ควบคุมปริมาณน้ําหรือระดับน้ํา
ตนน้ํา (head water)
- ลําน้ําที่อยูตอนบน รวมทั้งตนน้ําสาขาของลําน้ํานั้น
- ระดับน้ําที่ตนน้ํา
- น้ํา
พื้นที่อางเก็บน้ํา (surface area of reservoir)
- ขอบเขตพื้นที่ผิวน้ําของอางเก็บน้ํา ณ ระดับกักเก็บที่ไดออกแบบไว
พื้นที่รับน้ําลงอางเก็บน้ํา (reservoir basin)
- ลุมน้ํารับน้ําฝนใหไหลลงอางเก็บน้ํา
ความจุอางเก็บน้ํา (storage capacity, gross storage, gross capacity reservoir)
- ความจุของอางเก็บน้ําคิดตั้งแตทองน้ําจนถึงระดับเก็บกัก
อาคารทางระบายน้ําลน (spillway)
- ทางระบายน้ําเพื่อระบายน้ําสวนที่เกินจากที่กําหนดไว
- อาคารประกอบของเขื่ อ นหรื อ ทํ า นบของอ า งเก็ บ น้ํ า เพื่ อ ระบายน้ํ า ส ว นที่ เ กิ น จาก
ความจุ ซึ่ งอ างเก็ บ น้ํ าจะเก็ บ กั กไว ได ให ไหลผ านทิ้ งไปในทางน้ํ าเดิ ม เพื่ อไม ให เกิด ความ
เสียหายแกตัวเขื่อน
ทางระบายน้ําลนฉุกเฉิน (emergency spillway)
- ทางระบายน้ําลนสําหรับปลอยใหน้ําลนขามในกรณีที่ปริมาณน้ําหลากมามากกวาปกติ หรือ
มากเกินกวาอาคารทางระบายน้ําลนปกติจะระบายไดทัน เพื่อปองกันไมใหน้ําไหลลนตัวเขื่อน
ระดับทะเลปานกลาง (mean sea level) (m.s.l.)
- คาเฉลี่ยของระดับน้ําทะเล ซึ่งคํานวณจากผลการตรวจระดับน้ําขึ้นและน้ําลงในที่ใดที่หนึ่งที่ได
บันทึกติดตอกันไวเปนระยะเวลานาน สําหรับประเทศไทยใชระดับทะเลปานกลางที่เกาะหลัก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ (กรมชลประทานใชคํายอวา ร.ท.ก.)
๓

ระดับเก็บกักปกติ (Normal pool level)
- ระดับน้ําที่กําหนดไวใหกักเก็บในสภาวะปกติ สําหรับอางเก็บน้ําประเภทที่มีอาคารทางระบาย
น้ําลนแบบมีปาน
ระดับน้ําสูงสุด (maximum water level)
- ระดับน้ําสูงสุดในอางเก็บน้ําที่เขื่อนสามารถรองรับไดอยางปลอดภัยตามที่ไดออกแบบไว (กรม
ชลประทานใชคํายอวา ร.น.ส.)
ระดับน้ําต่ําสุด (minimum water level)
- ระดับน้ําต่ําสุดที่สามารถนํามาใชงานไดตามวัตถุประสงคที่ไดออกแบบไว (กรมชลประทานใช
คํายอวา (ร.น.ต.)
การจําแนกการใชที่ดิน (land use classification)
- การจําแนกประเภทที่ดินอยางหนึ่ง โดยจัดแบงที่ดินออกแบบกลุมหรือประเภท ตามการใช
ประโยชนในสภาพปจจุบัน เชน ทํานา ทําไร ทําสวนครัว สวนผลไม แหลงอุตสาหกรรม ที่อยู
อาศัย
การใชที่ดิน (land use)
- การใชที่ดินใหเกิดประโยชนทางดานการเกษตร และอื่นๆ อาจมีการสํารวจ และทําเปนแผนที่
แสดงการใชที่ดินประเภทตางๆ เชน ที่ที่เปนปาไม เปนทุงหญา เปนพื้นที่เพาะปลูกพืชตางๆ
เปนที่ทําเหมืองแร และที่ที่ใชเปนบานเรือนที่อยูอาศัย
ปฏิทินการปลูกพืช (cropping calendar)
- การแสดงกําหนดเวลาของกิจกรรมการเพาะปลูก ซึ่งทําใหทราบวา เดือนไหนทําอะไร ปลูก
อะไร ตลอดจนจะเก็บเกี่ยวเมื่อใด
ประสิทธิภาพการใชที่ดิน (cropping intensity)
- การใช ป ระโยชน ในพื้ น ที่ เพาะปลู ก พื ช ในรอบระยะเวลาหนึ่ งป โดยคิ ด เป น ร อ ยละ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับจํานวนพื้นที่เพาะปลูกที่กําหนด
แผนการปลูกพืช (cropping pattern)
- แผนการปลูกพืชในรอบแตละป ในพื้นที่ที่กําหนด

4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ มีหนาที่ ใหความเห็นชอบตอเลมรายงาน
4.2 ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหเศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหลงน้ํา มีหนาที่ ใหคําปรึกษา และเสนอแนะแนว
ทางการจัดทํารายงาน
4.3 ผูอํานวยการสวนเศรษฐกิ จสังคมและประเมิน ผลโครงการ มีห น าที่ ตรวจสอบความถูกตอง
ใหคําแนะนํา และกํากับ ดูแล การจัดทํารายงาน
4.4 หัวหนาฝายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 1 และ 2 มีหนาที่ ติดตามและตรวจสอบ
การจัดทํารายงาน
4.5 เจาหนาที่สวนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ มีหนาที่ ประสานงาน รวบรวมขอมูล
ปฐมภู มิ และทุ ติย ภู มิ ประมวลผล สั งเคราะหขอมูล ศึกษาวิเคราะห ประเมิน ผล และจัดทํ ารายงานติดตาม
ตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจสังคม ภายใตแผนการปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIMP)
๔

สรุปกระบวนการติดตามตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจสังคม ภายใตแผนการปฏิบัติการ
ปองกันแกไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP)
กระบวนการติดตามตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจสังคม ภายใตแผนการปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. การเตรียมความพรอม เปนขั้นตอนวางแผนการศึกษาและเตรียมงานเบื้องตน ศึกษาแผนการ
ปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสภาพเศรษฐกิจสังคมของโครงการ และจัดทํา
ประมาณการงบประมาณดําเนินงานตอโครงการ
2. การรวบรวมข อมู ล โครงการเบื้ อ งต น เป น การศึ ก ษาเรื่ อ งเดิ ม และจั ด เตรี ย มข อมู ล เบื้ อ งต น
รวบรวมขอมู ลโครงการ กลุมผูรับ ผลกระทบ และกลุมผูรับประโยชน เพื่อกําหนดขนาดตั วอยาง สุมตัวอยาง
จัดเตรียมแบบสอบถาม ประสานงานกับหนวยงานในพื้นที่ ศึกษาสภาพพื้นที่โครงการ และตรวจสอบสถานะการ
ขึ้นบัญชีคูคากับกรมบัญชีกลางของสถาบันการศึกษา
3. การรวบรวมขอมูลภาคสนาม เปนการดําเนินการจัดจางสถาบันการศึกษาเพื่อรวบรวมขอมูล
ปฐมภูมิภาคสนาม การกํากับ ควบคุม และดูแลงานรวบรวมขอมูลปฐมภูมิของสถาบันการศึกษาใหเปนไปตาม
ขอกําหนดและมาตรฐานคุณภาพงาน
4. การวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงาน วิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบผลการศึกษาในรายงาน
EIA และเปรียบเทียบขอมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมตั้งแตระยะกอสราง ระยะดําเนินการในแตละชวงเวลา
5. การจั ด ทํ า รายงาน รวบรวมขอมู ล และผลการศึก ษาวิเคราะห มาจัด ทํ าเอกสารเป น รูป เล ม
รายงานติ ด ตามตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิ จ สั งคม ภายใต แ ผนการปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น แก ไขและติ ด ตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP)

๕

Work Flow กระบวนการติดตามตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจสังคม ภายใตแผนการปฏิบัติการ
ปองกันแกไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP)
ลําดับที่
1.

2.

ผังกระบวนการ

เวลา
10 วัน

การเตรียมความพรอม

การรวบรวมขอมูล
โครงการเบื้องตน

ไมใช

10 วัน

ใช
3.

การรวบรวมขอมูลภาคสนาม

90 วัน

4.

การวิเคราะหขอมูล
และเขียนรายงาน

45 วัน

5.

การจัดทํารายงาน

20 วัน

รวมเวลาทั้งหมด 175 วัน

๖

5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : การติดตามตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจสังคม ภายใตแผนการปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP)
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน: รอยละของจํานวนการจัดทํารายงานติดตามตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจสังคม ภายใตแผนการปฏิบัติการปองกัน
แกไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) รายป ครบถวนทุกโครงการ ถูกตอง ไดทันเวลา (รอยละ 100)
ลําดับ

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
3 วัน 1. เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการตรวจสอบ
แผนงาน EIMP และนําโครงการที่อยูในแผน
ของแตละปมาดําเนินการ
3 วัน 2. เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการจัดทํา
ประมาณการ แผนงานและแผนการใช
งบประมาณรายเดือน

ผังกระบวนการ

1.
การเตรียมความพรอม

2.

การรวบรวมขอมูล
โครงการเบื้องตน

ใช

ไมใช

4 วัน 3. เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการติดตอ
ประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการจาง
10 1. เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการรวบรวม
วัน ขอมูลของโครงการ เพื่อกําหนดขนาด
ตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง จัดเตรียม
แบบสอบถาม ศึกษาสภาพพื้นที่โครงการ
ประสานงานกับหนวยงานในพื้นที่ และ
ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนผูรับจางกับ
กรมบัญชีกลางของสถาบันการศึกษา

๗

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

๑. ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไว
ในแผน EIMP

เศรษฐกร
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

๒. จัดทําแผนงานและแผนใชการใช
งบประมาณรายเดือนที่ที่สามารถใช
ติดตามผลการดําเนินงานและผลการ
เบิกจายเงิน
๓. เอกสารประกอบการจางครบถวน
1. เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการตอง
ตรวจสอบจํานวนผูรบั ผลกระทบทาง
ลบ พื้นที่รับประโยชน ขนาดของกลุม
ตัวอยางในพื้นที่รับประโยชน และ
ขอมูลการขึ้นทะเบียนผูรับจางกับ
กรมบัญชีกลางของสถาบันการศึกษา

เศรษฐกร
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

3.
การรวบรวมขอมูลภาคสนาม

4..
การวิเคราะหขอมูล
และเขียนรายงาน

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
90 1. เตรียมงานสํารวจ เชน ประสานงานกับ
วัน เจาหนาที่ของโครงการ ติดตอหนวยงานและ
ผูนําในทองถิ่น ไดแก อบต. และผูใหญบาน
ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดการเก็บขอมูล
ดวยวิธีใชแบบสอบถามกับทีมงานของ
สถาบันการศึกษา ตลอดจนรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิที่เกี่ยวของ
2. ควบคุมการสัมภาษณเกษตรกรตัวอยาง
ของสถาบันการศึกษา ตรวจสอบความถูกตอง
และความแนบนัยของขอมูล พรอมทั้ง
สอบถามผูนําชุมชน และการสังเกตการณ
สภาพทั่วไปในชุมชน
45
วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

1. เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการตอง
ชี้แจงรายละเอียดการเก็บขอมูลดวย
วิธีใชแบบสอบถามกับทีมงานของ
สถาบันการศึกษา และทดสอบการ
สัมภาษณเกษตรกรตัวอยางโดยมี
เจาหนาที่สวนเศรษฐกิจฯ ใหคําแนะนํา
ตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ
2. เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการตอง
ตรวจสอบความครบถวนและถูกตอง
ของขอมูลจากแบบสอบถามเกษตรกร
ตัวอยาง เมื่อมีขอมูลใดผิดพลาดก็ตอง
แจงทีมงานของสถาบันการศึกษาให
ทราบ และแกไขขอผิดพลาด
1. เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการ
1. ตองตรวจสอบความถูกตองและ
ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ความแนบนัยของขอมูล ที่ประมวลผล
Microsoft EXCEL วิเคราะหและสังเคราะห ออกมาในรูปแบบของตาราง
ขอมูล นําเสนอในรูปแบบของตารางซึ่งจะ
จําแนกและจัดเปนหมวดหมูตามความ
ตองการที่จะทําการวิเคราะหหรือรายงานผล
แลวจึงนําขอมูลในตารางมาคํานวณหาคา
ทางสถิติที่ตองการ เชน คาเฉลี่ย คารอยละ
ยอดรวม คาสัดสวน การกระจายคาในแตละ
ความถี่ เปนตน
๘

ผูรับผิดชอบ
เศรษฐกร
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

เศรษฐกร
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

5.
การจัดทํารายงาน

ระยะ
เวลา
20
วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

1. วิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานการ
ติดตามตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ภายใตแผนการปฏิบัติการปองกันแกไขและ
ติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) เชน
การประกอบอาชีพ การตั้งถิ่นฐาน การไดรับ
คาชดเชย การสงเสริมอาชีพของทางการ
รายได-รายจาย รายไดสุทธิของครัวเรือน
ผลกระทบตางๆ ที่เกิดในชุมชน
2. นําผลการศึกษาวิเคราะห มาจัดทํา
เอกสารเปนรูปเลมรายงานการติดตาม
ตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจสังคม ภายใต
แผนการปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP)

1. เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการ
นําเสนอขอมูลสภาพปจจุบัน
เปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานที่ไดรวบรวม
ไวชวงระยะกอสราง หรือขอมูลที่
นําเสนอไวในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม (EIA) หรือขอมูล
ทุติยภูมิที่เกี่ยวของ

เศรษฐกร
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

๙

2.เมื่อจัดทํารายงานฉบับราง (Draft
Report) แลวตองผานขั้นตอนการ
ตรวจสอบคุณภาพของรายงานโดย
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น กอนจัดทํา
เปนเอกสารฉบับสมบูรณ (Final
Report)

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

1. การตรวจสอบแผนงาน
เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการตรวจสอบ
รายงานแผนปฏิบัติการปองกัน
EIMP เพื่อดําเนินการติดตาม แผนงาน EIMP และนําโครงการที่อยูในแผน แกไข และติดตามตรวจสอบ
และตรวจสอบ
ของแตละปมาดําเนินการ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผูรับผิดชอบ
เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
โครงการ

2. การจัดทําประมาณการ
แผนงาน และแผนการใช
งบประมาณรายเดือน

เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการจัดทําแบบ
ประมาณการ (ชป.325) รายละเอียดคําขอ
ประมาณการ แผนการเบิกจายและการ
ดําเนินงาน โดยพิจารณาคาใชจายในการ
ออกสนาม คาจางเหมาสํารวจ คาวัสดุ
อุปกรณ คาถายเอกสาร และคาจัดพิมพ
รายงาน

1. แบบประมาณการ
เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
(ชป.325)
โครงการ
2. รายละเอียดคําขอประมาณ
การ
3. แผนการเบิกจายและการ
ดําเนินงาน

3. การรวบรวมขอมูล
โครงการเบื้องตน

เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการศึกษาขอมูล รายงานการประเมินผลกระทบ เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
โครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดลอม (EIA)
โครงการ
สิ่งแวดลอม (EIA) โดยรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับครัวเรือนในพื้นที่อางเก็บน้ํา หัวงาน
และอาคารประกอบ ครัวเรือนในพื้นที่รับ
ประโยชน เพื่อกําหนดขนาดตัวอยาง วิธีการ
สุมตัวอยาง และกําหนดจุดเก็บตัวอยาง
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอม
กรณีมีโครงการ เพื่อใชสําหรับการจัดเตรียม
ขอคําถามในแบบสอบถาม
๑๐

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4. การวางแผนและ
ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ

1. ติดตอสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อ
ดําเนินการสํารวจขอมูลปฐมภูมิ ตรวจสอบ
สถานะการขึ้นบัญชีคูคากับกรมบัญชีกลาง
จัดเตรียมเอกสารประกอบการดําเนินการ
จัดจางสถาบันการศึกษา
2. ติดตอหนวยงานภายในกรมชลประทาน
แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะกอสรางและ
ระยะดําเนินการ โดยที่ระยะกอสราง
ประสานกับสํานักงานกอสรางขนาดใหญ
หรือสํานักงานกอสรางขนาดกลาง เพื่อ
กําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา สวนในระยะ
ดําเนินการ ประสานกับโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา หรือสํานักงานชลประทาน
จังหวัด เกี่ยวกับขอมูลกลุมผูใชน้ํา หรือ
เกษตรกรที่อยูในเขตชลประทาน

เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
โครงการ

ตรวจสอบการขึน้ ทะเบียน
ผูรับจางกับกรมบัญชีกลางของ
สถาบันการศึกษา หากพบวา
ยังไมมีการขึ้นทะเบียน ให
จัดเตรียมเอกสารและขึ้น
ทะเบียน กอนการดําเนินการ
จาง

5. การสุมตัวอยางเพื่อ
คัดเลือกครัวเรือนเกษตรกร

กลุมตัวอยางและการกระจายตัวของ
รายงานการประเมินผลกระทบ เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
ตัวอยาง
สิ่งแวดลอม (EIA)
โครงการ
1. การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ จํานวนตั ว อย าง
(Sample size) เป น เรื่ อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ
เนื่ องจากจํานวนตัวอยางที่ นอยเกินไปอาจ
ทํ า ให ผ ลการศึ ก ษาไม มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ
ขณะที่จํานวนตัวอยางที่มากเกิน ไปอาจทํ า
ใหเกิดความสิ้นเปลืองโดยเฉพาะในดานของ

1. การศึกษาเชิงคุณภาพมี
จุดประสงคเพื่อสรางความ
เขาใจเชิงลึก เนนการวิเคราะห
ขอมูลเชิงเหตุผล ไมไดมุงเก็บ
ตัวเลขมาทําการวิเคราะห
เหมาะสําหรับการตอบคําถาม
ประเภท “ทําไม (why)” และ
“อยางไร (how)”

เอกสารทางวิชาการ การ
ดําเนินการจัดจาง งานสํารวจ
ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

๑๑

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

งบประมาณและระยะเวลา ในทางทฤษฎี
จํ า นวนตั ว อย า งที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ งาน
ศึ ก ษาต า งๆ ขึ้ น อยู กั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
การศึ ก ษา โดยเฉพาะในประเด็ น ที่ ว า
ก า ร ศึ ก ษ า นั้ น ๆ เน น เชิ ง คุ ณ ภ า พ
(Qualitative approach) ห รื อ เน น เชิ ง
ปริมาณ (Quantitative approach)
2. วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใช ในการ
สํ า รวจ จะใช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า ง 2 ครั้ ง
(Two stage sampling) ในการสุมครั้งแรก
เปนการสุมตามพื้นที่ ซึ่งพิจารณาตามพื้นที่
การปกครอง โดยลั ก ษณะของตั ว อย า งที่
เลื อ กจะเป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
การศึ ก ษา กล า วคื อ พิ จ ารณาจากข อ มู ล
เบื้ อ งต น ของโครงการ เช น ขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ ขั้ น ตอนต อ ไปจะเป น การสุ ม
ตัวอยางเกษตรกร โดยทําการแบงออกเปน
2 กลุม กลุมแรกคือ กลุมเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบทางลบ เป น เกษตรกรที่ อ ยู ใ น
บริ เ วณพื้ น ที่ อ า งเก็ บ น้ํ า หั ว งาน อาคาร
ประกอบ บ อ ยื มดิ น แนวคลองส งน้ํ า และ
แนวพนังกั้นน้ํา หากกลุมผูไดรับผลกระทบ
ทางลบมี จํ า นวนไม เ กิ น 100 ราย ให
ดําเนิน การเก็บ รวบรวมข อมู ลทุกราย ตาม

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
2. การศึกษาเชิงปริมาณ เปน
การมุงหาขอเท็จจริงและ
ขอสรุปเชิงปริมาณ เนนการใช
ขอมูลที่เปนตัวเลข เพื่อเปน
หลักฐานยืนยันความถูกตอง
ของขอคนพบ เหมาะสําหรับ
การตอบคําถามประเภท
“อะไร (what)”

๑๒

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

รายชื่ อที่ ระบุ ไวในรายงานการประเมิน ผล
กระทบสิ่ ง แวดล อ ม (EIA) หากมี จํ า นวน
ตั้ งแต 101 รายขึ้ น ไป ให ดํ า เนิ น การสุ ม
ตัว อย างตามสัดสวนประชากรในพื้น ที่ อีก
กลุ ม คื อ เกษตรกรที่ ไ ด รั บ ประโยชน จ าก
โครงการ ให ดํ า เนิ น การสุ ม ตั ว อย า งตาม
สั ด ส ว น ป ร ะ ช า ก ร ใน พื้ น ที่ ภ า ย ใต
งบประมาณทีไ่ ดรับ
6. การสรางแบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อติดตามตรวจสอบดาน
แบบสอบถามเพื่อติดตาม
เศรษฐกิจและสังคม (ตามแผน EIMP) ใช
ตรวจสอบดานเศรษฐกิจและ
เปนเครื่องมือในการสํารวจ เปน
สังคม (ตามแผน EIMP)
แบบสอบถามที่ไดรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงมาอยางตอเนื่องโดยสวนเศรษฐกิจ
สังคมและประเมินผลโครงการ สํานักบริหาร
โครงการ ประกอบดวยขอคําถาม 5 หมวด
ไดแก
1) หมวดสภ าพสั ง คมและการ
ประกอบอาชี พ ประกอบด ว ยข อ คํ า ถาม
เกี่ยวกับ ขนาดครัวเรือน, สภาพครัวเรือน,
การถือครองที่ดิน, และการประกอบอาชีพ
การเกษตร
2) หมวดเศรษฐกิจ ประกอบดว ย
ขอคําถามเกี่ยวกับตนทุนการผลิตพืช, และ
๑๓

เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
โครงการ

หมวดคําถามที่ 5 สอบถาม
เฉพาะกลุมเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบทางลบ

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

รายได-รายจายในครัวเรือน
3) ห ม ว ด สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ
สาธารณสุข ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค และสภาพปญหาในชุมชน
4) หมวดทั ศ นติ ข องเกษตรกรที่ มี
ตอโครงการประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ
การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ ความ
คิดเห็นที่มีตอโครงการ
5) ห ม ว ด ค าช ด เช ย ท รั พ ย สิ น
ประกอบด ว ยข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ความ
ครบถ ว นของค า ชดเชยที่ ไ ด รั บ ความ
พึ ง พอใจต อ กระบวนการจ า ยค า ชดเชย
ความวิ ต กกั ง วล และสิ่ ง ที่ ต อ งการให
หนวยงานราชการดูแลใสใจ
7. การชี้แจงรายละเอียดการ 1. เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการจัด
ใชแบบสอบถาม
ประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการเก็บขอมูล
ดวยแบบสอบถามเพื่อติดตามตรวจสอบ
ดานเศรษฐกิจและสังคม (ตามแผน EIMP)
กับทีมงานของสถาบันการศึกษา
2. ดําเนินการทดสอบความเขาใจดวย
การปฏิบัติจริง ดําเนินการสัมภาษณ
เกษตรกรตัวอยางโดยมีเจาหนาที่สวน
เศรษฐกิจฯ ใหการดูแลอยางใกลชิด

แบบสอบถามเพื่อติดตาม
ตรวจสอบดานเศรษฐกิจและ
สังคม (ตามแผน EIMP)

๑๔

เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
โครงการ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

สามารถใหคําแนะนําไดตลอดระยะเวลา
การสัมภาษณ
8. การตรวจสอบความ
ถูกตองของแบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อติดตาม
เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการตอง
ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และความ ตรวจสอบดานเศรษฐกิจและ
สังคม (ตามแผน EIMP)
แนบนัยของขอมูลจากแบบสอบถาม
เกษตรกรตัวอยาง เมื่อมีขอมูลใดผิดพลาด
ใหแจงทีมงานของสถาบันการศึกษาให
รับทราบและแกไขขอผิดพลาด

เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
โครงการ

9. การวิเคราะหขอมูล

1. เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการนําขอมูล ตารางนําเสนอขอมูล
จากทีมงานของสถาบันการศึกษาที่
ดําเนินการบันทึกขอมูลแลวมาประมวลผล
ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
Microsoft EXCEL วิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูล นําเสนอในรูปแบบของ
ตารางซึ่งจะจําแนกและจัดเปนหมวดหมู
ตามความตองการที่จะทําการวิเคราะหหรือ
รายงานผล แลวจึงนําขอมูลในตารางมา
คํานวณหาคาทางสถิติที่ตองการ เชน
คาเฉลี่ย คารอยละ ยอดรวม คาสัดสวน
การกระจายคาในแตละความถี่ เปนตน
2. วิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานการ

เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
โครงการ

๑๕

เมื่อตรวจสอบความครบถวน
และถูกตองของแบบสอบถาม
แลว ทีมงานของ
สถาบันการศึกษาจะดําเนินการ
บันทึกขอมูลในโปรแกรม
คอมพิวเตอร Microsoft
EXCEL

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

ติดตามตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ภายใตแผนการปฏิบัติการปองกันแกไขและ
ติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) เชน
การประกอบอาชีพ การตั้งถิ่นฐาน การ
ไดรับคาชดเชย การสงเสริมอาชีพของ
ทางการรายได-รายจาย รายไดสุทธิของ
ครัวเรือน ผลกระทบตางๆ ที่เกิดในชุมชน
10. จัดทําเลมรายงาน

รวบรวมขอมูลและนําผลการศึกษา
วิเคราะห มาจัดทําเอกสารเปนรูปเลม
รายงานการติดตามตรวจสอบสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคม ภายใตแผนการปฏิบัติการ
ปองกันแกไขและติดตามผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIMP)

รายงานการติดตามตรวจสอบ
สภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ภายใตแผนการปฏิบัติการ
ปองกันแกไขและติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP)

๑๖

เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
โครงการ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผูติดตาม/ประเมินผล

1. การจัดทําประมาณการ
แผนงาน และแผนการใช
งบประมาณรายเดือน

เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการ
สามารถดําเนินแผนงานและเบิกจาย
ตามแผนงานและแผนการใช
งบประมาณที่กําหนดไว โดยไมมีการ
ปรับแผนการทํางาน

การเบิกจายเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว

2. การรวบรวมขอมูลโครงการ
เบื้องตน

1. ความครบถวนและถูกตองของ
จํานวนและรายชื่อผูรับผลกระทบทาง
ลบในพื้นที่โครงการ
2. การกําหนดประเด็นปญหาที่สําคัญ
ของโครงการ

1. เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการ เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
สามารถระบุจํานวนและรายชื่อ โครงการ
ผูรับผลกระทบทางลบในพื้นที่
โครงการไดอยางถูกตองและ
ครบถวน
2. เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการ
สามารถกําหนดประเด็นปญหาที่
สําคัญของโครงการ เพื่อใหการ
ติดตามและตรวจสอบสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคม ภายใตแผนการ
ปฏิบัติการปองกันแกไขและ
ติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIMP) เปนไปอยางสมบูรณ
ครบถวน

๑๗

ขอเสนอแนะ

หัวหนาฝายเศรษฐกิจสังคม
และประเมินผลโครงการที่ 1
และ 2

อางอิงขอมูลจากรายงาน
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA)

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

3. การสุมตัวอยางเพื่อคัดเลือก จํานวนตัวอยางของกลุมผูรับ
ครัวเรือนเกษตรกร
ผลกระทบทางบวกมีขนาดพอดี ไม
มากหรือนอยเกินไป และมีการ
กระจายตัวอยางที่ครอบคลุมพื้นที่
ศึกษา

วิธีการติดตามประเมินผล
จํานวนตัวอยางสามารถคํานวณ
ไดจากสูตรและระดับความ
เชื่อมั่นที่กําหนด และแสดง
ตําแหนงการเก็บขอมูลบนแผนที่
เพื่อตรวจสอบลักษณะการ
กระจายของกลุมตัวอยาง

ผูติดตาม/ประเมินผล

ขอเสนอแนะ

เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
โครงการ

เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
โครงการ

อางอิงขอมูลจากรายงาน
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA)

5. การชี้แจงรายละเอียดการใช ขอมูลมีความครบถวนตาม
แบบสอบถาม
วัตถุประสงคของการศึกษา

ทีมงานของสถาบันการศึกษา
เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
สามารถใชแบบสอบถามเปน
โครงการ
เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลได
ถูกตองและครบถวน

อางอิงขอมูลจากรายงาน
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA)

6. การตรวจสอบความถูกตอง
ของแบบสอบถาม

ทีมงานของสถาบันการศึกษาระบุ เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
โครงการ
ขอมูลในแบบสอบถามไดอยาง
ครบถวน ถูกตอง ทั้งขอมูลการ
คํานวณและความแนบนัย

4. การสรางแบบสอบถาม

แบบสอบถามสามารถเปนเครื่องมือใน ขอมูลมีความครบถวนตามที่
กําหนดไวในรายงานการ
การรวบรวมขอมูลไดถูกตองและ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ครบถวน
(EIA)

ขอมูลในแบบสอบถามครบถวน
ถูกตอง ทั้งปริมาณและคุณภาพ

๑๘

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผูติดตาม/ประเมินผล

ขอเสนอแนะ

7. การวิเคราะหขอมูล

ขอมูลที่ประมวลผลและนําเสนอใน
รูปแบบตาราง มีความครบถวน
ถูกตองทั้งปริมาณและคุณภาพ

ขอมูลที่ประมวลผลและนําเสนอ
ในรูปแบบตาราง ครบถวน
ถูกตอง ทั้งการคํานวณ ความ
แนบนัย และเปนไปตาม
ขอกําหนดในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIA)

อางอิงขอมูลจากรายงาน
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA)

8. จัดทําเลมรายงาน

การนําเสนอรายงานมีความถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ และเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการติดตามและ
ตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ภายใตแผนการปฏิบัติการปองกัน
แกไขและติดตามผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIMP)

เนื้อหาในรายงานครบถวนถูกตอง หัวหนาฝายเศรษฐกิจสังคม
ทั้งการพิมพและการอางอิงตัวเลข และประเมินผลโครงการที่ 1
มีความสอดคลองในดานผล
และ 2
การศึกษาตลอดเลมรายงาน และ
เปนไปตามแผนการติดตามและ
ตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม ภายใตแผนการปฏิบัติการ
ปองกันแกไขและติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) ที่
กําหนดไว

อางอิงขอมูลแผนการ
ติดตามและตรวจสอบ
สภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ภายใตแผนการปฏิบัติการ
ปองกันแกไขและติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIMP)

๑๙

8. เอกสารอางอิง
8.1 บทความทางวิชาการ การดําเนินการจัดจาง งานสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม จัดทําโดย นางสาวพิมพาพร จอนลอย เศรษฐกรปฏิบัติการ
สวนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ
8.2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
8.3 รายงานแผนปฏิบัติการปองกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP)

9. แบบฟอรมที่ใช
9.1 แบบสอบถามเพื่อติดตามตรวจสอบดานเศรษฐกิจและสังคม (ตามแผน EIMP)
สวนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ สํานักบริหารโครงการ
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

๒๐

ภาคผนวก

๒๑

๒๒

ฐานะในครอบครัว
01 = หัวหนาครัวเรือน
02 = ภรรยา / สามี
03 = บุตรตนเอง
04 = บุตรบุญธรรม
05 = บุตรเขย / สะใภ
06 = บุตรเลี้ยง (ของภรรยา/สามี)
07 = บิดาหรือมารดา ตนเอง
08 = บิดาหรือมารดาทางภรรยา/สามี
09 = พี่ หรือนองตนเอง
10 = พี่ หรือนองทางภรรยา/สามี
11 = หลานตนเอง
12 = หลานทางภรรยา/สามี
13 = ญาติอื่นๆ
14 = ลูกจาง
99 = อื่นๆ ระบุ _______________

01 = ชาย
02 = หญิง

เพศ

การศึกษา
กําลังศึกษา
01 = ยังไมไดเขาเรียน
02 = ต่ํากวาชั้นประถม
03 = ประถม
04 = มัธยมตน
05 = มัธยมปลาย/ปวช.
06 = อนุปริญญา/ปวส.
07 = ปริญญาตรี/เทียบเทา
08 = สูงกวาปริญญาตรี
09 = อื่นๆ ระบุ ________
สําเร็จการศึกษา
11 = ไมเคยเรียน
12 = ต่ํากวา ป.4
13 = ประถมตน (ป.4)
14 = ประถมปลาย
15 = มัธยมตน
16 = มัธยมปลาย/ปวช.
17 = อนุปริญญา/ปวส.
18 = ปริญญาตรี/เทียบเทา
19 = สูงกวาปริญญาตรี
99 = อื่นๆ ระบุ ________

งานหลักที่ประกอบการ
10 = ทํางานเกษตรในฟารม
20 = ทํางานเกษตรนอกฟารม
25 = เปนแมบาน
30 = ขาราชการ/พนักงานของรัฐ
40 = อุตสาหกรรมในครัวเรือน/ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
50 = ลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม/บริษัท
60 = ทํางานกอสราง
70 = รับจางบริการ (ถีบสามลอ, ขนสง)
79 = อื่นๆ มีรายได ระบุ___________ df.14
80 = ใชเวลาโดยเปลาประโยชน
90 = กําลังเรียนหนังสือ
99 = อื่นๆ ไมมีรายไดระบุ ___________ df.15
1 = เต็มเวลา
2 = บางเวลา
3 = ไมไดทําเลย

การทํางานในฟารม

๒๓

ชนิดของรายไดนอกฟารมจากการรับจาง

รับจางแรงงานคน แรงงานสัตว และแรงงานเครื่องจักร

10 = รับจางงานในไรนาโดยใชแรงงานอยางเดียว
15 = รับจางงานในไรนาพรอมทั้งเครื่องจักร
20 = รับจางงานในไรนาพรอมทั้งแรงงานสัตว
25 = รับจางทํางานประมงชายฝง
30 = รับจางทํางานประมงน้ําลึก
รับจางนอกงานเกษตร
40 = งานกอสราง (รวมซอม รื้อถอนทําลาย)
41 = งานขนสง (รวมคลังสินคา คมนาคม)
42 = งานอุตสาหกรรม / หัตถกรรม
43 = งานพาณิชยกรรม เชน ลูกจางรานขายของฯลฯ
44 = งานขุดแร
45 = รับราชการ อบต. อสม. กํานัน ผูใหญบาน
46 = ทํางานที่สถาบันตางๆ เชน ธนาคาร สหกรณ
47 = ทํางานบริการตางๆ เชน ถีบสามลอ ขนสง
49 = อื่นๆ ระบุ _____________________ df.16

ชนิดของรายไดนอกการเกษตรอื่นๆ
50 = ขายผลผลิตที่ไดจากบริเวณบาน
51 = ขายผลผลิตนอกพื้นที่ชลประทาน
55 = หัตถกรรมในครัวเรือน
60 = ทําโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอย
61 = ทําโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
62 = ทําโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ
70 = การใหเชาสัตว
71 = การใหเชาเครื่องมือ และเครื่องจักร
72 = การหาของปา ตัดไม ตัดฟน จับสัตวปา
73 = ดอกเบี้ยเงินกู
74 = ไดรับของขวัญหรือมีโชค (ถูกลอตเตอรี)่
75 = ญาติมิตรสงเงินมาให
76 = คาเชา (ที่ดิน, บาน และอื่นๆ)
77 = จับสัตวน้ํา
80 = คาขาย, บริการ (ซอมรถ, ตัดผม)
85 = อาชีพรับเหมากอสราง
90 = เบี้ยผูสูงอายุ / ผูพิการ
95 = รายไดจากการประกันราคาพืช
99 = อื่นๆ ระบุ ________________ df.17

ดานที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ในบานทานมีจํานวนสมาชิกรวมกันทั้งหมดกี่คน (รวมทั้งตัวทานเองดวย)
รายละเอียดของสมาชิกในครัวเรือน
ฐานะใน
งานหลักที่ การทํางาน
ลําดับที่
อายุ
เพศ
การศึกษา
ครอบครัว
ประกอบการ ในฟารม
df.4

df.5

df.5

df.6

df.7

df.8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
* - สมาชิกในครัวเรือนตองอาศัยอยูอยางนอย 6 เดือนขึ้นไป
* - เด็กทารกแรกเกิดใหนับเปนสมาชิกในครัวเรือนดวย
* - คนที่ไปศึกษาตางถิ่นแตกลับมาเสาร-อาทิตยใหนับเปนสมาชิกในครัวเรือนดวย
* - ถาภรรยาตอบแทนสามี ฐานะหัวหนาครัวเรือนหรือสามีใส "1"
* - ถา df.9 ลงรหัส 80 ขึ้นไป ชอง df.10 ใหลงรหัส "3"

df.9
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df.2
df.3

ชนิดรายได
df.10

(

100

รายได นอกฟารม/นอกการเกษตร อื่นๆ (บาท/ป)
จํานวนเงิน ชนิดรายได
จํานวนเงิน ชนิดรายได
df.11
df.12
df.13
df.14

)
จํานวนเงิน
df.15

สิ่งกอสราง อุปกรณ เครื่องมือ และทรัพยสิน (ที่ใชอยูปจจุบัน)
รหัสทรัพยสิน
สิ่งกอสราง
บาน
df.3
ยุงฉาง
df.4
คอกปศุสัตว (นอกหลังคาเรือน) df.5
โรงเลี้ยงไหม (รวมอุปกรณ)
df.6
โรงรีดยาง
df.7
โรงสี
df.8
อาคารพาณิชย
df.9
สิ่งกอสรางอื่นๆ
df.10
ระบุ เชน รั้ว, สวม ฯลฯ)

มูลคาตามสภาพ
(บาท)

รหัสทรัพยสิน
เครื่องจักร
รถไถขนาดใหญ (แทรกเตอร)
df.11
รถไถขนาดกลาง (แทรกเตอร)
df.12
รถไถขนาดเล็ก (ควายเหล็ก 2 ลอ) df.13
รถบรรทุกเกษตร (อีแตน)
df.14
ทอพญานาค
df.15
เครื่องสูบน้ําใชน้ํามัน
df.16
เครื่องสูบน้ําใชไฟฟา
df.17
เครื่องตัดหญา
df.18
เครื่องพนยาใชเครื่องยนต
df.19
เครื่องหวานขาว, ปุย
df.20
เครื่องสีฝด
df.21
รถดํานา/เครื่องปลูกขาว
df.22
เครื่องเก็บเกี่ยว
df.23
เครื่องฝานมัน
df.24
เครื่องนวดขาว
df.25
เรือ
df.26
อื่นๆ
df.27

๒๕

มูลคาตามสภาพ
(บาท)

df.2

200

รหัสทรัพยสิน

มูลคาตาม
สภาพ (บาท)

เครื่องมือ - อุปกรณ
อุปกรณการเกษตร เชน มีด หินลับมีด บูท ไฟฉาย
เครื่องพนยาใชแรงงาน
จักรรีดยาง
ตะกง หรือพิมพยาง
ถวยรองน้ํายาง
ยานพาหนะ
จักรยาน
จักรยานยนต
รถปคอัพ (รถบรรทุกเล็ก)
รถยนตนั่ง
รถบรรทุก (รถบรรทุกใหญ)

df.28
df.29
df.30
df.31
df.32
df.33
df.34
df.35
df.36
df.37

๒๖

รหัสชนิดของพืช
พืชที่ใชเปนอาหาร
100 = ขาวเจานาดํา
115 = ขาวเหนียวนาดํา
130 = ขาวเจานาหวาน
135 = ขาวเหนียวนาหวาน
160 = ขาวเจานาหวานน้ําตม
165 = ขาวเหนียวนาหวานน้ําตม
180 = ขาวเจาไร
185 = ขาวเหนียวไร
199 = อื่นๆ (...........)
พืชไร
200 = ขาวโพดเลี้ยงสัตว
205 = ขาวโพดหวาน
210 = ขาวฟาง
220 = ถั่วเขียว(ผิวดํา)
225 = ถั่วเขียว(ผิวมัน)
230 = ถั่วอื่นๆ (ระบุ......)
240 = มันสําปะหลัง
250 = มันฝรั่ง
260 = มันเทศ
270 = ออยเคี้ยว
280 = สับปะรด (กินผล)
290 = แตงโม
299 = อื่นๆ (...........)
100 ซ.ม. = 1 ม.

พืชน้ํามัน
301 = ละหุง
310 = ถั่วลิสง
320 = ถั่วเหลือง
330 = ถั่วตางๆ (ระบุ....)
340 = งา
399 = อื่นๆ (...........)
พืชเสนใย
400 = ฝาย
410 = ปอแกว
420 = ปอกระเจา
430 = หมอน
499 = อื่นๆ (...........)
พืชอุตสาหกรรม
501 = ยาสูบพันธุเวอรจิเนีย
510 = ยาสูบพันธุเตอรกิส
520 = ยาสูบพันธุเบอรเลย
540 = สับปะรด (กระปอง)
550 = ออยปลูกใหม(โรงงาน)
555 = ออยตอ
599 = อื่นๆ (...........)
1 ถัง = 10 ก.ก.(ขาวเปลือก)

1,000 ม. = 1 ก.ม.

พืชผัก
690 = เผือก
601 = พริกใหญ
692 = มันแกว
605 = พริกเล็ก
695 = ชะอม
610 = กระเทียม
697 = หนอไม
620 = หอมแดง
699 = อื่นๆ (...........)
625 = หอมใหญ
630 = ขิง
632 = ตนหอม
ไมยืนตน
7010 = นุน
635 = ผักชี
7100 = ปาลมน้ํามัน
640 = มะเขือเทศ
7200 = กาแฟ
642 = มะเขือเปราะ
7300 = พริกไทย
645 = มะระ
7400 = สน
650 = แตงราน
7500 = ยูคาลิปตัส
655 = แตงกวา
7600 = ยางพาราพันธุใหม
660 = ถั่วฝกยาว
7700 = ยางพาราพันธุเกา
665 = ถั่วลันเตา
7800 = สะตอ
670 = ผักกาดหัว
672 = ผักกาดขาว
7990 = อื่นๆ (...........)
674 = ผักกาดหอม
676 = ผักกาดเขียวปลี
677 = ผักกาดเขียวกวางตุง
678 = คะนา
รหัส : ลงทายดวยเลข
679 = กะหล่ําปลี
0 = ตนที่ยังไมใหผล
680 = ฟกทอง
1 = ตนที่ใหผลไมเต็มที่
2 = ตนที่ใหผลเต็มที่
685 = ฟกเขียว

1 ตร.ม. = 10,000 ตร.ซม.

ผลไม
8010
8050
8100
8150
8200
8210
8250
8300
8350
8400
8450
8500
8550
8600
8700
8750
8800
8810
8820
8830
8840
8850
8900
8910

= มะพราวกินสด
= มะพราวแหง
= มะนาว
= มะมวง
= มะมวงหิมพานต
= มะปราง
= มะขาม
= มังคุด
= ลําไย
= ลิ้นจี่
= ละมุด
= ลางสาด
= ลองกอง
= ทุเรียน
= เงาะ
= องุน
= นอยหนา
= ชมพู
= ฝรั่ง
= ขนุน
= จําปาดะ
= กะทอน
= สมเขียวหวาน
= สมเกลี้ยง

1 ตร.วา = 4 ตร.ม.
1 ไร = 4 งาน = 400 ตร.วา = 1,600 ตร.ม.
๒๗

8920
8930
8940
8960
8970
8980

= สมตรา (สมเชง)
= สมโอ
= สมจุก
= กลวยไข
= กลวยน้ําวา
= กลวยหอม "

รหัสลักษณะการปลูกพืช
12 = พืชเดี่ยวพันธุปรับปรุง
14 = พืชเดี่ยวพันธุพื้นเมือง
22 = พืชครั้งที่สองพันธุปรับปรุง
24 = พืชครั้งที่สองพันธุพื้นเมือง
32 = พืชครั้งที่สามพันธุปรับปรุง
34 = พืชครั้งที่สามพันธุพื้นเมือง
42 = พืชครั้งที่สี่พันธุปรับปรุง
44 = พืชครั้งที่สี่พันธุพื้นเมือง
52 = พืชครั้งที่หาพันธุปรับปรุง
54 = พืชครั้งที่หาพันธุพื้นเมือง
62 = พืชครั้งที่หกพันธุปรับปรุง
64 = พืชครั้งที่หกพันธุพื้นเมือง
72 = พืชแซมพันธุปรับปรุง
74 = พืชแซมพันธุพื้นเมือง

1 เกวียน = 100 ถัง = 2,000 ลิตร

df.2

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืช ผลผลิตที่ไดในรอบปเพาะปลูกที่ผานมา
ชนิดพืช
ที่ปลูก
df.3

อายุ
ลักษณะ
ฤดู ไมผล พื้นที่ปลูก
การ เพาะปลูก /ไม
(ไร)
ปลูกพืช
ยืนตน
df.4
df.5 df.6 df.7

พื้นที่
เสียหาย
(ไร)
df.8

สาเหตุของ ผลผลิตที่ได
(กก.)
ความเสียหาย
df.9

df.10

* ชอง df.18 ถามีผลผลิต ไมวาจะขายหรือเก็บไวบริโภค ใหใสราคาขาย ณ เวลานั้นดวย
สาเหตุแหงความเสียหาย
10 = โรค (มองไมเห็น)
15 = หนอน (เจาะทั้งลํา
ตน ใบ และ ผล)
20 = แมลง (กัดกินยอดใบและผล)
25 = หนู
30 = นก
35 = ปู
40 = สัตวอื่นๆ (ระบุ ____________________ df.17)
45 = วัชพืช
50 = น้ําทวม
55 = แหงแลง
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การกระจายผลผลิต (ก.ก.)
ขาย
df.11

เก็บไว
บริโภค
df.12

เก็บไว
ทําพันธุ
df.13

เก็บไว
รอขาย
df.14

400
ราคาขาย
จายเปนคาเชา (บาท/กก.)
และคาจาง
df.15
df.16

ชนิดพืชที่ปลูก (df.3)......................................ฤดูเพาะปลูก (df.4)..................อายุไมผล/ไมยืนตน (df.5)..................ชื่อพันธุ df.6).............................................................พื้นที่ปลูก (df.7)....................ไร
จํานวน
รายการ
เตรียมแปลงกลา
(รวมหวานกลาและดูแลรักษาตนกลา)
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.8
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.9
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.10
เตรียมแปลงปลูก (รวมเสริมคันนา)
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.11
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.12
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.13
การปลูก (รวมถอนกลา ขนกลา ดํา หวาน)
- จํานวนเมล็ดพันธุ (กก.)
df.14
- คาเมล็ดพันธุซื้อรวม (บาท)
df.15
- คาเมล็ดพันธุตนเองรวม (บาท) df.16
- จํานวนตนกลา (ตน)
df.17
- คาตนกลาซื้อรวม (บาท)
df.18
- คาตนกลาตนเองรวม (บาท) df.19
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.20
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.21
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.22
การใสปุยเคมี
- จํานวนปุย (กก.)
df.23
- คาปุยรวม (บาท)
df.24
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.25
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.26
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.27

รายการ
การใสปุยคอก
- จํานวนปุย (กก.)
df.28
- คาปุยซื้อรวม (บาท)
df.29
- คาปุยตนเองรวม (บาท)
df.30
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.31
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.32
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.33
การใสปุยอินทรีย/ ชีวภาพชนิดเม็ด
- จํานวนปุย (กก.)
df.34
- คาปุยรวม (บาท)
df.35
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.36
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.37
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.38
การใสปุยอินทรีย/ ชีวภาพชนิดน้ํา
- คาปุยรวม (บาท)
df.39
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.40
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.41
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.42
การใสฮอรโมน
- คายา (บาท)
df.43
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.44
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.45
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.46

จํานวน

รายการ
การกําจัดศัตรูพืช
- คายา (บาท)
df.47
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.48
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.49
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.50
การกําจัดวัชพืช
- คายา (บาท)
df.51
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.52
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.53
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.54
การใหน้ํา
- คาน้ํา (บาท)
df.55
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.56
- คาไฟฟารวม (บาท)
df.57
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.58
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.59
การหยอดแกส
- คาแกส (บาท)
df.60
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.61
การทําคางผัก/ไมค้ําคาง
- ราคาอุปกรณ (บาท)
df.62
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.63
การหอผล/คลุมแปลงผัก/ทาหนายาง
- ราคาอุปกรณ/น้ํายา (บาท) df.64
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.65

๒๙

จํานวน

รายการ
การแตงกิ่ง/แคะจุก
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.66
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.67
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.68
การพรวนดิน
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.69
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.70
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.71
การเก็บเกี่ยว (รวมเก็บ มัด ขนรวมกอง)
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.72
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.73
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.74
- น้ําสม (ยางพารา)
df.75
การแปรรูป (การนวด)
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.76
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.77
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.78
การฝด
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.79

จํานวน

รายการ
การขนยาย
- คาน้ํามันรวม (บาท)
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
- คาจางแรงงานคน (บาท)
การขนสง
- คาน้ํามันรวม (บาท)
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
- คาจางแรงงานคน (บาท)
อื่นๆ
- คาหัวตัน/คาสมาคม/ภาษี(บาท)
- น้ํามันหลอลื่น (บาท)
- คาเชาที่ดิน
- คาเลี้ยงอาหาร (บาท)

df.2

450
จํานวน

df.80
df.81
df.82
df.83
df.84
df.85
df.86
df.87
df.88
df.89

ชนิดของปศุสัตว สัตวเลี้ยง และ
การปศุสัตว สัตวเลี้ยง และผลิตภัณฑจากสัตว
ผลิตภัณฑจากสัตว
910 = กระบือ
ครัวเรือนของทานมีการเลี้ยงสัตวไวเพื่อการขายหรือบริโภค หรือไม
920 = วัว
(1) มี
(2) ไมมี
930 = หมู
940 = ไก
ชนิดของปศุสัตว จํานวนที่มี มูลคาที่มี
ขายระหวางป
944 = เปด
สัตวเลีย้ งและ ในปจจุบัน ในปจจุบัน จํานวน
มูลคา
945 = หาน
ผลิตภัณฑ
(บาท)
(ตัว) *
(บาท)
950 = แพะ
df.4
df.5
df.6
df.7
df.8
955 = แกะ
970 = ไขไก
975 = ไขเปด
998 = อื่นๆ ระบุ
df.13________________
999 = อื่นๆ ระบุ
df.14________________

df.2
df.3
บริโภคระหวางป
จํานวน
มูลคา
(ตัว) *
(บาท)
df.9
df.10

ชนิดของคาใชจายในการเลี้ยงสัตว
1 = อาหารสัตว
2 = แรงงานในการเลี้ยงสัตว
3 = คายารักษาโรค
หมายเหตุ : กรณีสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวบางชนิดที่ขายเปน กิโลกรัม หรือ ฟอง ใหระบุหนวยดวย
4 = คาผสมพันธุ
คาอาหารสัตวที่เปนของตนเองใหใสคาใชจายดวย
5 = อื่น ระบุ
df.15__________________
๓๐

500
(

)

ชนิดของคาใชจาย คาใชจายในการ
ในการเลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตว
(บาท)
df.11
df.12

การเลี้ยงโคนม

df.2

1. ครัวเรือนของทานมีการเลี้ยงโคนมไวเพื่อขายน้ํานมหรือไม
(1) มี
(2) ไมมี
2. ลักษณะการเลี้ยงโคนม
(1) เลี้ยงแบบปลอยในแปลงหญา
(2) เลี้ยงแบบปลอยในคอก
3. ตนทุนการเลี้ยงโคนม
ชนิดของ
โคนม

df.5
1=โครีดนม
2=โครุน
3=ลูกโค
4= ...............................
5= ..............................

คา
จํานวน
มูลคา
พื้นที่
ปริมาณ
ราคา
ที่มีอยู ที่มีในปจุบัน เลี้ยงโค นมที่รีดได ขายน้ํานมดิบ แมพันธุ
ในปจจุบัน
ทั้งหมด ปจจุบัน
(ตัว)

df.6

(บาท)

df.7

(ไร)

df.8

(ลิตร./ป)

df.9

(บาท/กก.)

df.10

(บาท/ป)

df.11

* คา
คา
อาหาร
ลงทุน
/แรธาตุ ปลูกหญา
/ปุย

(บาท/ป)

df.12

หมายเหตุ * ตองลงขอมูลพื้นที่และตนทุนการปลูกพืช

๓๑

(บาท/ป)

df.13

คายา
และ
วัคซีน
(บาท/บอ)

df.14

คาใชจายในการเลี้ยงโคนม
คา
คา
ผสม
คาน้ํา
ไฟฟา
เทียม
(บาท/ป)

df.15

(บาท/ป)

df.16

(บาท/ป)

df.17

df.3

(

df.4

(

550

)
)

คาจาง
แรงงาน

คาเชา
ที่ดิน
อื่นๆ

คา
อุปกรณ
อื่นๆ

อื่นๆ
(ระบุ...)

(บาท/ป)

(บาท/ป)

(บาท/ป)

(บาท/ป)

df.18

df.19

df.20

df.21

การเลี้ยงสัตวน้ํา

df.2

ครัวเรือนของทานมีการเลี้ยงสัตวน้ําไวเพื่อการขายหรือแปรรูป หรือไม
(1) มี
(2) ไมมี
ชนิดของ
สัตวน้ํา

df.4
1=ปลาชอน
2=ปลาดุก
3=ปลานิล
4=กบ
5=ปลาเบญจพรรณ
6=กุง
7=อื่นๆ ระบุ ______
8=อื่นๆ ระบุ ______

df.3

(

555

)

รวม ปริมาณ ปริมาณ ราคา ปริมาณ ราคา
คาใชจายในการเลี้ยงสัตวน้ํา
คา อื่นๆ
จํานวน พื้นที่ ที่จบั ได ที่ขาย ขาย แปรรูป ขาย
คา
คา คาพันธุ คา คายา คาน้ํามัน คา คาแรง คาแรง คาเชา คา
ทั้งหมด ทั้งหมด สด ปจจุบัน
แปรรูป ขุดบอ ปรับปรุง สัตวน้ํา อาหาร และ เชื้อเพลิง ไฟฟา งานใน งานจาง ทีด่ ิน อะไหล แปรรูป (ระบุ...)
/รักษา
สัตวน้ํา เคมี และ
ครัวเรือน
อุปกรณ
บอ
ภัณฑ หลอลื่น
อื่นๆ
(บอ)

df.5

(ไร)

df.6

(กก./ป) (กก./ป) (บาท/กก.) (กก./ป) (บาท/กก.) (บาท/ป) (บาท/ป) (บาท/บอ) (บาท/ป) (บาท/ป) (บาท/ป) (บาท/ป) (บาท/ป) (บาท/ป) (บาท/ป) (บาท/ป) (บาท/ป) (บาท/ป)

df.7

df.8

df.9

df.10

df.11 df.12 df.13 df.14 df.15 df.16 df.17 df.18 df.19

๓๒

df.20 df.21 df.22 df.23 df.24

df.2

คาใชจายในครัวเรือน (อุปโภคและบริโภค)
จํานวนเงิน
(บาท/ป)

รายการใชจาย
1. หมวดคาอาหาร
1.1 ขาว (ที่เก็บไวบริโภค)
1.2 ขาว (ที่ซื้อมา)
1.3 อาหารตางๆ
(อาหารสด อาหารแหง อาหารสําเร็จรูป และเครื่องปรุงตางๆ)
2. หมวดเครื่องดื่ม (เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล เครื่องดื่มชูกําลัง)
3. หมวดยาสูบ (ยาเสนมวนเอง บุหรี่)
4. หมวดเครื่องนุงหม (เสื้อผา รองเทา และอื่นๆ)
5. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
5.1 คาเชื้อเพลิงหุงตม (ฟน ถาน แกส) : จัดหาเอง
5.2 คาเชื้อเพลิงหุงตม (ฟน ถาน แกส) : ซื้อ
5.3 คาไฟฟา คาน้ําประปา
5.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ด
(คาอุปกรณรักษาความสะอาด อุปกรณตกแตงบาน ฯลฯ)
6. รายจายสวนบุคคล
(คาตัดผม/เสริมสวย สบู ยาสีฟน กระดาษชําระ ฯลฯ)
7. หมวดคาพาหนะและสื่อสาร
7.1 คาน้ํามันรถ (รถยนต จักรยานยนต) คาโดยสารรถสาธารณะ
7.2 คาโทรศัพท/อินเตอรเน็ต

df.3
df.4
df.5
df.6
df.7
df.8
df.9
df.10
df.11
df.12
df.13
df.14
df.15

๓๓

จํานวนเงิน
(บาท/ป)

รายการใชจาย
8. หมวดคาใชจายในกิจกรรมทางศาสนา / ทําบุญตามประเพณี
9. หมวดคาใชจายในการศึกษาของบุตร
10. หมวดคารักษาพยาบาล (คาหมอ คายา ของหัวหนาครอบครัว
คูสมรส และบุคคลในครอบครัว)
11. คาการบันเทิงตางๆ (คาบัตรดูการแสดงตางๆ คาอุปกรณตางๆ
ที่ใหความบันเทิง)
12. เบี้ยประกันชีวิต
13. คาฌาปนกิจ
14. คาเก็บขยะ
15. ภาษีที่ดิน ภาษีรถยนต (ตอทะเบียนรถยนต) ประกันรถยนต
16. คาผอนรถ
17. คาซอมแซมเครื่องมือ/เครื่องจักร/ยานพาหนะ
เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
18. คาเสี่ยงโชค
19. อื่นๆ ระบุ _____________________________ df.28

800

df.16
df.17
df.18
df.19
df.20
df.21
df.22
df.23
df.24
df.25
df.26
df.27

แหลงเงินกู
1=ธ.ก.ส.
2=ธนาคารพาณิชย
3=สหกรณ
4=นายทุนหรือพอคา
5=ญาติ หรือพี่นอง
6=เพื่อนบาน
7=กองทุนหมูบาน / กองทุนอื่นๆ
8=กลุมเกษตรกร / กลุมแมบาน
9=อื่นๆระบุ ___________ df.12
วัตถุประสงคของเงินกู
5=วัตถุประสงคอื่นนอกการเกษตร
10=ซื้อเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตร
20=ซื้อที่ดิน
30=ซื้อปศุสัตว
40=ซื้อวัสดุการเกษตร
50=จางแรงงาน
60=อื่นๆระบุ ___________ df.13
ลักษณะการออม
10=เงิน
20=ทอง
30=อื่นๆ ระบุ __________df.20
วัตถุประสงคการออม
10=ใชในการเกษตร
20=เพื่อการบริโภคในครัวเรือน
30=เพื่อไวใชยามแกเฒา
40=เก็บไวใหลูกหลาน
50=อื่นๆ ระบุ _________ df.21

ภาวะหนี้สินและการออมของครอบครัว
df.2
850
ครัวเรือนของทานมีการกูยืมเงินหรือไม
(1) มี
(2) ไมมี
df.3 (
)
ประเภท
จํานวนหนี้สิน อัตรา ดอกเบี้ย ชําระตน+ดอก หนี้สินคงเหลือ วัตถุประสงค
หนี้สิน
แหลงเงินกู ตนปคงเหลือ ดอกเบี้ย จายทั้งหมด คืนระหวางป ปลายป (บาท) ของเงินกู
(ระยะสัญญา)
(บาท) (% ตอป) (บาท)
(บาท) df.6+df.8-df.9 (เพียง 1 ขอ)
df.8
df.4
df.5
df.6
df.7
df.9
df.10
df.11
1=ระยะสั้น (ไมเกิน 1 ป)
1
1
2=ระยะปานกลาง (2-5 ป)
2
2
3=ระยะยาว (5 ปขึ้นไป)
3
3
ครัวเรือนของทานมีการออมเงินหรือไม

(1) มี

(2) ไมมี

แหลงเงินออม

ลักษณะการออม

จํานวนเงิน (บาท)

df.15

df.16

df.17

1=ธ.ก.ส.
2=ธนาคารพาณิชย
3=สหกรณ
4=เก็บไวเอง
5=ใหผูอื่นกูไป
6=อื่นๆ ระบุ___________ df.19

๓๔

df.14
(
)
วัตถุประสงคการออม
(เพียง 1 ขอ)
df.18

ดานที่ 3 ขอมูลทางดานสังคม
df.2 900
1. ชุมชนที่ทานอาศัยอยู มีลักษณะของสาธารณูโภคเพียงพอหรือไม
(2) ไมเพียงพอ
(1) เพียงพอ
ถนนและเสนทางสัญจร
df.3 (
น้ําอุปโภค/บริโภค
df.4 (
ไฟฟา
df.5 (
น้ําเพื่อการเกษตร
df.6 (
การบริการดานสาธารณสุข
df.7 (
2.ทานประสบปญหาในการประกอบอาชีพในปจจุบันอยางไรบาง
df.8 (
(1) ไมมีที่ดินทํากินเปนของตัวเอง/ที่ดินมีนอย (2) ดินไมมีความอุดมสมบูรณ
df.9 (
(3) ขาดแคลนน้ําทําการเกษตร
(4) ขาดแคลนเงินทุน
df.10 (
(5) มีปญหาโรค/แมลงระบาด
(6) รายไดนอย
(7) ยังไมมีอาชีพที่มั่นคง
(8) ขาดแคลนแรงงาน
(9) อื่นๆ (ระบุ .................................................... df.11)
df.12 (
3. ชุมชนของทานมีปญหาดานสังคมอยางไรบาง
(1) ขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใชในฤดูแลง
(2) ไมมีสถานีอนามัย
df.13 (
df.14 (
(3) ปญหาน้ําดื่มน้ําใชคุณภาพไมดี
(4) โรงเรียนอยูหางไกล
(5) รายไดไมเพียงพอกับรายจาย
(6) ขาดความสามัคคีในหมูบาน
(7) คาครองชีพสูง
(8) การคมนาคมไมสะดวก
(9) ปญหาหนี้สิน
(10) ขนบธรรมเนียมประเพณีหยอนยาน
(11) ปญหาโจรผูราย / ยาเสพติด
(12) อื่นๆ (ระบุ .................................................... df.15)
df.16 (
4. ในระยะกอสรางโครงการฯ ทานไดรับผลกระทบในดานใดบาง
(1) ปญหาฝุนละออง
(2) ปญหาดานเสียงดัง
df.17 (
(3) การสัญจรของรถจากการกอสราง
(4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน df.18 (
(5) อื่นๆ (ระบุ .................................................... df.19)

๓๕

)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)

)
)
)

ความตั้งใจปลูกพืชเมื่อมีการชลประทาน
หากมีการชลประทานสงน้ําจํานวนเพียงพอแกการเพาะปลูก ทานมีความคิดที่จะปลูกพืชชนิดอื่นเพิ่มเติมจากที่ปลูกอยูเดิม หรือเปลี่ยนแปลงชนิดพืชตางไปจากที่ปลูกอยู
ในปจจุบันหรือไม ถาทานตองการปลูกพืชเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พืชอะไรที่ทานสนใจ (เรียงตามลําดับความสนใจ) และกรุณาบอกเหตุผลที่ทานสนใจปลูกพืชชนิดนั้นดวย
รหัสความตั้งใจปลูกพืช
(1) คงเดิม
(2) เพิ่มเติม
รหัสเหตุผล
(1) ราคาดี
(2) ผลผลิตสูง
(5) ใชแรงงานนอย
(6) เหมาะกับสภาพดินฟาอากาศ
(9) อื่นๆ ระบุ ............................................... df.23
ความตั้งใจปลูกพืชชวงฤดูฝน
รหัสชนิดพืชที่สนใจ
df.21
df.24
df.27
ความตั้งใจปลูกพืชชวงฤดูแลง
รหัสชนิดพืชที่สนใจ
df.31
df.34
df.37

df.22
df.25
df.28

พื้นที่ (ไร)

(3) เปลี่ยนแปลง

(4) ไมแนใจ /ไมทราบ

(3) ตนทุนต่ํา
(7) ขายงาย/มีตลาดรองรับ

(4) ดูแลงาย
(8) มีทักษะ/ความเชี่ยวชาญ

df.23
df.26
df.29

พื้นที่ (ไร)
df.32
df.35
df.38

เหตุผล (ใสเพียง 1 เหตุผล)

เหตุผล (ใสเพียง 1 เหตุผล)
df.33
df.36
df.39
๓๖

df.20 (

)

df.30 (

)

5. ทานทราบหรือไมวา มีโครงการกอสรางอางเก็บน้ําบานปาละอู
(2) ไมทราบ
(1) ทราบ
6. ถาทราบ ทานทราบจากแหลงขาวใด
(2) เจาหนาที่ทางราชการฝายปกครอง ( ปลัดอําเภอ อบต. ฯลฯ )
(1) กํานัน/ผูใหญบาน
(3) เพื่อนบาน
(4) เจาหนาที่กรมชลประทาน
(6) อื่นๆ ระบุ________________ df.42
(5) สื่อมวลชน
7. ทานไดรับผลกระทบทางบวกจากการดําเนินการโครงการอยางไรบาง
(1) มีน้ําชลประทานเพียงพอ
(2) มีรายไดเพิ่มขึ้น (ทั้งจากอาชีพหลักและอาชีพเสริม)
(3) มีน้ําอุปโภคบริโภคเพียงพอ
(4) มีแหลงทองเที่ยว/พักผอนเพิ่มขึ้นด
(5) มีแหลงงานสําหรับรองรับแรงงานเพิ่มขึ้น (6) ระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น (ไฟฟา น้ําประปา ถนน)
(8) อื่นๆ ระบุ________________ df.46
8. ทานไดรับผลกระทบทางลบจากการดําเนินการโครงการอยางไรบาง
(1) สภาพ/วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป (4) สูญเสียที่ดินทํากิน
(3) รายไดลดลง
(4) สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่เคยใชประโยชนได
(3) สมาชิกในครัวเรือนตองแยกยายกัน
(6) มีปญหาสังคมเพิ่มขึ้น (โจรขโมย, ความขัดแยงในชุมชน)
(6) อื่นๆ ระบุ________________ df.30
9. ความคาดหวัง/ความตองการของทานจากการดําเนินงานของโครงการมีอะไรบาง
(1) การปลอยน้ําใหตรงเวลากับความตองการ(2) มีน้ําชลประทานใชอยางเพียงพอ
(3) มีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา
(4) เรงรัดการกอสรางคลองสงน้ําใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
(5) ตองการใหมีการจัดรูปที่ดิน
(6) อื่นๆ ระบุ________________ df.53

๓๗

df.40

(

)

df.41

(

)

df.43
df.44
df.45

(
(
(

)
)
)

df.47
df.48
df.49

(
(
(

)
)
)

df.50
df.51
df.52

(
(
(

)
)
)

ถามเฉพาะผู้ท�ไี ด้ รับผลกระทบ (ข้ อ 9-10)

10. ทานไดรับคาชดเชยทรัพยสินครบถวนทั้งหมดแลวหรือไม
(1) ไดรับครบถวน
(2) ไดรับบางสวน
(3) ไมไดรับ
(4) มีความอบอุนในครัวเรือนมากขึ้น
11. ทานมีความพึงพอใจตอกระบวนการจายคาชดเชยหรือไม
(1) พอใจ
(1) ไมพอใจ เพราะ
1) ลาชา
2) ขั้นตอนยุงยาก/ใชเวลานาน
3) ไมโปรงใส 4) ไมเพียงพอตอการจัดหาที่ดินใหม
5) อื่นๆ ระบุ________________ df.38

df.54

(

)

df.55

(

)

df.56
df.57

(
(

)
)

12. จากการดําเนินกอสรางโครงการฯ ทานมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดํารงชีวิตในปจจุบันหรือไม อยางไร
1) .....................................................................................................................................................................................
2) .....................................................................................................................................................................................
3) .....................................................................................................................................................................................
13. ทานมีขอคิดเห็น/เสนอแนะ/ความตองการเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ อยางไรบาง
1) .....................................................................................................................................................................................
2) .....................................................................................................................................................................................
3) .....................................................................................................................................................................................
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