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สามารถติดตอสอบถามรายละเอียด/ขอมูลเพิ่มเติมไดที่
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คํานํา
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางดานเศรษฐศาสตร เปนการศึกษาวิเคราะหความคุมคา
ของโครงการรัฐบาลกําลังทําการศึกษาเพื่อลงทุน โดยใชปจจัยชี้วัดความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรเ ปน
เกณฑ ในการพิ จ ารณา โดยการเปรี ย บเที ย บตน ทุน และผลประโยชน ของโครงการ กรณี ที่มีโ ครงการ (With
Project ) กับกรณีที่ไมมีโครงการ (Without Project) และขอมูลเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผลการศึกษาโครงการ
นาเชื่อถือและถูกตอง
สําหรับคูมือฉบับนี้เปนคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหเศรษฐกรผูปฏิบัติงานไดใชเปนแนวทางในการ
รวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ไมวาจะเปนขอมูลดานเศรษฐกิจ-สังคม การเกษตรของพื้นที่โครงการ ขอมูลดานราคา
พืชผลทางการเกษตร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ Price Forecast อัตราเงินเฟอ Investment Costs
เปนตน ไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ที่จะชวยใหมี
ความเขาใจแนวทางในการรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรโครงการ และสามารถใชเปน
แนวทางในการดํ า เนิ น การได อย า งเป น ระบบ ทําใหงานดานเศรษฐศาสตรมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
บรรลุผลสําเร็จไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
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คูมือการปฏิบัตงิ าน
การรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรโครงการ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสวนราชการมีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การรวบรวมขอมูล ลักษณะของขอมูล ตลอดจนแหลงของขอมูลที่ใชสําหรับการศึกษาวิเคราะห
เศรษฐศาสตรโครงการ และสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานขององคกร ใหผลการวิเคราะหมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่ อเป น หลั กฐานแสดงวิ ธีการทํางานที่ส ามารถถ ายทอดใหกับ ผู เขามาปฏิบัติงานใหม และ
เศรษฐกรทุกคนใหมีการทํางานเปนมืออาชีพ ถูกตอง ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งแสดงหรือเผย
แพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการใหทราบถึงวิธีการรวบรวมขอมูลและแหลงที่มาของขอมูล

2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแตการรวบรวมขอมูลเบื้องตนของโครงการ
และทําการวางแผนในการรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติจากกลุมเปาหมาย/องคกร ในพื้นที่
ของโครงการ นอกจากนี้เจาหนาที่สวนเศรษฐกิจสังคมฯ ยังทําการรวบรวมขอมูลจาก web site เอกสาร วารสาร
เผยแพรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลคาใชจายในการลงทุน คากอสรางของโครงการ จากหนวยงาน
ภายในกรมชลประทาน เพื่อนําขอมูลเหลานี้ไปใชในการศึกษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรโครงการตอไป

3. คําจํากัดความ
ในการดํ า เนิ น การรวบรวมข อมู ล สําหรับ การศึกษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรโ ครงการนั้น จะต องรูถึง
ลักษณะของขอมูลที่จะตองใช และแหลงของขอมูลวาจะหาจากที่ไหน การลงพื้นที่ภาคสนามเพี่อสํารวจขอมูล
ดานการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหโครงการ ซึ่งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
จําเปนจะตองทราบ และเขาใจ คําจํากัดความ ศัพทเทคนิคตาง ๆ ของขอมูลใหชัดเจน ในการนี้ไดรวบรวม
ศัพทเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวของ ดังนี้
ผลประโยชนของโครงการ
- ผลประโยชนทั้งหมดที่จะไดรับจากการมีโครงการเมื่อโครงการแลวเสร็จ เกิดจากการได
ประโยชนจากการกอสรางโครงการ เพื่อการเกษตร การเลี้ยงสัตว การอุปโภคบริโภค
การบรรเทาภัยน้ําทวม เปนตน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
- สถิติอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทเทียบกับ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลารส หรัฐ
เฉลี่ยในรอบ 1 ป
Price Forecast
- ราคาพืชผลทางเศรษฐกิจคาดการณลวงหนารายป (หนวยเปนดอลลารสหรัฐ)
ตนทุนของโครงการ
- ต น ทุ น ทั้ งหมดในการดําเนิน งานของโครงการ ซึ่งประกอบไปดว ยคาใชจายในการ
กอสราง คาบํารุงรักษา คาดําเนินการดานวิศวกรรม คาดําเนินการดานที่ดิน คาเสีย
โอกาสการใชที่ดิน เปนตน
๑

คาใชจายในการกอสราง (Construction Costs)
- คาใชจายที่ใชในการกอสรางโครงการ ซึ่งประกอบไปดวยงานสวนประกอบเพื่อการ
กอสราง คากอสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา ฝาย หรือโครงการพัฒนาแหลงน้ําอื่น ๆ และ
อาคารประกอบ เปนตน
คาดําเนินการดานวิศวกรรม
- คาดําเนินงานของวิศวกรที่ใชในการอํานวยการ ติดตอ ประสานงาน และบริหารจัดการ
เกี่ยวกับโครงการ
คาเผื่อเหลือเผื่อขาด
- คาใชจายที่กันเอาไวเพื่อใชสําหรับการคลาดเคลื่อนของราคาคากอสราง และความผัน
แปรของคาใชจายอื่น ๆ ในอนาคต
คาบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Cost : O & M)
- คาใชจายทั้งหมดที่ใชในการดูแล ซอมแซม บํารุงรักษา การบริหารจัดการ เขื่อน อาง
เก็บน้ํา ฝาย ประตูระบายน้ํา หรือโครงการพัฒนาแหลงน้ําตาง ๆ ในรอบระยะเวลา
ตลอดอายุของโครงการ
คาดําเนินการดานที่ดิน
- เปนคาใชจายในการจายคาชดเชยทรัพยสินที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
โครงการ
ผูประสบภัย
- ผูไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหายจากภัยพิบัติ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- ผูไดรับผลกระทบ เชน ผูที่สูญเสียที่ดินทํากิน หรือสูญเสียที่อยูอาศัย สิ่งปลูกสราง จาก
การดําเนินงานของโครงการ
- ผูไดรับผลประโยชน คือ ประชาชนหรือเกษตรกรที่ไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน
ของโครงการ เชน ไดรับน้ําสําหรับการเกษตร น้ําอุปโภคบริโภค เปนตน

4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการสวนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ มีหนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการ
เก็บรวบรวมขอมูล
4.2 หัวหนาฝายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 1 และ 2 มีหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง
ให คําแนะนํ า และกํ า กั บ ดู แล ในการรวบรวมขอมูล จากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในองคกร และจากหนว ยงาน
ภายนอก
4.3 เจาหนาที่สวนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ มีหนาที่ รวบรวมขอมูลเบื้องตนของ
โครงการ วางแผน ประสานงาน รวบรวมขอมูลปฐมภูมดิ านเศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติจากการลงพื้นที่โดยการ
สัมภาษณกลุมผูไดรั บประโยชนของโครงการโดยวิธี การสํารวจแบบสุ มตัว อยางอยางงาย (Simple random
sampling) และกลุมผูไดรั บผลกระทบ ตลอดจนสอบถามผูนํ าชุมชน/ผูใหญบ านในพื้น ที่โครงการ ตลอดจน
รวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของจากองคการบริหารสวนตําบลในทองที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ และหนวยงาน
อื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของโครงการ เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาศึกษาวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร นอกจากนี้ยัง
สืบคนขอมูลจากเอกสาร/วารสารเผยแพร และ Web site เพื่อที่จะใหไดมาของขอมูลที่ครบถวน ทันสมัย และ
ถูกตอง
๒

สรุปกระบวนการการรวบรวมขอมูล
สําหรับการศึกษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรโครงการ
กระบวนการการรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรโครงการ ประกอบดวย
ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. การศึกษาขอมูลโครงการและวางแผนการรวบรวมขอมูล
2. การสํารวจและรวบรวมขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลภาคสนามจากการลงพื้นที่โครงการ และจาก
เอกสาร/วารสารเผยแพรของหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนสืบคนจาก Web site ดังนี้
2.1 ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม การเกษตร การประกอบอาชีพ รายได รายจาย ทัศนคติ และ
ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่โครงการ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1.1 การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
- จากการลงพื้น ที่สัมภาษณผูที่ไดรับ ประโยชนและผูไดรับ ผลกระทบจาก
โครงการพัฒ นาแหล งน้ํ าในเขตพื้น ที่โ ครงการ โดยใชแบบสอบถามของสว นเศรษฐกิ จสังคมและประเมิ น ผล
โครงการ ซึ่งแบบสอบถามจะมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับลักษณะและวัตถุประสงคของโครงการ
- จากการสอบถามขอมูลจากผูนําชุมชน/ผูใหญบาน
2.1.2 การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เปนการรวบรวมสถิติขอมูล/เอกสารของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ซึ่งลักษณะของขอมูลตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ
- องคการบริหารสวนตําบล
- สํานักงานเกษตรอําเภอ
- การประปาสวนภูมิภาค
- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ที่วาการอําเภอในพื้นที่โครงการ
- โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการ
2.2 ขอมูลตนทุน/คาใชจายของโครงการ เปนการรวบรวมประมาณการคาใชจายในการลงทุน
(Investment Costs) จากหนวยงานวิศวกรรมที่เกี่ยวของ อาทิ คาใชจายในการกอสราง (Construction Costs),
คาดําเนินการดานวิศวกรรม, คาเผื่อเหลือเผื่อขาด, คาบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Cost : O &
M), คาดําเนินการดานที่ดิน เปนตน
2.3 ขอมูลอื่น ๆ ที่ใชในการวิเคราะหโครงสรางราคาพืช
2.3.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
2.3.2 ราคาพืชผลทางการเกษตร เชน ราคาขาว ราคาไมผลไมยืนตน ราคาพืช ไร
พืชผัก เปนตน
2.3.3 ราคาพืชผลทางการเกษตรคาดการณในอนาคต (Price Forecast)
2.3.4 ราคาคาขนสงพืชผลทางการเกษตร จากพื้นที่โครงการมายังกรุงเทพมหานคร
2.3.5 รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลในเขตพื้นที่โครงการ
3. การตรวจสอบขอมูลและประมวลผล
4. การวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล

๓

Work Flow กระบวนการการรวบรวมขอมูล
สําหรับการศึกษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรโครงการ กรมชลประทานในภาพรวม
ลําดับที่

เวลา

ผังกระบวนการ

1.

การศึกษาขอมูลโครงการและ
วางแผนการรวบรวมขอมูล

7 วัน

2.

การสํารวจและรวบรวม
ขอมูล

10 วัน
NO

3.

การตรวจสอบ
ขอมล และ

10 วัน

YES
4.

การวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล

จบงานรวบรวมขอมูล/เตรียม
ขอมูลสําหรับการวิเคราะห
เศรษฐศาสตรโครงการ
รวมเวลาทั้งหมด 30 วัน

๔

3 วัน

5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : การรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรโครงการ
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : สวนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และทันสมัย
สามารถนําไปใชประโยชนไดและเปนที่ยอมรับของผูบริหารกรมชลประทาน ผูบังคับบัญชา หนวยงานดานวิศวกรรม และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และเศรษฐกรมีการ
ทํางานที่เปนระบบไปในทิศทางเดียวกันอยางเปนมืออาชีพ
ลําดับ
1.

2.

ผังกระบวนการ
การศึกษาขอมูลโครงการและ
วางแผนการรวบรวมขอมูล

การสํารวจและรวบรวมขอมูล

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

7 วัน

เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการทําการรวบรวม
ขอมูลของโครงการเบื้องตนจากหนวยงาน
วิศวกรรมที่เกี่ยวของและทําการศึกษาขอมูลที่
ไดมาอยางรอบคอบ และวางแผนในการ
รวบรวมขอมูลทีจ่ ะทําการศึกษาใหละเอียด
ชัดเจนและเปนขั้นตอนเพื่อลดการทํางานที่
ซ้ําซอน

เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการตอง
ตรวจสอบ/ทําการศึกษาขอมูลตาง ๆ
ในเลมรายงานโครงการเบื้องตนให
ละเอียด หากมีปญหาหรือตองการ
ขอมูลเพิ่มตองปรึกษาวิศวกรที่
รับผิดชอบโครงการเพื่อขอขอมูล

10 วัน

การสํารวจและรวบรวมขอมูล โดยเศรษฐกร
ผูรับผิดชอบโครงการและทีมสํารวจ เปนการ
รวบรวมขอมูลภาคสนามจากการลงพื้นที่
โครงการ และจากสถิติขอมูล เอกสาร/วารสาร
เผยแพรของหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจน
การสืบคนจาก Web site ในขั้นตอนนี้ แบง
ออกเปน
๕

ผูรับผิดชอ
บ
เศรษฐกร
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอ
บ
1. การรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม
เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการตอง
เศรษฐกร
การเกษตร การประกอบอาชีพ รายได
ตรวจสอบความครบถวนและถูกตอง ผูรับผิดชอบ
รายจาย ทัศนคติ และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและ
โครงการ
ซึ่งลักษณะของขอมูลที่รวบรวมตองตรงกับ
จากการพูดคุยสอบถามจากหนวยงาน
และทีม
วัตถุประสงคของโครงการ โดยเศรษฐกรและ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน
สํารวจ
ทีมสํารวจลงพื้นที่เพื่อทําการรวบรวมขอมูล
สมบูรณ และมีความแนบนัย
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดังนี้
การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ
และสอบถามกลุมเปาหมายในพื้นที่ของ
โครงการ โดยการใชแบบสอบถามของสวน
เศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ
1. ลงพื้นที่สัมภาษณเกษตรกรตัวอยางทั้งกลุม
ผูไดรับผลกระทบและกลุมผูไดรับประโยชน
จากโครงการ โดยใชแบบสอบถามของสวน
เศรษฐกิจสังคมฯ
2. สอบถาม/สัมภาษณผูนําชุมชน/ผูใหญบาน
เกี่ยวกับลักษณะสภาพทั่วไปของชุมชน ความ
คิดเห็นในภาพรวมของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ
รายละเอียดงาน

การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เปนการรวบรวม
สถิติขอมูล/เอกสารของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในเขตพื้นที่ของโครงการ
1. รวบรวมขอมูลบรรยายสรุป สภาพทั่วไป
ของพื้นที่โครงการ จากองคการบริหารสวน
๖

มาตรฐานคุณภาพงาน

ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
ทองถิ่น
2. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ จากสํานักงาน
เกษตรอําเภอ (สถิติดานพืชผลทางการเกษตร,
คาใชจายที่จายชดเชยความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับพืชผลทางการเกษตรในกรณีเกิด
อุทกภัย)
3. รวบรวมขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาค
ในกรณีที่วัตถุประสงคของโครงการเพื่อใชเปน
แหลงน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค จะทําการ
สอบถามเจาหนาที่การประปาฯ เพื่อขอสถิติ
ขอมูลที่เกี่ยวของ
4. รวบรวมขอมูลจากสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัด ในกรณีที่
วัตถุประสงคของโครงการเพื่อปองกันและ
บรรเทาอุทกภัย โดยการสอบถามเจาหนาที่
สํานักงานปภ. เพื่อขอขอมูล และสถิติที่
เกี่ยวของ
5. รวบรวมขอมูลจากที่วาการอําเภอในเขต
พื้นที่ของโครงการ ในกรณีที่วัตถุประสงคของ
โครงการเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย เปน
การรวบรวมคาใชจายตาง ๆ ที่ใชในการ
ปองกันและบรรเทาอุทกภัย
6. รวบรวมขอมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตพื้นที่โครงการ เปนคาใชจายและตนทุนใน
๗

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอ
บ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

การผลิตน้ําของโรงงาน และขอมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
2. การรวบรวมคาใชจายทั้งหมดในการลงทุน
กอสรางโครงการ (INVESTMENT COSTS)
หรือตนทุนของโครงการ จากหนวยงาน
วิศวกรรมที่รับผิดชอบโครงการ

ประมาณการคาใชจายในการลงทุนที่
ไดมามีคาใชจายหลายประเภท ดังนั้น
เศรษฐกรผูรับผิดชอบตองทําการ
ตรวจสอบตัวเลขที่ไดมาวาถูกตองหรือ
มีความคลาดเคลื่อนหรือไม หากพบ
ปญหาใหติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

3. การรวบรวมขอมูล เพื่อวิเคราะหโครงสราง
ราคาพืช เปนการรวบรวมขอมูลจากหนวยงาน
ภายนอกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยทําการสืบคน
ทางคอมพิวเตอร และจากวารสาร เอกสาร
เผยแพร ซึ่งการรวบรวมขอมูลเหลานี้ ตองใช
ขอมูลในรอบเฉลี่ย 1 ป (มกราคม ถึง ธันวาคม)
ในปที่ทําการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจสังคม
ดังนี้
3.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
(เงินดอลลารสหรัฐ) จาก WEB SITE ของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
3.2 ราคาพืชผลทางการเกษตร โดยแบงเปน
- ราคาพืชผลเฉลี่ยรายปของตลาดสี่มุม
เมือง สวนใหญเปนราคาพืชผัก และราคาไมผล
บางชนิด ปจจุบันรวบรวมขอมูลโดยทําหนังสือ
๘

ผูรับผิดชอ
บ
เศรษฐกร
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

เศรษฐกร
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ยอนกลับไป
ผังกระบวนการ
ลําดับที่ 2

NO

3.

การตรวจสอบ
ขอมูลและ
ประมวลผล
YES

10 วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอ
บ

ถึงสํานักงานตลาดสี่มุมเมืองเพื่อขอสถิติขอมูล
ราคาสินคาเกษตร
- ราคาพืชผลเฉลี่ยรายปของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร โดยการสืบคนจาก
วารสารหรือเอกสารเผยแพร และทาง WEB
SITE
- ราคาขาวเจาและขาวเหนียว สืบคนจาก
WEB SITE ของสมาคมผูสงออกขาวไทย (THAI
RICE EXPORTERS ASSOCIATION)
3.3 ราคาพืชผลทางการเกษตรคาดการณใน
อนาคต (WORLD BANK COMMODITIES
PRICE FORECAST ) สืบคนจาก WEB SITE
ของ THE WORLD BANK
3.4 ราคาคาขนสงพืชผลทางการเกษตร เปน
การรวบรวมราคาคาขนสงของรถบรรทุกสิบลอ
โดยสืบคนจาก WEB SITE WWW.GL.CO.TH
3.5 รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงาน
น้ําตาลทั่วประเทศ สืบคนจาก WEB SITE ของ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการตองทํา เศรษฐกร
การตรวจสอบขอมูลที่ไดมาทั้งหมด
ผูรับผิดชอบ
WWW.OCSB.GO.TH
จากการสํารวจภาคสนามวาครบถวน
โครงการ
หลังจากรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคมฯ ถูกตอง ชัดเจนและทันสมัยหรือไม
จากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม
และทําการประมวลผลขอมูล ซึ่งตอง
ครบถวนแลว ตองตรวจสอบความถูกตองของ อาศัยความละเอียด รอบคอบ
๙

ลําดับ

4

ผังกระบวนการ

วิเคราะห/สังเคราะห
ขอมูล

จบงานรวบรวมขอมูล/
เตรียมขอมูลสําหรับการ
วิเคราะหเศรษฐศาสตร
โครงการ

ระยะเวลา

3 วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ขอมูล หากพบขอผิดพลาดตองรีบแกไขให
เรียบรอย กอนที่จะบันทึกขอมูลลง
คอมพิวเตอร โดยการตรวจสอบดวยมือและ
ตรวจสอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร นอกจาก
ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคมฯ แลวยังตอง
ตรวจสอบขอมูลที่ไดมาจากหนวยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ วามีความถูกตอง ชัดเจน หรือมี
ความเปนไปไดของขอมูลหรือไม ขั้นตอนถัดไป
หลังจากบันทึกขอมูลคือการประมวลผลขอมูล
โดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร ซึ่งการ
ประมวลผลจะออกมาในรูปของตาราง
แบงเปนหมวดหมู เพื่องายตอการนําไป
วิเคราะห ซึ่งประกอบไปดวยคาเฉลี่ย รอยละ
ยอดรวม เปนตน

นอกจากขอมูลภาคสนามแลว ยังตอง
ตรวจสอบขอมูลจากแหลงอื่น ๆ ที่ได
จากการสืบคนทาง WEB SITE สถิติ
ขอมูล และจากเอกสาร วารสาร
เผยแพร วามีความถูกตอง ครบถวน
ชัดเจนและทันสมัยหรือไม

หลังจากประมวลผลขอมูลที่ไดมาจากการ
สํารวจภาคสนามแลว ตองทําการวิเคราะห/
สังเคราะหขอมูลที่ไดมา รวบรวมขอมูลทั้งหมด
จากแหลงตาง ๆ จัดใหอยูในหมวดหมูเดียวกัน
เพื่อสะดวกตอการนําไปใชในขั้นตอนของการ
วิเคราะหเศรษฐศาสตรโครงการตอไป

๑๐

ผูรับผิดชอ
บ

เศรษฐกร
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

๑๑

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอ
บ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การศึกษาขอมูลโครงการ
การดําเนินการรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษา
และวางแผนการรวบรวมขอมูล วิเคราะหเศรษฐศาสตรโครงการในโครงการพัฒนา
แหลงน้ํา กอนอื่นเศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการ
ตองศึกษาขอมูลของโครงการเบื้องตน จากรายงาน
สรุปโครงการจากหนวยงานวิศวกรรมที่รับผิดชอบ
โครงการ เพื่อใหทราบถึงความเปนมา ลักษณะ
ประเภท และขอบเขตพื้นที่ของโครงการ ตลอดถึง
วัตถุประสงคของโครงการใหชัดเจนวาโครงการนี้มี
วัตถุประสงคอะไร ตองการชวยเหลือประชาชนใน
ดานใด อาทิ เพื่อใชเปนแหลงกักเก็บน้ําสําหรับ
ชวยเหลือดานการเกษตรของราษฎรที่อาศัยอยูใน
เขตพื้นที่โครงการ, เพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค, สงน้ําเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม,
หรือเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย เปนตน
หลังจากนั้นจึงทําการวางแผนการศึกษาและ
รวบรวมขอมูลเพื่อใชสําหรับการศึกษาวิเคราะห
เศรษฐศาสตรโครงการตอไป และตองรูวาจะใช
ขอมูลอะไรบาง จากแหลงไหน และมีวิธีการ
รวบรวมขอมูลอยางไร โดยดูจากวัตถุประสงคของ
โครงการเปนหลัก พรอมทั้งกําหนดกลุมเปาหมาย
ในการศึกษา จัดเตรียมแบบสอบถาม ประสานงาน
กับผูนําชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
๑๒

1. เลมรายงานการศึกษา
เบื้องตนของหนวยงาน
วิศวกรรมที่เกี่ยวของ
2. แผนที่โครงการ

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
โครงการ

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใชใน
การรวบรวมขอมูลตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการ

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. การสํารวจและรวบรวม
ขอมูล
2.1 ดานเศรษฐกิจ สังคม
การเกษตร การประกอบอาชีพ
รายได รายจาย ทัศนคติ และ
ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในเขต
พื้นที่โครงการ
2.1.1 การรวบรวมขอมูล
ปฐมภูมิจากการลงพื้นที่สํารวจ
- สัมภาษณกลุมผูไดรับ
ผลประโยชนจากโครงการ โดย
ทําการสุมตัวอยางและกลุมผู
ไดรับผลกระทบจากโครงการ
- สัมภาษณ/สอบถาม
ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน
2.1.2 การรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิจากหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ รวบรวมสถิติขอมูล/
เอกสาร โดยการลงพื้นที่ของ
โครงการ
- องคการบริหารสวน
ตําบล
- สํานักงานเกษตรอําเภอ

1. การรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม
ทัศนคติ และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในเขตพื้นที่
ของโครงการ โดยเศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการ
และทีมสํารวจ
การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
1. การรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณโดยใช
แบบสอบถามจากสวนเศรษฐกิจสังคมและ
ประเมินผลโครงการ ซึ่งแบบสอบถามที่ใชเปน
เครื่องมือในการสํารวจ เปนแบบสอบถามที่ไดรับ
การพัฒนาและปรับปรุงมาอยางตอเนื่องเพื่อใหได
ขอมูลที่ครบถวน ทันสมัย และไดทําการปรับปรุง
แบบสอบถามใหสอดคลองตามลักษณะและ
วัตถุประสงคของโครงการ ซึ่งแบบสอบถาม
ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ สภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม อาทิ ขนาดของครัวเรือน, สภาพ
ของครัวเรือน, การถือครองที่ดิน, การใชประโยชน
ที่ดิน, เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน, การประกอบอาชีพ,
ตนทุนการผลิตพืช, รายได,-รายจาย, หนี้สิน, เงิน
ออม, สภาพปญหาในชุมชน, ปญหาในการ
ประกอบอาชีพ, ความคิดเห็นที่มีตอโครงการ,
ความสนใจของเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชใน
อนาคตเมื่อมีโครงการ เปนตน เศรษฐกร
ผูรับผิดชอบโครงการและทีมสํารวจจะทําการ
๑๓

ผูรับผิดชอบ

เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
1. แบบสอบถามภาวะ
โครงการและทีมสํารวจ
เศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกร สวนเศรษฐกิจสังคม
และประเมินผลโครงการ
สํานักบริหารโครงการ
2. รายงานบทที่ 2 ของ
แผนพัฒนาตําบล 3 ป และ
รายงานที่เกี่ยวของ
3. สถิติขอมูลที่เกี่ยวของจาก
สํานักงานเกษตรอําเภอ
4. สถิติขอมูลที่เกี่ยวของจาก
การประปาสวนภูมิภาค
5. สถิติขอมูลที่เกี่ยวของจาก
สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) จังหวัด
6. สถิติขอมูลที่เกี่ยวของจาก
ที่วาการอําเภอ
7. สถิติขอมูลที่เกี่ยวของจาก
โรงงานอุตสาหกรรม

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- การประปาสวนภูมิภาค
- สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
- ที่วาการอําเภอ
- โรงงานอุตสาหกรรม
2.2 การรวบรวมขอมูลตนทุน/
คาใชจายของโครงการ เปนการ
รวบรวมประมาณการคาใชจาย
ในการลงทุน (Investment
Costs)
2.3 การรวบรวมขอมูลเพื่อใช
ในการวิเคราะหโครงสรางราคา
พืช
- อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
- ราคาพืชผลทาง
การเกษตร
- ราคาพืชผลทาง
การเกษตรคาดการณในอนาคต
(Price Forecast)
- ราคาคาขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
- รายงานการผลิตน้ําตาล
ทรายของโรงงานน้ําตาล

สัมภาษณกลุมผูไดรับประโยชนและกลุมผูไดรับ
ผลกระทบจากโครงการ สวนใหญการรวบรวม
ขอมูลลักษณะนี้ จะใชในกรณีที่วัตถุประสงคของ
โครงการเพื่อใชเปนแหลงกักเก็บน้ําสําหรับ
ชวยเหลือดานการเกษตรของราษฎร
ถาวัตถุประสงคของโครงการเพื่อปองกันและ
บรรเทาอุทกภัย แบบสอบถามจะแตกตางไปจาก
วัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ําสําหรับ
ชวยเหลือดานการเกษตร ซึ่งจะมุงเนนไปถึงเรื่อง
ของสภาพปญหาเกี่ยวกับภัยน้ําทวม, ระยะเวลา
ความถี่ ในการประสบภัย, ระดับความรุนแรงและ
ความสูงของน้ํา, ขาวสารการแจงเตือนภัยลวงหนา,
การชวยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชน,
ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดกับทรัพยสิน,
อาคาร, ที่อยูอาศัย, ที่ประกอบการ, เครื่องมือ
เครื่องจักร, พืชทางการเกษตร, ปศุสัตว, การ
ประกอบอาชีพ, โรคภัยไขเจ็บ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกิดจากการประสบภัยน้ําทวม เปนตน
2. การรวบรวมขอมูลจากการลงพื้นที่ โดยการ
พูดคุย/สอบถามผูนําชุมชน/ผูใหญบานในเขตพื้นที่
โครงการ ซึ่งคําถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของชุมชน,
การประกอบอาชีพ ลักษณะการใชที่ดินในหมูบาน
หรือชุมชน แหลงน้ําที่ใชในการเกษตรและการ
อุปโภคบริโภค ปญหาตาง ๆ ในชุมชน ตลอดจน
๑๔

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ความคิดเห็นภาพรวมของคนในชุมชนที่มีตอ
โครงการ เปนตน
การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
1. เปนการรวบรวมสถิติขอมูล เอกสาร และจาก
การสังเกต/พูดคุยกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยการ
ลงพื้นที่ภาคสนามในเขตพื้นที่โครงการ ซึ่งลักษณะ
ของขอมูลตองสอดคลองตรงตามวัตถุประสงคของ
โครงการ
1.1 องคการบริหารสวนตําบล รวบรวม
ขอมูลสภาพทั่วไปของชุมชน (บทที่ 2 แผนพัฒนา
ตําบล 3 ป) ซึ่งขอมูลจะประกอบไปดวยลักษณะ
สภาพทั่วไปของชุมชน การปกครอง จํานวน
ประชากร จํานวนครัวเรือน การประกอบอาชีพ
การใชประโยชนที่ดิน เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน พืช
เศรษฐกิจของชุมชน ขอมูลสาธารณูปโภคพื้นฐาน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
นอกจากนี้ถาวัตถุประสงคของโครงการที่
ทําการศึกษาเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย
จะตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเงินคาใชจายที่ใชไป
เกี่ยวกับการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยน้ํา
ทวมในเขตพื้นที่ของโครงการ อาทิ คาอาหาร หรือ
ถุงยังชีพ ที่ไดนําไปแจกจายใหผูที่เดือดรอน
นอกจากนี้ยังมีคาน้ํามันในการสูบน้ํา คากระสอบ
ทราย และคาใชจายอื่น ๆ เปนตน
๑๕

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
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1.2 สํานักงานเกษตรอําเภอ
ในกรณีวัตถุประสงคของโครงการเพื่อใชเปน
แหลงกักเก็บน้ําสําหรับชวยเหลือดานการเกษตร
จะทําการรวบรวมขอมูลการเกษตรโดยการ
สอบถามโดยตรงกับเจาหนาที่สํานักงานเกษตร
อําเภอในเขตพื้นที่โครงการ และขอสถิติขอมูล
อาทิ การใชประโยชนที่ดิน, พืชเศรษฐกิจ, ผลผลิต
พืช (กิโลกรัมตอไร), ราคาที่เกษตรกรขายได (บาท
ตอกิโลกรัม), ตนทุนการเพาะปลูกพืช, ปญหา/
อุปสรรคในการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร, การ
สงเสริมพืชเศรษฐกิจในอนาคตเมื่อมีโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ เปนตน
ในกรณีวัตถุประสงคของโครงการเพื่อปองกัน
และบรรเทาอุทกภัย ลักษณะของขอมูลที่รวบรวม
จะเปนคาใชจายที่ทางสํานักงานเกษตรอําเภอได
จายเปนคาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผล
ทางการเกษตร และความเสียหายดานการปศุสัตว
แกเกษตรกรหรือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
ในเขตพื้นที่โครงการ
1.3 การประปาสวนภูมิภาค จะรวบรวมขอมูล
ในกรณีที่วัตถุประสงคของโครงการเพื่อใชเปน
แหลงน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน
ซึ่งจะทําการสอบถามเจาหนาที่การประปาฯ ใน
พื้นที่โครงการเพื่อขอขอมูลที่เกี่ยวของ อาทิ แหลง
๑๖
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แนวทางแบบฟอรมที่ใช
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
น้ําปจจุบันที่ใชในการผลิตประปา, ปญหาอุปสรรค
ในการผลิตน้ําประปา, ปญหาการขาดแคลนน้ํา
ในชวงวิกฤติ, ปริมาณน้ําประปาที่ใชในแตละป,
ตนทุนน้ําประปาตอหนวย เปนตน เพื่อนําไปใชใน
การวิเคราะหเศรษฐศาสตรโครงการ ในขั้นตอน
ตอไป
1.4 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ปภ.) รวบรวมขอมูลในกรณีที่วัตถุประสงคของ
โครงการเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย โดยการ
สอบถามเจาหนาที่สํานักงานปภ. เพื่อขอขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะ สภาพปญหา สาเหตุของน้ําทวม
ในพื้นที่โครงการ, คาใชจายตาง ๆ ของสํานักงาน
ปภ. ที่จายไปเพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับความเดือดรอน
จากอุทกภัย เปนตน
1.5 ที่วาการอําเภอในเขตพื้นที่ของโครงการ
ในกรณีที่วัตถุประสงคของโครงการเพื่อปองกันและ
บรรเทาอุทกภัย จะทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
คาใชจายที่ไดจายไปเพื่อชวยเหลือประชาชนที่
ประสบอุทกภัย อาทิ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
น้ํามันในการสูบน้ํา คากระสอบทรายและอื่น ๆ
เปนตน
1.6 โรงงานอุตสาหกรรม รวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับคาใชจายและตนทุนในการผลิตน้ําของ
โรงงาน และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๑๗
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. การรวบรวมขอมูลตนทุน/คาใชจายของ
โครงการ
เปนการรวบรวมคาใชจายทั้งหมดในการกอสราง
โครงการจากหนวยงานวิศวกรรมที่รับผิดชอบ
โครงการ โดยแบงเปน คาใชจายสวนประกอบเพื่อ
การกอสราง, งานหัวงานและอาคารประกอบ,
งานระบบสงน้ํา, คาใชจายเบ็ดเตล็ด, คาดําเนินการ
ดานวิศวกรรม และคาบํารุงรักษาโครงการ เปนตน
ซึ่งประเภทของคาใชจายจะขึ้นอยูกับลักษณะของ
โครงการที่ทําการศึกษา
3. การรวบรวมขอมูลอื่น ๆ ที่ใชในการวิเคราะห
โครงสรางราคาพืช
ในการจัดทําโครงสรางราคาพืช จะใชในกรณีที่
วัตถุประสงคของโครงการเพื่อใชเปนแหลงกักเก็บ
น้ําสําหรับชวยเหลือดานการเกษตร ขอมูลที่จะใช
ในการวิเคราะหโครงสรางราคาจะเปนขอมูลจาก
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยเจาหนาที่ตองทํา
การสืบคนทางคอมพิวเตอร และจากวารสาร
เอกสารเผยแพร ซึ่งการรวบรวมขอมูลเหลานี้ ตอง
ใชขอมูลเฉลี่ยในรอบหนึ่งปที่ทําการศึกษาขอมูล
ดานเศรษฐกิจสังคม เริ่มจากเดือนมกราคมจนถึง
เดือนธันวาคม
๑๘

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
เอกสารสรุปประมาณการ
คาใชจายในการกอสราง
โครงการ

ผูรับผิดชอบ
เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. สถิติอัตราแลกเปลี่ยนของ เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
โครงการ
ธนาคารแหงประเทศไทย
2. สถิติรายงานพืชผลทางการ
เกษตรของตลาดสี่มุมเมือง
3. วารสารเศรษฐกิจ
การเกษตร จากสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
4. สถิติขอมูล Price
Forecast จาก WORLD
BANK
5. ราคาขาวเจาและขาว
เหนียว จากสมาคมผูสงออก
ขาวไทย

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สืบคน
ทาง WEB SITE ของธนาคารแหงประเทศไทย ดู
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา เทียบกับเงินบาทไทย ในรอบเฉลีย่
1 ป
เพื่อวิเคราะหเศรษฐศาสตรโครงการ เริ่มเดือน
มกราคม ถึงเดือนธันวาคม เชน อัตราแลกเปลี่ยน 1
US$ = 33.94 บาท ปการเพาะปลูก 2560 พืช
บางชนิดหนวยเปนดอลลารสหรัฐ จึงจําเปนตอง
ปรับมูลคาการซื้อขายใหอยูในรูปเงินบาท
2. ราคาพืชผลทางการเกษตร โดยแบงเปน
2.1 จาก WEB SITE ของตลาดสี่มุมเมือง สืบคนหา
ราคาพืชผลเฉลี่ยรายป เปนราคาสินคาที่ขายสง ณ
ตลาดกรุงเทพ เพื่อที่จะไดมาซึ่งราคาพืชบาทตอ
กิโลกรัม เฉลี่ยในรอบ 1 ป ครอบคลุมไปดวย ราคา
ไมผลไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
อาทิ มะมวง มังคุด ทุเรียน ลําไย เงาะ ลองกอง
มะขาม มะพราว ฝรั่ง ชมพู ลิ้นจี่ สม สละ แตงโม
มะละกอ กลวย สับปะรด มะนาว กุยชาย คะนา
ถั่วฝกยาว แตงกวา ผักกาดขาว ตนหอม ผักชี พริก
กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก หอมแดง กระเทียม
ขาวโพดหวาน เปนตน แตปจจุบันตองทําหนังสือ
เปนทางการถึงสํานักงานตลาดสี่มุมเมืองเพื่อขอ
สถิติขอมูลดังกลาว
๑๙
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7. รายงานการผลิตน้ําตาล
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2.2 จากเลมวารสารเศรษฐกิจการเกษตรราย
เดือน และจาก WEB SITE ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เปนการรวบรวมราคาขายสง ณ ตลาด
กรุงเทพ สืบคนหาราคาเฉลี่ยรายป อาทิ ยางพารา
(ราคารมควันชั้น 3) ปาลมน้ํามัน ถั่วลิสง ถั่วเหลือง
ถั่วเขียว มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว กาแฟ
ออยโรงงาน เปนตน
2.3 ราคาขาวเจาและขาวเหนียว สืบคนจาก
WEB SITE ของสมาคมผูสงออกขาวไทย (THAI
RICE EXPORTERS ASSOCIATION) ทําการ
รวบรวมราคา FOB กรุงเทพของขาวเจาและขาว
เหนียวเฉลี่ยรายป (AVERAGE FOB PRICES) ใน
รอบปที่ทําการสํารวจขอมูล
3. ราคาพืชผลทางการเกษตรคาดการณในอนาคต
(WORLD BANK COMMODITIES PRICE
FORECAST ) สืบคนจาก WEB SITE ของ THE
WORLD BANK
4. ราคาคาขนสงพืชผลทางการเกษตร เปนการ
รวบรวมราคาคารถบรรทุกสิบลอ ขนสงจากเขต
พื้นที่ของโครงการมายังกรุงเทพมหานคร โดย
สืบคนจาก WEB SITE WWW.GL.CO.TH
5. รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาล
ทั่วประเทศ ฉบับปดหีบ ในรอบปของการสํารวจ
๒๐
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3. การตรวจสอบขอมูลและ
ประมวลผล

4. การวิเคราะห/สังเคราะห
ขอมูล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สืบคนจาก WEB SITE ของสํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เมื่อทําการรวบรวมขอมูลครบทุกดานแลว ขั้นตอน
ถัดไปเศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการตองทําการ
ตรวจสอบขอมูลที่ไดมาอีกรอบวามีความถูกตอง
ชัดเจน ครบถวน และทันสมัย หรือไมอยางไร ถา
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามของ
สวนเศรษฐกิจสังคมฯ ครบถวน ชัดเจนและมีความ
แนบนัย ขั้นตอนถัดไปคือการบันทึกขอมูลลง
โปรแกรม MS Excel และประมวลผลขอมูลใน
คอมพิวเตอรเปนลําดับถัดไป
นอกจากนี้ ตองทําการตรวจสอบขอมูลที่ไดจาก
สถิติขอมูล เอกสาร วารสารเผยแพร และจาก
WEB SITE ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ถาหากยังขาดขอมูล
ใดขอมูลหนึ่งไปหรือขอมูลไมชัดเจน ตองรีบทําการ
สอบถามไปยังหนวยงานเจาของขอมูลและทําการ
รวบรวมเพิ่มเติม กอนที่จะทําการวิเคราะห/
สังเคราะหขอมูลในขั้นตอนถัดไป
หลังจากประมวลผลขอมูลแลว ขั้นตอนถัดไปคือ
การวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล โดยการจัดการกับ
ขอมูลทั้งหมดที่ไดมา แยกแยะขอมูลตาง ๆ ทั้ง
ขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ จัดใหอยู
ในหมวดหมูเดียวกันเพื่อสะดวกตอการนําไปใชใน
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เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
โครงการ

เศรษฐกรผูรับผิดชอบ
โครงการ
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ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนของการวิเคราะหเศรษฐศาสตรโครงการ
ตอไป
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7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
1. การศึกษาขอมูลโครงการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผูติดตาม/ประเมินผล

เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการ
มีการตรวจสอบความถูกตอง

เศรษฐกรผูรับผิดชอบโครงการ
ทําการรวบรวมขอมูลในทุก

ผูอํานวยการสวนเศรษฐกิจ
สังคมและประเมินผลโครงการ

๒๒

ขอเสนอแนะ

และวางแผนการรวบรวมขอมูล ความชัดเจนและความแนบนัย
ของขอมูลที่รวบรวมมาดวย
2. การสํารวจและรวบรวม
ตนเองในทุกกระบวนการ และ
ขอมูล
ขอมูลมีการจัดหมวดหมูอยาง
3. การตรวจสอบขอมูลและ
เปนระเบียบ ชัดเจน เพื่อ
ประมวลผล
สะดวกตอการนําไปใชใน
4. การวิเคราะห/สังเคราะห
ขั้นตอนของการวิเคราะห
ขอมูล
เศรษฐศาสตรโครงการตอไป

ขั้นตอนของกระบวนการ โดย และหัวหนาฝายเศรษฐกิจสังคม
ผูอํานวยการสวนเศรษฐกิจ
และประเมินผลโครงการที่ 1
สังคมและประเมินผลโครงการ และ 2
และหัวหนาฝายเศรษฐกิจสังคม
และประเมินผลโครงการที่ 1
และ 2 คอยติดตาม ตรวจสอบ
และใหคําแนะนําปรึกษาในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการในการ
รวบรวมขอมูล
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8.เอกสารอางอิง
8.1 กรมชลประทาน, เลมรายงานการศึกษาโครงการเบื้องตน
8.2 องคการบริหารสวนทองถิ่น, รายงานแผนพัฒนาตําบล 3 ป
8.3 สํานักงานการเกษตรอําเภอ, สถิติขอมูลการใชประโยชนที่ดินในการเกษตร/ผลผลิตพืช/ตนทุนพืช/
ราคาขาย และรายงานงบประมาณคาใชจายในกรณีเกิดอุทกภัย
8.4 การประปาสวนภูมิภาค, รายงานตนทุนการผลิตน้ําประปา
8.5 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, รายงานงบประมาณคาใชจายในกรณีเกิดอุทกภัย
8.6 ที่วาการอําเภอ, รายงานงบประมาณคาใชจายในกรณีเกิดอุทกภัย
8.7 โรงงานอุตสาหกรรม, สถิติขอมูลเกี่ยวกับตนทุนในการผลิตน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม
8.8 ธนาคารแหงประเทศไทย, สถิติอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐ
8.9 ตลาดสี่มุมเมือง, รายงานราคาสินคาทางการเกษตร ณ ตลาดกรุงเทพ
8.10 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม,
รายงานราคาสินคาทางการเกษตร ณ ตลาดกรุงเทพ
8.11 สมาคมผูสงออกขาวไทย (THAI RICE EXPORTERS ASSOCIATION), ราคาขาวเจาและขาวเหนียว
8.12 WORLD BANK, สถิติขอมูลราคาพืชผลทางการเกษตรคาดการณในอนาคต Price Forecast
8.13 WWW.GL.CO.TH, ราคาคาขนสงรถบรรทุก 10 ลอ
8.14 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาล
ทั่วประเทศ ฉบับปดหีบ

9. แบบฟอรมที่ใช
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ
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ภาคผนวก

๒๕

๒๖

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.17
80 = ใชเวลาโดยเปลาประโยชน
90 = กําลังเรียนหนังสือ
99 = อื่นๆ ไมมีรายไดระบุ ___________ df.18
1 = เต็มเวลา
2 = บางเวลา
3 = ไมไดทําเลย

การทํางานในฟารม
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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.19

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.20

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

df.5

df.6

df.7

df.8

df.9

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.10
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df.2
df.3

ชนิดรายได
df.11

(

100

รายได นอกฟารม/นอกการเกษตร อื่นๆ (บาท/ป)
จํานวนเงิน ชนิดรายได
จํานวนเงิน ชนิดรายได
df.12
df.13
df.14
df.15

)
จํานวนเงิน
df.16

การตั้งถิ่นฐานของครัวเรือน (ขอมูลของหัวหนาครัวเรือน)
1. ทานยายมาจากที่ใด
(1) เกิดและเติบโตในหมูบานนี้
(2) หมูบาน (____________ df.22)
(3) ตําบล (____________ df.23)
(4) อําเภอ (____________ df.24)
(5) จังหวัด (____________ df.25)
(6) อื่นๆ (ระบุ ______________________ df.26)
2. ระยะเวลาที่อยูในหมูบาน _______________ ป
3. เหตุผลที่ยายมาอยูที่นี่
(1) เนื่องจากการแตงงาน
(2) ยายตามบิดา หรือ มารดา
(3) ยายตามญาติอื่นๆ หรือเพื่อนบาน
(4) เนื่องจากภัยธรรมชาติ
(5) เนื่องจากภัยอื่นๆ (โจรชุกชุม)
(6) ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง
(7) ตองการที่ดินเพิ่มเติม
(8) เปลี่ยนอาชีพ
(9) อื่นๆ (ระบุ ___________________ df.29)
4. ในปจจุบันนี้ ทานคิดจะยายออกไปอยูที่อื่นหรือไม
(1) ไมคิดจะยายไปไหนอีก
(2) คิดจะยาย (ตอบตอขอ 5)
5. เหตุผลที่จะคิดยายออกไป
(1) ที่ดินแหงแลงเพาะปลูกไมได
(2) เหตุผลดานครอบครัว / สวนตัว / แตงงาน
(3) ตองการที่ดินเปนของตนเอง
(4) ขาดแคลนน้ํากิน-น้ําใช
(5) ตองการหารายไดมากขึ้น
(6) ตองการความกาวหนาในชีวิต
(7) เหตุผลอื่นๆ (ระบุ ________________________________ df.32)
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(

)

df.21

(
(

)
)

df.27
df.28

(

)

df.30

(

)

df.31

สิ่งกอสราง อุปกรณ เครื่องมือ และทรัพยสิน (ที่ใชอยูปจจุบัน)
มูลคาตามสภาพ
(บาท)
df.3
100
สิ่งกอสราง
บาน
df.4
ยุงฉาง
df.5
คอกปศุสัตว (นอกหลังคาเรือน) df.6
โรงเลี้ยงไหม (รวมอุปกรณ)
df.7
โรงรีดยาง
df.8
โรงสี
df.9
อาคารพาณิชย
df.10
สิ่งกอสรางอื่นๆ
df.11
ระบุ เชน รั้ว, สวม ฯลฯ)
รหัสทรัพยสิน

df.2

มูลคาตามสภาพ
(บาท)
เครื่องจักร
df.3
200
รถไถขนาดใหญ (แทรกเตอร)
df.4
รถไถขนาดกลาง (แทรกเตอร)
df.5
รถไถขนาดเล็ก (ควายเหล็ก 2 ลอ) df.6
รถบรรทุกเกษตร (อีแตน)
df.7
ทอพญานาค
df.8
เครื่องสูบน้ําใชน้ํามัน
df.9
เครื่องสูบน้ําใชไฟฟา
df.10
เครื่องตัดหญา
df.11
เครื่องพนยาใชเครื่องยนต
df.12
เครื่องหวานขาว, ปุย
df.13
เครื่องสีฝด
df.14
รถดํานา/เครื่องปลูกขาว
df.15
เครื่องเก็บเกี่ยว
df.16
เครื่องฝานมัน
df.17
เครื่องนวดขาว
df.18
เรือ
df.19
อื่นๆ
df.20
รหัสทรัพยสิน

๓๐

200

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

df.3
df.4
df.5
df.6
df.7
df.8
df.3
df.4
df.5
df.6
df.7
df.8

มูลคาตาม
สภาพ (บาท)
300

400

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

1 ตร.ม. = 10,000 ตร.ซม.

1 ตร.วา = 4 ตร.ม.
๓๑

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 ไร = 4 งาน = 400 ตร.วา = 1,600 ตร.ม.

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

ลักษณะการถือครองที่ดิน และการใชที่ดิน

300

ครัวเรือนของทานมีที่ดินถือครองทั้งหมดกี่แปลง เปนพื้นที่กี่ไร (รวมที่เชา)
จํานวนที่ดิน ____________ แปลง
พื้นที่ถือครองทั้งหมด _____________ ไร
พื้นที่ดําเนินการเอง(จากตาราง) __________ ไร

df.3
df.4
df.5

แปลงที่ การใชประโยชน ชนิดพืชที่ปลูก ลักษณะการปลูกพืช ฤดูเพาะปลูก
df.8

df.9

df.10

df.11

df.12

(
(
(

)
)
)

พื้นที่ใหผูอื่นเชา/เขาทําเปลา ___________ ไร
พื้นที่นอกเขตชลประทาน ______________ ไร

ขนาดพื้นที่ ลักษณะการ
เอกสาร
(ไร)
ถือครองที่ดิน แสดงกรรมสิทธิ์
df.13
df.14
df.15

๓๒

ราคาที่ดิน
(บาท/ไร)
df.16

df.6
df.7

(
(

แหลงน้ําที่ไดรับ
แหลงที่ 1
แหลงที่ 2 แหลงที่ 3
df.17
df.18
df.19

)
)

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 เดือนที่ เดือนที่ ผลผลิตที่ได
ความเสียหาย ปลูก เก็บเกี่ยว (กก.)
df.9

df.10

* ชอง df.18 ถามีผลผลิต ไมวาจะขายหรือเก็บไวบริโภค ใหใสราคาขาย ณ เวลานั้นดวย
เดือนที่ปลูก / เก็บเกี่ยว
02 = กุมภาพันธ
01 = มกราคม
04 = เมษายน
03 = มีนาคม
06 = มิถุนายน
05 = พฤษภาคม
08 = สิงหาคม
07 = กรกฎาคม
10 = ตุลาคม
09 = กันยายน
12 = ธันวาคม
11 = พฤศจิกายน
13 = เก็บเกี่ยวหลายเดือน

df.11

df.12

การกระจายผลผลิต (ก.ก.)
ขาย
df.13

เก็บไว
บริโภค
df.14

เก็บไว
ทําพันธุ
df.15

* ไมผล/ไมยืนตนที่ยังไมผลผลิตไมตองกรอกขอมูลลงในหนานี้

สาเหตุแหงความเสียหาย
10 = โรค (มองไมเห็น)
15 = หนอน (เจาะทั้งลําตน ใบ และ ผล)
20 = แมลง (กัดกินยอดใบและผล)
25 = หนู
30 = นก
35 = ปู
40 = สัตวอื่นๆ (ระบุ ____________________ df.19)
45 = วัชพืช
50 = น้ําทวม
55 = แหงแลง

๓๓

เก็บไว
รอขาย
df.16

400

ราคาขาย
จายเปนคาเชา (บาท/กก.)
และคาจาง
df.17
df.18

ชนิดพืชที่ปลูก (df.3).........................................ฤดูเพาะปลูก (df.4)....................อายุไมผล/ไมยืนตน (df.5).....................ชื่อพันธุ df.6)..........................................................พื้นที่ปลูก (df.7).........................ไร df.2
รายการ

จํานวน

เตรียมแปลงกลา
(รวมหวานกลาและดูแลรักษาตนกลา)
df.8
- คาน้ํามันรวม (บาท)
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.9
df.10
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.11
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน) df.12
เตรียมแปลงปลูก (รวมเสริมคันนา)
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.13
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.14
df.15
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.16
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน) df.17
การปลูก (รวมถอนกลา ขนกลา ดํา หวาน)
df.18
- จํานวนเมล็ดพันธุ (กก.)
df.19
- เมล็ดพันธุซื้อรวม (บาท)
- เมล็ดพันธุตนเองรวม (บาท) df.20
df.21
- จํานวนตนกลา (ตน)
df.22
- คาตนกลาซื้อรวม (บาท)
- คาตนกลาตนเองรวม (บาท) df.23
df.24
- คาน้ํามันรวม (บาท)
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.25
df.26
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.27
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน) df.28
การใสปุยเคมี
- จํานวนปุย (กก.)
df.29
df.30
- คาปุยรวม (บาท)
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.31
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.32
df.33
- คาจางแรงงานคน (บาท)
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
df.34
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน) df.35

รายการ

การใสปุยคอก
df.36
- จํานวนปุย (กก.)
df.37
- คาปุยซื้อรวม (บาท)
df.38
- คาปุยตนเองรวม (บาท)
df.39
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.40
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
- คาจางแรงงานคน (บาท) df.41
df.42
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน) df.43
การใสปุยอินทรีย/ชีวภาพชนิดเม็ด
df.44
- จํานวนปุย (กก.)
df.45
- คาปุยรวม (บาท)
df.46
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.47
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
- คาจางแรงงานคน (บาท) df.48
df.49
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน) df.50
การใสปุยอินทรีย/ชีวภาพชนิดน้ํา
df.51
- คาปุยซื้อรวม (บาท)
- คาปุยตนเองรวม (บาท)
df.52
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.53
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.54
- คาจางแรงงานคน (บาท) df.55
df.56
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน) df.57
การใสฮอรโมน
df.58
- คายา (บาท)
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.59
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
df.60
- คาจางแรงงานคน (บาท) df.61
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
df.62
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน) df.63

จํานวน

รายการ

จํานวน

การกําจัดศัตรูพืช
- คายาซื้อ (บาท)
- คายาตนเอง (บาท)
- คาน้ํามันรวม (บาท)
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
- คาจางแรงงานคน (บาท)
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน)
การกําจัดวัชพืช
- คายา (บาท)
- คาน้ํามันรวม (บาท)
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
- คาจางแรงงานคน (บาท)
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน)
การใหน้ํา
- คาน้ํา (บาท)
- คาอุปกรณ (บาท)
- คาน้ํามันรวม (บาท)
- คาไฟฟารวม (บาท)
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
- คาจางแรงงานคน (บาท)
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน)
การหยอดแกส
- คาแกส (บาท)
- คาจางแรงงานคน (บาท)
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน)

๓๔

df.64
df.65
df.66
df.67
df.68
df.69
df.70

รายการ

การทําคางผัก/ไมค้ําคาง
df.89
- คาอุปกรณซื้อ (บาท)
df.90
- คาอุปกรณตนเอง (บาท)
df.91
- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.92
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน) df.93
การหอผล/คลุมแปลงผัก/ทาหนายาง
- คาอุปกรณ/น้ํายาซื้อ (บาท) df.94
- คาอุปกรณ/น้ํายาตนเอง (บาท) df.95

df.71
df.72
df.73
df.74
df.75
df.76
df.77
df.78
df.79
df.80
df.81
df.82
df.83
df.84
df.85
df.86
df.87
df.88

- คาจางแรงงานคน (บาท)
df.96
df.97
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน) df.98
การแตงกิ่ง/แคะจุก
df.99
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.100
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
- คาจางแรงงานคน (บาท) df.101
df.102
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน) df.103
การพรวนดิน
df.104
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.105
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
- คาจางแรงงานคน (บาท) df.106
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
df.107
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน) df.108
การเก็บเกี่ยว (รวมเก็บ มัด ขนรวมกอง)
- คาน้ํามันรวม (บาท)
df.109
df.110
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
- คาจางแรงงานคน (บาท) df.111
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
df.112
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน) df.113
- น้ําสม (ยางพารา)
df.114

จํานวน

รายการ

การแปรรูป (การนวด)
- คาน้ํามันรวม (บาท)
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
- คาจางแรงงานคน (บาท)
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน)
การฝด
- คาจางแรงงานคน (บาท)
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน)
การขนยาย
- คาน้ํามันรวม (บาท)
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
- คาจางแรงงานคน (บาท)
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน)
การขนสง
- คาน้ํามันรวม (บาท)
- คาจางเครื่องจักร (บาท)
- คาจางแรงงานคน (บาท)
- จํานวนแรงงานจาง (วัน)
- แรงงานตนเอง/ลงแขก(วัน)
อื่นๆ

จํานวน
df.115
df.116
df.117
df.118
df.119
df.120
df.121
df.122
df.123
df.124
df.125
df.126
df.127
df.128
df.129
df.130
df.131
df.132

- คาหัวตัน/คาสมาคม/ภาษี(บาท) df.133

- น้ํามันหลอลื่น(บาท)
- คาเชาที่ดิน
- คาเลี้ยงอาหาร (บาท)

450

df.134
df.135
df.136

ชนิดของปศุสัตว สัตวเลี้ยง และ
การปศุสัตว สัตวเลี้ยง และผลิตภัณฑจากสัตว
ผลิตภัณฑจากสัตว
910 = กระบือ
ครัวเรือนของทานมีการเลี้ยงสัตวไวเพื่อการขายหรือบริโภค หรือไม
920 = วัว
(1) มี
(2) ไมมี
930 = หมู
935 = ลูกหมู
ชนิดของปศุสัตว จํานวนที่มี มูลคาที่มี
ขายระหวางป
บริโภคระหวางป
940 = ไก
สัตวเลีย้ งและ ในปจจุบัน ในปจจุบัน จํานวน
มูลคา
จํานวน
มูลคา
944 = เปด
ผลิตภัณฑ
(บาท)
(ตัว) *
(บาท)
(ตัว) *
(บาท)
945 = หาน
df.4
df.5
df.6
df.7
df.8
df.9
df.10
950 = แพะ
955 = แกะ
970 = ไขไก
975 = ไขเปด
998 = อื่นๆ ระบุ
df.13________________
999 = อื่นๆ ระบุ
df.14________________
ชนิดของคาใชจายในการเลี้ยงสัตว
1 = อาหารสัตว
2 = แรงงานในการเลี้ยงสัตว
3 = คายารักษาโรค
หมายเหตุ : กรณีสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวบางชนิดที่ขายเปน กิโลกรัม หรือ ฟอง ใหระบุหนวยดวย
4 = คาผสมพันธุ
คาอาหารสัตวที่เปนของตนเองใหใสคาใชจายดวย
5 = อื่น ระบุ
df.15__________________
๓๕

df.2
df.3

500
(

)

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

การเลี้ยงสัตวน้ํา

df.2

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

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

df.3

(

550

)

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
แปรรูป ขุดบอ ปรับปรุง สัตวน้ํา อาหาร และ เชื้อเพลิง ไฟฟา งานใน งานจาง ทีด่ ิน อะไหล แปรรูป (ระบุ...)
ทั้งหมด ทั้งหมด สด ปจจุบัน
สัตวน้ํา เคมี และ
ครัวเรือน
อุปกรณ
/รักษา
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)

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

๓๖

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

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

๓๗

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)
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
df.6+df.8-df.9 (เพียง 1 ขอ)
(ระยะสัญญา)
(บาท)
(% ตอป)
(บาท)
(บาท)
df.4
df.5
df.6
df.7
df.8
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

๓๘

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

ทัศนคติของเกษตรกร
ก. ปญหาดานเศรษฐกิจการเกษตร ทานมีปญหาที่สําคัญอะไรบาง (ใหเรียงตามลําดับความสําคัญ)
6. ที่ดินไมเหมาะกับการเพาะปลูก
1. ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
2. ที่ดินทํากินมีนอย
7. ปญหาการตลาดไมมีผูรับซื้อ
3. ปจจัยการผลิตมีราคาสูง
8. คาเชาที่ดินแพง
4. ผลผลิตมีราคาต่ํา
9. น้ําทวมพื้นที่เกษตร
5. ขาดแคลนเงินทุน
10. อื่นๆ (ระบุ .................................................... df.6)
ข. ปญหาทางสังคม/คุณภาพชีวิต ทานมีปญหาที่สําคัญอะไรบาง (ใหเรียงตามลําดับความสําคัญ)
7. ไมมีสถานีอนามัย
1. ขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใชในฤดูแลง
2. ปญหาน้ําดื่มน้ําใชคุณภาพไมดี
8. โรงเรียนอยูหางไกล
3. รายไดไมเพียงพอกับรายจาย
9. ขาดความสามัคคีในหมูบาน
4. คาครองชีพสูง
10. การคมนาคมไมสะดวก
5. ปญหาหนี้สิน
11. ขนบธรรมเนียมประเพณีหยอนยาน
6. ปญหาโจรผูราย / ยาเสพติด
12. อื่นๆ (ระบุ .................................................... df.10)
ค. ทานตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับการเกษตรกรรมอยางไรบาง (ใหเรียงตามลําดับความสําคัญ)
1. มีน้ําชลประทานทั้งฤดูฝนและฤดูแลง
5. จัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา
6. จัดหาเมล็ดพันธุคุณภาพดีมาจําหนาย
2. มีการระบายน้ําทวม
3. ชวยใหผลผลิตมีราคาสูง / ประกันราคา
7. จัดอบรมความรูเทคนิคใหมๆในการผลิต
4. ชวยรับซื้อผลผลิตใหทันเวลา
8. จัดหาปจจัยการผลิตราคาถูก
9. อื่นๆ (ระบุ ........................................................................................................................................... df.14)
๓๙

df.2

900

df.3
df.4
df.5

(
(
(

)
)
)

df.7
df.8
df.9

(
(
(

)
)
)

df.11
df.12
df.13

(
(
(

)
)
)

ง. ความรูเกี่ยวกับโครงการ
1) ทานทราบหรือไมวา กําลังมีการศึกษาโครงการอางเก็บน้ําคลองเครือหวายในบริเวณตําบลโปงน้ํารอน
1. ทราบ

2. ไมทราบ (ขามไปถามขอ 3)

df.15

(

)

4. เจาหนาที่ทางราชการฝายปกครอง (เชน ผูวาฯ
ปลัดอําเภอ อบต. ฯลฯ)
5. อื่นๆ ระบุ .................................................... df.19

df.16
df.17
df.18

(
(
(

)
)
)

df.20
df.21
df.22

(
(
(

)
)
)

df.24
df.25
df.26

(
(
(

)
)
)

2) ถาทราบ ทานทราบจากแหลงขาวใด
1. กํานัน / ผูใหญบาน
2. เพื่อนบาน
3. เจาหนาที่ชลประทาน

3) ทานคาดวาการดําเนินการโครงการจะกอใหเกิด ขอดี อยางไรบาง
5. ลดปญหาน้ําทวม
1. มีน้ําชลประทานเพียงพอ
2. สามารถเพาะปลูกพืชไดหลากหลายชนิด
6. มีแหลงทองเที่ยว/พักผอนเพิ่มขึ้น
3. ผลผลิตเพิ่มขึ้น
7. ระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น (ไฟฟา น้ําประปา ถนน)
4. สามารถทําการประมงได
8. มีแหลงงานสําหรับรองรับแรงงานเพิ่มขึ้น
9. อื่นๆ ระบุ................................................................................................................................................................df.23
4) ทานคาดวาการดําเนินการโครงการจะกอใหเกิด ผลเสีย อยางไรบาง
1. สูญเสียที่อยูอาศัย
3. ทําลายสิ่งแวดลอม
2. สูญเสียที่ดินทํากิน
4. แกปญหาการขาดแคลนน้ําไมได
5. อื่นๆ ระบุ ............................................................................................................................................................... df.27
๔๐

ความตั้งใจปลูกพืชเมื่อมีการชลประทาน
หากมีการชลประทานสงน้ําจํานวนเพียงพอแกการเพาะปลูก ทานมีความคิดที่จะปลูกพืชชนิดอื่นเพิ่มเติมจากที่ปลูกอยูเดิม หรือเปลี่ยนแปลงชนิดพืชตางไปจากที่ปลูกอยู
ในปจจุบันหรือไม ถาทานตองการปลูกพืชเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พืชอะไรที่ทานสนใจ (เรียงตามลําดับความสนใจ) และกรุณาบอกเหตุผลที่ทานสนใจปลูกพืชชนิดนั้นดวย
รหัสความตั้งใจปลูกพืช
1. คงเดิม
2. เพิ่มเติม
3. เปลี่ยนแปลง
4. ไมแนใจ /ไมทราบ
รหัสเหตุผล
1. ราคาดี
2. ใชแรงงานนอย
3. ผลผลิตสูง
4. เหมาะกับสภาพดินฟาอากาศ
5. ตนทุนต่ํา
6. ขายงาย/มีตลาดรองรับ
7. ดูแลงาย
8. ชํานาญ/เชี่ยวชาญกับพืชชนิดนี้
9. อื่นๆ ระบุ ................................................... df.23
ความตั้งใจปลูกพืชชวงฤดูฝน
รหัสชนิดพืชที่สนใจ
พื้นที่ (ไร)
df.4
df.5
df.7
df.8
df.10
df.11
ความตั้งใจปลูกพืชชวงฤดูแลง
รหัสชนิดพืชที่สนใจ
df.14
df.17
df.20

พื้นที่ (ไร)
df.15
df.18
df.21

df.2

950

df.3 (

)

df.13 (

)

เหตุผล (ใสเพียง 1 เหตุผล)
df.6
df.9
df.12

เหตุผล (ใสเพียง 1 เหตุผล)
df.16
df.19
df.22

๔๑

แบบที่ ...................................................................................................... ( R 1 )
ชื่อผูสัมภาษณ ..................................................................................................................................
)
วัน/เดือน/ป ......................................................................................... R 2 (

แบบสอบถามผูประสบอุทกภัยโครงการ_____________________________
ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ชื่อ - นามสกุล ผูใหสัมภาษณ .................................................................................................................................................................................................................
บานเลขที่ ...................................................................... หมู ...................................... บาน/ชุมชน .........................................................................................................
ตําบล ....................................................................

อําเภอ……………....................................……....................…………... จังหวัด...........................................................

เบอรโทร .............................................................................................................................................................
เพศ

(1) ชาย

(2) หญิง

อายุ .................................................................................................... ป

R3 (

)

R4 (

)

R5 (

)

R6 (

)

ขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน
1 บานที่อยูอาศัย
(1) ของตนเอง

(2) เชา

2 ทานมีทะเบียนบานในพื้นที่น้ําทวมหรือไม
(1) มี
(2) ไมมี

3 ลักษณะการอยูอาศัยในพื้นที่น้ําทวม
R7 (
)
(1) อยูมาตั้งแตเกิด
(2) ยายมาจากที่อื่น
จํานวนปที่ยายมา .....................................................................................................ป
R8 (
)
ภูมิลําเนาเดิมกอนยายมา
R9 (
)
1. หมูบาน (........................................................................................................................................... R 10 )
2. ตําบล (................................................................................................................................................ R 11 )
3. อําเภอ (.............................................................................................................................................. R 12 )
4. จังหวัด (............................................................................................................................................. R 13 )
เหตุผลที่ยายมา
R 14 (
)
1. เนื่องจากการแตงงาน
2. ยายตามบิดามารดา
3. เนื่องจากภัยธรรมชาติ 4. เนื่องจากภัยอื่นๆ (โจรชุกชุม)
5. เปลี่ยนอาชีพ
6. อื่น ๆ ระบุ.................................................................................................................... ( R 15 )
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สภาพปญหาและความเสียหายจากน้ําทวมที่ผานมา
R 16 (

)

2 ลักษณะของน้ําทวม
(1) น้ําทวมขัง
จํานวน ...........................................................................................วัน/ครั้ง ( R 18 )
ระดับน้ําทวมสูงสุด ..................................................................... เซนติเมตร ( R 19 )
(2) น้ําทวมหลาก
จํานวน ...........................................................................................ชั่วโมง/ครั้ง ( R 20 )
ระดับน้ําทวมสูงสุด ..................................................................... เซนติเมตร ( R 21 )

R 17 (

)

3 สาเหตุของปญหาน้ําทวม ( ตอบไดไมเกิน 3 ขอ )
(1) ฝนตกติดตอกันหลายวัน
(2) น้ําทะเลหนุน
(3) ระบายน้ําไมทัน
(4) สิ่งปลูกสรางขวางทางน้ํา(บานเรือน/ถนน ฯลฯ)
(5) น้ําปาไหลหลาก
(6) ปญหาอื่นๆ ระบุ ............................................................................................................................. ( R 25 )

R 22 (
R 23 (
R 24 (

)
)
)

1 ความถี่ของการเกิดน้ําทวม
(1) ทวมเปนประจําทุกป

(2) ทวมเปนบางป

4 มูลคาความเสียหายของอาคาร และทรัพยสินตาง ๆ
ปพ.ศ ที่รุนแรงที่สุด
ปพ.ศ. ที่เกิดลาสุด
R 26 (
) R 27 (
)
มูลคาความเสียหาย (บาท)

รายการความเสียหาย
1.กอนน้ําทวม

R 28 (

)

R 29 (

)

R 30 (
R 31 (
R 32 (

)
)
)

(คาใชจายในการปองกัน เชน คากระสอบทราย คาอิฐบล็อกและอื่นๆ

2.ระหวางน้ําทวม
(เชน คาเครื่องสูบน้ํา และอื่น ๆ)

3.หลังน้ําทวม
(มูลคาความเสียหายของอาคาร และทรัพยสินที่เกิดขึ้น)

3.1 ตัวบาน อาคาร สิ่งปลูกสรางอื่น ๆ
3.2 เฟอรนิเจอร เครื่องใชไฟฟาในบาน ยานพาหนะ ฯลฯ
3.3 อื่น ๆ
ระบุ ....................................................................................................................................... R 33
R 34 (

**ปที่รุนแรงที่สุดคิดเปนมูลคาความเสียหายรวมทั้งสิ้น

)

หนา 2
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5 ความเสียหายตออาชีพที่เกิดขึ้นจากเหตุการณน้ําทวม อาทิ รายไดที่สูญเสียจากการรับจาง คาขาย รานคา
การทํางานภาครัฐ เอกชน บริษัท คาโดยสารที่เพิ่มขึ้น เปนตน
คิดเปนมูลคาความเสียหายรวม ............................................................................................... บาท ( R 35 )
6 คายารักษาโรคที่ปวยหรือคารักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดจากเหตุการณน้ําทวม
คิดเปนจํานวนรวม .............................................................................................................. บาท
ปวยดวยโรค ระบุ
(1) .....................................................................................................................................................................................
(2) .....................................................................................................................................................................................
(3) .....................................................................................................................................................................................

( R 36 )
( R 37 )
( R 38 )
( R 39 )

7 หลังจากถูกน้ําทวม ทานไดรับการชดเชยความเสียหาย หรือไดรับความชวยเหลือหรือไม
จากภาครัฐ
R 40 (
(1) ไดรับ (เงิน+สิ่งของ) คิดเปนมูลคา .................................................................. บาท ( R 41 )
(2) ไมไดรับ

)

จากภาคเอกชน บริษัท สมาคม มูลนิธิตาง ๆ
R 42 (
(1) ไดรับ (เงิน+สิ่งของ) คิดเปนมูลคา .................................................................. บาท ( R 43 )
(2) ไมไดรับ

)

8 ความถี่ของการรับฟงรายการพยากรณอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
(1) ทุกวัน
(2) เปนบางวัน
(3) ไมเคยฟงเลย

R 44 (

)

9 ทานคิดวา สื่อที่จะใชเตือนภัยไดเร็วที่สุด คือสื่ออะไร
(1) โทรทัศน
(2) วิทยุ
(3) เสียงตามสาย
(4) กํานัน/ผูใหญบานเรียกประชุม
(5) อื่น ๆ ระบุ ....................................................................................................................................................... ( R 46 )

R 45 (

)

10 ถามีพนังกั้นน้ํา ทานคิดวาระดับความรุนแรงของน้ําทวมจะลดลงหรือไม
(1) ลดลง
(2) เทาเดิม/ไมเปลี่ยนแปลง
(3) เพิ่มขึ้น
(4) ไมทราบ/ไมแนใจ

R 47 (

)

11 ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น ที่มีตอโครงการ
(1) ......................................................................................................................................................................................................................................... ( R 48 )
(2) ......................................................................................................................................................................................................................................... ( R 49 )
(3) ......................................................................................................................................................................................................................................... ( R 50 )
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