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ค้าน้า
ความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งนาไม่ใช่แค่เพียงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตัวชีวัดความสาเร็จของ
โครงการจึงเป็นการดาเนินการเพื่อให้เกษตรกรได้รับนาอย่างสมบูรณ์และนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ติดตามประเมินผลช่วยให้หน่วยงานมีข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ประกอบสาหรับการปรับปรุงแผนในทุกขันตอนที่
อยู่ในวงจรของโครงการ (Project Cycle) เพื่อให้โครงการก่อให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายที่วางไว้
สาหรับคู่มือฉบับนีเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ เศรษฐกรผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลด้านเศรษฐกิจ -สังคมของโครงการพัฒ นาแหล่งนาได้ อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันผลของการติดตามประเมินผลจะทาให้การโครงการสามารถปรับปรุงแผนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
คณะผู้ จัด ท าหวัง เป็ น อย่างยิ่ง ว่ าคู่ มื อ ฉบั บ นี จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อผู้ ปฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วข้ อ งใน
กรมชลประทาน ที่จะช่วยให้มีความเข้าใจในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการติดตามและประเมินผล
ด้านเศรษฐกิจ -สังคมของโครงการพัฒ นาแหล่งนา และสามารถใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการได้อย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลสาเร็จได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน
แนวทางติดตามประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการพัฒนาแหล่งน้า
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใหสวนราชการมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตาม
เปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาให
การ ทางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทังแสดงหรือเผยแพร
ใหกับ บุคคลภายนอก หรือผู ใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูเพื่อขอการรับ
บริการที่ ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่อเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานในกระบวนการติดตามประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคมของ
โครงการพัฒนาแหล่งนาสามารถจัดทารายงานประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งนาได้อย่างถูกต้อ งและครบถ้วน
สมบูรณ์

2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี ครอบคลุมขันตอนการปฏิบัติงานตังแต่ การศึกษาข้อมูลโครงการ (Manager
side) การศึกษาและวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นต่อการบริการด้านชลประทานของเกษตรกร
(User side) การประเมิ นผลการบริห ารของโครงการชลประทาน (Performance based evaluation) การ
วิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) และการจัดทาเล่มรายงาน

3. ค้าจ้ากัดความ
ในการดาเนินการติดตามประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจ -สังคมของโครงการพัฒนาแหล่งนานัน จะต้อง
ศึกษาสภาพพืนที่โครงการ พร้อมทังสารวจข้อมูลด้านการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และผลการดาเนินงานของ
กลุ่มผู้ใช้นาชลประทาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจาเป็นจะต้องทราบ และเข้าใจ คาจากัดความศัพท์เทคนิคต่างๆ
ของระบบชลประทานให้ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจในการบริหารงานของโครงการชลประทานนันๆในการนีได้รวบรวม
ศัพท์เทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวข้องในการติดตามประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจ -สังคมของโครงการพัฒนาแหล่งนา
ดังนี
ต้นน้า (head water)
- ลานาที่อยู่ตอนบน รวมทังต้นนาสาขาของลานานัน
- ระดับนาที่ต้นนา
การชลประทาน (irrigation)
- กิจ การและวิธีก ารทุ ก ประเภทที่ บุคคลได้จัดท าขึน เพื่อส่งนาไปใช้ป ระโยชน์ในการ
เพาะปลูก และกิจกรรมอื่นๆ
เขื่อน , ท้านบ (dam)
- อาคารที่สร้างขึนเพื่อปิดกันขวางทางนาเพื่อกักเก็บนาหรือยกระดับนาให้สูงขึน
๑

เขื่อนทดน้า , เขื่อนผันน้า (diversion dam)
- อาคารที่สร้างขึนขวางทางนา มีบานควบคุม สาหรับยกระดับนาเพื่อผันนาเข้าคลองส่ง
นา หรือเพื่อควบคุมระดับนาให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
เขื่อนกักเก็บน้า (impounding dam)
- อาคารที่สร้างขึนเพื่อกักเก็บนา เอาไว้ใช้ประโยชน์ด้านการชลประทาน การป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัย สาธารณูปโภค และอื่นๆ
ฝาย (weir)
- อาคารที่สร้างขึนขวางทางนา เพื่อชะลอนา ยกระดับนาหรือผันนา
- อาคารที่สร้างขึนเพื่อวัดอัตราการไหลของนา
อ่างเก็บน้า (reservoir)
- แอ่งขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึน เพื่อการกักเก็บและควบคุมนา
- แหล่งนาที่เกิดขึนเนื่องจากเขื่อนกักเก็บนา
พืนที่อ่างเก็บน้า (surface area of reservoir)
- ขอบเขตพืนที่ผิวนาของอ่างเก็บนา ณ ระดับกักเก็บที่ได้ออกแบบไว้
พืนที่รับน้าลงอ่างเก็บน้า (reservoir basin)
- ลุ่มนารับนาฝนให้ไหลลงอ่างเก็บนา
ความจุอ่างเก็บน้า (storage capacity, gross storage, gross capacity reservoir)
- ความจุของอ่างเก็บนาคิดตังแต่ท้องนาจนถึงระดับเก็บกัก
อาคารทางระบายน้าล้น (spillway)
- ทางระบายนาเพื่อระบายนาส่วนที่เกินจากที่กาหนดไว้
- อาคารประกอบของเขื่อนหรือท านบของอ่างเก็ บ น า เพื่อระบายน าส่วนที่ เกิ นจาก
ความจุ ซึ่งอ่างเก็บนาจะเก็บกักไว้ได้ ให้ไหลผ่านทิงไปในทางนาเดิม เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่ตัวเขื่อน
ทางระบายน้าล้นฉุกเฉิน (emergency spillway)
- ทางระบายนาล้นสาหรับปล่อยให้นาล้นข้ามในกรณีที่ปริมาณนาหลากมามากกว่าปกติ
หรือมากเกินกว่าอาคารทางระบายนาล้นปกติจะระบายได้ทัน เพื่อป้องกันไม่ให้นาไหล
ล้นตัวเขื่อน
ระดับทะเลปานกลาง (mean sea level) (m.s.l.)
- ค่าเฉลี่ยของระดับนาทะเล ซึ่งคานวณจากผลการตรวจระดับนาขึนและนาลงในที่ใดที่
หนึ่งที่ได้บันทึกติดต่อกันไว้เป็นระยะเวลานาน สาหรับประเทศไทยใช้ระดับทะเลปาน
กลางที่เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กรมชลประทานใช้คาย่อว่า ร.ท.ก.)
ระดับเก็บกักปกติ (Normal pool level)
- ระดับนาที่กาหนดไว้ให้กักเก็บในสภาวะปกติ สาหรับอ่างเก็บนาประเภทที่มีอาคารทาง
ระบายนาล้นแบบมีปาน
ระดับน้าสูงสุด (maximum water level)
- ระดับนาสูงสุดในอ่างเก็บนาที่เขื่อนสามารถรองรับได้อย่างปลอดภัยตามที่ได้ออกแบบ
ไว้ (กรมชลประทานใช้คาย่อว่า ร.น.ส.)
ระดับน้าต่้าสุด (minimum water level)
- ระดั บ น าต่าสุ ดที่ ส ามารถน ามาใช้ ง านได้ ตามวัต ถุป ระสงค์ที่ ได้ อ อกแบบไว้ (กรม
ชลประทานใช้คาย่อว่า (ร.น.ต.)
๒

โครงการชลประทาน (irrigationproject)
- โครงการที่มีวัตถุประสงค์เดียวหรือหลายวัตถุประสงค์ แต่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ
ชลประทาน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและการปรับปรุงที่ดิน
พืนที่โครงการ (project area)
- พืนที่โครงการทังหมด ได้แก่ พืนที่ที่สามารถส่งนาได้ พืนที่ที่ไม่สามารถส่งนาได้ พืนที่
ในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย รวมทังพืนที่ของคลองส่งนา คลองระบายนา และคูส่งนาด้วย
พืนที่ชลประทาน (irrigable area)
- พืนที่เพาะปลูกที่สามารถส่งนาไปถึงได้
หัวหน้าฝ่ายส่งน้าและบ้ารุงรักษา (water master)
- เจ้าหน้าที่ กรมชลประทานที่ ปฏิบัติงานในโครงการชลประทานต่างๆ ดูแลการส่งนา
และรับผิดชอบการบารุงรักษาระบบงานชลประทานในระบบแปลงนา อยู่ภายใต้การ
บังคับบัญชาของผู้อานวยการโครงการ
พนักงานส่งน้า (zoneman)
- เจ้าหน้าที่ กรมชลประทานที่ ปฏิบัติงานในโครงการชลประทานต่างๆ ดูแลการส่งนา
และรับผิดชอบการบารุงรักษาระบบชลประทานในระดับแปลงนา อยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของหัวหน้าฝ่ายส่งนาและบารุงรักษา
หัวงาน (head works)
- คาเรียกรวมของอาคารหลัก อุปกรณ์และอาคารประกอบต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน
ของโครงการ
อาคารชลประทาน (irrigation structure)
- สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ประกอบในงานชลประทาน ใช้เพื่อการจัดการนาชลประทานใน
ด้านต่างๆ เช่น การควบคุม การวัด การส่งและการระบายนา เป็นต้น
คลองชลประทาน (irrigation canal)
- คลองซึ่ ง ท าหน้ า ที่ น าน าจากแหล่ ง น าไปส่ ง ให้ กั บ พื นที่ เพื่ อ การชลประทาน
ประกอบด้วย คลองสายใหญ่ คลองซอย คลองแยกซอย และคูนา
คลองส่งน้าสายใหญ่ , คลองส่งน้าสายหลัก (main canal, primary canal)
- คลองที่แยกมาจากแม่นา หรือหัวงาน เพื่อรับนาเข้าไปในเขตโครงการชลประทาน
คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย (left main canal)
- คลองส่งนาชลประทานสายหลักที่แยกออกไปทางด้านซ้ายมือของแหล่งนา เมื่อหันหน้า
ไปตามทิศทางการไหลของนา
คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา (right main canal)
- คลองส่งนาชลประทานสายหลักที่แยกออกไปทางด้านขวามือของแหล่งนา เมื่อหันหน้า
ไปตามทิศทางการไหลของนา
คลองซอย (lateral ,lateral canal , secondary canal)
- คลองที่ แยกออกจากคลองส่งนาสายใหญ่ หรือคลองแยก เพื่อรับนาไปส่งให้แก่พืนที่
เพาะปลูกโดยตรงหรือส่งให้คลองแยกซอย
คลองแยกซอย (sub lateral)
- คลองที่รับนาจากคลองซอย ไปส่งให้พืนที่เพาะปลูก หรือส่งให้คูส่งนา
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คูส่งน้า (quaternary canal)
- คูนาที่รับ นาจากคลองแยกซอย เพื่อส่งเข้าแปลงเพาะปลูก หรือส่งให้ระบบส่งนาใน
แปลงนา
ท่อส่งน้าเข้านา (farm turnout , farm intake)
- อาคารรับนาจากคลองส่งนาเข้าคูส่งนา
คูไส้ไก้ (field ditch)
- คูส่งนาขนาดเล็ก
คูน้า (ditch)
- ทางนาที่ขุดหรือถมขึนเป็นร่องนา สาหรับแจกจ่ายนาหรือระบายนาในแปลงเพาะปลูก
กรมชลประทานเรียกว่า คูส่งนา
คลองคาด (lied canal)
- คลองส่งนาที่ดาดผิวด้วยวัสดุใดๆ เพื่อป้องกันการรั่วซึม หรือกัดเซาะ
บานบังคับน้า (gate)
- อุปกรณ์เพื่อปิดหรือเปิดช่องทางนา
คูระบายน้า (drain ditch)
- คูระบายนาที่ระบายนาส่วนเดิมออกจากพืนที่
การระบายน้า (drainage)
- การให้นาส่วนเกินจากผิวดิน หรือให้ดินไหลออกไปจากพืนที่โดยวิธีธรรมชาติ หรือโดย
วิธีการที่สร้างขึน
ทางระบายน้า (drainage channel, drain)
- ช่องหรือทางระบายนา ที่ระบายนาส่วนเกินออกจากพืนที่ หรือเรียกอีกอย่างว่า drain
อาคารน้าตก (drop)
- อาคารในคลองชลประทานที่มีระดับธรณี (พืนอาคาร) ลดลงทันที เพื่อลดระดับนา
แฉกส่งน้า (chak ,service unit)
- พืนที่รับนาจากท่อส่งนาเข้านาเดียวกัน / พืนที่เพาะปลูกที่ใช้นาจากคูนาสายเดียวกัน
อาคารทดน้า (check)
- อาคารที่สร้างขึนในคลองส่งนาเพื่อยกระดับนา และ / หรือควบคุมปริมาณนา
อาคารน้าตกทดน้า (check drop)
- อาคารที่สร้างขึนในคลองส่งนาเพื่อยกระดับนา และ / หรือ ควบคุมปริมาณนา และ
ปล่อยให้นาตกลงไปสู่ด้านท้ายนาที่มีระดับต่ากว่า
บาน (check gate)
- เป็นส่วนประกอบหนึ่งของอาคารทดนา ท าหน้าที่ ในการยกระดับ นา หรือควบคุม
ปริมาณนาในคลองส่งนา หรือคูส่งนา
ท่อลอด (culvert)
- อาคารลาเลียงนาซึงสร้างลอดถนน หรือทางรถไฟ หรือคลองส่งนา เป็นท่อกลมหรือสี
เหลี่ยมก็ได้
อาคารบังคับน้าปากคลอง (off take regulator, off take structure)
- อาคารที่ปากคลองส่งนา หรือคูส่งนาที่ทาหน้าที่ควบคุมปริมาณนาที่จะส่งเข้าสู่ทางนา
สาขา
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อาคารบังคับน้า (regulator)
- อาคารที่สร้างขึนในคลอง ณ ตาแหน่งที่เหมาะสม เพื่อควบคุมปริมาณนาและระดับนา
อาคารควบคุม (regulatorstructure)
- อาคารที่ทาหน้าที่ควบคุมปริมาณนาหรือระดับนา
อาคารรับน้าเข้าแปลงนา (farm inlet)
- อาคารที่ทาหน้าที่รับนาจากคูส่งนาเข้าแปลงเพาะปลูก
คันนา (farm dike)
- ดินที่พูนขึนเป็นแนวตามท้องนา จุดประสงค์เพื่อกันนาให้อยู่ในแปลงเพาะปลูก
ทางล้าเลียงในแปลงนา (farm road)
- ถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกสู่ไร่นาแต่ละแปลง
การจ้าแนกการใช้ที่ดิน (land use classification)
- การจาแนกประเภทที่ดินอย่างหนึ่ง โดยจัดแบ่งที่ดินออกแบบกลุ่มหรือประเภท ตาม
การใช้ป ระโยชน์ ในสภาพปั จ จุบัน เช่น ท านา ท าไร่ ท าสวนครัว สวนผลไม้ แหล่ ง
อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย
การบ้ารุงรักษา (maintenance)
- กิจกรรมใดๆ ที่ดาเนินการเพื่อรักษาระบบชลประทาน เช่น คลองส่งนา คลองระบาย
นา อาคารชลประทานต่างๆ รวมทังถนน ทางลาเลียง ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่
จะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา
การบ้ารุงรักษาปกติ (regular maintenance)
- กิจกรรมการบารุงรักษาที่ดาเนินการเป็นประจา เพื่อให้อาคารชลศาสตร์ทางานเป็นไป
อย่างปกติ เช่น งานถางหญ้า ทาความสะอาด การอัดจารบี หรือทาสีเครื่องกว้านบาน
ระบาย หรือซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น
การบ้ารุงรักษาแบบป้องกัน (preventive maintenance)
- กิจกรรมการบารุงรักษา เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายหรือป้องกันการลุกลามของ
ความเสียหาย เช่น การอุดโพรงดินหลังคอนกรีตดาดคลอง
ชลประทานหมุนเวียน (irrigation rotation)
- การให้นาแก่พืนที่เพาะปลูกแบบรอบเวร มักนิยมใช้ในกรณีที่ปริมาณนาต้นทุนมีน้อย
กว่าความต้องการที่ต้องการส่งให้ในคราวเดียว หรือเป็นการทยอยส่งนาให้จนกว่าจะ
เพียงพอแก่ความต้องการแล้วจึงหมุนเวียนไปส่งให้แก่พืนที่อื่นจนครบรอบที่กาหนดไว้
การจัดรูปที่ดิน (land consolidation)
- การจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เป็นการพัฒนาพืนที่เกษตรกรรมให้มีระบบคูส่งนา
คูระบายนา และการลาเลียงผลผลิต
การปฏิรูปที่ดิน (land reform)
- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการถือครองที่ดินที่มีอยู่ในพืนที่ใดพืนที่หนึ่ง เช่น การนาพืน
ที่ดินผืนใหญ่มาจัดแบ่งขายให้แก่เกษตรกรผู้เช่าที่ดิน ทาให้พืนที่ดินถูกแบ่งซอยเป็น
แปลงเล็กๆ
การใช้ที่ดิน (land use)
- การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตร และอื่นๆ อาจมีการสารวจ และทาเป็น
แผนที่ แ สดงการใช้ ที่ ดิ น ประเภทต่ างๆ เช่ น ที่ ที่ เป็ น ป่า ไม้ เป็น ทุ่ ง หญ้ า เป็ น พื นที่
เพาะปลูกพืชต่างๆ เป็นที่ทาเหมืองแร่ และที่ที่ใช้เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
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การจัดการน้าชลประทานในแปลงนา (farm water management)
- การจัดการนาชลประทานในไร่นา ประกอบด้วย การส่งนา การแพร่กระจายนา การ
ควบคุมปริมาณนาแก่พืชตามปริมาณและระยะเวลาที่ต้องการ รวมถึงการระบายนา
ด้วย
ปฏิทินการปลูกพืช (cropping calendar)
- การแสดงกาหนดเวลาของกิจกรรมการเพาะปลูก ซึ่งทาให้ทราบว่า เดือนไหนทาอะไร
ปลูกอะไร ตลอดจนจะเก็บเกี่ยวเมื่อใด
ความหนาแน่นของการปลูกพืช (cropping intensity)
- การใช้ประโยชน์ในพืนที่เพาะปลูกพืช ในรอบระยะเวลาหนึ่งปี โดยคิดเป็นร้อยละ เมื่อ
เปรียบเทียบกับจานวนพืนที่เพาะปลูกที่กาหนด
แผนการปลูกพืช (cropping pattern)
- แผนการปลูกพืชในรอบแต่ละปี ในพืนที่ที่กาหนด
การจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสมบูรณ์แบบ (intensive land consolidation)
- การพัฒ นาพืนที่ เกษตรกรรมให้มีระบบคูส่งนา คูระบายนา และทางลาเลียงผลผลิต
โดยจัดรูปแปลงการปลูกใหม่ และปรับระดับดิน
ความต้องการน้าชลประทาน (ด้านการเกษตร) (irrigation demand, irrigation requirement)
- ปริมาณนาชลประทานที่ต้องการ เพื่อการเพาะปลูก ซึ่งนอกเหนือไปจากปริมาณนาที่
พื ชได้รับ จากธรรมชาติ เช่น ฝน เป็นต้น ปริม าณนานีจะต้องคิดเผื่อไว้ส าหรับ การ
ระเหย และการสูญเสียนาทางอื่นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
รอบเวรชลประทาน (irrigation interval)
- จานวนวันที่นับจากวันที่เริ่มส่งนาไปจนถึงวันที่เริม่ ต้นส่งนาครังต่อไปในแปลงเพาะปลูก
เดียวกัน เช่น ให้นาทุกรอบ 7 วัน เป็นต้น
ช่วงเวลาชลประทาน (irrigation period)
- ระยะเวลาการให้นาแก่พืนที่เพาะปลูกในแต่ละรอบ หรือแต่ละครังของการให้นา เช่น
ให้นาครังละ 1 วัน เป็นต้น

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผู้อานวยการสานักบริหารโครงการ มีหน้าที่ ให้ความเห็นชอบต่อเล่มรายงาน
4.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งนา มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา และเสนอแนะแนว
ทางการจัดทารายงาน
4.3 ผู้อานวยการส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมิ นผลโครงการ มีห น้าที่ ตรวจสอบความถูก ต้อง
ให้คาแนะนา และกากับ ดูแล การจัดทารายงาน
4.4 หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 1 และ 2 มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบ
การจัดทารายงาน
4.5 เจ้าหน้าที่ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ มีหน้าที่ ประสานงาน รวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ และทุ ติยภูมิ ประมวลผล สังเคราะห์ข้อมู ล ศึกษาวิเคราะห์ ประเมิ นผล และจัดท ารายงานติดตาม
ประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการพัฒนาแหล่งนา
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สรุปกระบวนการติดตามประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการพัฒนาแหล่งน้า
กรมชลประทาน
กระบวนการติ ด ตามประเมิ น ผลทางด้ านเศรษฐกิ จ -สั ง คมของโครงการพั ฒ นาแหล่ ง น ากรมชลประทาน
ประกอบด้วยขันตอนสาคัญ ดังนี
1.1 การเตรียมความพร้อ ม เป็นขันตอนวางแผนการศึก ษาและเตรียมงานเบืองต้น ดาเนินการ
คัดเลือกโครงการชลประทานที่ต้องการประเมินผล และจัดทาประมาณการงบประมาณดาเนินงานต่อโครงการ
1.2 การรวบรวมข้อ มู ล โครงการเบื องต้น เป็น การศึก ษาเรื่อ งเดิม และจัดเตรียมข้อมู ล เบื องต้ น
รวบรวมข้อมูลโครงการและข้อมูลกลุ่มผู้ใช้นา เพื่อกาหนดขนาดตัวอย่าง สุ่มตัวอย่าง จัดเตรียมแบบสอบถาม
ประสานงานกับหน่วยงานในพืนที่ และศึกษาสภาพพืนที่โครงการ
1.3 การรวบรวมข้อมู ลภาคสนาม (Manager side และ User side) เตรียมงานสารวจ นัดหมาย
เกษตรกร สัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งนา และเกษตรกรนอกเขตชลประทาน
1.4 การประมวลผลข้อมูล บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูล และนาเสนอในรูปแบบตาราง
1.5 การวิเ คราะห์ข้ อ มู ล และเขี ยนรายงาน วิเ คราะห์ข้ อมู ล ทั ง Manager side และ User side
นาเสนอผลการวิเคราะห์ผ่านดัชนี 6 มิติ เพื่อประเมินผลการบริหารของโครงการชลประทาน (Performancebased evaluation) ประเมินสถานการณ์ด้วย SWOT Analysis และจัดทากลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix
1.6 การจัดท ารายงาน รวบรวมข้อมู ล และผลการศึก ษาวิเคราะห์ มาจัดท าเอกสารเป็ นรูป เล่ม
รายงานประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาแหล่งนา

๗

Work Flow กระบวนการติดตามประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคมของ
โครงการพัฒนาแหล่งนา กรมชลประทานในภาพรวม
ลาดับที่
1.

ผังกระบวนการ
การเตรียมความพร้อม

เวลา
10 วัน

2.

การรวบรวมข้อมูล
โครงการเบืองต้น

10 วัน

3.

การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

10 วัน

4.

การประมวลผลข้อมูล

15 วัน

5.

การวิเคราะห์ข้อมูล
และเขียนรายงาน

45 วัน

6.

การจัดทารายงาน

รวมเวลาทังหมด 110 วัน

๘

20 วัน

5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
ชื่อกระบวนการ :แนวทางติดตามประเมินผลด้านเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการพัฒนาแหล่งนา
ข้อก้าหนดส้าคัญของกระบวนการ : สานักบริหารโครงการสามารถจัดทารายงานติดตามประเมินผลด้านเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการพัฒนาแหล่งนาโดยมีรายละเอียด
ครบถ้วน และสามารถส่งให้โครงการชลประทานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ภายในปีงบประมาณ
ตัวชีวัดผลลัพธ์กระบวนการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน: ร้อยละของจานวนการจัดทารายงานติดตามประเมินผลด้านเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการพัฒนาแหล่งนารายปี
ครบถ้วนทุกโครงการ ถูกต้อง ได้ทันเวลา (ร้อยละ 100)
ล้าดับ

ผังกระบวนการ

1.
การเตรียมความพร้อม

2.

การรวบรวมข้อมูล
โครงการเบืองต้น

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
5 วัน 1. เศรษฐกรผูร้ ับผิดชอบโครงการคัดเลือก
โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาด
กลางทั่วประเทศทีส่ ร้างแล้วเสร็จในพืนที่ 25
ลุ่มนา
5 วัน 2. เศรษฐกรผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทา
ประมาณการ งบประมาณดาเนินงานต่อ
โครงการ
10 เศรษฐกรผูร้ ับผิดชอบโครงการรวบรวมข้อมูล
วัน ของโครงการ เช่น ลักษณะ ประเภท ขอบเขต
พืนที่ วัตถุประสงค์ของโครงการ แผนที่ของ
โครงการ การส่งนา แผนการบริหารจัดการนา
และการรวมกลุ่มผู้ใช้นา เพื่อกาหนดขนาด
ตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง และจัดเตรียม
แบบสอบถาม พร้อมทังศึกษาสภาพพืนที่
โครงการ และประสานงานกับหน่วยงานในพืนที่
๙

มาตรฐานคุณภาพงาน
1. คัดเลือกโครงการ
ชลประทานที่นามาจัดลาดับ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือก
2. จัดทางบประมาณแต่ละ
โครงการให้มีความเหมาะสม
กับขอบเขตของการ
ประเมินผล
เศรษฐกรผูร้ ับผิดชอบ
โครงการต้องตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความแนบนัยของ
ข้อมูล

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
1. รายงาน
ข้อมูล
สารสนเทศ
โครงการ
ชลประทาน ปี
ล่าสุด จัดทา
โดยกอง
แผนงาน
1. เอกสารสรุป
สภาพทั่วไปของ
โครงการ
2. แผนที่
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
เศรษฐกร
ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

เศรษฐกร
ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

ล้าดับ

3.

ผังกระบวนการ

การรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

10 1. เตรียมงานสารวจ เช่น ประสานงานกับ
วัน เจ้าหน้าที่ของโครงการเพื่อนัดหมายเกษตรกร
และติดต่อหน่วยงานในระดับจังหวัด อาเภอ
ตลอดจนผู้นาในท้องถิ่น และรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง

10 2. สัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างโดยใช้
วัน แบบสอบถาม พร้อมทังสอบถามหัวหน้ากลุ่ม
ผู้ใช้นา ผู้นาชุมชน และการสังเกตการณ์
3. การสัมภาษณ์เกษตรกรนอกเขต
ชลประทาน

๑๐

มาตรฐานคุณภาพงาน

1. เศรษฐกรผูร้ ับผิดชอบ
โครงการต้องตรวจสอบความ
ครบถ้วนและถูกต้องของ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม
เกษตรกรตัวอย่าง เมื่อมี
ข้อมูลใดผิดพลาดก็ต้อง
สอบถามเกษตรกรอีกครัง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ พร้อมทีจ่ ะบันทึก
ข้อมูล
2. ต้องตรวจสอบความ
ครบถ้วนและถูกต้องของ
ข้อมูลจากแบบสอบถามสถิติ
ข้อมูลของโครงการ หาก
พบว่าไม่สมบูรณ์ครบถ้วนให้
สอบถามไปยังโครงการ
ชลประทานและแก้ไขข้อมูล
ให้ถูกต้อง

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1.แบบสอบถาม
ภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมสังคม
และสังคมของ
เกษตรกรเพื่อ
ประเมินผล
โครงการ
2.แบบสอบถาม
สถิติข้อมูล
โครงการ
ชลประทาน

ผู้รับผิดชอบ

เศรษฐกร
ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

ล้าดับ

ผังกระบวนการ

4.
การประมวลผลข้อมูล

5.

การวิเคราะห์ข้อมูล
และเขียนรายงาน

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

5 วัน 1. บันทึกข้อมูลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
10 2. ประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
วัน วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล นาเสนอใน
รูปแบบของตารางซึง่ จะจาแนกและจัดเป็น
หมวดหมู่ตามความต้องการที่จะทาการ
วิเคราะห์หรือรายงานผล แล้วจึงนาข้อมูลใน
ตารางมาคานวณหาค่าทางสถิติที่ต้องการ
เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ยอดรวม ค่าสัดส่วน
การกระจายค่าในแต่ละความถี่ เป็นต้น

1. ต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องและความแนบนัยของ
ข้อมูล ที่ประมวลผลออกมา
ในรูปแบบของตาราง

เศรษฐกร
ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

20
วัน

1. เศรษฐกรผู้รบั ผิดชอบ
โครงการเปรียบเทียบดัชนีกับ
ค่ามาตรฐานหรือกับโครงการ
ชลประทานที่ใกล้เคียง
2. การจัดทากลยุทธ์ที่นาไปสู่
การปฏิบัติ

1.
คู่ เศรษฐกร
สถิติข้อมูลที่
ผู้รบั ผิดชอบ
เกี่ยวข้อง เช่น
โครงการ
จากสานักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ

15
วัน

1. วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการ
ประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม
ทัศนคติ และความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้นา
(User side) ภายใต้ขอบเขตการดาเนินงาน
ของโครงการ เช่น ผลผลิตพืช ต้นทุนการผลิต
พืช รายได้ทางการเกษตร รายได้-รายจ่าย
และรายได้สทุ ธิของครัวเรือนเกษตร
2. วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการ
ประเมินผลโครงการด้านการบริหารจัดการ
นา (Manager side) โดยนามาวิเคราะห์
๑๑

ล้าดับ

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ร่วมกับข้อมูลที่ได้ศึกษาในด้าน User side
โดยจัดทาดัชนีที่ใช้เป็นตัวชีวัดผลการ
ดาเนินงานของโครงการ
3. วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการ
ประเมินผลโครงการด้านการวิเคราะห์
สถานการณ์ (SWOT Analysis) และการ
วิเคราะห์ TOWS
6

การจัดทารายงาน

20 รวบรวมข้อมูลและผลการศึกษาวิเคราะห์ มา เมื่อจัดทารายงานฉบับร่าง
วัน จัดทาเอกสารเป็นรูปเล่มรายงานการ
(Draft Report) แล้วต้องผ่าน
ประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม ขันตอนการตรวจสอบ
คุณภาพของรายงานโดย
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชัน
ก่อนจัดทาเป็นเอกสารฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report)

๑๒

เศรษฐกร
ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

6. ขันตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขันตอนการปฏิบัติงาน

1. การคัดเลือกโครงการชลประทานที่จะดาเนินการประเมินผลโครงการ

นารายชื่อโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศที่สร้างแล้วเสร็จในพืนที่ 25 ลุ่มนา จากรายงานข้อมูล
สารสนเทศโครงการชลประทาน ปีล่าสุด จัดทาโดยกองแผนงาน มาจัดลาดับความสาคัญโดยให้คะแนนจากหลักเกณฑ์ อายุ
โครงการ ผลผลิตข้าวต่อไร่ และระดับความร่วมมือของกลุ่มผู้ใช้นา

2. การจัดทางบประมาณดาเนินงานแต่ละโครงการ

จัดทาแบบประมาณการค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายในการออกสนาม ค่าใช้จ่ายที่ต้องโอนให้ โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าถ่ายเอกสาร และค่าจัดพิมพ์รายงาน

3. รวบรวมข้อมูลของโครงการเบืองต้น

ศึกษาลักษณะ ประเภท ขอบเขตพืนที่ และวัตถุประสงค์ของโครงการ จากรายงานสรุปของโครงการพัฒนาแหล่งนา
ประกอบกับแผนที่โครงการ ขอบเขตพืนที่ชลประทาน

4. วางแผนและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อประสานงานเพื่อให้ได้จานวนเกษตรกรผู้ใช้นาในโครงการทังหมดเพื่อนามาสุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูลปฐมภูมิ

5. สุ่มตัวอย่างเพื่อเลือกครัวเรือนเกษตรกร

กลุ่มตัวอย่างและการกระจายตัวของตัวอย่าง
การตัด สินใจเกี่ย วกับจานวนตัวอย่ าง (Sample size) เป็นเรื่องที่ มีค วามสาคั ญ เนื่องจากจานวนตั วอย่างที่ น้อย
เกิ น ไปอาจท าให้ ผ ลการศึ กษาไม่ มีค วามน่ าเชื่ อถื อ ขณะที่ จานวนตั วอย่ างที่ มากเกิ น ไปอาจท าให้ เกิ ด ความสิ นเปลื อ ง
โดยเฉพาะในด้านของงบประมาณและระยะเวลา ในทางทฤษฎี จานวนตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับงานศึกษาต่างๆ ขึนอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าการศึกษานันๆ เน้นเชิงคุณภาพ 1(Qualitative approach) หรือเน้น
เชิงปริมาณ2(Quantitative approach)
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 ครัง (Two stage sampling) ในการสุ่มครังแรกเป็น
การสุ่มตามพืนที่ ซึ่งพิจารณาตามตอน/ โซนส่งนาในเขตพืนที่สารวจโดยเป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
sampling)3ทาการคัดเลือกตัวแทนจากแต่ละฝ่ายส่งนาและบารุงรักษา โดยลักษณะของตัวอย่างที่เลือกจะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา กล่าวคือ พิจารณาจากข้อมูลเบืองต้นของโครงการ เช่น วิธีการบริหารจัดการนา, การจัดสรรนา,
อัตรากาลัง เป็นต้น ขันตอนต่อไปจะเป็นการสุ่มตัวอย่างเกษตรกร โดยทาการสุ่มเลือกเกษตรกรจากสายคลองนันๆ ทาการ
สุ่มแบบชันภูมิ (Stratified random sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแยกประชากรออกเป็นกลุ่มประชากรย่อยๆ หรือ

1

การศึกษาเชิงคุณภาพมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึก เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุผล ไม่ได้มุ่งเก็บตัวเลขมาทาการวิเคราะห์ เหมาะสาหรับการตอบคาถามประเภท “ทาไม (why)” และ “อย่างไร (how)”
การศึกษาเชิงปริมาณ เป็นการมุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลข เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้ องของข้อค้นพบ เหมาะสาหรับการตอบคาถามประเภท “อะไร (what)”
3
เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างทีแ่ พร่หลายสาหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ (Marshall, 1996)
2

๑๓

รายละเอียดงาน

ขันตอนการปฏิบัติงาน
แบ่งเป็นชันภูมิก่อน หน่วยประชากรในแต่ละชันภูมิจะมีลักษณะเหมือนกัน (Homogenous) หลังจากนันจึงทาการสุ่มอย่าง
ง่าย โดยทาการสุ่มให้เกิดการกระจายของประชากรตามลักษณะพืนที่ที่อยู่ไกลใกล้จากแหล่งนา ได้แก่ ต้นคลอง, กลางคลอง
และปลายคลอง และให้ครอบคลุมลักษณะการทาการเกษตรที่สามารถเทียบเคียงได้กับลักษณะการเกษตรโดยรวมภายใน
พืนที่โครงการส่งนาและบารุงรักษานันๆ

6. การสร้างแบบสอบถาม

แบบสอบถามมี 2 ประเภทคือ
- แบบสอบถาม Manager side สถิติข้อมูลโครงการชลประทาน เป็นแบบสอบถามที่ต้องการข้อมูลจากโครงการ
ชลประทาน ประกอบด้วย ข้อมูลการส่งนาเพื่อกิจกรรมนอกภาคเกษตร การใช้พืนที่ ปริมาณนาชลประทาน
สภาพความสมบูรณ์ของอาคารชลประทาน จานวนบุคลากร งบประมาณ ข้อมูลคุณภาพดินและนา (ตัวอย่างใน
ภาคผนวก)
- แบบสอบถาม User side แบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเพื่อประเมินผลโครงการ
สาหรับแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสารวจ เป็นแบบสอบถามที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาอย่าง
ต่อเนื่องโดยส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ สานักบริหารโครงการ ประกอบด้วยข้อคาถาม 5 หมวด ได้แก่
1) หมวดสภาพสังคมและการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ ขนาดครัวเรือน, สภาพครัวเรือน,
การถือครองที่ดิน, และการประกอบอาชีพการเกษตร
2) หมวดเศรษฐกิจ ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตพืช, และรายได้-รายจ่ายในครัวเรือน
3) หมวดสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ แหล่งนาอุปโภค-บริโภค, และสภาพปัญหา
ในชุมชน
4) หมวดทัศนติของเกษตรกรที่มีต่อโครงการประกอบด้วยข้อคาถามลักษณะเป็น Likert scale ที่ใช้วัดความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการโครงการฯ และบริการที่ได้รับจากโครงการฯ
5) หมวดสถานภาพของกลุ่ม/ องค์กรผู้ใช้นาประกอบด้วยข้อคาถามลักษณะเป็น Likert scale ใช้สอบถามระดับ
ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้นา

7. สัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง สอบถามห้วหน้ากลุ่มผู้ใช้นา สังเกตการณ์.
และสอบถามข้อมูลจากโครงการชลประทาน

-

ทาการสอบถามเกษตรกรโดยใช้แบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเพื่อประเมินผลโครงการและ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ ถ้าพบว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ดาเนินการแก้ไข
และป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดแบบเดิม
การขอความอนุเคราะห์ในการกรอกข้อมูลสถิติโครงการฯ ในด้านต่างๆ จากโครงการส่งนาและบารุงรักษาที่อยู่ในพืนที่
ศึกษา โดยแบ่งข้อมูลเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลด้านการเกษตรและการใช้ที่ดิน ข้อมูลด้านการส่งนา ข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับนา และข้อมูลผลการทางานของกลุ่มผู้ใช้นา
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8. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง

การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่
1) การรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาจากรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น รายงานการศึกษาความเหมาะสม รายงานการ
ปรับปรุงโครงการ เป็นต้น
2) การรวบรวมข้อมูลที่มีการเก็บเป็นสถิติไว้โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลผลผลิตของสานักอุทกวิทยา
และบริ ห ารน า กรมชลประทาน, ข้ อ มู ล จากฝ่ ายจั ด สรรน าโครงการส่ ง น าและบ ารุ ง รั กษาต่ างๆ ที่ อยู่ ในพื นที่ ศึ ก ษา
เป็นต้น

9. บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสารวจ

นาข้อมูลจากแบบสอบถามบันทึกลงโปรแกรม MS Excel ประมวลผล ตรวจสอบความแนบนัยของข้อมูล ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลและนาแสนอในรูปแบบตาราง

10. วิเคราะห์ข้อมูล Manager side และ User side. นาเสนอผลการ
วิเคราะห์ผ่านดัชนี 6 มิติ
- ดัชนีด้านการเกษตรและการใช้ที่ดิน
- ดัชนีด้านการส่งนา
- ดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม
- ดัชนีด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ดัชนีด้านความพึงพอใจของผู้รับนา
- ดัชนีด้านผลการทางานของกลุ่มผู้ใช้นา

การสร้างดัชนี
การประเมิ นผลโครงการชลประทาน จะท าการพิ จารณาดัช นี ส าคั ญ 3 ประเภท ได้ แ ก่ ปั จจัย นาเข้ า (Input)
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี
1.1 ปัจจัยน้าเข้า
ดัชนีในกลุ่มนีต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการชลประทานและ
พัฒนาแหล่งนา ดัชนีประกอบด้วย
1) งบประมาณสาหรับการบารุงรักษาและซ่อมแซมโครงการพิจารณาจาก
งบประมาณการบารุงรักษาฯ =

ค่าใช้จ่ายเพือ่ การบารุงรักษาโครงการ (บาท)
พืนที่ชลประทาน (ไร่)

2) งบประมาณสาหรับการปรับปรุงโครงการพิจารณาจาก
งบประมาณการปรับปรุงโครงการ =

ค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับปรุงโครงการ (บาท)
พืนที่ชลประทาน (ไร่)

3) เงินเดือน/ ค่าจ้าง/ ค่าตอบแทนพิจารณาจาก
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของโครงการ (บาท)
เงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน =
พืนที่โครงการ (ไร่)
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4) ความเหมาะสมของดินพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของดิน =

พืนที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก (ไร่)
พืนที่ชลประทาน (ไร่)

1.2 ผลผลิต
ดัชนีในกลุ่มนีต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงสินค้าและหรือบริการต่างๆ ที่ได้รับจากการดาเนินงาน/ กิจกรรมของ
โครงการดัชนีประกอบด้วย
1) พืนที่ชลประทาน(ไร่)
2) พืนที่เพาะปลูก ประกอบด้วยพืนที่เพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้ง (ไร่)
3) ประสิทธิภาพอุปกรณ์ในการจัดสรรนาประกอบด้วย
- คลองส่งนาพิจารณาจาก
ประสิทธิภาพคลองส่งนา =

ความยาวคลองส่งนาที่ใช้การได้ (กม.)
ความยาวคลองส่งนาทังหมด (กม.)

× 100

- บานประตูส่งนา
ประสิทธิภาพบานประตูส่งนา =

จานวนบานประตูส่งนาที่ใช้การได้ (บาน)
จานวนบานประตูส่งนาทังหมด (บาน)

× 100

- จานวนอาคารชลประทาน
ประสิทธิภาพอาคารชลประทาน =

จานวนอาคารชลประทานที่ใช้การได้ (แห่ง)
จานวนอาคารชลประทานทังหมด (แห่ง)

4) ความเพียงพอของบุคลากรประกอบด้วย
- ด้านการควบคุมอาคารชลประทาน
ความเพียงพอของบุคลากรด้านการควบคุมอาคารชลประทาน =

× 100

จานวนอาคารชลประทาน(แห่ง)
จานวนผู้รักษาอาคารชลประทาน(คน)

- ด้านพืนที่ส่งนา
ความเพียงพอของบุคลากรด้านพืนที่ส่งนา =

ขนาดพืนทีส่ ่งนา (ไร่)
จานวนพนักงานส่งนา (คน)

- ด้านคลองส่งนา
ความเพียงพอของบุคลากรด้านคลองส่งนา =
๑๖
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1.3 ผลลัพธ์
ดัชนีในกลุ่มนีต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบระยะสันและระยะกลาง อันเป็นผลมาจากการที่โครงการมีการ
ผลิตผลผลิต ดัชนีประกอบด้วย
1. ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินประกอบด้วยประสิทธิภาพการใช้ที่ดินฤดูฝนและฤดูแล้ง พิจารณาจาก
ประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน =

พืนที่เพาะปลูก (ไร่)
พืนที่ชลประทาน (ไร่)

2) ผลผลิตประกอบด้วย ผลผลิตฤดูฝนและผลผลิตฤดูแล้ง พิจารณาจาก
ผลผลิต (กก.)
ผลผลิตต่อไร่ =
พืนที่เพาะปลูก (ไร่)

3) รายได้เงินสดจากการผลิตข้าวประกอบด้วยรายได้เงินสดจากการผลิตข้าวฤดูฝนและฤดูแล้ง (บาท/ไร่)
4) ต้นทุนในการผลิตข้าวประกอบด้วยต้นทุนในการผลิตข้าวฤดูฝนและฤดูแล้งทังต้นทุนที่เป็นเงินสดและ
ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด(บาท/ไร่)
5) รายได้สุทธิจากการผลิตข้าวประกอบด้วย รายได้สุทธิจากการผลิตข้าวฤดูฝนและฤดูแล้ง (บาท/ไร่)
พิจารณาจาก
รายได้สุทธิจากการผลิตข้าว = รายได้เงินสดจากการผลิตข้าว − ต้นทุนที่เป็นเงินสด
6) ภาวะความยากจนพิจารณาจากรายได้ต่อหัวในเขตโครงการ (บาท/คน/เดือน)
7) ความพึงพอใจของเกษตรกรพิจารณาจากมาตรวัดความพึงพอใจที่มีลักษณะเป็น Likert scale มาตรวัด
ตังแต่ 1 ถึง 4 โดยที่ 1 หมายถึง น้อยที่สุดและ 4 หมายถึง มากที่สุด
8) ความร่วมมือของกลุ่มผู้ใช้นาพิจารณาจากมาตรวัดความพึงพอใจที่มีลักษณะเป็น Likert scale มาตรวัด
ตังแต่ 1 ถึง 4 โดยที่ 1 หมายถึง น้อยที่สุดและ 4 หมายถึง มากที่สุด
ในการพิจารณาว่าดัชนีแต่ละตัวมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่นัน จะทาการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานต่างๆ

11. เปรียบเทียบค่าดัชนีกับค่ามาตรฐาน
ดังนี

1) การเปรียบเทียบกับค่า Benchmark value: เป็นการเปรียบเทียบค่าที่วิเคราะห์ได้กับค่าดัชนีมาตรฐาน
ที่ได้มีการศึกษาเอาไว้แล้ว และได้รับการแนะนาว่าควรนามาใช้เป็นค่ามาตรฐานสาหรับโครงการชลประทานขนาดใหญ่ใน
เขตลุ่มเจ้าพระยา โดยเปรีย บเที ย บว่ าค่ าดั ชนี ที่ ได้จากการศึกษานี มีค่ าสู งหรือต่ากว่ าค่ าที่ เคยมีการศึ กษาไว้อย่างไรเช่ น
ปริมาณผลผลิตต่อไร่, ความเพียงพอของบุคคลากร เป็นต้น
2) การเปรียบเทียบกับค่า Critical value: เป็นการเปรียบเทียบค่าที่วิเคราะห์ได้กับค่าวิกฤติที่หน่วยงานที่
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รายละเอียดงาน

ขันตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องได้มีการกาหนดไว้ เช่น ดัชนีด้านคุณภาพที่มีการกาหนดมาตรฐานไว้โดยกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น
3) การเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า Intended value: เป็ น การเปรี ย บเที ย บค่ าที่ วิเ คราะห์ ไ ด้ กั บ ค่ าที่ ตั งความ
คาดหวังเอาไว้ เช่น รายได้ต่อหัวในเขตโครงการฯ โดยเปรียบเทียบกับเส้นความยากจนระดับจังหวัด เป็นต้น
4) สาหรับค่าดัชนีที่ไม่มีงานศึกษาก่อนหน้านี การเปรียบเทียบว่าค่าดังกล่าวสามารถยอมรับได้หรือไม่นัน
จะพิจารณาเปรียบเทียบกันเองระหว่างโครงการที่ทาการศึกษา เพื่อพิจารณาหาค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดและค่าต่าสุดที่เกิดขึน
ตัวอย่าง
การประเมินผลโครงการด้วยวิธีการเทียบวัด (Benchmarking)
การประเมินผลโครงการด้วยวิธีการเทียบวัดได้รับการพัฒนาขึนโดยธนาคารโลก, International Programme for
Technology and Research in Irrigation and Drainage (IPTRID), Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO), International Commission of Irrigation and Drainage (ICID) และ International Water
Management Institute (IWMI) (Cornish, 2005) Malano และ Burton (2001)ได้ ใ ห้ นิ ย ามของการประเมิ น ผล
โครงการด้วยวิธีการเทียบวัด ว่าคือ “กระบวนการเพื่อการปรับปรุงอย่างเป็น ระบบ โดยท้าการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึนกับ
มาตรฐาน (Standards) หรือ บรรทัดฐาน (Norms) ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง” ในการประเมินผลด้วยวิธีการ
เทียบวัด สิ่งที่ผู้ประเมินควรคานึงถึง ได้แก่
1. ข้อมูลเทียบวัด (Benchmarking data) หมายถึง ดัชนีแสดงผลการดาเนินงานที่เกิดขึนจริง และดัชนีที่เป็น
ค่าเป้าหมาย
2. กระบวนการเที ย บวั ด (Benchmarking process) หมายถึ ง การน าดั ช นี ผ ลการด าเนิ นงานที่ เกิ ด ขึ นจริ ง
เปรียบเทียบกับ ดัชนีค่าเป้าหมาย เพื่อประเมินความแตกต่างระหว่างผลการดาเนินงานในปั จจุบันกับผลการดาเนิ นงานที่
คาดหวัง ซึ่งท้ายสุดจะนาไปสู่การปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลงวิธีการทางานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
ดังนัน อาจกล่าวได้ว่าวิธีการเทียบวัดมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน เปรียบเทียบผลการ
ดาเนิ นงานที่ เกิด ขึนจริ งกับ เป้ าหมายของโครงการ โดยใช้ดั ชนี ชีวั ดที่ เหมาะสมเป็ นตัวเปรีย บเที ย บ โดยทั่ วไปมีการแบ่ ง
ประเภทดัชนีออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ดัชนีภายใน (Internal indicators) และดัชนีภายนอก (External indicators) (Burt
and Styles, 1999) ดั ช นี ภ ายในใช้ วั ด ว่ าโครงสร้ า ง/ องค์ ป ระกอบต่ างๆ ของโครงการชลประทานท างานได้ เต็ ม
ประสิทธิ ภาพหรือไม่ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในประเด็นของความยืดหยุ่นและความน่ าเชื่ อถื อในการจัด สรรนา สาหรับ ดัช นี
ภายนอกใช้เพื่อวัดผลผลิตอันเกิดจากกระบวนการดาเนินงาน เช่น พืนที่ชลประทาน ปริ มาณนาที่ได้รับการจัดสรร ความเข้ม
ของการปลูกพืช เป็นต้น
๑๘

รายละเอียดงาน

ขันตอนการปฏิบัติงาน
จากการทบทวนงานศึกษาโครงการปรับปรุงโครงการส่งนาและบารุงรักษาโคกกระเทียม จังหวัดลพบุรีโดยกรม
ชลประทาน (2550) ซึ่ ง ท าการศึ กษาประเมิ นผลโครงการด้ วยวิ ธีการเที ยบวัด พบว่ า ได้ มีการกาหนดค่ าดั ช นี เป็ น 2
ประเภท ได้แก่ ดัชนีชีวัดผลสาเร็จ (Performance indicator) และดัชนีชีวัดระดับการให้บริการ (Level of service)
ดัชนีชี้วัดผลสาเร็จแสดงให้เห็นว่าการดาเนินงานที่ผ่านมานันประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
ดัชนีชี้วัดระดับการให้บริการ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการบริการนันๆ ว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับหรือกาหนดไว้แล้ว
ทังนี ในการศึกษาได้กาหนดค่าดัชนีออกเป็น 5 ประเภท 17 ดัชนีย่อย ดังนี
ดัชนี
วัตถุประสงค์ในการน้ามาประเมิน
1. ดัชนีด้านการส่งนา
1.1 ดัชนีความเหมาะสมของคลองส่งนา คลองส่งนาสายต่างๆ สามารถส่งนาได้ตามความต้องการหรือไม่
1.2 ดัช นีค วามเพี ยงพอของปริ มาณนาที่ ปริมาณนาที่ได้รับจริงของเกษตรกรมีปริมาณเพียงพอหรือไม่ในแต่
ได้รับจริง
ละพืนที่ของคลองส่งนา
1.3 ดัชนีการขาดแคลนนา
มี พื นที่ เพาะปลู กตามรายคลองส่ ง น าใดบ้ างที่ มี ปั ญ หาการขาด
แคลนนาหรือปริมาณนาไม่เพียงพอ
1 .4 ดั ช นี ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง อ า ค า ร จานวนอาคารชลประทานที่สามารถใช้งานได้จริง
ชลประทาน
1.5 ดัชนีนาท่วม
พื นที่ เพาะปลู ก ตามรายคลองมราประสบปั ญ หาน าท่ วมและ
ผลผลิตเกิดความเสียหาย
2. ดัชนีด้านการบริหารจัดการ
2.1 ดัชนีการจัดสรรนา
การจัดสรรนาให้แก่พืนที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง
2.2 ดัชนีการมีส่วนร่วม
พืนที่รายคลองส่งนาใดมีกลุ่มผู้ใช้นา รวมถึงการมีส่วนร่วมของการ
เป็นสมาชิกผู้ใช้นา
2.3 ดัชนีความเพียงพอของบุคลากร
พื นที่ ห รื อ อาคารชลประทานในคลองส่ ง น าใดที่ ยั ง ขาดหรื อ มี
เจ้าหน้าที่ดูแลไม่เพียงพอ
2.4 ดัชนีงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการต่อพืนที่ชลประทาน
3. ดัชนีด้านเศรษฐกิจสังคม
3.1 ดัชนีผลตอบแทน
มูลค่าผลผลิตที่ได้รับต่อปริมาณนาที่จัดสรรให้หนึ่งหน่วย
3 .2 ดั ช นี ร าย ได้ / ร าย จ่ าย ใน ก าร ผลตอบแทนสุ ท ธิ จากการปลู กพื ช เที ย บกั บ ค่ าด าเนิ น การและ
ดาเนินงาน
บารุงรักษา
๑๙

รายละเอียดงาน

ขันตอนการปฏิบัติงาน
4. ดัชนีด้านการเกษตรและการใช้ที่ดิน
4.1 ดัชนีผลผลิต
4.2 ดัชนีความเข้มการปลูกพืช
4.3 ดัชนีการใช้ที่ดิน
4.4 ดั ช นี ค วามต้ อ งการปลู ก พื ช ของ
เกษตรกร
5. ดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม
5.1 ดัชนีความเหมาะสมของดิน
5.2 ดัชนีคุณภาพนา

ผลผลิตที่ได้รับเทียบกับปริมาณนาที่ส่ง
ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในฤดูแล้ง
พืนที่ปลูกพืชจริงเทียบกับพืนที่ชลประทาน
พืนที่เพาะปลูกจริงเทียบกับพืนที่เพาะปลูกตามแผน
พืนที่ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืช
คุณภาพนาในเขตพืนที่โครงการเที ยบกั บมาตรฐานคุ ณภาพนาที่
ยอมรับ

ที่มา กรมชลประทาน (2550)
ในการศึกษาดังกล่าว ได้มีการระบุถึงเกณฑ์ในการจัดลาดับ ความเหมาะสมของดัชนีย่อยทัง 17 ตัว ยกตัวอย่าง
เช่น กรณี ดัชนีความเหมาะสมของคลองส่งนา ซึ่งพิจารณาจากความจุจริงของคลองส่งนาหารด้วยปริมาณนาชลประทานที่
ต้องการ
ดัชนีความเหมาะสมของคลองส่งนา =

ความจุจริงของคลองส่งนา
ปริมาณนาชลประทานที่ต้องการ

∗100

สามารถนามาพิจารณาผลการดาเนินงานของดัชนีดังกล่าว โดยเทียบกับเกณฑ์ ดังนี
เกณฑ์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ค่าดัชนี (%)
> 95%
> 90%
> 85%
> 80%
< 80%
ที่มา กรมชลประทาน (2550)
ผู้ศึกษานาค่าที่ประเมินได้จากทุกดัชนีย่อยมาคิดเป็ นคะแนนรวมในรูปร้อยละ โดยแบ่งแยกการพิ จารณาผลการ
ดาเนินงานตามกลุ่มสายคลอง ผลการประเมินนาไปสู่การเสนอแผนปรับปรุงโครงการ โดยได้มีการเสนอให้ปรับปรุงกลุ่ม
สายคลองที่มีค่าดัชนีอยู่ในเกณฑ์ต่าเป็นลาดับแรกๆ
12. ประเมินสถานการณ์ด้วย SWOT Analysis

นาผลการสารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการวิเคราะห์ค่าดัชนีทัง 6 มิติ มาประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันของโครงการ
โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์กรทราบถึง จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานนันๆ
๒๐

รายละเอียดงาน

ขันตอนการปฏิบัติงาน

13. จัดทากลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix

นาผลจากการวิเคราะห์ SWOT มาจัดทากลยุทธ์ทางเลือกสาหรับการบริหารจัดการนาของโครงการ โดยการนาทัง 4 ปัจจัย
(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) มาจับคู่ในรูปแบบ Matrix

14. จัดทาเล่มรายงาน

รวบรวมข้อมูลและผลการศึกษา วิเคราะห์ มาจัดทาเอกสารเป็นรูปเล่ม รายงานประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการพัฒนาแหล่งนา

๒๑

7.แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร
บุคลากรต้องมีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต ทังในการเก็บข้อมูลภาคสนาม การรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความแนบนัยของข้อมูล ตังแต่ขันตอนการกรอก
ข้อมูลในแบบสอบถาม การบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ การประมวลผล และการนาเสนอในรูปแบบตาราง
ตลอดจนความถูกต้องและสอดคล้องของเนือหาในเล่มรายงาน

8. มาตรฐานคุณภาพงาน
มีการตรวจสอบด้วยตนเองของเศรษฐกรผูร้ ับผิดชอบโครงการ และตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน และสอดคล้องกันของเนือหาโดยผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน

9. ระบบติดตามประเมินผล
10. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

11. แบบฟอร์มที่ใช้
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

๒๒

ภาคผนวก

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

สถิตขิ อ้ มูลโครงการอ่างเก็บน้าบางก้าปรัด อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.กระบี่
1. ด้านการส่งน้าเพื่อกิจกรรมนอกภาคเกษตร
ล้าดับ

แหล่งน้า

ปี 2556

ปี 2557

จ้านวนเงิน (บาท)
ปี 2558 ปี 2559

รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
รวมทั้งหมด (บำท)
หมายเหตุ : แหล่งที่มาของค่าธรรมเนียม อาทิเช่น การประปา, โรงงานอุตสาหกรรม
ผู้บนั ทึก........................................................
ตำแหน่ง......................................................
วันที่บนั ทึก............../............/.....................
เบอร์ติดต่อ...................................................

๔๐

ปี 2560

ปี 2556

ปริมาณน้าที่จัดสรร (ล้าน ลบ.ม.)
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

สถิตขิ อ้ มูลโครงการชลประทานกระบี่ ปีงบประมาณ 2560
2. ด้านงบประมาณ (ความพอเพียงของอัตราก้าลัง)
ล้าดับ

รายการ

จ้านวน (คน)
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2556

1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
ข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
2 ฝ่ายวิศวกรรม
ข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
3 ฝ่ายจัดสรรน้าและปรับปรุงระบบชลประทาน
ข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
4 ฝ่ายช่างกล
ข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
5 ฝ่ายส่งน้าและบ้ารุงรักษาที่ 1
ข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
6 ฝ่ายส่งน้าและบ้ารุงรักษาที่ 2
ข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
7 ฝ่ายส่งน้าและบ้ารุงรักษาที่ 3
ข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
รวม
ผู้บนั ทึก.................................................................
ตำแหน่ง...............................................................
วันที่บนั ทึก................/......................../.................
เบอร์ติดต่อ............................................................

๔๑

เงินเดือน / ค่าจ้าง (บาท)
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

สถิตขิ อ้ มูลโครงการอ่างเก็บน้าบางก้าปรัด อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.กระบี่
2. ด้านงบประมาณ (ในการบริหารจัดการน้า การบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงโครงการ)
ล้าดับ

รายการ

1

งบประมำณที่โครงกำรใช้จ่ำยประจำปีจำแนกตำมกิจกรรม (บำท/ปี)
1.1 งำนซ่อมแซมบำรุงรักษำ
1.1.1 ซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงกำร
1.1.2 งำนขุดลอกโดยเรือขุดดำเนินงำนเอง
1.1.3 งำนขุดลอกโดยเรือขุดโดยกำรจ้ำงเหมำ
1.1.4 งำนขุดลอกโดยรถขุดดำเนินกำรเอง
1.1.5 งำนขุดลอกโดยรถขุดโดยกำรจ้ำงเหมำ
1.1.6 งำนป้องกันน้ำเค็ม (ถ้ำมี)
1.1.7 งำนขุดลอกอ่ำงเก็บน้ำดำเนินกำรเอง
1.1.8 งำนขุดลอกอ่ำงเก็บน้ำ โดยกำรจ้ำงเหมำ
1.1.9 งำนกำจัดวัชพืช
1.1.10 งำนบำรุงรักษำทำงลำเลียงใหม่
1.1.11 อื่นๆ (งำนโครงกำรพระรำชดำริ (กปร.)
รวม
1.2 กิจกรรมงำนปรับปรุงระบบชลประทำน
1.2.1 ก่อสร้ำงสะพำนข้ำมคลองส่งน้ำสำย RMC
1.2.2 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอำคำรประกอบ
1.2.3 ปรับปรุง…………………………………………………………..
1.2.4 ปรับปรุง…………………………………………………………..
รวม

ปี 2556

ผู้บนั ทึก
ตำแหน่ง
วันที่บนั ทึก / /
เบอร์ติดต่อ

๔๒

จ้านวนเงิน (บาท)
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

ปี 2560

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

สถิตขิ อ้ มูลโครงการอ่างเก็บน้าบางก้าปรัด อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.กระบี่
3. ด้านพืนที่
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
พื้นที่โครงกำรทั้งหมด (Project Area)
พื้นที่ชลประทำนตำมเป้ำหมำย (Irrigated Area) ฝน
พื้นที่ชลประทำนตำมเป้ำหมำย (Irrigated Area) แล้ง
พื้นที่ชลประทำนที่ได้รับน้ำจริง (Irrigated Area) ฝน
พื้นที่ชลประทำนที่ได้รับน้ำจริง (Irrigated Area) แล้ง
พื้นที่เพำะปลูก (ฝน)
พื้นที่เพำะปลูก (แล้ง)
พื้นที่ที่มีดินเหมำะสมกับกำรเพำะปลูก
พื้นที่ที่มีสภำพน้ำท่วมขัง
จำนวนครัวเรือนรับประโยขน์ (ในเขตโครงกำรชลประทำน)
จำนวนครัวเรือนรับประโยขน์ (นอกเขตโครงกำรชลประทำน) (ถ้ำมี)
พื้นที่รับประโยชน์นอกเขตโครงกำรชลประทำน (ฝน)
พื้นที่รับประโยชน์นอกเขตโครงกำรชลประทำน (แล้ง)

หน่วย

จ้านวน

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ไร่
ไร่

ผู้บนั ทึก............................................................
ตำแหน่ง...........................................................
วันที่บนั ทึก.........../......................../.................
เบอร์ติดต่อ.......................................................

๔๓

หมายเหตุ

สถิตขิ อ้ มูลโครงการอ่างเก็บน้าบางก้าปรัด อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.กระบี่
4. ด้านปริมาณน้าชลประทาน
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
ปริมำณน้ำต้นทุน (ฝน)
ปริมำณน้ำต้นทุน (แล้ง)
ปริมำณน้ำที่ต้องกำรเพื่อกำรชลประทำน (ฝน)
ปริมำณน้ำที่ต้องกำรเพื่อกำรชลประทำน (แล้ง)
ปริมำณน้ำตำมควำมต้องกำรของพืช (ฝน)
ปริมำณน้ำตำมควำมต้องกำรของพืช (แล้ง)
ปริมำณน้ำที่จัดส่งเพื่อกำรเกษตร (ฝน)
ปริมำณน้ำที่จัดส่งเพื่อกำรเกษตร (แล้ง)
ปริมำณน้ำที่จัดส่งนอกภำคเกษตร (ฝน)
ปริมำณน้ำที่จัดส่งนอกภำคเกษตร (แล้ง)

หน่วย

จ้านวน

หน้า 5

หมายเหตุ

ล้ำน ลบ.ม.
ล้ำน ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ล้ำน ลบ.ม.
ล้ำน ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

ค่ำเฉลี่ยตลอดฤดูกำล
ค่ำเฉลี่ยตลอดฤดูกำล
ปริมำณน้ำที่ต้องกำรเพื่อให้เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำของโครงกำร
ปริมำณน้ำที่ต้องกำรเพื่อให้เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำของโครงกำร

ผู้บนั ทึก...................................................................
ตำแหน่ง..................................................................
วันที่บนั ทึก............./................../............................
เบอร์ติดต่อ..............................................................

๔๔

สถิตขิ อ้ มูลโครงการอ่างเก็บน้าบางก้าปรัด อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.กระบี่
5. ด้านความเพียงพอของอาคารชลประทาน
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ

หน่วย

ควำมยำวคลองส่งน้ำทั้งหมด (ทำงน้ำ ชป.)
ควำมยำวคลองส่งน้ำที่ใช้กำรได้ (ทำงน้ำ ชป.)
ควำมยำวคลองส่งน้ำทั้งหมด (ทำงน้ำชลประทำน ธรรมชำติ)
ควำมยำวคลองส่งน้ำที่ใช้กำรได้ (ทำงน้ำธรรมชำติ)
จำนวนบำนประตูส่งน้ำทั้งหมด
จำนวนบำนประตูส่งน้ำที่ใช้กำรได้
จำนวนอำคำรชลประทำนทั้งหมด
จำนวนอำคำรชลประทำนที่ใช้งำนได้

ม.
ม.
ม.
ม.
บำน
บำน
แห่ง
แห่ง

ผู้บนั ทึก.....................................................
ตำแหน่ง....................................................
วันที่บนั ทึก............../..................../...........
เบอร์ติดต่อ.................................................
๔๕

จ้านวน

หมายเหตุ

สถิตขิ อ้ มูลโครงการอ่างเก็บน้าบางก้าปรัด อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.กระบี่
6. ด้านคุณภาพน้า
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ
ค่ำ DO ของน้ำชลประทำน (ฤดูฝน, ต้นโครงกำร)
ค่ำ DO ของน้ำชลประทำน (ฤดูฝน, ท้ำยโครงกำร)
ค่ำ DO ของน้ำชลประทำน (ฤดูแล้ง, ต้นโครงกำร)
ค่ำ DO ของน้ำชลประทำน (ฤดูแล้ง, ท้ำยโครงกำร)
ค่ำ EC ของน้ำชลประทำน (ฤดูฝน, ต้นโครงกำร)
ค่ำ EC ของน้ำชลประทำน (ฤดูฝน, ท้ำยโครงกำร)
ค่ำ EC ของน้ำชลประทำน (ฤดูแล้ง, ต้นโครงกำร)
ค่ำ EC ของน้ำชลประทำน (ฤดูแล้ง, ท้ำยโครงกำร)
ค่ำ PH ของน้ำชลประทำน (ฤดูฝน, ต้นโครงกำร)
ค่ำ PH ของน้ำชลประทำน (ฤดูฝน, ท้ำยโครงกำร)
ค่ำ PH ของน้ำชลประทำน (ฤดูแล้ง, ต้นโครงกำร)
ค่ำ PH ของน้ำชลประทำน (ฤดูแล้ง, ท้ำยโครงกำร)

หน่วย

จ้านวน
ปี 2556

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
us/cm
us/cm
us/cm
us/cm
-

ผู้บนั ทึก............................................................
ตำแหน่ง..........................................................
วันที่บนั ทึก............./.................../....................
เบอร์ติดต่อ.......................................................

๔๖

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

หมายเหตุ

สถิตขิ อ้ มูลโครงการอ่างเก็บน้าบางก้าปรัด อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.กระบี่
7. ด้านผู้ใช้น้าชลประทาน
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ

จ้านวน

จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำน
จำนวนสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำน
พื้นที่กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำน
จำนวนกลุ่มบริหำร
จำนวนสมำชิกกลุ่มบริหำร
พื้นที่กลุ่มบริหำร

หน่วย
กลุ่ม
รำย
ไร่
กลุ่ม
รำย
ไร่

ผู้บนั ทึก..................................................................
ตำแหน่ง.................................................................
วันที่บนั ทึก.................../.................../...................
เบอร์ติดต่อ.............................................................
๔๗

สถิตขิ อ้ มูลโครงการอ่างเก็บน้าบางก้าปรัด อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.กระบี่
8. การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในเขตพืนทีข่ องโครงการ
ล้าดับ
1
2

3
4
5
6

รายการ
ที่อยู่อำศัย/ชุมชน
พื้นที่เกษตรกรรม
2.1 นำข้ำว
2.2 ไม้ผล/ไม้ยืนต้น
2.3 พืชไร่
2.4 พืชผัก/ไม้ล้มลุก
2.5 พื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์
2.6 พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ
พื้นที่แหล่งน้ำ
พื้นที่ปำ่ ไม้
พื้นที่วำ่ งเปล่ำ
พื้นที่อื่นๆ
รวมทังหมด (ทังโครงการ)

พืนที่ (ไร่)

ร้อยละ

-

ผู้บนั ทึก............................................................
ตำแหน่ง...........................................................
วันที่บนั ทึก................/.................../..................
เบอร์ติดต่อ........................................................

๔๘

๔๙

