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รายงานการติดตามประเมินผล โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู  
เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 

ของกรมทรัพยากรน้้า 

ส่วนประสาน ติดตามและประเมินผล 
ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า 



 

 



 

บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
 
การติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

อุทกภัยของกรมทรัพยากรน้้า งบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2555 (งบกลาง) มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 
 1. เพ่ือส้ารวจข้อมูลความคิ ดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ต่อโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้า ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้้า และปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร  ที่ได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัยของกรมทรัพยากรน้้า  
 2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์จา กโครงการแหล่งน้้า ตาม โครงการ
ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของกรมทรัพยากรน้้า 
 3. เพ่ือการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานประกอบการรายงานตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในมิติด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์โครงการ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการแหล่งน้้า ผู้น้าชมุชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่างควบคุมงานในพ้ืนที่โครงการแหล่งน้้า และ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน/ประชาชน/ผู้น้าชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพ้ืนที่ที่มีการติดตั้งระบบโทรมาตรและระบบ
ส่งสัญญาณด้วยภาพ  โดยเจ้าหน้าที่ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า และเจ้าหน้าที่ส้านักงานทรัพยากรน้้า
ภาค 1-10 เป็นผู้เก็บข้อมูลโดยการส้ารวจภาคสนาม (Field Survey) ด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์      
ใช้สถติิเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เช่น ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถาม และข้อค้าถามปลายเปิด ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) และการเทียบเคียงรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผลการด้าเนินงาน รายงานการติดตามประเมินผล 
และข้อเสนอแนะต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 

 สรุปผลการศึกษา  
 1. ข้อมูล ความคิดเห็น จากประชาชน ผู้น้าชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการแหล่งน้้า พบว่า 

 1.1 ด้านข้อมูลทั่วไป : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  ร้อยละ 63.6 เป็นเพศชาย ร้อยละ 38.3 มีอายุ
มากกว่า 56 ปี โดยที่อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 52 ปี ร้อยละ 64.4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 70.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นประชาชนทั่วไป โดยที่ ร้อยละ 56.5 เป็นหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 85.8 
ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็ นอาชีพหลัก และก่อนจะด้าเนินโครงการฯ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 51.8 รู้จัก    
กรมทรัพยากรน้้า 
 1.2 ด้านข้อมูลด้านแหล่งน้้าในชุมชน : 

 -  กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 59.1 มีน้้าส้าหรับบริโภค (น้้าดื่ม) เพียงพอ โดยที่ร้อยละ 37.0 
บริโภคน้้าฝน ร้อยละ 60.3 มีน้้าส้าหรับอุปโภค (น้้าใช้ ) เพียงพอ โดยที่ร้อยละ 47.5 ใช้น้้าอุปโภคจาก
ประปา/ประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 69.3 มีน้้าส้าหรับการเกษตรไม่เพียงพอ โดยที่ร้อยละ 43.2 ใช้น้้าส้าหรับ
การเกษตรจากแหล่งน้้าธรรมชาติ (ล้าคลอง/สระ/หนอง/บึง/ล้าห้วย)  

 -  กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 69.5 ไม่มีปัญหาคุณภาพน้้า ส่วนที่มีปัญหาคุณภาพน้้าจะประสบ
ปัญหาในเรื่องความขุ่น (มีตะกอน) มากที่สุด ร้อยละ 48.0 

 -  กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 55.8 ประสบปัญหาขาดแคลนน้้า/น้้าหายาก/ภัยแล้ง เป็นประจ้า
ทุกปี และร้อยละ 41.2 ไม่ประสบปัญหาน้้าท่วม/น้้าหลาก   



 

 1.3 ด้านความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการดูแลแหล่งน้้าให้เกิดประสิทธิภาพ : กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
80.5 ต้องการให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้า เพื่อการจัดการน้้า ในพ้ืนที่โครงการ ร้อยละ 93.2 ต้องการได้รับความรู้ /
ข้อแนะน้า /การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ การบ้ารุงรักษา /ดูแลแหล่งน้้า  ร้อยละ 44.2 ต้องการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนในการก้าห นดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งน้้า เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นท่ี 
ใกล้ชิดประชาชน 

1.4 การใช้ประโยชน์จากโครงการด้านแหล่งน้้า : ผลการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน
และผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่โครงการ แยกเป็นประเด็นโดยเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย พบว่า 
โครงการแหล่งน้้าใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.49 (หรือใช้ประโยชน์ได้ระดับมาก
และปานกลาง ร้อยละ 90.1) โดยที่โครงการนี้ สามารถใช้น้้าเพื่อการเกษตร (เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง ) 
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.46 รองลงมา ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า /ภัยแล้งได้ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.21 ช่วย
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม /น้้าหลากได้ ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.70 ใช้เพื่ออุ ปโภค (น้้าใช้ ) ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.27 ใช้เพื่อบริโภค (น้้าดื่ม ) ระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 0.65 และใช้น้้าเพื่อธุรกิจ (อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน ท่องเที่ยว ฯลฯ) ระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 0.50 

 1.5 การมีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการด้านแหล่งน้้า : ผลการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน
และผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่โครงการ แยกเป็นประเด็นโดยเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการรับรู้โ ครงการ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย  2.05 รองลงมา มีส่วนร่วมในการระดมความ
คิดเห็น ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.77 มีส่วนร่วมในการเสียสละ /จิตอาสา (เช่น ร่วมดูแลบ้ารุงรักษา ) ระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.76 มีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการ ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.61 และมีส่วนร่วมใน
การติดตามตรวจสอบการด้าเนินงาน ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 

 1.6 ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการด้านแหล่งน้้า : ผลการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน
และผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่โครงการ  ในด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ  แยกเป็นประเด็นโดยเรียงล้าดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจในเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กรมทรัพยากรน้้า ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.23 รองลงมา พึงพอใจการประสานงาน /การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
โครงการ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.10 พึงพอใจการเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
2.06 พึงพอใจการรบัฟังความคิดเห็น ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.03 และพึงพอใจการให้ค้าแนะน้า /การให้ความรู้
ด้านการจัดการน้้า ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.91 ส่วนในด้านคุณภาพการให้บริการและความคุ้มค่า  พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจประเด็น โครงการตรงความต้องการ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.61 รองลงมา พึง พอใจ
ประเด็น พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.51 พึงพอใจประเด็น ปริมาณน้้าเพ่ิมข้ึนตรงกับความ
ต้องการ ระดับมา ก ค่าเฉลี่ย 2.41 พึงพอใจประเด็น  ปูายแนะน้าโครงการติดตั้งเหมาะสมและชัดเจน ระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 2.40 พึงพอใจประเด็น การด้าเนินโครงการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่ก้าหนด ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.28 และพึงพอใจประเด็น งบประมาณเพียงพอเหมาะสม ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.21 

 1.7 ผลกระทบในเบื้องต้นจากโครงการ :  
  -  ด้านเศรษฐกิจ  แยกเป็นประเด็นโดยเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย  
พบว่า ผลผลิตจากการประกอบอาชีพดี ขึ้น/เพ่ิมข้ึน มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 0.74 รองลงมา รายได้ในครัวเรือน
เพ่ิมข้ึน ค่าเฉลี่ย 0.73 มูลค่าที่ดินเพ่ิมข้ึน ค่าเฉลี่ย 0.52 ถนน/ไฟฟูา/ประปา (สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน) ดีขึ้น/
เพ่ิมข้ึน ค่าเฉลี่ย 0.41 และรายจ่ายในครัวเรือนเท่าเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ย 0.11 

  -  ด้านสังคม แยกเป็นประเด็นโดยเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย  พบว่า 
การจัดสรรน้้าอย่างทั่วถึงเป็นธรรม ดีขึ้น/เพ่ิมข้ึน มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 0.46 รองลงมา การจ้างงานในชุมชนดีขึ้น/

 

(2) 



 

เพ่ิมข้ึน ค่าเฉลี่ย 0.36 และมีกิจกรรมในวันส้าคัญ (เช่น วันลอยกระทง  วันพ่อ วันแม่ แข่งเรือ พิธีกรรมต่างๆ ) 
และมีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า หรือกลุ่มดูแลรักษาแหล่งน้้า เท่าเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 0.31  

 - ด้านสิ่งแวดล้อม  แยกเป็นประเด็นโดยเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย  
พบว่า ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศดีขึ้น มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 0.70 รองลงมา การจัดการสภาพแวดล้อม (เช่น 
วัชพืช ขยะ ดินทิ้ง หรือตะกอนในน้้า) ดีขึ้น ค่าเฉลี่ย 0.51  

 
 2. ข้อมูลและความคดิเห็นของเจ้าหน้าที่โครงการ (ช่างควบคุมงาน) พบว่า  

 2.1 โครงการส่วนใหญ่ (ที่ได้สุ่มตัวอย่าง ) ร้อยละ 63.0 เสร็จก่อนก้าหนด มีปริมาณน้้าต้นทุน
หลังด้าเนินโครงการ ปริมาณน้้าเพ่ิมข้ึน 4,720,426 ลูกบาศก์เมตร จ้านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ จ้านวน  14,416 ครัวเรือน และร้อยละ 75.3 โครงการแหล่งน้้าสามารถแก้ไขปัญหาได้ส้าเร็จตาม
ความต้องการของประชาชน  

 2.2 คุณภาพน้้าของโครงการ พบว่า  ร้อยละ 79.5 สีของน้้ามีความเหมาะสม  ร้อยละ 98.8 
กลิ่นของน้้ามีความเหมาะสม ร้อยละ 97.5 น้้าไมม่ีความขุ่น และโดยภาพรวม ร้อยละ 97.9 คุณภาพของน้้า มี
ความเหมาะสมต่อการน้ามาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 98.8 การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือด้าเนินโครงการ มีความเห็น 
เหมาะสม /คุ้มค่า ร้อยละ 98.8 ที่ตั้งหรือพ้ืนที่ด้าเนินโครงการ มีความเหมาะสม/สอดคล้อง กับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี/ผู้รับประโยชน์  

 2.3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสนับสนุนการดูแลแหล่งน้้าให้เกิดประสิทธิภาพ  
พบว่า ร้อยละ 79 .2 ต้องการให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้า ร้อยละ 84 .8 ต้องการได้รั บความรู้ /ข้อแนะน้า /การ
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบ้ารุงรักษา /ดูแลแหล่งน้้า  และร้อยละ 84.0 ต้องการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีส่วนในการก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งน้้า  

 2.4 ด้านสภาพโครงการ พบว่า  งานดินอยู่ในสภาพดี โดยที่  ร้อยละ 76.8 ดินถม (เขื่อนดิน/
ท้านบ คันดิน) อยู่ในสภาพดี ร้อยละ 69.6  ดินขุด (ลาดตลิ่ง การกัดเซาะ) อยู่ในสภาพดี งานอาคารโครงสร้าง 
อยู่ในสภาพดี โดยที่  ร้อยละ 91.4 คอนกรีตอยู่ในสภาพดี ร้อยละ 85.2 ประตูระบายน้้า อยู่ในสภาพดี งาน
ปูองกันการกัดเซาะอยู่ในสภาพดี โดยที่  ร้อยละ 71.0 หินทิ้ง/หิ้นเรียงอยู่ในสภาพดี ร้อยละ 69.1 ปลูกหญ้า
ลาดคันดินอยู่ในสภาพดี ร้อยละ 84.0 ปูายชื่อโครงการอยู่ในสภาพด ีร้อยละ 81.6 โดยภาพรวมการใช้งาน
โครงการอยู่ในสภาพดี ร้อยละ 70.0 ต้นไม้บนคันดินมีจ้านวนน้อย และร้อยละ 61.0 การตกตะกอน/วัชพืชใน
แหล่งน้้า อยู่ในระดับปานกลาง  

 2.5 การใช้ประโยชน์จากโครงการ พบว่า ร้อยละ 91.1 โครงการแหล่งน้้าสามารถใช้ประโยชน์
เพ่ือการเกษตร (เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง ) มากที่สุด ร้อยละ 82.3 โครงการแหล่งน้้าสามารถแก้ไขปัญหา
ด้านการขาดแคลนน้้า/ภัยแล้ง มากที่สุด  

 
3. ข้อมูล ความคิดเห็นจาก เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบั ติงาน/ประชาชน/ผู้น้าชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ใน

พื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบโทรมาตรและระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ พบว่า 
 3.1 ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ที่ติดตั้งระบบ โทรมาตร (Telemetering) และระบบส่งสัญญาณ

ด้วยภาพ (CCTV) พบว่า ร้อยละ 28.1 พ้ืนที่ที่ติดตั้งระบบ โทรมาตรและระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ  มีฝนตก
หนักในช่วงเดือนสิงหาคม มากที่สุด ร้อยละ 62.1 ในพ้ืนที่ มีน้้าท่วมแต่สามารถระบายได้รวดเร็ว  มากที่สุด 
ร้อยละ 51.7 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในปี พ .ศ. 2554 มีความเสียหายในลักษณะสูญเสียทรัพย์สินและ
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เสียค่าใช้จ่ายในการปูองกันน้้าท่วม มากท่ี สุด ร้อยละ 51.7 ในพ้ืนที่ไม่มีปัญหาดินถล่ม และ ร้อยละ 72.4 
ประชาชนในพื้นท่ีทราบว่ามรีะบบโทรมาตรและระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ ของกรมทรัพยากรน้้าติดต้ังในพ้ืนที ่ 

 3.2 การให้บริการและท้างานของระบบโทรมาตร (Telemetering) และระบบส่งสัญญาณ
ด้วยภาพ (CCTV) ของกรมทรัพยากรน้้า  พบว่า ร้อยละ 56.7 เจ้าหน้าที่มีการออกตรวจเยี่ยมสถานีติดตั้ง
ระบบ  ทุกๆ 1-2 เดือนต่อ ครั้ง หรือเมื่อเกิดปัญหา  มากที่สุด และ ร้อยละ 86.7 เมื่อเกิดฝนตกหนัก ระบบ
สามารถท้างานได้ปกติดีทุกครั้ง  
 3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระบบโทรมาตร (Telemetering) และระบบส่งสัญญาณด้ว ยภาพ 
(CCTV) พบว่า ระบบสามารถน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง ระดับมาก มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 2.41 รองลงมา 
สถานที่ติดตั้งระบบมีความเหมาะสม และระบบสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ (เช่น อพยพ หรือขนย้าย
ทรัพย์สินได)้ ระดับมาก เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 2.38 เครื่องมือมีความทันสมัย ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.34 เป็น
ระบบที่น่าเชื่อถือ (มีความถูกต้อง แม่นย้า ) ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.28 แจ้งเตือนก่อนน้้าท่วมล้นตลิ่ งได้ 
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.21 ระบบสามารถท้างานได้ดี ไม่ขัดข้อง และระบบและเครื่องมือมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า ระดับปานกลาง เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 2.17 ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว และเครื่องมือง่าย
ต่อการใช้งาน ระดับปานกลาง เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 2.10 และสามารถคาดการณ์และพยากรณ์ ระดับน้้าในช่วงฤดู
แล้ง/ขาดแคลนน้้า ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.03  
  3.4 ความคิดเห็นด้านการให้บริการในพ้ืน ที่เก่ียวกับระบบโทรมาตร (Telemetering) และ
ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ (CCTV) พบว่า หน่วยงานมีการให้ความรู้ /ให้ค้าแนะน้า เกี่ยวกับการใช้งานระบบ
เฝูาระวังด้านน้้า  และหน่วยงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของระบบเฝูาระวังด้านน้้า  ระดับปานกลาง 
มากที่สุด เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 2.07 รองลงมา หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการติดตั้งระบบเฝูาระวัง
ด้านน้้าในพื้นที ่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.00 หน่วยงานมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเก่ียวกับการเฝูา
ระวังด้านน้้า  ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.93 และมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั นที เมื่อช้ารุดหรือ
เสียหาย ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.79 

 ข้อเสนอแนะที่ส้าคัญ  
 -  ประชาชนในพื้นท่ีต้องการให้ท้าโครงการอนุรักษ์ฯ ต่อยอดออกไปอีก  โดยการขุดลอกเ พ่ิมเติมให้
กว้างและลึกกว่าเดิม ท้าการปรับปรุงและขยายแหล่งน้้าให้ตลอดทั้งสาย  และเกิดความเชื่อมโ ยงกับล้าน้้าหรือ
คลองที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดท้าฝายเพ่ิมเติมในบางพ้ืนที่  เพ่ือเก็บกักน้้าไว้ใช้และบรรเทาปัญหา
อุทกภัย   
 -  ประชาชนต้องการให้มีการปรับปรุงถนนคันคลอง เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการสัญจรและท้าให้
สามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมมากข้ึน  พร้อมทั้งจัดท้าระบบระบายน้้าเข้าพ้ืนที่เกษตร เนื่องจากบางแห่งยังขาดการ
จัดสรรน้้าให้กับผู้ใช้น้้าซึ่งยังไม่เพียงพอ  บางพ้ืนที่ต้องการให้ท้าฝายกั้นน้้าเป็นระยะๆ เพื่อ เก็บกักน้้า บางพ้ืนที่
เสนอให้ท้าโครงการแก้มลิงเพ่ือปูองกันน้้าท่วม ในฤดูน้้าหลากและยังสามารถ เก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง   บางพ้ืนที่
ต้องการให้สร้างสะพานข้ามน้้าเพราะสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้ (Wet Crossing) 
 -  ควรมีการส้ารวจโครงการแหล่งน้้าที่ก่อสร้างมา นาน เพ่ือน้ามาปรับปรุงให้เหมาะสมตรงความ
ต้องการใช้น้้าของประชาชนในปัจจุบัน  ก่อนด้าเนินการโครงการแหล่งน้้า ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ส้ารวจออกแบบโครงการแหล่งน้้า ชี้แจงการด้าเนินโครงการให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ และรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นท่ีโครงการเพื่อรับข้อเสนอของประชาชนไปปรับปรุงและออกแบบก่อสร้างโครงการให้ตรง
ตามความประสงค์ในการน้าทรัพยากรน้้าไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที ่
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 - ควรขุดลอกแ หล่งน้้าในฤดูแล้ง เพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากน้้าฝน และการท้าการเกษตรของ
ประชาชน 
 -  ประชาชนในพื้นท่ี ต้องการความรู้ด้านการบริหารจัดการน้้า และการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการน้้าภายในชุมชน  และสามารถจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า  บริหารจัดการให้กลุ่มเข้มแ ข็ง สร้าง
จิตส้านึกร่วมกันในการดูแลบ้ารุงรักษาโครงการแหล่งน้้า และการจัดสรรน้้า 

 ข้อสังเกตของผู้ศึกษา 
 -  งบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ฯ ของกรมทรัพยากรน้้า  (ด้านแหล่งน้้า ) มี
จ้านวนจ้ากัดไม่สามารถด้าเนินการได้ตลอดพ้ืนที่โครงการฯ  หรือทั่วถึง บางโครงการ ล้าน้้ามีความยาวแต่ไม่
สามารถด้าเนินการได้ตลอดทั้งล้าน้้า กรมทรัพยากรน้้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท . ควรจัดหา
งบประมาณและด้าเนินโครงการให้เกิดความต่อเนื่องตลอดทั้งล้าน้้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 -  เนื่องจากการด้าเนินงานโครงการ ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาฯ  มีความเร่งด่วน ท้าให้บาง
โครงการขาดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และขาดการประชาสัมพั นธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วถึง  
ท้าให้ระดับความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมโครงการ ในพื้นที่บางแห่งอยู่ในระดับปานกลาง  
 -  กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักส่งเสริมและประสานมวลชน/ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1-10 ควร
สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าส้าหรับ โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้า  ทั้งนี้หากมีกลุ่มผู้ใช้น้้า
เดิมอยู่ก่อนแล้ว ควรผลักดันให้กลุ่มเข้มแข็งยิ่งข้ึน เพ่ือให้กลุ่มสมาชิกและประชาชนที่ได้รับประโยชน์เกิดความ
หวงแหนแหล่งน้้า ช่ วยกันดูแลบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า ให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และสาม ารถ
จัดสรรน้้าได้อย่างเป็นธรรม ในกรณีเกิดปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้้า 
 -  โครงการแหล่งน้้าบางแห่ง ด้าเนินการก่อสร้างเพ่ิงแล้วเสร็จ การประเมินผลโครงการฯ ใน
ระยะแรกประชาชนไม่สามารถตอบระดับการแก้ไ ขปัญหา หรือการใช้ประโยชน์ได้ชัดเจนเนื่องจากปริมาณน้้า
ยังไม่มากพอ หากเป็นโครงการแหล่งน้้าขนาดใหญ่  ควรประเมินผลซ้้าอีกครั้งในปีต่อไป 
 -  การท้างานของระบบตรวจวัดสภาพน้้าอัตโนมัติทางไกล (Telemetering) ระบบส่งข้อมูล
สัญญาณด้วยภาพ (CCTV) มีลักษณะ Real Time อุปกรณ์บางส่วนเกิดการช้ารุดได้ง่าย ซึ่งจะท้าให้ระบบฯ ไม่
สามารถส่งสัญญาณภาพมาที่ส่วนกลางได้ เนื่องจากงบประมาณในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษา มีจ้านวนจ้ากัด  
อาจไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันเหตุการณ์ ในกรณีเกิดอุทกภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดตั้งงบประมาณ ให้
เพียงพอ ส้าหรับให้เจ้าหน้าที่ล งพ้ืนที่ออกตรวจ สอบสถานีโทรมาตรฯ อย่างสม่้าเสมอ  เพ่ือให้ระบบโทรมาตร
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  
 - ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือการเข้าถึงประชาชนในพื้นท่ี สร้างความเข้าใจถึงความเป็นมา
ของโครงการ  และสร้างภาพพจน์การปฏิบัติงานให้ประชาชนรู้จักหน่วยงานมากขึ้น ตลอ ดจนการสื่อสารให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีความจ้าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 
โดยสร้างองค์ความรู้ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัด และหน่วยงานระดับส้านักงานทรัพยากรน้้าภาคเป็นไป
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บบที่ 1 
 

บทน้า 
 

1.1  หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเกิดอุทกภัยครั้งรุนแรงขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม พ .ศ. ๒๕๕๔ ถึงเดือนมกราคม พ .ศ. 

๒๕๕๕ ซึ่งเป็นภัยพิบัติท่ีสร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลกท้ังในด้านปริมาณน้้า และจ้านวนผู้
ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อเนื่องมาถึง
ปัจจุบัน รวมทั้งยังมีนโยบายและแผนปูองกันปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกด้วย  

กรมทรัพยากรน้้า เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายภารกิจและงบประมาณด้าเนินการตามนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี นโยบายเร่งด่วนที่จะด้าเนินการในปีแรก ข้อ 1.4 “ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าอย่าง
บูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้้าในระดับประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพให้สามารถปูองกันปัญหา อุทกภัยและภัยแล้งได้ ” เป็นงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการ
เยียวยา ฟื้นฟู และปูองกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน) รวมจ้านวนทั้งสิ้น 5,402.9883 ล้านบาท  

ดังนั้น เพ่ือให้การติตตามและประเมินผลโครงการฯ ดังกล่าว เ ป็นกลไกในการบริหารองค์กรและทราบ
ผลการปฏิบัติงานในมิติด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์จากการด้าเนินโครงการฯ ตาม แนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรมทรัพยากรน้้าจึงได้ก้าหนดกรอบโครงการติดตามประเมินผลโครงการให้ความ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของกรมทรัพยากรน้้า 
 

1.2  วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพ่ือส้ารวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  ต่อโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้า ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้้า และปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร ที่ได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย ของกรมทรัพยากรน้้า  
 1.2.2 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการแหล่งน้้า ตาม
โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ของกรมทรัพยากรน้้า 
 1.2.3 เพ่ือการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานประกอบการร ายงานตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในมิติด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

1.3  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1.3.1 ทราบผลสัมฤทธ์ของการด้าเนินงานโครงการ หรือมาตรการการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู 
เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของส่วนราชการเทียบกับเปู าหมายผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ก้าหนด จากการใช้จ่าย
งบประมาณงบกลาง 
 1.3.2 ทราบระดับความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จาก
การปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้า ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้้า และปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร ของ
กรมทรัพยากรน้้า 
 



 

       1.3.3 เกิดกลไก กระบวนงาน และความชัดเจนต่อการปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผล 
 1.3.4 เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาระบบข้อมูล พัฒนาบุคลากร และพัฒนาทีมงาน 
 
1.4  ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาความคิดเห็น ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ จากโครงการแหล่งน้้าและระบบโท รมาตร 
ตามโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ของกรมทรัพยากรน้้า 
 
1.5  นิยามและความหมายศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
 1.5.1 โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย หมายถึง 
โครงการที่ได้รับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) และผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส้านัก
งบประมาณแล้ว โดยมีภารกิจครอบคลุมในแผนงาน 3 ด้าน คือ แผนงานด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน และแผนงานด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต  

1.5.2 ยุทธศาสตร์ระดับชาติ  หมายถึง แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีตามทีร่ัฐบาลแถลงไว้ต่อประชาชน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 

1.5.3 เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ  หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดต่อประชาชน
และประเทศ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ และนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อประชาชน 

1.5.4 ยุทธศาสตร์ของกระทรวง  หมายถึง แผนที่ก้าหนดพันธกิจ เปูาหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน
การด้าเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับภายในระยะเวลาที่ก้าหนดของกระทรวง 

1.5.5 เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง หมายถึง ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่กระทรวงต้องการให้
เกิดข้ึนแก่ชุมชนหรือสังคมจากการให้บริการในระดับกระทรวง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ จะท้าให้เกิดข้ึนจากการใช้
จ่ายงบประมาณ หรือผลผลิตของส่วนราชการ การก้าหนดเปูาหมายการให้บริการต้องสะท้อนความเป็นอยู่ของ
ประชาชน หรือกลุ่มเปูาหมายที่รับบริการจากหน่วยงานนั้นๆ โดยตรง  

1.5.6 การวัดผลการด้าเนินงาน (Performance Measure) หมายถึง หน่วยในการตรวจวัดที่
สามารถนับได้ในการประเมินผลงาน เป็นการก้าหนดการตรวจวัดความส้าเร็จของผล ผลิต จะต้องชัดเจน 
สมบูรณ์แบบ สามารถน้ามาใช้ได้และเหมาะสมกับเวลา ครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ ค่าใช้จ่าย เวลาที่ใช้
ด้าเนินการและประสิทธิผล 

1.5.7 การประเมินตนเอง (Self Evaluation) หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดการใช้ปัญญา
พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อบกพร่องที่ท้า มีการวางแผนการวัดผล คิดค้นวิธีการ
แก้ไขปัญหา แก้ไขปรับปรุงและพัฒนา ผู้ประเมินเป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการหรือองค์กรนั้น การประเมินผล
เป็นผลดีในแง่ที่ว่า ท้าให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงสภาพปัญหา จุดเด่นและข้อบกพร่อง ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ 
ส่งผลให้น้ามาปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมจุดเด่นและแก้ไข
ปัญหาจุดด้อยในการด้าเนินงานได้อย่างทันท่วงที ลักษณะของการประเมินตนเองจะน้าเกณฑ์หรือมาตรฐาน
ของงานไปใช้โดยถือว่าการประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน 

1.5.8 ผลผลิต (outputs) หมายถึง สินค้า บริการที่ได้จากการด้าเนินงานโดยส่วนราชการ ทั้งใน
รูปแบบของการให้บริการโดยตรงหรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อน้าไปใช้ในการให้บริการ
แก่ประชาชน และภายนอกองค์กรนั้น โดยมีตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งต้นทุน /ค่าใช้จ่าย ใน
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ลักษณะ SMART คือ เจาะจง (Specific) วัดได้ (Measurement) บรรลุได้หรือส้าเร็จได้ (Achievable) เป็นไป
ได้จริง (Realistic) และมีช่วงเวลาที่ชัดเจน (Time bound) 

1.5.9 ผลลัพธ์ หมายถึง ประโยชน์ทางตรงที่เกิดจากสินค้า/บริการ (ผลผลิต) หรือผลที่ได้รับจากการ
ใช้ประโ ยชน์ผลผลิตของโครงการ ซึ่งมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ได้แก่ มิติทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เป็นต้น  และหมายรวมถึงประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้
ผลผลิตโดยกลุ่มเปูาหมาย 

1.5.10 ประสิทธิภาพ  หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการด้าเนินการ ใดๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวังถึง
ผลส้าเร็จ และผลส้าเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ด้าเนินการเป็นไปอย่างประหยัด ไม่ว่า
ระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ในการด้าเนินการนั้นๆ ให้เป็นผลส้าเร็จและถูกต้อง   
หรืออีกนัยหนึ่ง คือการพิจารณาผลส้าเร็จ ของโครงการ โดยดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น (Input) 
กับผลผลิต (Output) เปรียบเทียบโดยที่ผลส้าเร็จดีกว่าทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปกับ
โครงการ และเวลา 

1.5.11 ประสิทธิผล  หมายถึง การท้าแล้วบรรลุเปูาหมายผลออกมาพึงพอใจ เน้นการพิจารณา
ผลผลิต (Output) ที่สอดคล้องกับเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ สามารถกระท้าโดยเปรียบเทียบผลที่
ได้จากโครงการกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ  หรือหมายถึงการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนา ผลที่คาดหวั งไว้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้หรือ
ผู้บริโภค ทั้งผลผลิต ผลกระทบ และผลลัพธ์ 

1.5.12 ผลกระทบ  หมายถึง ผลอันต่อเนื่องมาจากผลผลิตที่ได้ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ในมิติต่างๆ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ผลที่ได้จากการด้าเนินโครงการและการใช้ประโยชน์โครงการ ที่เกิดกับ
กลุ่มเปูาหมายและผู้ที่มิใช่กลุ่มเปูาหมาย 

1.5.13 ความคุ้มค่า  หมายถึง  ผลต่อเนื่องจากการน้าเข้าปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งผลที่
ได้รับมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นจากเดิม  ทั้งปริมาณ และคุณภาพ เช่น ความคุ้มค่าทางผลผลิต การใช้จ่าย
งบประมาณได้ปริมาณหรือคุณภาพสูงก ว่าที่คาดการณ์ไว้หรือใช้ระยะเวลาด้าเนินการที่น้อยกว่าแผนการที่
ก้าหนด ความคุ้มค่าทางผลลัพธ์เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับสูงกว่าค่าเปูาหมายที่ก้าหนดไว้ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือ
วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ที่ได้รับของสินค้านั้นมากกว่าที่คาดการณ์ 

1.5.14  ความพึงพอใจ  หมายถึง ค วามรู้สึกทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งเกิดข้ึนเมื่อได้รับ
การตอบสนองความต้องการ หรือความคาดหวัง 

1.5.15 การบริหารจัดการ  หมายถึง  การช่วยเหลือหรืออ้านวยการ ติดตามดูแลสิ่งต่างๆ ให้
ด้าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 

1.5.16 การมีส่วนร่วม  หมายถึง การสร้างโอกาสให้ป ระชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริงของตน 
และพัฒนาความสามารถในการจัดการ ควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด้ารง
ชีพของประชาชนและชุมชน 

1.5.17 ผู้ให้บริการ  หมายถึง หน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างผลผลิต /สินค้า และ /หรือ บริการ 
ให้แก่ลูกค้าหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน้าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับความพึงพอใจในบริการ 

1.5.18 ผู้รับบริการ  หมายถึง บุคคล หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีบทบาท /เข้าใจในการได้มาหรือเข้าถึง ตั้งแต่ความเป็นมา การริเริ่มกระบวนต่างๆ ของสินค้ า
และบริการ หรือสิ่งก่อสร้างนั้นๆ และความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการที่ได้มาหรือเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง 
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1.5.19 ทรัพยากรน้้า  (เฉพาะแหล่งน้้าผิวดิน ) หมายถึง แหล่งน้้าธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างข้ึน 
ได้แก่ ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้้า ล้าคลอง รวมทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้้า 

1.5.20 อนุรักษ์ หมายถึง การสงวน รักษาแหล่งน้้าไว้ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  โดยมี
วิธีการ ก้าหนดมาตรการ สร้างจิตส้านึก การสร้างเครือข่าย ในการเฝูาระวังดูแลบ้ารุงรักษา 

1.5.21 ฟื้นฟู หมายถึง การปรับปรุงแหล่งน้้า เพื่อให้คืนสู่สภาพเดิม โดยมีวิธีการ ขุดลอกตะ กอน 
วัชพืช 

1.5.22 เพิ่มศักยภาพ หมายถึง ความสามารถ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ 
1.5.23 กลไก  หมายถึง สิ่งที่ท้าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด้าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
1.5.24 การพยากรณ ์หมายถึง การคาดการณ์ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาในอนาคต และน้า

ค่าพยากรณ์ท่ีได้นั้นมาใช้ประโยชน์ 
1.5.25 เตือนภัย หมายถึง แจ้งหรือบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงภัยที่จะเกิดข้ึน 
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บทท่ี ๒ 
  

นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์  
และแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การติดตามประเมินผล การด้าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์อุทกภัย ของกรมทรัพยากรน้้า มีนโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ และ
แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี ้

1. นโยบายรัฐบาล (น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
2. ยุทศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และความเชื่อมโยงระหว่างแผนบริหาร

ราชการแผ่นดิน เปูาหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน และกลยุทธ์กรมฯ 
3. ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4. หลักธรรมาภิบาล 
5. แนวคิดทฤษฎีด้านการติดตามและประเมินผล 
6. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
7. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
8. แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ 
9. แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะ 

 
2.1  นโยบายรัฐบาล (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2555-    
2558   

ข้อ 1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด้าเนินการในปีแรก 
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน  โดยเร่งให้

มีการบริหารจัดการน้้าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถปูองกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้  
รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  ฟ้ืนฟู
การขุดลอกคคูลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติที่มีอยู่เดิม  ขยายเขตการสูบน้้าด้วยไฟฟูา  จัดสร้างคลองส่งน้้าขนาด
เล็กเข้าสู่ไร่นา  และขยายเขตการจัดรูปที่ดิน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าและการผลิตส่งเสริมการใช้น้้าให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหล่งน้้าในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง 

ข้อ 5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ  โดยการจัดให้มีการบริหารจัดการน้้าใน

ระดับประเทศทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยค้านึงถึงศักยภาพของลุ่มน้้า จัดหาและจัดสรรน้้า
ให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วยการบูรณาการระบบน้้าในประเทศทั้ง ๒๕ ลุ่มน้้า สนับสนุนเกษตรกรท้าแหล่ง
น้้าในไร่นาพร้อมการผันน้้าจากลุ่มน้้าอ่ืนๆ  และการจัดสร้างระบบโครงข่ายน้้าอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงตาม
ศักยภาพของพ้ืนที ่เพ่ือสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค 

๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาต ิ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่



 

เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณแ์ละคาดการณ์ความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับพื้นท่ี  จัดท้ายุทธศาสตร์รองรับ  
พิบัติภัยระยะยาว  ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมในการรับมือความแปรปรวนใน
ปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ปูองกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้้าท่วม สึนาม ิ
แผ่นดินไหวและดินถล่ม สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น เพ่ิมขีดความสามารถในระดับ
ชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่าง ๆ ด้าเนินการศึกษาอย่างรอบคอบใน
เรื่องของความจ้าเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพ่ือปูองกันกรุงเทพฯ และภาคกลางให้ปลอดภัยจากการ
เพ่ิมข้ึนของระดับน้้าทะเล และจากการละลายของน้้าแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกร้อนที่ก้าลังเกิดข้ึน 

ข้อ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน  
ข้อ 8.1.7 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่ โปร่งใสขึ้นโดยการวางระบบการตรวจสอบและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการ ติดตาม เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุง ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เกิดความสุจริตและมี
ประสิทธิภาพ 
 
2.2  ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเชื่อมโยงระหว่างแผน
บริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายการให้บริการกระทรวงหน่วยงาน และกลยุทธ์กรมฯ 
  2.2.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท  ที่ดิน ปุาไม้ ที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้้าในระดับประเทศท้ังน้้าผิวดิน
และน้้าใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย พฒันาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย 
 
   2.2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมทรัพยากรน้้า 

วิสัยทัศน์ : บริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้้า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน 

พันธกิจ : 
๑. จัดท้านโยบายและแผน ส่งเสริมความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ  อย่าง

เป็นระบบ ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายลุ่มน้้า 
๓. อนุรักษ์ฟ้ืนฟ ูพัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้้า 
๔. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล ก้าหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  และระบบเตือน

ภัยแบบบูรณาการ เพ่ือให้เกิดการน้าไปใช้ของทุกภาคส่วน 
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ตารางท่ี 2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดิน เปูาหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน และ 
กลยุทธ์กรมฯ 
 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

กลยุทธ/์วิธีด้าเนินการที่ก้าหนดใน 
แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

     นโยบายท่ี 5 นโยบายท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นนโยบายท่ี 5.6 ส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ 
เป้าหมายเชิงนโยบาย: 5.6(2) แหล่งน้้า
ได้รับการอนุรักษ์พัฒนา ฟื้นฟูให้เป็น
แหล่งน้้าต้นทุนเพื่อ การ อุปโภคบริโภค
การเกษตร และอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นนโยบายท่ี 5.7 สร้างภูมิคุ้มกัน
และเตรียมความพร้อมในการรองรับ
และปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
พิบัติภัยธรรมชาติ 
เป้าหมายเชิงนโยบาย: 5.7(3) ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชนรับรู้ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา และตระหนักถึงผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและมีความพร้อมรับมือ
กับภัยธรรมชาติในภาวะวิกฤติอย่างทัน
เหตุการณ ์

 
 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: 
ประชาชนในพ้ืนท่ีเปูาหมายมีแหล่งน้้าท่ี
มีการอนุรักษ์ปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนา
เพื่อเป็นแหล่งน้้าพ้ืนท่ีเปูาหมายต้นทุนท่ี
มีปริมาณเพียงพอ โดยการมีส่วนร่วม 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:  
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการทุกระดับ 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
2. อนุรักษ ์พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟู
แหล่งน้้าเพื่อเป็นแหล่งน้้าต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้้าเพื่อ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาปัญหา
อุทกภัย 
 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยมีความ
ปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัยเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: 
พัฒนา มาตรการและระบบบริหาร
จัดการพิบัติภัย 

1. จัดท้าแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าอย่างเป็นระบบและพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ รวมทั้ง
แผนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื้นที่ชุ่มน้้า
แผนพัฒนาโครงข่ายน้้าและแผนแก้ไข
ปัญหาวิกฤติน้้าเพื่อการแก้ไขปัญหาน้้าแล้ง 
น้้าท่วมโดยกระบวนการมสี่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 
2. ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจ และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
องค์กรลุ่มน้้า เครือข่าย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า การ
จัดสรรน้้าและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
น้้า 
3. พัฒนากลไก กฎ ระเบียบ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้้า การวิจัย
ด้านทรัพยากรน้้า และการรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
4. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าท้ังใน
ระดับทวิภาค ีและพหุภาค ี
5. อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูพัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพแหล่งน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้า ฟื้นคืนความสมบูรณ์และ
รักษาระบบนิเวศ 
6. ก้าหนดมาตรการ เฝูาระวัง ปูองกัน
และเตือนภัยจากพิบัติภัยด้านน้้า 

 
2.3  ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
  2.3.1 ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542 มีหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ คือ  

1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ้าเภอใจหรืออ้านาจของตัวบุคคล  
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2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักนี้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้
คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจ้าชาติ  

3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไก
การท้างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่า ย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  

4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปัญหาส้าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การแสดงป ระชามติ หรือ
อ่ืนๆ   

5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส้านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่
แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท้าของตน  

6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ้ากัดเพ่ือให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  
   

2.3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545  
มาตรา 3/1 มีจุดมุ่งหมายให้ การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การอ้านวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 
2.3.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 6 มีจุดมุ่งหมายให้การบริหารราชการบรรลุเปูาหมาย ดังต่อไปนี้ 
 1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ้าเป็น 
 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 6) ประชาชนได้รับการอ้านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่้าเสมอ 
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2.4  แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
  2.4.1 หลักธรรมาภิบาลสากล 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP 
ได้ให้นิยามค้าว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่ามีองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้ การมีส่วนร่วม 
(Participation) นิติธรรม (Rule of Law) ความโปร่งใส (Transparency) การตอบสนอง (Responsiveness) 
การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรมและไม่ละเลยบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่ม
ใดออกไปจากสังคม (Equity and Inclusiveness) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and 
Efficiency) และภาระรับผิดชอบ (Accountability) ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 United Nations Development 
Programme : UNDP ได้ทบทวนและให้นิยามใหม่ว่าเป็นเรื่องของการใช้อ้านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือจัดการกิจการของประเทศชาติบ้านเมือง รวมทั้งยังได้ก้าหนด คุณลักษณะของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลซึ่งได้น้าเรื่องแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนามนุษย์เข้ามารวมไว้ด้วย รวม 
9 ประการ ดังนี ้
       1) การมีส่วนร่วม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจทั้งโดยทางตรง
หรือผ่านทางสถาบันตัวแ ทนอันชอบธรรมของตน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสามารถเข้ามีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิง
สร้างสรรค ์
       2) นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็นธรรม และไ ม่มีการเลือกปฏิบัติ 
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 
       3) ความโปร่งใส (Transparency) ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไหลเวียนอย่างเสรีของข้อมูลข่าวสาร 
บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวข้องจะต้องสามารถเข้าถึงสถาบัน กระบวนการ และข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง ทั้งนี้
การได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้นต้องมีความเพียงพอต่อการท้าความเข้าใจและการติดตามประเมิน
สถานการณ ์
       4) การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันและกระบวนการด้าเนินงานต้องพยายามดูแลเอาใจใส่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย 
       5) การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented) มีการประสานความแตกต่างในผลประโยชน์ของ
ฝุายต่างๆ เพื่อหาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายและกระบวนการขั้นตอน
ใดๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
       6) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนต้องมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะ
หรือรักษาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน 
       7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) สถาบันและกระบวนการต้อง
สร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตรงต่อความต้องการ และขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       8) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้มีอ้านาจตัดสินใจ ไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ภาคประชาสังคมก็ตาม ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อสาธารณชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันของตน 
       9) วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) ผู้น้าและบรรดาสาธารณชนต้องมีมุมมองที่ เปิดกว้าง
และเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและการพัฒนามนุษย์ (สังคม) รวมถึงมีจิตส้านึกว่าอะไร
คือความต้องการจ้าเป็นต่อการพัฒนาดังกล่าว ตลอดจนมีความเข้าใจในความสลับซับซ้อนของบริบททาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในแต่ละประเด็นนั้น 
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  2.4.2 ธรรมาภิบาลในประเทศไทย  
         ประเทศไทยมีการน้าแนวความคิด (Corporate Social Responsibility : CSR) และการก้าหนด
มาตรฐาน ISO ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้ร่วมสร้างกระแสความรับผิดชอบต่อ
สังคมผ่านการจัดท้ากิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่ างๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงโฆษณาในเชิงสร้างสรรค์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น    
         แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) เมื่อเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยได้มีการ
บัญญัติศัพท์ไทยขึ้นมาหลายค้า อาทิเช่น ธรรมาภิบาล ประชารัฐ ธรรมรัฐ ระบบบริหารกิจการบ้านเมื องและ
สังคมท่ีดี การปกครองโดยธรรม กรอบการก้ากับดูแลที่ดี บรรษัทภิบาล เป็นต้น ซึ่งมีการตกลงโดย
คณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ให้ใช้ค้าว่าระบบการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ     
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ธรรมาภิบาลให้ความหมายไปในทางบริหารราชการเพ่ื อให้แตกต่างจาก
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ซึ่งความหมายของค้าว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ
การบริหารจัดการที่ดี คือ ระบบโครงสร้าง กระบวนการต่างๆ ที่ได้วางแนวปฏิบัติหรือวางกฎเกณฑ์
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพื่อให้ส่วนต่างๆ ข องสังคมมีการพัฒนาและอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขและเป็นธรรม    
         เนื่องจากการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกลไกภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน หรือภาคประชาชน ต่างก็เป็นองค์กรรวมในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนเป็นผู้รับประโยชน์
โดยตรง ซ่ึงเป็นหลักการที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลสากล 
 
  2.4.3 ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในภาคราชการ 
         ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในภาคราชการเกิดจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนอย่าง
รุนแรงของไทยในปี พ .ศ. 2540 ซึ่งภาควิชาการและผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่า  สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความ
หย่อนประสิทธิภาพของกลไกการบริหารกิจการบ้านเมือง การบริหารราชการ การก้าหนดนโยบายสาธารณะ 
และการทุจริตมิชอบในวงราชการ อันเป็นความรับผิดชอบของภาคราชการ ทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ้า 
ขณะเดียวกันในภาคประชาชนอันเป็นพลังส้าคัญก็มีความจ้าเป็น ที่จะต้องสร้างความตื่นตัวและรับผิดชอบต่อ
สังคมตลอดจนตระหนักในสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละฝุายเพ่ิมข้ึน ดังนั้น คณะรัฐมนตรีได้มอบให้สถาบันวิจัยเพื่อ
พัฒนาประเทศ (TDRI) ศึกษาและจัดท้าข้อเสนอแนะในการปูองกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และ
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มอบให้ส้า นักงาน ก .พ. น้าผลการศึกษาและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดท้าบันทึกเรื่อง
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
กับข้อเสนอแนะให้ออกเป็นระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2542 ต่อมาเม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2542 ได้ประกาศ ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ีพ.ศ. 2542 และเริ่มมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 
2542 ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวแรกหรือเรียกได้ว่าเป็นการวางฐานในก ารบริหารราชการแนวใหม่ จนกระท่ังได้มี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2540 บังคับใช้ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและใหบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยั่งยืนเกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
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2.5  แนวคิดทฤษฎีด้านการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล นับเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้ผู้ด้าเนินโครงการทราบ
ว่าโครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด ด้าเนินการประสบความส้าเร็จ มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติ ดตามและประเมินผล จะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส้าเร็จ จุดแข็ง 
จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด้าเนินงาน ช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมี
ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ระบบการติดตามและประเมินผลจึงมีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริ หารแผนงาน
และโครงการ เพราะใ นวงจรบริหารแผนงานและโครงการ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ
ตามแผน (Implementation) การควบคุม (Control) และการประเมินผล (Evaluation) ถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วน
ใด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดขาดประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและโครงการ
ทั้งหมด (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552)  

 
2.5.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล  (2552 ) ได้กล่าวไว้ว่า การติดตามและประเมินผล  มีค้าซึ่งมีความหมาย

เฉพาะตัวที่แยกจากกันได้ชัดเจน  แต่ในการด้าเนินงานหรือจัดกิจกรรมแล้วมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างใกล้ชิด  
จนท้าให้เกิดความสับสนอยู่เสมอ คือ ค้าว่า  ติดตาม  (Monitoring) และค้าว่า ประเมินผล (Evaluation) ทั้ง
สองค้าดังกล่าวมีวิธีท้างานที่แตกต่างกัน คือ การติดตาม เป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะต่างจากการประเมินผล ดังนี ้

1) การติดตาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฏิบัติงานตามแผน  ซึ่งมี การก้าหนดไว้แล้ว เพื่อน้าข้อมูล
มาใช้ในการตัดสินใจ  แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก้าหนดวิธีการด้าเนินงานให้
เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น จุดเน้นที่ส้าคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ก้ากับ การปฏิบัติงานของโครงการ 

2) การประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และน้าผลมา
ใช้ในการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของการด้าเนินโครงการ 

3) การติดตาม จะเกิดข้ึนในขณะที่โครงการก้าลังด้าเนินงานตามแผนที่ก้าหนดไว้ ส่วนการประเมินจะ
เกิดข้ึนในทุกขั้นตอนของโครงการ นับตั้ งแต่ก่อนตัดสินใจจัดท้าโครงการ ในขณะด้าเนินงานในช่วงระยะต่างๆ 
และเม่ือโครงการด้าเนินงานเสร็จแล้ว หรือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินโครงการ 

4) การประเมินผล บางมิติน้ามาใช้ในการประเมินความส้าเร็จของโครงการ  การว่าบรรลุวัตถุประสงค์ 
และเปูาหมายของโครงการทีต่ั้งไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง 

5) ความแตกต่างและส่วนที่ซ้้าซ้อนกันของการติดตามและประเมินผล คือ การติดตาม (Monitoring) 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ได้มีการด้าเนินการในข้ันตอนต่างๆ ของโครงการที่ก้าหนดได้
อย่างไร ข้อมูลที่ได้จะน้ามาประกอบเป็นเ ครื่องมือ ควบคุม ก้ากับ การด้าเนินงานในขณะปฏิบัติโครงการ
โดยตรง ทั้งในด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการด้าเนินงาน (Process) และด้านผลผลิต (Output) ส้าหรับ 
การประเมินผล (Evaluation) มีขอบข่ายกว้างขวาง ขึ้นอยู่ว่าจะประเมินในขั้นตอนใดของโครงการ เช่น ก่อน
เริ่มโครงกา ร ขณะด้าเนินโครงการซึ่งอาจด้าเนินการเป็นช่วง เป็นระยะต่างๆ เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน 
ทุกปี ประเมินเมื่อโครงการด้าเนินงานไประยะครึ่งโครงการ เป็นต้น หรือเป็นการประเมินผลเมื่อโครงการ
ด้าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

สมพิศ สุขแสน (2547) ได้กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง ก ารเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
เปูาหมายหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ความส้าเร็จหรือความล้มเหลวของ
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โครงการ ดังนั้นการประเมินผลจึงคล้ายกับการหาใครสักคนเอากระจกมาส่องให้เราได้เห็นหน้าตัวเองว่ามี
ข้อบกพร่องอะไรบ้าง หรือสวยงามดีแล้ว แต่ ที่ส้าคัญกระจกนั้นจะต้องมีมาตรฐาน หรือมีคุณภาพ มิเช่นนั้น
กระจกจะหลอกหน้าเราท้าให้ส่งแล้วหน้าตาดูดีกว่าตัวจริง นั่นก็คือ การประเมินผลโครงการต้องมี เครื่องมือที่
แม่นตรง (Validity) และเชื่อถือได้ (Reliability) 

โดยสรุป การติดตามและประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบคว ามก้าวหน้าของแผนงาน /โครงการ 
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน /โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่
ก้าหนดขึ้น 
 
2.6  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 2.6.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
       องค์การสหประชาชาติ (United Nation, 1975: 4) ได้ให้ความหมายข องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ว่า เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการกระท้าและเกี่ยวกับการกระท้าแล ะเกี่ยวข้องกับมวลชน ในระดับ
ต่างๆ ดังนี้  ประการแรก ในกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงตัดสนิใจเก่ียวกับจุดประสงค์ทางสังคมและการจัดสรร
ทรัพยากร และประการที่สอง ในการกระท้าโดยสมัครใจตอ่กิจกรรมและโครงการ 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526: 20) กล่าวว่า การมีส่ วนร่วม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน ได้มีส่วน
รว่มในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องตา่งๆ อันมีผลกระทบถึงตัว
ประชาชนเอง 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527 : 6) กล่าวว่า การมีส่ วนร่ วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการ ที่
รัฐบาลท้าการส่งเสริม ชักน้า  สนับสนุน การสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้ งรูปแบบส่ วนบุคคล กลุ่ มชน
สมาคม มูลนิธิ และองค์การอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่ วนร่วมในการด้า เนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่องรวมกัน 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2528 : 5) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง การที่ประชาชนเข้ามา
เกี่ยวข้องโดยการใช้ความพยายาม หรือใช้ทรัพยากรบางอย่างส่วนตน ในกิจกรรมซึ่งมุ่งสู่การพัฒนาชุมชน 

William W. Reeder (1974: 39) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง การ
มีส่วนร่วมในการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 

Erwin, William (1976) ให้แนวคิดเก่ียวกับความหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็นกระบวนการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด้าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาของตน เน้นการมีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของประชาชน ให้ความคิดสร้างสรรค์และความช้านาญของประชาชน แก้ไขปัญหา
ร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององคืกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

โดยสรุป การมีส่วนร่วม (Participation) จึงหมายถึงการที่บุคคล กลุ่มคน ชุมชน องค์กรภาครัฐ  และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมเสนอ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ ร่วมประเมินตรวจสอบ 
โครงการ /นโยบายต่างๆ ที่มีผลกระทบกับตัวประชาชนทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ทั้งนี้เป็นการสร้าง
โอกาสให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริงและพัฒนาความสามารถในการจัดการ ควบคุมการใช้และ
กระจายทรัพยากร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการด้ารงชีพของประชาชนและชุมชน 
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2.6.2 รูปแบบและข้ันตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2527: 272-273) ได้แบ่งข้ันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ ดังนี้  
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด้าเนินกิจกรรม 
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (๒๕๒๗: ๒๑๒-๒๑๓) กล่าวถึงข้ันตอนของการมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานเรื่องให้

บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายการพัฒนาที่ก้าหนดไว้ ๘ ประการ คือ 
1. ร่วมท้าการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ 
2. ร่วมคิดหรือสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาขององค์การ หรือเพ่ือสร้างสรรค์สิ่ง

ใหมท่ี่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ หรือสนองความต้องการขององค์การ 
3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจัดหรือแก้ไขและสนองความ

ต้องการขององค์การ 
4. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ้ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ร่วมการลงทุนโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน 
7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ 
8. ร่วมควบคุม ติดตามประเมินผล และร่วมบ้ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ท้าไว้ ทั้งภาครั ฐและ

เอกชน ให้เกิดประโยชน์ได้ตลอดไป 
ฉอ้าน วุฒิกรรมรักษา (2526: 16) ได้จ้าแนกการมีส่วนร่วมไว้เป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. ขั้นก้าหนดความต้องการ 
2. ขั้นวางแผนการด้าเนินการ 
3. ขั้นตัดสินใจ 
4. ขั้นด้าเนินการ 
5. ขั้นติดตามผลงาน 
ดังนั้น ในการพิจารณาถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วม สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมในการศึกษา ปัญหาและวางแผนปูองกัน  หมายถึง  การตัดสินใจว่าอะไรเป็นปัญหา

ของตนเองอะไรคือสาเหตุและจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรโดยก้าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมกันไปด้วย 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม แผนปูองกันรักษา  หมายถึง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน  

ตามวิถีทางและแนวทางและแนวทางให้เป็นไปตามโครงการ และแผนการที่ได้ก้าหนดขึ้น 
3. การมีส่วนร่วมในการบ้ารุงรักษา ซึ่งเกิดจากกิจกรรมหรือการด้าเนินงาน 
4. การมีส่วนรวมในการติดตามและประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินการท้าง านของตนเอง

และประเมินสภาพการณ์ภายนอก 
นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์  (2527: 188) รปูแบบของการมีส่วนร่วมนั้น อาจจ้าแนกได้ 3 ประการ ดังนี้                   
1. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง โดยผ่านองค์การจัดตั้งประชาชน เช่น การรวมกลุ่มเยาวชนกลุ่มต่างๆ  
2. การที่ประชาชน มีส่วนร่วมทางอ้อม โดยผ่านองค์กรผู้แทนของประชาชน เช่น กรรมการของกลุ่ม 

หรือชุมชนกรรมการกลุ่มเลี้ยงไหม กรรมการหมู่บ้าน 
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3. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้ โดยผ่านองค์กรที่ไม่ใช้ผู้แทนของประชาชน เช่น 
สถาบันหรือหน่วยงานที่เชิญชวนหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมเม่ือไรก็ได้ทุกเวลา 

ปธาน สุวรรณมงคล (2527: 83)  กล่าวว่า ชุมชนควรมีบทบาทส้าคัญใน 4 ลักษณะ ได้แก่  
1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด้าเนินงาน 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในผลประโยชน์  
4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผล 

 United Nations (๑๙๘๑) ได้รวบรวมรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้  
 1. การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง ซึ่งเป็นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันขึ้นเอง เพ่ือแก้ไข
ปัญหากลุ่มของตนเอง  โดยเน้นการกระท้าที่มิได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกซ่ึงมีรูปแบบที่เป็นเปูาหมาย 

2. การมีส่วนร่วมแบบชักน้า ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล  
เป็นรูปแบบโดยทั่วไปของประเทศท่ีก้าลังพัฒนา 

3. การมีส่วนร่วมแบบบังคับ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การด้าเนินนโยบายของรัฐบาลภายใต้การ
จัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบั งคับโดยตรง รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ผู้กระท้าได้รับผลทันที แต่จะ
ไม่ได้รับผลระยะยาว  และจะมีผลเสียคือไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในที่สุด 

 

ดังนั้น พอสรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม คือ ให้ประชาชนที่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเข้า
มามีส่วนร่วมในข้ั นตอนต่างๆ  ในการด้าเนินการพัฒนา ช่วยเหลือ สนับสนุนท้าประโยชน์ ในเรื่องต่างๆ  หรือ
กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  ร่วมด้าเนินการ  ร่วมรับผลประโยชน์  และร่วมปร ะเมินผล  เพ่ือให้
เกิดการยอมรับ และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกันทุกฝุาย   

 
2.7  แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
  2.7.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 793) ให้ความหมาย พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ 
Kotler (1941 อ้างถึงใน อิสรา ภูมาศ , 2546: 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ คือ ระดับ

ความรู้สึกของบุคคลที่เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามที่เห็นหรือเข้าใจ กับความคาดหวังของ
บุคคล 

Chaplin (1968 อ้างถึงใน ศุภชัย เหลืองสุขเจริญ , 2541: 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ  
เป็นความรู้สึกของผู้ที่มารับบริการต่อสถานบริการตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการ
ในสถานบริการต่างๆ 

 
  2.7.2 ทฤษฎีความพงึพอใจ 
 Barkley and Saylor (nd.: 84-87 อ้างถึงใน วิไลวรรณ ลีฬหาชีวะ และคณะ , 2547 :8) ได้กล่าว
ไว้ว่า ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้รับบริการ มีกระบวนการที่จะท้าให้การจัดการโครงการ
ด้าเนินงานไปอย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการนี้ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การ วางแผน 
(Planning) การด้าเนินงาน (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ดังภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 2.1 กระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้รับบริการของ Barkley and Saylor 
 

 John D. Millet (1954: 97 อ้างถึงใน รังสฤษฎ์ จิตดี, 2535: 10) ได้ให้ทัศนะไว้ว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ควรจะพิจารณาจากพฤติกรรมต่างๆ คือ 

1) การให้บริการอย่างเสมอภาค  (equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน
ภาครัฐที่มี ความเห็นว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน  ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันใน
แง่มุมของกฎหมายไม่มี การแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นปัจเจก
บุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน  

2) การให้บริการที่ตรงเวลา  (timely service) หมายถึง การให้บริการต้องมองว่าการให้บริก าร
สาธารณะ จะต้องตรงเวลาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลถ้าไม่มีการตรงเวลา  
ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน  

3) การให้บริการอย่างเพียงพอ  (ample service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะมี
จ้านวนการให้บริการ  และสถานที่ให้บริ การอย่างเหมาะสม  และมีความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่มี
ความหมายเลย  ถ้ามีจ้านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้
เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ  

4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง  (continuous service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เ ป็นไป
อย่างสม่้า เสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะ
ให้บริการหรือหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้  

5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า  (progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการ
ปรับปรุง คุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือความสามารถที่จะท้า
หน้าที่ได้มากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

Shelley (1975: 252-268) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ 
ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกทุกชนิดของมนุษย์จะตกอยู่ ในกลุ่มความรู้สึกสองแบบ 
คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ  ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะท้าให้เกิด
ความสุข  ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ  เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบ
ย้อนกลับความสุขสามารถท้าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่
สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ 

จากที่กล่าวมา พอสรุปความหมายของค้าว่า ความพึงพอใจ ได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวก
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึง่จะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ หรือความคาดหวังแล้ว 

 

การวิเคราะห์ 

การวางแผน 

การด้าเนินงาน 

การประเมินผล 
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  2.7.3 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ 
Millet (1954: 397-400 อ้างใน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547: 20) ได้กล่าวถึงความ

พึงพอใจในการบริการ (Satisfactory Service) หรือความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที ่   พึงพอใจ
หรือไม ่โดยวัดได้จาก 

1) การให้บริการอย่างเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นใคร (Equitable Service) 
2) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา (Timely Service) คือการให้บริการตามลักษณะความจ้าเป็น

รีบด่วน 
3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) คือ การบริการอย่างเพียงพอในด้านสถานที่บุคลากร 

และวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ
4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การบริการจนกว่าจะบรรลุผล 
5) การให้บริการที่มีความก้าวหน้า  (Progressive Service) คือ การพัฒนางานบริการทั้งด้านปริมาณ

และคุณภาพให้มคีวามก้าวหน้าไปเรื่อยๆ 
สาโรช ไสยสมบัติ (2534: 39) กล่าวว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจะเกิดข้ึนหรือไม่นั้น  จะต้อง

พิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์การ  ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆ  
ของแต่ละบุคคล ดังนั้นในการวัดความพึงพอใจต่อการบริการอาจกระท้าได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ 

1) การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการร้องขอหรือขอความร่วมมือ 
จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก้าหนดค้าตอบไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นค้าตอบ
อิสระ โดยค้าถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง  ๆที่หน่วยงานก้าลังให้บริการอยู ่เช่น ลักษณะของ
การให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น 

2) การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท้าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นวิธีการที่
ต้องอาศัยเทคนิคและความช้านาญพิเศษข องผู้สัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค้าถามให้ตรงกับ
ข้อเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์นับว่าเป็นวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง 

3) การสังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท้าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้โดยวิธีการสังเกต
จากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยา
ท่าทาง การพูด สีหน้า และความถ่ีของการมาขอรับบริการ เป็นต้น การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี ้ ผู้วัดจะต้อง
กระท้าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
2.8  แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 607) ให้ความหมายของค้าว่า บริการ หมายถึง ปฏิบัติรับใช้ ให้ความ
สะดวกต่างๆ ส่วนความหมายทั่วไปที่มักกล่าวถึง คือ การกระท้าท่ีเปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือหรือการ
ด้าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

สมิต สัชฌุกร (2550: 13-14) ได้กล่าวว่า การบริการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือหรือด้าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อื่นนั้น จะต้องมีหลักยึดถือปฏิบัติมิใช่ว่าการให้ความช่วยเหลือหรือการท้าประโยชน์ต่อผู้อ่ืนจะ
เป็นไปตามใจของเราผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ โดยทั่วไปหลักการให้บริการมีข้อควรค้านึงดังนี ้

๑) สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการต้องค้านึงถึงผู้รับบริการเป็นหลัก โดย
น้าความต้องการของผู้รับบริการมาเป็นข้อก้าหนดในการให้บริการแม้ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือที่เราเห็น
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ว่าดีและเหมาะ สมแก่ผู้รับบริการเพียงใด  แต่ถ้าผู้รับบริการไม่สนใจหรือไม่ให้ความส้าคัญ  การบริการนั้นก็
อาจจะไร้ค่า 

2) ท้าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ คุณภาพคือความพอใจของลูกค้าเป็นหลักเบื้องต้น เพราะฉะนั้นการ
บริการจะต้องมุ่งให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจและถือเป็นหลักส้าคัญในการประเมินผลการให้บริการ ไม่ว่าเราจะ
ตั้งใจให้บริการมากมายเพียงใดก็เป็นเพียงด้านประมาณ แต่คุณภาพของบริการวัดได้ด้วยความพอใจของลูกค้า 

๓) ปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน การให้บริการซึ่งจะสนองตอบความต้องการและความพอใจของ
ผู้รับบริการที่เห็นได้ชัดคือการปฏิบัติที่ตอ้งมีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วน เพราะหากมี
ข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องแล้วก็ยากที่จะท้าให้ลูกค้าพอใจแม้จะมีค้าขอโทษขออภัยก็ได้รับเพียงความเมตตา 

๔) เหมาะสมแก่สถานการณ์  การให้บริการที่รวดเร็วหรือให้บริการตรงตามก้าหนดเวลาเป็นสิ่งส้าคัญ  
ความล่าช้าท้าให้กา รบริการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์  นอกจากการให้บริการที่ทันต่อก้าหนดเวลาแล้ว  ยัง
ต้องพิจารณาถึงความเร่งรีบของลูกค้าและสนองตอบให้รวดเร็วก่อนก้าหนดด้วย 

๕) ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื่น  ๆการให้บริการในลักษณะใดก็ตามจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่มุ่ง
เอาแต่ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ลูกค้าและฝุายเราเท่านั้น แต่จะต้องค้านึงถึงผู้เกี่ยวข้องหลายฝุายรวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ควรยึดหลักการให้บริการว่า จะต้องระมัดระวังไม่ท้าให้เกิดผลกระทบท้าความเสียหายให้แก่บุคคล
อ่ืนๆ ด้วย 

กุลธน ธนาพงศ์ธร (2530) ได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการให้บริการที่ส้าคัญมี ๕ ประการ คือ 
๑) หลักการสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่  กล่าวคือ ประโยชน์และบริการที่

องค์การจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช้เป็นการจัดให้แก่บุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ  มิฉะนั้นแล้ว  นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สู งสุดในการเอ้ืออ้านวยประโยชน์และ
บริการแล้ว ยังไม่คุ้มค่ากับการด้าเนินงานนั้นๆ อีกด้วย 

๒) หลักความสม่้าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นๆ  ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ  มิใช่
ท้าๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติ 

๓) หลักความเสมอภาค บริการที่จัดไวน้ั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในลักษณะต่างจากกลุ่มอื่น  ๆอย่างเห็นได้ชัด 

๔) หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ 
๕) หลักความสะดว ก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย  สะดวก 

สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนักทั้งยังไม่เป็นการสร้างความยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการหรือผู้ใช้บริการมาก
จนเกินไป 

จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้น  พอสรุปความหมายได้ว่า  หลักการให้บริการที่ดีจ ะต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่  เช่น ความเสมอภาคในการให้บริการความสม่้าเสมอในการบริการ  การ
ให้บริการที่ตรงต่อเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  และต้องมีการพัฒนาระบบการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2.9  แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ 
 มณีวรรณ ตั้นไทย (2540: 27) กล่าวว่า การให้บริการสาธารณะนอกจากจะหมายถึง การให้บริการ
ของรัฐแล้ว ยังหมายถึง การที่องค์กรราชการได้กระจายสินค้าสาธารณะออกไปเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2547: 13) ได้กล่าวว่าการให้บริการสาธารณะแ ก่ประชาชน มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม มีองค์ประกอบที่ส้าคัญ 6 ส่วน คือ  

1) สถานที่และบุคคลที่ให้บริการ  
2) ปัจจัยที่น้าเข้าหรือทรัพยากร  
3) กระบวนการและกิจกรรม  
4) ผลผลิตหรือตัวบริการ  
5) ช่องทางการให้บริการ  
6) ผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ 
ประยูร กาญจนดุล (2536: 41) ได้กล่าวถึงแนวคิดของการให้บริการสาธารณะว่ามีอยู่  5 ประการที่

ส้าคัญ ดังนี้  
1) บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมอยู่ในการอ้านวยการหรือในความควบคุมของรัฐ  
2) บริการสาธารณะมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน  
3) การจดัระเบียบและวิธีด้าเนินการบริการสาธารณะย่อมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพ่ือให้เหมาะสม

กับความจ้าเป็นแห่งกาลสมัย 
4) บริการสาธารณะต้องจัดด้าเนินการอยู่เป็นนิจ และโดยสม่้าเสมอ ไม่มีการหยุดชะงัก  
5) เอกชนย่อมมีสิทธิที่ได้รับประโยชน์จากการสาธารณะเท่าเทียมกัน การบริการสาธารณะดังกล่าวนั้น 

ผู้รับบริการต้องมีความชัดเจนในนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค ์เปูาหมายที่ก้าหนดไว้ 
ดังจะกล่าวได้ตามแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล และการประเมินประสิทธิผลตามองค์กรตามทฤษฎีระบบ 
 จากความหมายของการให้บริการสาธารณะ สรุปได้ว่า คื อการสร้างความพอใจให้เกิดแก่ผู้รับบริการ 
และต้องเป็นไปด้วยความเสมอภาค ตรงต่อเวลา เพียงพอ สม่้าเสมอ ดังนั้น การที่จะวัดว่าการให้บริการ
สาธารณะบรรลุเปูาหมายหรือไม่ วิธีหนึ่งคือ การส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อเป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานที่มีหน้าที่ให้บริการว่ามีความสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้หรือไม่ เพียงใด อย่างไร 
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บทท่ี 3 

 
วิธีด้าเนินการ 

 
  การติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัยของกรมทรัพยากรน้้า มีวัตถุประ สงค์  เพ่ือส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้า ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้้า และปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบโทรมาตร ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่
ได้ใช้ประโยชน์ จากโครงการแหล่งน้้าและระบบโทรมาตร ตามโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในประเด็นด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ /
บุคลากร และคุณภาพของการให้บริการของส่วนราชการ โดยมีวิธีด้าเนินการ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        3.1.1 ประชาชน ผู้น้าชุมชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จาก โครงการให้ความ
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ของกรมทรัพยากรน้้า 
         3.1.2 เจ้าหน้าที่ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ที่ด้าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
 3.1.3 เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในการติดตามและเฝูาระวั งสถานการณ์น้้า ในสถานีที่ได้รับการซ่อมแซม
ระบบโทรมาตร 

3.1.4 ประชาชน/ผู้น้าชุมชน/ผู้รู้ ในพ้ืนที่ที่มีการติดตั้งระบบเฝูาระวังสถานการณ์น้้า (ระบบโทรมาตร 
และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ) 
 3.1.5 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการน้าเครื่องสูบน้้าไปใช้ประโยชน์เพื่อบรรเทาปัญหาน้้าท่วมขัง 
 
3.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1) การปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้า และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้้า  

 1.1) ส้ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน ผู้น้าชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพ้ืนที่โครงการฯ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดย
สุ่มโครงการที่จะเก็บข้อมูล 5% ของจ้านวนโครงการแต่ละส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค  และสุ่มจ้านวนตัวอย่าง 
5 ครัวเรือน/โครงการ รายละเอียด ดังนี้  
 



 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจ้านวนกลุ่มตัวอย่าง ของการส้ารวจความคิดเห็นและความพึ งพอใจของ ประชาชน ผู้น้า
ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีโครงการฯ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

จ้านวนโครงการ 
ที่ด้าเนินการ 

สุ่มโครงการลงพ้ืนที่ 5% ของ
จ้านวนโครงการแต่ละ สทภ. 

ก้าหนดจ้านวนตัวอย่าง  
5 ครัวเรือน/โครงการ 

จ้านวนตัวอย่าง 
ที่เก็บข้อมูลจริง 

สทภ.1 149 8 40 55 

สทภ.2 172 9 45 48 

สทภ.3 171 10 50 74 

สทภ.4 702 36 180 199 

สทภ.5 134 7 35 51 

สทภ.6 48 2 10 15 

สทภ.7 53 3 15 16 

สทภ.8 15 1 5 7 

สทภ.9 89 4 20 44 

สทภ.10 15 1 5 5 

รวม 1,548 81 405 514 

 1.2) สอบถามเจ้าหน้าที่ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ที่ด้าเนินโครงการฯ โดยให้นายช่างคุม
งานเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการละ 1 ชุด 
  2) การปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร 
 สอบถาม/สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในการติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์น้้า ในสถานีที่
ได้รับการซ่อมแซมระบบโทรมาตร และประชาชน/ผู้น้าชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพ้ืนที่ที่มีการติดตั้งระบบเฝูา
ระวังสถานการณ์น้้า (ระบบโทรมาตร และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ ) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.2 แสดงจ้านวนกลุ่มตัวอย่าง ของการสอบถาม/สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน  และประชาชน /
ผู้น้าชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในพ้ืนที่ที่มีการติดตั้งระบบเฝูาระวังสถานการณ์น้้า  

พ้ืนที่ต้ังของโครงการที่ด้าเนินการ 
จ้านวนโครงการที่เก็บข้อมูล จ้านวนตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูลได้จริง 

สทภ. ลุ่มน้้า 

สทภ.1 
ลุ่มน้้าโขงเหนือ 1 โครงการ 

1 6 
ลุ่มน้้าปิงตอนบน 3 โครงการ 

สทภ.2 ลุ่มน้้าเจ้าพระยา 13 โครงการ 5 6 

สทภ.4, สทภ.5 ลุ่มน้้าชี-มูล 10 โครงการ 3 7 

สทภ.9 ลุ่มน้้ายม-น่าน 3 โครงการ 1 10 

รวม 30 โครงการ 10 29 

หมายเหตุ : สุ่มโครงการลงพื้นที่ 1 ใน 3 ของโครงการทั้งหมาด 
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 3.2.2 ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต  
 ข้อมูลผลการด้าเนินงานจา กหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน การช่วยเหลือประชาชนและจัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง และการปรับปรุงน้้าเน่าเสีย 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

3.3.1 การปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้า และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้้า 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชุดค้าถาม ดังนี้ 
 1) แบบสอบถามส้าหรับประชาชน ผู้น้าชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ที่ได้รับประโยชน์ จาก

โครงการฯ แบ่งข้อค้าถามเป็น 8 ตอน ดังนี้ 
 (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพในครัวเรือน 
อาชีพหลักของครัวเรือน  
 (2) ข้อมูลด้านแหล่งน้้าในพ้ืนที่ชุมชน 
 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการดูแลแหล่งน้้าให้เกิดประสิทธิภาพ  
 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากโครงการด้านแหล่งน้้า  
                    (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการด้านแหล่งน้้า 
 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการได้รับบริการด้านแหล่งน้้า 
 (7) ข้อมูลความคิดเห็นที่มีผลกระทบในเบื้องต้น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 (8) ข้อมูลความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด้าเนินงานของกรมทรัพยากรน้้า  ด้าน
การจัดท้าโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้าฯ 
 2) แบบส้ารวจความคิดเห็น และสภาพโครงการด้านแหล่งน้้า ส้าหรับ เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน้้า ประกอบด้วยข้อค้าถามส่วนต่างๆ ดังนี้ 
  (1) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ เช่น งบประมาณ ระยะเวลาด้าเนินโครงการ ความ
เหมาะสมของพ้ืนที่โครงการ ปริมาณน้้าต้นทุน จ้านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์  
  (2) คุณภาพน้้าของโครงการ 
 (3) ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสนับสนุนการดูแลแหล่งน้้าให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
  (4) ความคิดเห็นด้านโครงสร้าง/สภาพโครงการ   
  (5) การใช้ประโยชน์จากโครงการ 
 

3.3.2 การปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร 
 แบบสอบถาม เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน/ผู้น้าชุมชน/ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในพ้ืนที่ที่มีการติดตั้ง
ระบบโทรมาตร และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ ประกอบด้วยข้อค้าถามส่วนต่างๆ ดังนี้  
 (1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ที่มีระบบโทรมาตร (Telemetering) และระบบ
ส่งสัญญาณด้วยภาพ (CCTV) 
 (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระบบโทรมาตร (Telemetering) และระบบส่งสัญญาณด้วย
ภาพ (CCTV) ของกรทรัพยากรน้้า 
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 (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในพ้ืนที่ เกี่ยวกับ ระบบโทรมาตร (Telemetering) 
และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ (CCTV) ของกรทรัพยากรน้้า  
 (4) ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด้าเนินงานด้านระบบโทรมาตร(Telemetering) 
และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ (CCTV) ของกรมทรัพยากรน้้า 
 

3.3.3 การช่วยเหลือประชาชนและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง และการ
ปรับปรุงน้้าเน่าเสีย 

ข้อมูลผลการด้าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน การช่วยเหลือประชาชนและจัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง และการปรับปรุงน้้าเน่าเสีย 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.1 การปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้า และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้้า 

เจ้าหน้าที่ส้า นักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า และเจ้าหน้าที่ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค เป็นผู้เก็บ
ข้อมูล โดยการส้ารวจภาคสนาม (Field Survey) ด้วยตนเอง ซึ่งแจกจ่ายแบบสอบถามจ้านวน  514 ชุด ได้
กลับมา 514 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 3.4.2 การปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร 

เจ้าหน้าที่ส้านักนโยบา ยและแผนทรัพยากรน้้า และเจ้าหน้าที่ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค เป็นผู้เก็บ
ข้อมูล โดยการส้ารวจภาคสนาม (Field Survey) ด้วยตนเอง ซึ่งแจกจ่ายแบบสอบถามจ้านวน  29 ชุด ได้
กลับมา 29 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 100) 

3.4.3 การช่วยเหลือประชาชนและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า ท่วมขัง และการ
ปรับปรุงน้้าเน่าเสีย 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการเครื่องสูบน้้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีต่างๆ เป็นผู้ให้ข้อมูล
ผลการด้าเนินงาน 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1 การแปลผลข้อมูล  
 เป็นการแปลงค้าตอบที่ได้จากแต่ละประเด็นย่อยเป็นคะแนน มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
 

ระดับความคิดเห็น ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ร่วม ไม่พึงพอใจ 0 
น้อย น้อย น้อย 1 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 2 
มาก มาก มาก 3 

 น้ามาจัดกลุ่มระดับ โดยพิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่  จะให้คะแนน
กลุ่มเปูาหมายตัวอย่างแบ่งระดับออกเป็น ๓ ชั้น เพ่ือพิจารณาเป็นเกณฑ์ จากคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่้าสุด = ๓ – ๐ = ๑.๐๐ 
                               จ้านวนชั้น                 ๓ 
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      เกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนน ชั้นของเกณฑ์ เป็นดังนี้ 
ช่วงของค่าเฉลี่ย ความหมายของค่าเฉลี่ย 
๐.๐๐ – ๑.๐๐ อยู่ในระดับน้อย 
๑.๐๑ – ๒.๐๐ อยู่ในระดับปานกลาง 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ อยู่ในระดับมาก 

  

การวัดเกณฑ์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านต่าง ๆ ไว้ 3 ระดับคะแนน มีน้้าหนักคะแนน
1,๐ และ -1 ตามล้าดับ เมื่อแบ่งชั้นข้อมูลเป็น 3 ชั้น ดังนี้ 
                                

ระดับน้้าหนักคะแนน  ค้าตอบ 
-1 ความคิดเห็นว่า น้อยลง 
0 ความคิดเห็นว่า เท่าเดิม 
1  ความคิดเห็นว่า ดีขึ้น/เพ่ิมข้ึน 

 

           น้ามาจัดกลุ่มระดับ โดยพิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่ จะให้คะแนน
กลุ่มเปูาหมายตัวอย่างแบ่งระดับออกเป็น ๓ ชั้น เพ่ือพิจารณาเป็นเกณฑ์ จากคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

              คะแนนสูงสุด – คะแนนต่้าสุด = 1 –(-๑) = ๐.33 
                           จ้านวนชั้น                ๓ 
       

เกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนน ชั้นของเกณฑ์ เป็นดังนี้ 
 

ช่วงของค่าเฉลี่ย ความหมายของค่าเฉลี่ย 
(-1.๐๐) – (-๐.33) ผลกระทบน้อย 

       (-0.34) – (๐.33) ผลกระทบเท่าเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง 
(0.34) – (1.๐๐) ผลกระทบดีขึน้/เพ่ิมข้ึน 

            

การวัดเกณฑ์ระดับโครงสร้าง และสภาพของโครงการ ค้านวณไว้ 3 ระดับคะแนน มีน้้าหนักคะแนน
3,2 และ 1 ตามล้าดับ เมื่อแบ่งชั้นข้อมูลเป็น 3 ชั้น ดังนี้ 
 

ระดับน้้าหนักคะแนน ค้าตอบ 
1 ความคิดเห็นว่า ช้ารุด 
2 ความคิดเห็นว่า ใช้ได้ 
3 ความคิดเห็นว่า สภาพดี 

  
           น้ามาจัดกลุ่มระดับ โดยพิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่ จะให้คะแนน
กลุ่มเปูาหมายตัวอย่างแบ่งระดับออกเป็น ๓ ชั้น เพ่ือพิจารณาเป็นเกณฑ์ จากคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่้าสุด = ๓ – 1 = ๐.66 
                               จ้านวนชั้น                   ๓ 
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เกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนน ชั้นของเกณฑ์ เป็นดังนี้ 
 

ช่วงของค่าเฉลี่ย ความหมายของค่าเฉลี่ย 
1.๐๐ – ๑.66 ความคิดเห็นว่า ช้ารุด 
๑.67 – ๒.33            ความคิดเห็นว่า ใช้ได้ 
๒.34 – ๓.๐๐   ความคิดเห็นว่า สภาพดี 

  
3.5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เช่น ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบส้ารวจ และข้อค้าถามปลายเปิด ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)  

 
3.5.3 ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลที่เกี่ยวข้อง 
 1) ข้อมูลรายงานการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อ

แก้ไขพัฒนาน้้าท่วมขังและการปรับปรุงน้้าเน่าเสีย ส้านักบริหารจัดการน้้า กรมทรัพยากรน้้า 
 2) ข้อมูล สรุปรายงานควมคืบหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ 

ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปีงบประมาณ 2554-2555 ตลอดระยะเวลาการ
ด้าเนินงานในปีงบประ มาณ พ .ศ. 2555 โดยคณะผู้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเครือข่ายรวม 19 
มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี ส้านักงบประมาณ 
กระทรวงการคลัง 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

  การติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียว ยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัยของกรมทรัพยากรน้้า ผลการศึกษา ประกอบด้วย 

4.1 ผลการส้ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ ประชาชน ผู้น้าชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพ้ืนที่โครงการแหล่งน้้า  

4.2 ผลการส้ารวจความคิดเห็น และข้อมูลสภาพโครงการแหล่งน้้า จากเจ้าหน้าที่ โครงการ (ช่าง
ควบคุมงาน) 

4.3 ผลการสอบถาม สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน /ประชาชน/ผู้น้าชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ใน
พ้ืนที่ที่มีการติดตั้งระบบโทรมาตร และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ 

4.4 ผลการด้าเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหา น้้า
ท่วมขัง และการปรับปรุงน้้าเน่าเสีย 

4.5 ข้อมูลสรุปผลการศึกษา การติดตามประเมินผลโครงการฯ ของที่ปรึกษา ภายใต้การสนับสนุน
ของส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี (โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเครือข่าย) 

รายละเอียดผลการศึกษาด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

4.1 ผลการส้ารวจควา มคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน ผู้น้าชุมชน และผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่โครงการแหล่งน้้า   
  4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการส้ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพหลัก
ของครัวเรือน และการรู้จักกรมทรัพยากรน้้าก่อนมีโครงการ เป็นดังนี้  

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย มากที่สุด ร้อยละ 63.6 รองลงมา เป็นเพศหญิง ร้อยละ 36.4 
กลุ่มตัวอย่างมีอายุมากกว่า 56 ปี มากที่สุด ร้อยละ 38.3 รองลงมา มีอายุระหว่าง 46-55 ปี ร้อยละ 

34.2 อายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 20.2 อายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 6.0 และอายุระหว่าง 18-25 ป ี
ร้อยละ 1.3 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 52 ปี 
 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาระดับ ประถมศึกษา  มากที่สุด ร้อยละ  64 .4 รองลงมา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 14.8 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. ร้อยละ 12.5 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
ร้อยละ 3.3 และระดับ ปวส./ปวท./อนุปริญญา และไม่ได้เรียนหนังสือ เท่ากัน ร้อยละ 2.5  
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นประชาชนทั่วไป ร้อยละ 70.2 และเป็นผู้น้าชุมชน ร้อยละ 29.8 โดยที่ประชาชน
ทั่วไป มีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน มากที่สุด ร้อยละ 56.5 รองลงมา เป็นคู่สมรสหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 
26.6 และเป็นสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 16.9 และผู้น้าชุมชน มีสถานภาพเป็นก้านัน /ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน มากที่สุด ร้อยละ 51.0 รองลงมา เป็นกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ 20.2 เป็นนายก อบต ./รอง
นายก อบต./สมาชิก อบต. ร้อยละ 18.3 และเป็นผู้น้าเครือข่ายต่างๆ ร้อยละ 10.5 

กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพเกษตรกร (เช่น ท้านา ไร่อ้อย ไร่มันส้าปะหลัง ไร่ข้าวโพด เพาะเห็ด ท้า
สวนยาง สวนปาล์ม ปลูกหอม กระเทียม สวนผัก สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ) มากที่สุด ร้อยละ 85.8 รองลงมา



 

ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 6.2 ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว ร้อยละ 5.2 พนักงานเอกชน ร้อยละ 2.2 และ
รับจ้างในภาคการเกษตร ร้อยละ 0.6 

ก่อนจะมีโครงการนี้ กลุ่มตัวอย่างรู้จักกรมทรัพยากรน้้า (เช่น จากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ การ
จัดประชุมเวทีชาวบ้าน เคยเข้าอบรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาแหล่งน้้า การจัดการน้้าท่วม การ ขุดลอกแหล่งน้้า /
ปรับปรุงแหล่งน้้า การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน การขุดเจาะบ่อบาดาล ในชุมชน /หมู่บ้าน ฯลฯ) ร้อยละ 
51.8 รองลงมา ไม่รู้จักกรมทรัพยากรน้้า ร้อยละ 48.2  

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.1  
 

ตารางท่ี 4.๑ แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 327 63.6 
 หญิง 187 36.4 
 รวม 514 100.0 
อาย ุ(X  = 52 ปี)   
 อายุ 18-25 ปี 6 1.3 
 อายุ 26-35 ปี 31 6.0 
 อายุ 36-45 ปี 104 20.2 
 อายุ 46-55 ปี 176 34.2 
 อายุมากกว่า 56 ปี 197 38.3 
 รวม 514 100.0 
ระดบัการศึกษา   
 ไม่ได้เรียนหนังสือ   13 2.5 
 ประถมศึกษา   331 64.4 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 76 14.8 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 64 12.5 
 ปวส./ปวท./อนุปริญญา    13 2.5 
 ปริญญาตรี ขึ้นไป 17 3.3 
 รวม 514 100.0 
สถานภาพในครัวเรือน   
 ผู้น้าในชุมชน  (29.8) 
 - นายก อบต./ทต. รองนายก อบต./ทต. สมาชิก อบต./ทต. 28 18.3 
 - ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 78 51.0 
 - กรรมการในหมู่บ้าน 31 20.2 
 - ผู้น้าเครือข่าย 16 10.5 
 รวม 153 100.0  
 ประชาชนท่ัวไป  (70.2) 
 - หัวหน้าครัวเรือน 204 56.5 
 - คู่สมรสหัวหน้าครัวเรือน 96 26.6 
 - สมาชิกในครัวเรือน 61 16.9 
 รวม 361 100.0  
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ตารางท่ี 4.๑ (ต่อ)  
 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพหลักของครัวเรือน (เลือก 1 อาชีพ)   
 เกษตรกร  441 85.8 
 รับจ้างในภาคการเกษตร 3 0.6 
 รับจ้างท่ัวไป 31 6.2 
 ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว 26 5.2 
 พนักงานเอกชน 11 2.2 
 รวม 514 100.0 
ก่อนจะมีโครงการเคยรู้จักกรมทรัพยากรน้้าหรือไม่   
 รู้จัก  266 51.8 
 ไม่รู้จัก 248 48.2 
 รวม 514 100.0 
 
 4.1.2  ข้อมูลด้านแหล่งน้้าในชุมชน  
 ผลการส้ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับ ข้อมูลด้านแหล่งน้้าใ นชุมชน  ในด้านแหล่งน้้า
บริโภค (น้้ากิน) ความเพียงพอของน้้าบริโภค แหล่งน้้าอุปโภค (น้้าใช้)  ความเพียงพอของน้้าอุปโภค แหล่งน้้า
เพ่ือการเกษตร ความเพียงพอของน้้าเพ่ือการเกษตร ปัญหาด้านคุณภาพน้้า การประสบปัญหา ขาดแคลนน้้า /
น้้าหายาก/ภัยแล้ง การประสบปัญหาน้้าท่วม/น้้าหลาก เป็นดังนี้ 
 น้้าส้าหรับบริโภค (น้้าดื่ม) 

กลุ่มตัวอย่างมีน้้าส้าหรับการบริโภค เพียงพอ ร้อยละ 59.1 รองลงมา ไม่เพียงพอ ร้อยละ 40.9 โดย
ที่กลุ่มตัวอย่างใช้น้้าส้าหรับการบริโภคจากน้้าฝน มากที่สุด ร้อยละ  37.0 รองลงมาใช้น้้าจากประปา/ประปา
หมู่บ้าน ร้อยละ 22.1 อ่ืนๆ (เช่น ซื้อน้้าขวด ซื้อน้้า ถัง) ร้อยละ 20.6 บ่อน้้าตื้น ร้อยละ 9.8 บ่อน้้าบาดาล 
ร้อยละ 5.0 แหล่งน้้าธรรมชาติ (ล้าคลอง/สระ/หนอง/บึง/ล้าห้วย) ร้อยละ 4.5 อ่างเก็บน้้า/ฝายทดน้้า ร้อยละ 
0.6 และระบบชลประทาน/ส่งน้้า ร้อยละ 0.3 
 น้้าส้าหรับอุปโภค (น้้าใช้) 

กลุ่มตัวอย่างมีน้้าส้าหรับการบริโภค เพียงพอ ร้อยละ 60.3 รองลงมา ไม่เพียงพอ ร้อยละ 39.7 โดย
ทีก่ลุ่มตัวอย่างใช้น้้าส้าหรับการอุปโภคจากประปา/ประปาหมู่บ้าน มากท่ีสุด ร้อยละ 47.5 รองลงมาใช้น้้าจาก
แหล่งน้้าธรรมชาติ (ล้าคลอง/สระ/หนอง/บึง/ล้าห้วย) ร้อยละ 15.7 น้้าฝน ร้อยละ 13.2 บ่อน้้าบาดาล ร้อยละ 
11.6 บ่อน้้าตื้น ร้อยละ 8.8 อ่างเก็บน้้า/ฝายทดน้้า ร้อยละ 2.0 อ่ืนๆ ร้อยละ 0.8 และระบบชลประทาน/ส่งน้้า 
ร้อยละ 0.4  
 น้้าส้าหรับการเกษตร 

กลุ่มตัวอย่างมีน้้าส้าหรับการเกษตร ไม่เพียงพอ ร้อยละ 69.3 รองลงมา เพียงพอ ร้อยละ  30.7 โดย
ที่กลุ่มตัวอย่างใช้น้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติ (ล้าคลอง /สระ /หนอง /บึง/ล้าห้วย ) มากที่สุด ร้อยละ  43.2 
รองลงมาใช้น้้าจากน้้าฝน ร้อยละ 31.6 อ่างเก็บน้้า/ฝายทดน้้า ร้อยละ 14.6 ระบบชลประทาน/ส่งน้้า ร้อยละ 
2.9 บ่อน้้าบาดาล ร้อยละ 2.4 ประปา/ประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 2.2 บ่อน้้าตื้น ร้อยละ 2.0 และอ่ืนๆ ร้อยละ 
1.1 
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 ปัญหาคุณภาพน้้า 
กลุ่มตัวอยา่งในพ้ืนทีไ่ม่มีปัญหาคุณภาพน้้า ร้อยละ 69.5 และมีปัญหาคุณภาพน้้า ร้อยละ 30.5 โดย

ที่กลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาคุณภาพน้้า มีปัญหาในเรื่องความขุ่น (มีตะกอน ) มากที่สุด ร้อยละ 48.0 รองลงมา  
เรื่องอ่ืนๆ (เช่น น้้ากร่อย น้้าเค็ม มีน้้าปนเปื้อนสารเคม)ี ร้อยละ 23.5 เรื่องกลิ่น (กลิ่นเหม็น กลิ่นโคลน) ร้อยละ 
16.5 และเรื่องสี (สีเหลือง สีแดง สีน้้าตาลเข้ม สีสนิม สีขุ่นขาว) ร้อยละ 12.0  
 ปัญหาขาดแคลนน้้า/น้้าหายาก/ภัยแล้ง 

กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ประสบ ปัญหาขาดแคลนน้้า/น้้าหายาก/ภัยแล้ง เป็นประจ้าทุกปี มากที่สุด ร้อย
ละ 55.8 รองลงมา ประสบปัญหาขาดแคลนน้้าฯ นานๆ ครั้ง (2-3ปี/ครั้ง) ร้อยละ 27.8 ไม่ประสบปัญหาฯ 
ร้อยละ 10.2 และประสบปัญหาขาดแคลนน้้าฯ บ่อยครั้ง (ปีหนึ่งเกิดขึ้นหลายครั้ง) ร้อยละ 6.2 

ปัญหาน้้าท่วม/น้้าหลาก 
กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ไม่ประสบปัญหา น้้าท่วม/น้้าหลาก มากที่สุด ร้อยละ 41.2 รองลงมา  ประสบ

ปัญหาน้้าท่วม/น้้าหลาก นานๆ ครั้ง (2-3 ปี/ครั้ง) ร้อยละ 32.5 ประสบปัญหาน้้าท่วม/น้้าหลาก เป็นประจ้า
ทุกปี ร้อยละ 26.1 และประสบปัญหาน้้าท่วม/น้้าหลาก บ่อยครั้ง (ปีหนึ่งเกิดขึ้นหลายครั้ง) ร้อยละ 0.2 

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.2  
 
ตารางท่ี 4.๒ แสดงข้อมูลด้านแหล่งน้้าในชุมชน  
 

ข้อมูลด้านน้้าในชุมชน จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ความเพียงพอของน้้าส้าหรับบริโภค (น้้าด่ืม)   
 เพียงพอ 304 59.1 
 ไม่เพียงพอ 210 40.9 
 รวม 514 100.0 
น้้าส้าหรับบริโภค (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 น้้าฝน 296 37.1 
 ประปา/ประปาหมู่บ้าน 177 22.1 
 แหล่งน้้าธรรมชาติ : ล้าคลอง/สระ/หนอง/บึง/ล้าห้วย 35 4.5 
 บ่อน้้าตื้น 78 9.8 
 น้้าบาดาล 39 5.0 
 อ่างเก็บน้้า/ฝายทดน้้า 5 0.6 
 ระบบชลประทาน/ระบบส่งน้้า 2 0.3 
 อื่นๆ (ซื้อน้้าขวด) 169 20.6 
ความเพียงพอของน้้าส้าหรับอุปโภค (น้้าใช้)   
 เพียงพอ 310 60.3 
 ไม่เพียงพอ 204 39.7 
 รวม 514 100.0 
น้้าส้าหรับอุปโภค (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 น้้าฝน 105 13.2 
 ประปา/ประปาหมู่บ้าน 378 47.5 
 แหล่งน้้าธรรมชาติ : ล้าคลอง/สระ/หนอง/บึง/ล้าห้วย 125 15.7 
 บ่อน้้าตื้น 70 8.8 
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ตารางท่ี 4.๒ (ต่อ)  
 

ข้อมูลด้านน้้าในชุมชน จ้านวน (คน) ร้อยละ 
 น้้าบาดาล 92 11.6 
 อ่างเก็บน้้า/ฝายทดน้้า 16 2.0 
 ระบบชลประทาน/ระบบส่งน้้า 3 0.4 
 อื่นๆ 6 0.8 
ความเพียงพอของน้้าส้าหรับการเกษตร   
 เพียงพอ 158 30.9 
 ไม่เพียงพอ 356 69.3 
 รวม 514 100.0 
น้้าส้าหรับการเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 น้้าฝน 255 31.6 
 ประปา/ประปาหมู่บ้าน 18 2.2 
 แหล่งน้้าธรรมชาติ : ล้าคลอง/สระ/หนอง/บึง/ล้าห้วย 349 43.2 
 บ่อน้้าตื้น 16 2.0 
 น้้าบาดาล 19 2.4 
 อ่างเก็บน้้า/ฝายทดน้้า 118 14.6 
 ระบบชลประทาน/ระบบส่งน้้า 23 2.9 
 อื่นๆ  9 1.1 
ปัญหาด้านคุณภาพน้้า    
 ไม่มีปัญหา 357 69.5 
 มีปัญหา 157 30.5 
 รวม 514 100.0 
มีปัญหาคุณภาพน้้าในเรื่อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 ความขุ่น 96 48.0 
 ส ี 24 12.0 
 กลิ่น 33 16.5 
 อื่นๆ 49 23.5 
ปัญหาขาดแคลนน้้า/น้้าหายาก/ภัยแล้ง    
 ไม่มีปัญหา 52 10.2 
 มีปัญหา นานๆ ครั้ง (2 – 3 ปีต่อครั้ง) 143 27.8 
 มีปัญหา เป็นประจ้าทุกปี 287 55.8 
 มีปัญหา บ่อยครั้ง (ปีหนึ่งเกิดขึ้นหลายครั้ง) 32 6.2 
 รวม 514 100.0 
ปัญหาน้้าท่วม/น้้าหลาก   
 ไม่มีปัญหา 212 41.2 
 มีปัญหา นานๆ ครั้ง (2 – 3 ปีต่อครั้ง) 167 32.5 
 มีปัญหา เป็นประจ้าทุกปี 134 26.1 
 มีปัญหา บ่อยครั้ง (ปีหนึ่งเกิดขึ้นหลายครั้ง) 1 0.2 
 รวม 514 100.0 
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 4.1.3  ความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการดูแลแหล่งน้้าให้เกิดประสิทธิภาพ 
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการดูแลแหล่งน้้าให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  (1)  ด้านการให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้า เพื่อการจัดการน้้าพ้ืนที่โครงการ  
  กลุ่มตัวอย่างตอ้งการให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้าฯ ร้อยละ 80.5 เนื่องจากขณะนี้กรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลยังไม่
มีกลุ่มผู้ใช้น้้า  รองลงมา ไมต่้องการใหม้ีกลุ่มผู้ใช้น้้า ร้อยละ 19.5 เนื่องจากประชาชนในชุมชนยังไม่เคยพูดคุย
เรื่องกลุ่มผู้ใช้น้้าอย่างเป็นทางการ และบางพ้ืนที่มีกลุ่มผู้ใช้น้้าอยู่แล้ว 

 (2)  ด้านความต้องการได้รับความรู/้ข้อแนะน้า/การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบ้ารุงรักษา/ดูแลแหล่งน้้า 
 กลุ่มตัวอย่างต้องการได้รับความรู/้ข้อแนะน้า/การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบ้ารุงรักษา/ดูแล แหล่งน้้า 

ร้อยละ 93.2 เพราะจะได้เป็ นประโยชน์กับคนชุมชน  รองลงมา ไม่ต้องการ  ร้อยละ 6.8 เนื่องจาก มีการให้
ความรู้สม่้าเสมออยู่แล้ว บางพื้นที่มีกิจกรรม เช่น การปล่อยปลา และมีการดูแลกันเองอยู่แล้ว 
  (3)  ด้านองค์กรมีส่วนในการก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งน้้า  
 กลุ่มตัวอย่างต้องการให้องค์กรมีส่วนในการก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบดู แลแหล่งน้้า เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มากที่สุด ร้อยละ 44.2 เพราะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นท่ี ใกล้ชิดประชาชน  รองลงมา เครือข่าย
ภาคประชาชน ร้อยละ 31.1 โดยที่บางชุมชนมีการดูแล/บริหารจัดการอยู่ก่อนแล้วจึงอยากให้พ้ืนที่ดูแลกันเอง  
ประชาชนในพื้นท่ีสามารถดูแลและ พูดคุยกันเองได้  และต้องการ กรมทรัพยากรน้้า  ร้อยละ 24.7 เนื่องจาก
เป็นองค์กรที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการน้้าอยู่แล้ว  มีความรู้ความสามารถในการแนะน้าให้ความรู้กับ
ชาวบ้านได้ 

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงร้อยละของความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการดูแลแหล่งน้้าให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

ความคิดเห็น จ้านวน (คน) ร้อยละ 
1. ด้านการให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้า เพ่ือการจัดการน้้าพ้ืนที่โครงการ   
 ต้องการให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้า 414 80.5 
 ไม่ต้องการให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้า 100 19.5 
 รวม 514 100.0 
2. ด้านความต้องการให้ความรู้/ข้อแนะน้าฯ   
 ต้องการ 479 93.2 
 ไม่ต้องการ 35 6.8 
 รวม 514 100.0 
3. ด้านองค์กรมีส่วนในการก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งน้้า   
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 227 44.2 
 กรมทรัพยากรน้้า 127 24.7 
 เครือข่ายภาคประชาชน 160 31.1 
 รวม 514 100.0 
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4.1.4  การใช้ประโยชน์จากโครงการแหล่งน้้า 
ผลการส้ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากโครงการแหล่งน้้า ใน

ภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าโครงการแหล่งน้้าใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการ อยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.49  (หรือใช้ประโยชน์ได้ระดับมากและปานกลาง  ร้อยละ 90.1) โดยที่โครงการนี้ สามารถใช้น้้า
เพ่ือการเกษตร (เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง) ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.46 รองลงมา ช่วยแก้ไขปัญหา ขาดแคลน
น้้า/ภัยแล้งได ้ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.21 ช่วยแก้ไขปัญหาน้้าท่วม/น้้าหลากได้ ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.70 
ใช้เพื่ออุปโภค (น้้าใช้) ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.27 ใช้เพื่อบริโภค (น้้าดื่ม) ระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 0.65 และ
ใช้น้้าเพ่ือธุรกิจ  (อุตสาหกรรมในครัวเรือน ท่องเที่ยว ฯลฯ ) ระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 0.50 โดยแยกรายละเอียด
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า โครงการแหล่งน้้าไมส่ามารถใช้น้้าเพื่อบริโภค (น้้าดื่ม) ได ้มากที่สุด ร้อยละ 
66.9 และสามารถใช้ได้ในระดับปานกลาง ร้อยละ 17.9 ระดับน้อย ร้อยละ 8.2 และระดับมาก ร้อยละ 7.0 
 2. กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า โครงการแหล่งน้้าไมส่ามารถใช้น้้าเพื่ออุปโภค (น้้าใช)้ ได ้มากที่สุด ร้อยละ 
44.7 และสามารถใช้ได้ในระดับมาก ร้อยละ 24.0 ระดับปานกลาง ร้อยละ 23.5 และระดับน้อย ร้อยละ 7.8 
 3. กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า โครงการแหล่งน้้าสามารถ ใช้น้้าเพ่ือการเกษตร (เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ 
ประมง ฯลฯ) ได ้ระดับมาก มากที่สุด ร้อยละ 61.5 รองลงมา ระดับปานกลาง ร้อยละ 26.8 ระดับน้อย ร้อยละ 
7.4 และไมส่ามารถใช้น้้าเพ่ือการเกษตรได้ ร้อยละ 4.3 

4. กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าโครงการแหล่งน้้า ไม่สามารถใช้น้้าเพื่อธุรกิจ (อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
ท่องเที่ยว ฯลฯ ) ได้ ร้อยละ  69.3 และสามารถใช้ได้ในระดับน้อย ร้อยละ 15.2 ระดับปานกลาง ร้อยละ  
11.5 และระดับมาก ร้อยละ 4.0 

5. กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าโครงการแหล่งน้้าสามารถช่วยแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้้า /ภัยแล้งได้  
ระดับมาก มากที่สุด ร้อยละ  42.2 รองลงมา ระดับปานกลาง ร้อยละ  40.7 ระดับน้อย ร้อยละ  12.6 และ
เห็นว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ร้อยละ 4.5 

6. กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าโครงการแหล่งน้้าสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้้าท่วม/น้้าหลากได้ ระดับ
ปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ 31.7 รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 31.5 ระดับน้อย ร้อยละ 12.3 และเห็นว่าไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ ร้อยละ 24.5  

7. กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า โครงการแหล่งน้้าสามารถ ใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการ ระดับมาก 
มากที่สุด ร้อยละ  60.5 รองลงมา ระดับปานกลาง ร้อยละ 29.6 ระดับน้อย ร้อยละ 8.5 และไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ตรงความต้องการ ร้อยละ 1.4 

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงร้อยละของการใช้ประโยชน์จากโครงการแหล่งน้้า 
 
 
ที ่

 
การใช้ประโยชน์ฯ 

ร้อยละ (จ้านวน) ค่า 
เฉลี่ย 
(X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มารฐาน 
(S.D.) 

ผลการ
วิเคราะห ์
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่
สามารถ
ใช้ได้ 

รวม 

1. ใช้เพื่อบริโภค (น้้าดื่ม) 32 
(7.0) 

92 
(17.9) 

42 
(8.2) 

344 
(66.9) 

514 
(100.0) 

0.65 1.00 น้อย 

2. ใช้เพื่ออุปโภค (น้้าใช้) 123 
(24.0) 

121 
(23.5) 

40 
(7.8) 

230 
(44.7) 

514 
(100.0) 

1.27 1.25 ปานกลาง 

3. ใช้เพื่อการเกษตร (เพาะปลูก 
เลี้ยงสัตว์ ประมง ฯลฯ) 

316 
(61.5) 

138 
(26.8) 

38 
(7.4) 

22 
(4.3) 

514 
(100.0) 

2.46 0.81 มาก 

4. ใช้น้้าเพื่อธุรกิจ (อุตสาหกรรม
ในครัวเรือน ท่องเที่ยว ฯลฯ) 

21 
(4.0) 

59 
(11.5) 

78 
(15.2) 

356 
(69.3) 

514 
(100.0) 

0.50 0.85 น้อย 

5. แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า/ภัย
แล้ง 

217 
(42.2) 

209 
(40.7) 

65 
(12.6) 

23 
(4.5) 

514 
(100.0) 

2.21 0.83 มาก 

6. แก้ไขปัญหาน้้าท่วม/น้้า
หลาก 

162 
(31.5) 

163 
(31.7) 

63 
(12.3) 

126 
(24.5) 

514 
(100.0) 

1.70 1.15 ปานกลาง 

7. สามารถใช้ประโยชน์ได้ตรง
ความต้องการ 

311 
(60.5) 

152 
(29.6) 

44 
(8.5) 

7 
(1.4) 

514 
(100.0) 

2.49 0.71 มาก 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 0.00-1.00 = ระดับน้อย, 1.01-2.00 = ระดับปานกลาง, 2.01-3.00 = ระดับมาก  
 
 4.1.5  การมีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการด้านแหล่งน้้า 
 ผลการส้ารวจความคิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่างต่อการมีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการด้านแหล่งน้้า ใน
ภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ส่วนร่วมในการรับรู้โครงการ  ระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 2.05  รองลงมา ด้านการมี
ส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.77 ด้านการมีส่วนร่วมในการเสียสละ /จิตอาสา 
(เช่น ร่วมดูแลบ้ารุงรักษา ) ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.76 ด้านการมีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการ ระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.61 และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงาน ระดับปานกล าง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 รายละเอียดด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการรับรู้โครงการ ระดับปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ 40.1 รองลงมา 
ระดับมาก ร้อยละ 37.4 ระดับน้อย ร้อยะ 12.5 และไม่ได้มีส่วนร่วม ร้อยละ 10.0 
 2. กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ระดับปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ 36.6 
รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 29.5 ไม่ได้มีส่วนร่วม ร้อยละ 19.1 และระดับน้อย ร้อยะ 14.8 
 3. กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการ ระดับปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ 31.3 รองลงมา 
ระดับมาก ร้อยละ 26.5 ระดับน้อย ร้อยละ 19.2 และไม่ได้มีส่วนร่วม ร้อยละ 23.0  
 4. กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม ในการเสียสละ /จิตอาสา (เช่น ร่วมดูแลบ้ารุงรักษา ) ระดับปานกลาง มาก
ที่สุด ร้อยละ 38.1 รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 29.8 ระดับน้อย ร้อยละ 10.3 และไม่ได้มีส่วนร่วม ร้อยละ 
21.8  
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 5. กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการติดต ามตรวจสอบ ระดับปานกลาง มากท่ีสุด ร้อยละ 33.3 
รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 21.7 ระดับน้อย ร้อยะ 19.5 และไม่ได้มีส่วนร่วม ร้อยละ 25.5 

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงร้อยละของการมีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการด้านแหล่งน้้า 
 
ที่ การมีส่วนร่วม ระดับความพึงพอใจ ค่า 

เฉลี่ย 
(X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มารฐาน 
(S.D.) 

ผลการ  
 วิเคราะห์
ระดับความ 

พึง
พอใจ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่ได้
ร่วม 

รวม 

1. มีส่วนร่วมในการรับรู้โครงการ 192 
(37.4) 

206 
(40.1) 

64 
(12.5) 

52 
(10.0) 

514 
(100.0) 

2.05 0.95 มาก 

2. มีส่วนร่วมในการระดมความ
คิดเห็น 

152 
(29.5) 

188 
(36.6) 

76 
(14.8) 

98 
(19.1) 

514 
(100.0) 

1.77 1.07 ปาน
กลาง 

3. มีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการ 136 
(26.5) 

161 
(31.3) 

99 
(19.2) 

118 
(23.0) 

514 
(100.0) 

1.61 1.11 ปาน
กลาง 

4. มีส่วนร่วมในการเสียสละ (เช่น 
ร่วมดูแลบ้ารุงรักษา) 

153 
(29.8) 

196 
(38.1) 

53 
(10.3) 

112 
(21.8) 

514 
(100.0) 

1.76 1.10 ปาน
กลาง 

5. มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
การด้าเนินงาน  

112 
(21.7) 

171 
(33.3) 

100 
(19.5) 

131 
(25.5) 

514 
(100.0) 

1.51 1.09 ปาน
กลาง 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 0.00-1.00 = ระดับน้อย, 1.01-2.00 = ระดับปานกลาง, 2.01-3.00 = ระดับมาก  
 

4.1.6  ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการด้านแหล่งน้้า 
 ผลการส้ารวจความคิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่างต่อความพึงพอใจต่อการได้รับบริการด้านแหล่งน้้า  ใน
ภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้าน คุณภาพการให้บริการและความคุ้มค่า  มากที่สุด ค่าเ ฉลี่ย 
2.40 รองลงมา พึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการและความคุ้มค่า ค่าเฉลี่ย 2.07 

ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างต่อความพึงพอใจต่อการได้รับบริการด้านแหล่งน้้า แต่ละด้าน พบว่า  
1. ด้าน กระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ  กลุ่มตัวอย่างด้านมีความพึงพอใจในเรื่อง การ

ปฏิบัติงานขอ งเจ้าหน้าที่กรม ทรัพยากรน้้า ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.23 รองลงมา พึงพอใจ การประสานงาน /
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ  ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.10 พึงพอใจการเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
โครงการ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.06 พึงพอใจการรับฟังความคิดเห็น ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.03 และพึงพอใจ 
การให้ค้าแนะน้า /การให้ความรู้ด้านการจัดการน้้า  ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.91 รายละเอียดประเด็นด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

 1.1 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการประสานงาน/การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ระดับปาน
กลาง มากที่สุด ร้อยละ 49.8 รองลงมา ระดับมาก รอ้ยละ 31.7 ระดับน้อย 15.4 และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 3.1 

 1.2 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้าน การเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ  ระดับปาน
กลาง มากที่สุด ร้อยละ 44.6 รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 32.5 ระดับน้อย 19.3 และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 3.6 
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 1.3 กลุ่มตัวอย่างมีความ พึงพอใจด้าน การรับฟังความคิดเห็น ระดับปานกลาง มากท่ีสุด ร้อยละ 
44.2 รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 31.2 ระดับน้อย 20.8 และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 3.8 

 1.4 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการให้ค้าแนะน้า/การให้ความรู้ด้านการจัดการน้้า ระดับปาน
กลาง มากที่สุด ร้อยละ 43.0 รองลงมา ระดับน้อย ร้อยละ 27.0 ระดับมาก 25.9 และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 4.1 

 1.5 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้้า ระดับปานกลาง 
มากที่สุด ร้อยละ 46.7 รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 39.1 ระดับน้อย ร้อยละ 1.5 และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 1.7 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการและความคุ้มค่า  พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจประเด็น โครงการตรง
ความต้องการ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.61 รองลงมาก พึงพอใจประเด็น พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 พึงพอใจประเด็น ปริมาณน้้าเพิ่มขึ้นตรงกับความต้องการ ระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 2.41 พึงพอใจ
ประเด็น ปูายแนะน้าโครงการติดตั้งเหมาะสมและชัดเจน ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.40 พึงพอใจประเด็น การ
ด้าเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก้าหนด  ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.28 และพึงพอใจประเด็น 
งบประมาณเพียงพอเหมาะสม ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.21 รายละเอียดประเด็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

 2.1 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจประเด็น โครงการตรงความต้องการ ระดับมาก มากท่ีสุด ร้อยละ 
71.8 รองลงมา ระดับปานกลาง ร้อยละ 20.0 ระดับน้อย ร้อยละ 5.4 และไม่พึงพอใจ ระดับ 2.8  

 2.2 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจประเด็น ปริมาณน้้าเพ่ิมข้ึนตรงกับความต้อ งการ ระดับมาก มาก
ที่สุด ร้อยละ 56.6 รองลงมา ระดับปานกลาง ร้อยละ 32.7 ระดับน้อย ร้อยละ 8.4 และไม่พึงพอใจ ระดับ 3.3 

 2.3 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจประเด็น พ้ืนที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น  ระดับมาก มากที่สุด ร้อยละ 
63.0 รองลงมา ระดับปานกลาง ร้อยละ 28.2 ระดับน้อย รอ้ยละ 5.6 และไม่พึงพอใจ ระดับ 3.2 

 2.4 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจประเด็น การด้าเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก้าหนด  
ระดับมาก มากที่สุด ร้อยละ 46.9 รองลงมา ระดับปานกลาง ร้อยละ 39.7 ระดับน้อย ร้อยละ 7.8 และไม่พึง
พอใจ ระดับ 5.6 

  2.5 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจประเด็น งบประมาณเพียงพอเหมาะสม ระดับปานกลาง มากที่สุด 
ร้อยละ 52.5 รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 37.9 ระดับน้อย ร้อยละ 6.2 และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 3.4 

 2.6 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจประเด็น ปูายแนะน้าโครงการติดตั้งเหมาะสมและชัดเจน ระดับ
มาก มากท่ีสุด ร้อยละ 52.5 รองลงมา ระดับปานกลาง ร้อยละ 37.9 ระดับน้อย ร้อยละ 6.2 และไม่พึง
พอใจ ร้อยละ 3.4 

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงร้อยละของความพึงพอใจต่อการได้รับบริการด้านแหล่งน้้า  
 
ที่ ความพึงพอใจต่อการได้รับ

บริการด้านแหล่งน้้า 
ระดับความพึงพอใจ ค่า 

เฉลี่ย 
(X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มารฐาน 
(S.D.) 

ผลการ  
 วิเคราะห์
ระดับความ 

พึงพอใจ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่พึง
พอใจ 

รวม 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

165 
(32.1) 

235 
(45.7) 

98 
(19.0) 

17 
(3.32) 

514 
(100.0) 

2.07 0.79 มาก 

1.1 การประสานงาน/การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของโครงการ 

163 
(31.7) 

256 
(49.8) 

79 
(15.4) 

16 
(3.1) 

514 
(100.0) 

2.10 0.77 มาก 

1.2 การเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในโครงการ 

167 
(32.5) 

229 
(44.6) 

99 
(19.3) 

19 
(3.6) 

514 
(100.0) 

2.06 0.81 มาก 

1.3 การรับฟังความคิดเห็น 160 
(31.2) 

227 
(44.2) 

107 
(20.8) 

20 
(3.8) 

513 
(100.0) 

2.03 0.82 มาก 

1.4 การให้ค้าแนะน้า/การให้ความรู้
ด้านการจัดการน้้า 

133 
(25.9) 

221 
(43.0) 

139 
(27.0) 

21 
(4.1) 

514 
(100.0) 

1.91 0.83 ปาน
กลาง 

1.5 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี                  
กรมทรัพยากรน้้า  

201 
(39.1) 

240 
(46.7) 

64 
(12.5) 

9 
(1.7) 

514 
(100.0) 

2.23 0.73 มาก 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการและ
ความคุ้มค่า 

282 
(57.1) 

175 
(32.7) 

39 
(6.6) 

18 
(4.3) 

514 
(100.0) 

2.40 0.77 มาก 

2.1 โครงการตรงตามความต้องการ 369 
(71.8) 

103 
(20.0) 

28 
(5.4) 

14 
(2.8) 

514 
(100.0) 

2.61 0.72 มาก 

2.2 ปริมาณน้้าเพิ่มขึ้นเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

286 
(55.6) 

168 
(32.7) 

43 
(8.4) 

17 
(3.3) 

514 
(100.0) 

2.41 0.78 มาก 

2.3 พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ
เพิ่มขึ้น 

324 
(63.0) 

145 
(28.2) 

29 
(5.6) 

16 
(3.2) 

514 
(100.0) 

2.51 0.74 มาก 

2.4 การด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก้าหนด 

241 
(46.9) 

204 
(39.7) 

40 
(7.8) 

29 
(5.6) 

514 
(100.0) 

2.28 0.83 มาก 

2.5 งบประมาณเพียงพอเหมาะสม 201 
(52.5) 

237 
(37.9) 

59 
(6.2) 

17 
(3.4) 

514 
(100.0) 

2.21 0.77 มาก 

2.6 ปูายแนะน้าโครงการติดตั้งในท่ี
เหมาะสม และมีข้อความชัดเจน 

270 
(52.5) 

195 
(37.9) 

32 
(6.2) 

17 
(3.4) 

514 
(100.0) 

2.40 0.75 มาก 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 0.00-1.00 = ระดับน้อย, 1.01-2.00 = ระดับปานกลาง, 2.01-3.00 = ระดับมาก  
 
 4.1.7  ความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบในเบื้องต้น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 ผลการส้ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อผลกระทบในเบื้องต้น ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความเห็นว่า โครงการแหล่งน้้ามีผลกระทบเบื้องต้นในด้านสิ่งเวดล้อม ดีขึ้น มากท่ีสุด ค่าเฉ ลี่ย 0.61 
รองลงมา ด้านเศรษฐกิจ ดีขึ้น ค่าเฉลี่ย 0.50 และ ด้านสังคม ดีขึ้น ค่าเฉลี่ย 0.36 โดยมีรายละเอียดประเด็น
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
 

 

35

 

  

2 



 

 
 1. ผลกระทบในเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ  
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ ผลกระทบในเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ  กระทบในเรื่องผลผลิตจากการ
ประกอบอาชีพดีขึ้น /เพ่ิมข้ึน  มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 0.74 รองลงมา  รายได้ในครัวเรือน เพ่ิมข้ึน  ค่าเฉลี่ย 0.73 
มูลค่าที่ดิน เพ่ิมข้ึน ค่าเฉลี่ย 0.52 ถนน/ไฟฟูา /ประปา (สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ) ดีขึ้น/เพ่ิมข้ึน ค่าเฉลี่ย 
0.41 และรายจ่ายในครัวเรือนเท่าเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ย 0.11 รายละเอียดด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1.1 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อผลกระทบในเบื้องต้นด้านเศรษฐ กิจ ในเรื่องรายได้ในครัวเรือน 
ดีขึ้น/เพ่ิมข้ึน มากที่สุด ร้อยละ 74.5 รองลงมา เท่าเดิม /ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 24.1 และน้อยลง ร้อยละ 
1.4 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ ผลกระทบในเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ  ในเรื่องผลผลิตจากการ
ประกอบอาชีพ ดีขึ้น/เพ่ิมข้ึน มากที่สุ ด ร้อยละ 74.9 รองลงมา เท่าเดิม /ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 23.9 และ
น้อยลง ร้อยละ 1.2 
  1.3 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ ผลกระทบในเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ  ในเรื่องรายจ่ายใน
ครัวเรือน เท่าเดิม /ไม่เปลี่ยนแปลง มากที่สุด ร้อยละ 53.7  รองลงมา ดีขึ้น /เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 28.4 และ
น้อยลง ร้อยละ 17.9 
 1.4 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ ผลกระทบในเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ  ในเรื่องถนน /ไฟฟูา /
ประปา (สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน) เท่าเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง มากที่สุด ร้อยละ 57.8  รองลงมา ดีขึ้น /เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 41.4 และน้อยลง ร้อยละ 0.8 
 1.5 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ ผลกระทบในเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ  ในเรื่องมูลค่าที่ดิน ดีขึ้น /
เพ่ิมข้ึน มากที่สุด ร้อยละ 52.3 รองลงมา เท่าเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 47.7 
 2. ผลกระทบในเบื้องต้นด้านสังคม  
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ ผลกระทบในเบื้องต้น ด้านสังคม กระทบในเรื่องการจัดสรรน้้าอย่าง
ทั่วถึง เป็นธรรม ดีขึ้น/เพ่ิมข้ึน มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 0.46 รองลงมา การจ้างงานในชุมชนดีขึ้น /เพ่ิมข้ึน ค่าเฉลี่ย 
0.36 และมีกิจกรรมในวันส้าคัญ (เช่น วันลอยกระทง วันพ่อ วันแม่ แข่งเรือ พิธีกรรมต่างๆ) และมีการตั้งกลุ่ม
ผู้ใช้น้้า หรือกลุ่มดูแลรักษาแหล่งน้้า  เท่าเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 0.31 เท่าเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง 
ค่าเฉลี่ย 0.31 รายละเอียดด้านต่างๆ ดังนี้ 
 2.1 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ ผลกระทบในเบื้องต้นด้าน สังคม ในเรื่อง มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า 
หรือกลุ่มดูแลรักษาแหล่งน้้า เท่าเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง มากที่สุด ร้อยละ 51.0 รองลงมา ดีขึ้น /เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
39.9 และน้อยลง ร้อยละ 9.1 
 2.2 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อผลกระทบในเบื้องต้นด้าน สังคม ในเรื่องมีการจ้างงานในชุมชน 
เท่าเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง มากที่สุด ร้อยละ 51.6 รองลงมา ดีขึ้น /เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 42.2 และน้อยลง ร้อยละ 
6.2 
 2.3 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ ผลกระทบในเบื้องต้นด้าน สังคม ในเรื่อง มีการจัดสรรน้้าทั่วถึง 
เป็นธรรม ดีขึ้น/เพ่ิมข้ึน มากที่สุด ร้อยละ 52.4 รองลงมา เท่าเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 41.8 และน้อยลง 
ร้อยละ 5.8 
 2.4 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อผลกระทบในเบื้องต้นด้าน สังคม ในเรื่องมี กิจกรรมในวันส้าคัญ 
(เช่น วันลอยกระทง วันพ่อ วันแม่ แข่งเรือ พิธีกรรมต่างๆ ) เท่าเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง มากที่สุด ร้อยละ 48.1 
รองลงมา ดีขึ้น/เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 41.4 และน้อยลง ร้อยละ 10.5 
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 3. ผลกระทบในเบื้องต้นด้านสิ่งแวดล้อม  
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ ผลกระทบในเบื้องต้น ด้านสิ่งแวดล้อม ในเรื่องความ สมบูรณ์ของระบบ
นิเวศดีขึ้น มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 0.70 รองลงมา กระทบในเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อม (เช่น วัชพืช ขยะ ดินทิ้ง 
หรือตะกอนในน้้า) ดีขึ้น ค่าเฉลี่ย 0.51 รายละเอียดด้านต่างๆ ดังนี้  
 3.1 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ ผลกระทบในเบื้องต้นด้าน สิ่งแวดล้อม  ในเรื่องความ สมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ดีขึ้น/เพ่ิมข้ึน มากที่สุด ร้อยละ 70.2 รองลงมา เท่าเดิม /ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 29.4 และ
น้อยลง ร้อยละ 0.4 
 3.2 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่ อผลกระทบในเบื้องต้นด้าน สิ่งแวดล้อม ในเรื่อง การจัดการ
สภาพแวดล้อม (เช่น วัชพืช ขยะ ดินทิ้ง หรือตะกอนในน้้า) ดีขึ้น/เพ่ิมข้ึน มากที่สุด ร้อยละ 54.3 รองลงมา เท่า
เดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 42.4 และน้อยลง ร้อยละ 3.3 

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.7  
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบในเบื้องต้น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  
 

 
ที ่

 
ผลกระทบฯ 

ร้อยละ (จ้านวน) ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มารฐาน 
(S.D.) 

ผลการวิเคราะห ์
ระดับความ

คิดเห็น 
ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น 

เท่าเดิม น้อยลง รวม 

1. ด้านเศรษฐกิจ 279 
(54.3) 

213 
(41.4) 

22 
(4.3) 

514 
(100.0) 

0.50 0.52 มาก 

1.1 รายได้ในครัวเรือน 383 
(74.5) 

124 
(24.1) 

7 
(1.4) 

514 
(100.0) 

0.73 0.47 ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น 

1.2 ผลผลิตจากการประกอบอาชีพ 385 
(74.9) 

123 
(23.9) 

6 
(1.2) 

514 
(100.0) 

0.74 0.47 ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น 

1.3 รายจ่ายในครัวเรือน 146 
(28.4) 

276 
(53.7) 

92 
(17.9) 

514 
(100.0) 

0.11 0.67 เท่าเดิม/ไม่
เปลี่ยนแปลง 

1.4 ถนน/ไฟฟูา/ประปา 
(สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน) 

213 
(41.4) 

297 
(57.8) 

4 
(0.8) 

514 
(100.0) 

0.41 0.51 ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น 

1.5 มูลค่าที่ดิน 269 
(52.3) 

245 
(47.7) 

- 514 
(100.0) 

0.52 0.50 ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น 

2. ด้านสังคม 226 
(44.0) 

247 
(48.0) 

41 
(8.0) 

514 
(100.0) 

0.36 0.62 มาก 

2.1 มกีารตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า กลุ่มดูแล
รักษา แหล่งน้้า 

205 
(39.9) 

262 
(51.0) 

47 
(9.1) 

514 
(100.0) 

0.31 0.63 เท่าเดิม/ไม่
เปลี่ยนแปลง 

2.2 มกีารจ้างงานในชุมชน 217 
(42.2) 

265 
(51.6) 

32 
(6.2) 

514 
(100.0) 

0.36 0.60 ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น 

2.3 มกีารจัดสรรน้้าอย่างท่ัวถึง เป็น
ธรรม 

269 
(52.4) 

215 
(41.8) 

30 
(5.8) 

514 
(100.0) 

0.46 0.61 ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น 

2.4 มกีิจกรรมวันส้าคัญ (เช่น วันลอย
กระทง วันพ่อ วันแม่ แข่งเรือ 
พิธีกรรมต่างๆ) 

213 
(41.4) 

247 
(48.1) 

54 
(10.5) 

514 
(100.0) 

0.31 0.65 เท่าเดิม/ไม่
เปลี่ยนแปลง 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ)  
 

 
ที ่

 
ผลกระทบฯ 

ร้อยละ (จ้านวน) ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มารฐาน 
(S.D.) 

ผลการวิเคราะห ์
ระดับความ

คิดเห็น 
ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น 

เท่าเดิม น้อยลง รวม 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 320 
(62.3) 

185 
(35.9) 

9 
(1.8) 

514 
(100.0) 

0.61 0.52 มาก 

3.1 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 361 
(70.2) 

151 
(29.4) 

2 
(0.4) 

514 
(100.0) 

0.70 0.47 ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น 

3.2 การจัดการสภาพแวดล้อม (เช่น 
วัชพืช ขยะ ดินท้ิง) 

279 
(54.3) 

218 
(42.4) 

17 
(3.3) 

514 
(100.0) 

0.51 0.56 ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย (-1.00) - (-0.33) = ระดับน้อย, (-0.34) - (1.00) = ระดับปานกลาง, (0.34) - (1.00) = ระดับมาก  
 
4.2 ผลการส้ารวจความคิดเห็น  และข้อมูลสภาพโครงการแหล่งน้้า  จากเจ้าหน้าที่โครงการ  
(ช่างควบคุมงาน) 
 ส้ารวจความคิ ดเห็น และข้อมูลสภาพโครงการแหล่งน้้าจากเจ้าหน้าที่โครงการ (นายช่างคุมงาน ) 
จ้านวน 81 โครงการ จากจ้านวน 1,548 โครงการ ผลเป็นดังนี้ 
 4.2.1 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจ้านวน 81 โครงการ มีจ้านวน 383 .5828 ล้านบาท งบประมาณจัดสรร
ด้าเนินการตามสัญญา จ้านวน 380.3167 ล้านบาท จากข้อมูลโครงการที่ส้ารวจพบว่า มีความประหยัด ร้อยละ 
0.85 ของงบประมาณตามแผน 
 4.2.2 ปริมาณน้้าต้นทุน และจ้านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 

ปริมาณน้้าต้นทุนเพ่ิมข้ึนหลังด้าเนินโครงการ จ้านวน 4,720,426 ลูกบาศก์เมตร และครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการมีจ้านวน 14,416 ครัวเรือน 

4.2.3 ประสิทธิภาพด้านระยะเวลา 
โครงการส่วนใหญ่ เสร็จก่อนก้าหนด ร้อยละ 63.0 รองลงมา คือ เสร็จล่าช้ากว่าก้าหนด ร้อยละ 

22.2 (เนื่องจากต้องแก้ไขแบบแปลนให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ช่วงฤดูฝนมีน้้าท่วมขังบริเวณโครงการท้าให้
เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง ผู้ รับเหมาท้างานล่าช้าเนื่องจากมีเครื่องจักรน้อย เครื่องจักรช้ารุด เสียบ่อย 
ผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องทางการเงินท้าให้ด้าเนินการได้ไม่ตลอดโครงการ บางพ้ืนที่เป็นภูเขา มีความลาดชัน 
ท้าให้การขนส่งวัสดุยากล้าบาก ) และเสร็จตามก้าหนด ร้อยละ 14.8 พบว่าโครงการที่เสร็จตามก้าหนดแ ละ
ก่อนก้าหนด ร้อยละ 77.8  เกิดจากระยะเวลาการผูกพันโครงการ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาระยะเวลา
ตามท่ีก้าหนด ยังมีความล่าช้าด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวไปแล้ว รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.8 
 

ตารางท่ี 4.8 แสดงร้อยละของประสิทธิภาพด้านระยะเวลาของโครงการแหล่งน้้า  
 

ระยะเวลาแล้วเสร็จ จ้านวน  ร้อยละ 
 เสร็จก่อนก้าหนด 51 63.0 
 เสร็จตามก้าหนด 12 14.8 
 เสร็จล่าช้ากว่าก้าหนด 18 22.2 
 รวม 81 100.0 
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4.2.4 การแก้ไขปัญหา 
 - สามารถแก้ไขปัญหาได้ส้าเร็จตามความต้องการของประชาช น (เช่น น้้า อุปโภค , น้้าบริโภค , 
น้้าเพื่อการเกษตร, น้้าเพื่ออุตสาหกรรม, การท่องเที่ยว หรือระบบนิเวศ) ร้อยละ 75.3  

 -  สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ไม่ทั้งหมด ร้อยละ 23.5 (เนื่องจากเป็นฝายเสริมระบบนิเวศขนาด
เล็ก ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากฝายโดยตรง ปริมาณน้้าจากแหล่งน้้ามีน้อย ปริมาตรเก็บกักไม่เพียงพอ)  

 -  ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ รอ้ยละ 1.2 (เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้น้้าท้าการเกษตรในปริมาณมาก)  
 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.9 

 
ตารางท่ี 4.9 แสดงร้อยละของการแก้ไขปัญหาของโครงการแหล่งน้้า  
 

การแก้ไขปัญหา จ้านวน  ร้อยละ 
 สามารถแก้ไขปัญหาไดต้รงความต้องการของประชาชน 61 75.3 
 สามารถแก้ไขปัญหาได ้แต่ไม่ทั้งหมด   19 23.5 
 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได ้ 1 1.2 
 รวม 81 100.0 

 
 4.2.5 คุณภาพน้้าของโครงการ 

พบว่า น้้ามีสีเหมาะสม ร้อยละ 97.5 สีไม่เหมาะสม ร้อยละ 2.5 กลิ่นของน้้าเหมาะสม ร้อยละ 
98.8 กลิ่นไม่เหมาะสม ร้อยละ 1.3 น้้ามีความขุ่น ร้อยละ 97.5 ไม่มีความขุ่น ร้อยละ 2.5 โดยภาพรวม
คุณภาพของน้้าต่อการน้ามาใช้ประโยชน์ มีความเหมาะสม ร้อยละ 97.9 ไม่เหมาะสม ร้อยละ  2.1 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงร้อยละของคุณภาพน้้าของโครงการแหล่งน้้า  
 

คุณภาพน้้าของโครงการ จ้านวน  ร้อยละ 
 ส ี   
   - เหมาะสม 79 97.5 
   - ไม่เหมาะสม 2 2.5 
 รวม 81 100.0 
 กลิ่น   
   - เหมาะสม 80 98.8 
   - ไม่เหมาะสม 1 1.3 
 รวม 81 100.0 
 ความขุ่น   
   - เหมาะสม 79 97.5 
   - ไม่เหมาะสม 2 2.5 
 รวม 81 100.0 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

คุณภาพน้้าของโครงการ จ้านวน  ร้อยละ 
 ภาพรวมต่อการน้ามาใช้ประโยชน ์   
   - เหมาะสม 80 97.9 
   - ไม่เหมาะสม 1 2.1 
 รวม 81 100.0 
 
 4.2.6 ความคุ้มค่าของงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือด้าเนินโครงการ มีความเห็นว่า เหมาะสม /คุ้มค่า ร้อยละ 98.8 ไม่
เหมาะสม/ไม่คุ้มค่า ร้อยละ 1.2 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงร้อยละของความคุ้มค่าของงบประมาณของโครงการแหล่งน้้า  
 

ความคุ้มค่าของงบประมาณ จ้านวน  ร้อยละ 
 เหมาะสม/คุ้มค่า 80 98.8 
 ไม่เหมาะสม/ไม่คุ้มค่า 1 1.2 
 รวม 81 100.0 
 
 4.2.7 ความเหมาะสมของที่ตั้ง/พื้นที่ด้าเนินโครงการ 

ที่ตั้ง /พ้ืนที่ด้าเนินโครงกา ร เหมาะสม /สอดคล้อง  กับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี /ผู้รับ
ประโยชน์ ร้อยละ 98.8 ไม่เหมาะสม/ไม่สอดคล้อง ร้อยละ 1.2 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงร้อยละของความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้ง/พ้ืนที่ด้าเนินโครงการแหล่งน้้า  
 

ความคุ้มค่าของงบประมาณ จ้านวน  ร้อยละ 
 เหมาะสม/สอดคล้อง 80 98.8 
 ไม่เหมาะสม/ไม่สอดคล้อง 1 1.2 
 รวม 81 100.0 
 

4.2.8 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสนับสนุนการดูแลแหล่งน้้าให้เกิดประสิทธิภาพ 
   1) ด้านการให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้า เพื่อการจัดการน้้าพ้ืนที่โครงการ  พบว่า ต้องการ ให้มีกลุ่มผู้ ใช้น้้า 
ร้อยละ 79.2 ไมต่้องการให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้า ร้อยละ 20.8 
   2) ด้านความต้องการให้ความรู้ /ข้อแนะน้า/การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบ้ารุงรักษา /ดูแล
แหล่งน้้า พบว่า ต้องการ ร้อยละ 84.8 ไม่ต้องการ ร้อยละ 15.2 
   3) ด้านองค์กรมีส่วนในการก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแ ลแหล่งน้้า พบว่า ต้องการให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 84.0 รองลงมา คือ กรมทรัพยากรน้้า  ร้อยละ 9.9 และเครือข่ายภาคประชาชน  
ร้อยละ 6.1 

 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.13 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงร้อยละของ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสนับสนุนการดูแลแหล่งน้้าให้ เกิด
ประสิทธิภาพ 
 

ความคิดเห็น จ้านวน  ร้อยละ 
1. ด้านการให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้า เพ่ือการจัดการน้้าพ้ืนที่โครงการ   
 ต้องการให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้า 64 79.2 
 ไม่ต้องการให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้า 17 20.8 
 รวม 81 100.0 
2. ด้านความต้องการให้ความรู้/ข้อแนะน้าฯ   
 ต้องการ 69 84.8 
 ไม่ต้องการ 12 15.2 
 รวม 81 100.0 
3. ด้านองค์กรมีส่วนในการก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งน้้า   
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 68 84.0 
 กรมทรัพยากรน้้า 8 9.9 
 เครือข่ายภาคประชาชน 5 6.1 
 รวม 81 100.0 
 
  4.2.9 สภาพโครงการ 
   1) งานดิน พบว่า  
    -  ดินถม (เขื่อนดิน/ท้านบ คันดิน) อยู่ในสภาพดี ร้อยละ 76.8 และอยู่ในสภาพใช้ได้ ร้อยละ 
23.2  
    -  ดินขุด (ลาดตลิ่ง การกัดเซาะ) อยู่ในสภาพดี ร้อยละ 69.6 อยู่ในสภาพใช้ได้ ร้อยละ 29.1 
และอยู่ในสภาพช้ารุด ร้อยละ 1.3 
   2) งานอาคารโครงสร้าง พบว่า 
   -  คอนกรีต อยู่ในสภาพด ีร้อยละ 91.4 และอยู่ในสภาพใช้ได้ ร้อยละ 8.6  
   -  ประตูระบายน้้า อยู่ในสภาพดี ร้อยละ 85.2 อยู่ในสภาพใช้ได้ ร้อยละ 11.1 และอยู่ใน
สภาพช้ารุด ร้อยละ 3.7 
 3) งานปูองกันการกัดเซาะ 
   -  หินทิ้ง/หิ้นเรียง อยู่ในสภาพดี ร้อยละ 71.0 อยู่ในสภาพใช้ได้ ร้อยละ 25.8 และอยู่ ใน
สภาพช้ารุด ร้อยละ 3.2 
   -  ปลูกหญ้าลาดคันดิน อยู่ในสภาพดี ร้อยละ 69.1 อยู่ในสภาพใช้ได้ ร้อยละ 18.5 และอยู่
ในสภาพช้ารุด ร้อยละ 12.4 
 4) ปูายชื่อโครงการ พบว่า อยู่ในสภาพดี ร้อยละ 84.0 และอยู่ในสภาพใช้ได้ ร้อยละ 16.0 
 5) ภาพรวมการใช้งานโครงการ พบว่า อยู่ในสภาพดี ร้อยละ 81.6 และอยู่ในสภาพใช้ได้ ร้อยละ 
18.4 
 6) ต้นไม้บนคันดิน พบว่า มีจ้านวนน้อย ร้อยละ 70.0 และมีจ้านวนปานกลาง ร้อยละ 30.0 
 7) การตกตะกอน /วัชพืชในแหล่งน้้า พบว่า มีระดับปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ 61.0 
รองลงมา มีระดับน้อย ร้อยละ 31.2 และมีระดับมาก ร้อยละ 7.8 
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รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงร้อยละของสภาพโครงการแหล่งน้้า  
 

สภาพโครงการแหล่งน้้า จ้านวน  ร้อยละ 
งานดิน   
 ดินถม (เขื่อนดิน/ท้านบ คันดิน)   
   - อยู่ในสภาพด ี 62 76.8 
   - อยู่ในสภาพใช้ได ้ 19 23.2 
 รวม 81 100.0 
 ดินขุด (ลาดตลิง่ การกัดเซาะ)   
   - อยู่ในสภาพด ี 56 69.6 
   - อยู่ในสภาพใช้ได ้ 24 29.1 
   - อยู่ในสภาพช้ารุด 1 1.3 
 รวม 81 100.0 
งานอาคารโครงสร้าง   
 คอนกรีต   
   - อยู่ในสภาพด ี 74 91.4 
   - อยู่ในสภาพใช้ได ้ 7 8.6 
 รวม 81 100.0 
 ประตูระบายน้้า   
   - อยู่ในสภาพด ี 69 85.2 
   - อยู่ในสภาพใช้ได ้ 9 11.1 
   - อยู่ในสภาพช้ารุด 3 3.7 
 รวม 81 100.0 
งานป้องกันการกัดเซาะ   
 หินท้ิง/หิ้นเรียง   
   - อยู่ในสภาพด ี 58 71.0 
   - อยู่ในสภาพใช้ได ้ 21 25.8 
   - อยู่ในสภาพช้ารุด 3 3.2 
 รวม 81 100.0 
ปลูกหญ้าลาดคันดิน   
   - อยู่ในสภาพด ี 56 69.1 
   - อยู่ในสภาพใช้ได ้ 15 18.5 
   - อยู่ในสภาพช้ารุด 10 12.4 
 รวม 81 100.0 
ป้ายชื่อโครงการ   
 อยู่ในสภาพด ี 68 84.0 
 อยู่ในสภาพใช้ได ้ 13 16.0 
 รวม 81 100.0 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
 

สภาพโครงการแหล่งน้้า จ้านวน  ร้อยละ 
ภาพรวมการใช้งานโครงการ   
 อยู่ในสภาพด ี 66 81.6 
 อยู่ในสภาพใช้ได ้ 15 18.4 
 รวม 81 100.0 
ต้นไม้บนคันดิน   
 ปานกลาง 24 30.0 
 น้อย 57 70.0 
 รวม 81 100.0 
การตกตะกอน/วัชพืชในแหล่งน้้า   
 มาก 6 7.8 
 ปานกลาง 49 61.0 
 น้อย 25 31.2 
 รวม 81 100.0 
 
 4.2.10 การใช้ประโยชน์จากโครงการ (เรียงล้าดับความส้าคัญตามข้อเท็จจริง) 
 พบว่า โครงการแหล่งน้้าสามารถใช้ประโยชน์ โดยเรียงล้าดับได้ดังนี้  

ล้าดับที่ 1 ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร (เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง) ร้อยละ 91.4  
ล้าดับที่ 2 ใช้เพื่ออุปโภค (น้้าใช้) ร้อยละ 87.7  
ล้าดับที่ 3 ใช้เพือ่ธุรกิจ (อุตสาหกรรมในครัวเรือน ท่องเที่ยว) ร้อยละ 46.9  
ล้าดับที่ 4 ใช้เพื่อบรโิภค (น้้าใช)้ ร้อยละ 53.1  
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.15 

 
ตารางท่ี 4.15 แสดงร้อยละของการใช้ประโยชน์จากโครงการแหล่งน้้า  

 
การใช้ประโยชน์จากโครงการ ล้าดับที่ 1 ล้าดับที่ 2 ล้าดับที ่3 ล้าดับที่ 4 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
ใช้เพื่อบริโภค (น้้าดื่ม) 3 3.7 3 3.7 32 39.5 43 53.1 
ใช้เพื่ออุปโภค น้้าใช้) 3 3.7 71 87.7 6 7.4 1 1.2 
ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรฯ  74 91.4 2 2.5 5 6.2 - - 
ใช้เพื่อธุรกิจฯ 1 1.3 5 6.1 38 46.9 37 45.7 

รวม 81 100.0 81 100.0 81 100.0 81 100.0 
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 4.2.11 การแก้ไขปัญหาจากโครงการ (เรียงล้าดับความส้าคัญตามข้อเท็จจริง) 
 พบว่า โครงการแหล่งน้้าสามารถแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยเรียงล้าดับได้ดังนี้ 

ล้าดับที่ 1 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า/ภัยแล้ง มากที่สุด ร้อยละ 82.3  
ล้าดับที่ 2 แก้ไขปัญหาน้้าท่วม/น้้าหลาก มากที่สุด ร้อยละ 67.1  

 ล้าดับที่ 3 รักษาระบบนิเวศ (คุณภาพน้้า, สภาพแวดล้อม) มากที่สุด ร้อยละ 79.1  
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.16 
 

ตารางท่ี 4.16 แสดงร้อยละของการแก้ไขปัญหาจากโครงการแหล่งน้้า  
 
การแก้ไขปัญหาโครงการ ล้าดับที่ 1 ล้าดับที่ 2 ล้าดับที่ 3 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า/ภัยแล้ง 67 82.3 9 11.4 5 6.0 
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม/น้้าหลาก 12 15.2 54 67.1 12 14.9 
รักษาระบบนิเวศ 2 2.5 17 21.5 64 79.1 

รวม 81 100.0 81 100.0 81 100.0 
 
4.3 ผลการสอบถาม สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน/ประชาชน/ผู้น้าชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในพ้ืนที่ที่มีการติดตั้งระบบโทรมาตร และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ 
 ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า ร่วมกับส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1, 2, 4, 5 และ 9 ลงพื้นที่
ติดตามประเมินผลโครงการ ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของ
กรมทรัพยากรน้้า รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร จ้านวน 10 โครงการ จากทั้งหมด 30 โครงการ 
ได้รับแบบสอบถามกลับมาจ้านวน 29 ชุด ผลการศึกษา เป็นดังนี้ 
 
 4.3.1 ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนที่ท่ี ติดตั้งระบบโทรมาตร (Telemetering) และระบบส่งสัญญาณ
ด้วยภาพ (CCTV) เป็นดังนี้ 

 -  พ้ืนที่ที่ติดตั้งระบบโทรมาตร(Telemetering) และ
ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ  (CCTV) มีฝนตกหนักในช่วงเดือน
สิงหาคม มากท่ีสุด ร้อยละ 28.1 รองลงมา เดือนกรกฎาคม ร้อยละ 
20.2 เดือนกันยายน ร้อยละ 18.0 เดือนมิ ถุนายน และ เดือน
ตุลาคม เท่ากัน ร้อยละ 11.3 เดือนพฤษภาคม ร้อยละ 10.1 และ
เดือนเมษายน ร้อยละ 1.1 

 -  ในพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในลักษณะ มีน้้าท่วม
แต่สามารถระบายได้รวดเร็ว มากท่ีสุด ร้อยละ 62.1 รองลงมา มีน้้า
ท่วมหนักทุกปี ร้อยละ 37.9 
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 -  ผลกระทบที่เกิดจากอุ ทกภัยในปี พ .ศ. 2554 มี
ความเสียหายในลักษณะ สูญเสียทรัพย์สินและเสียค่าใช้จ่ายในการ
ปูองกันน้้าท่วม มากท่ีสุด ร้อยละ 51.7 รองลงมา รุนแรงมากและ
ได้รับความเสียหายไม่มาก ร้ อยละ 34.5 และรุนแรงมากและได้รับ
ความเสียหายมาก ร้อยละ 13.8  

 -  ในพ้ืนที่ ไม่มีปัญหาดินถล่ม ร้อ ยละ 51.7 รองลงมา 
มีปัญหาดินถล่มเมื่อฝนตกหนัก ร้อยละ 34.5 และมีปัญหาดินถล่ม 
เมื่อเกิดน้้าปุาไหลหลาก ร้อยละ 13.8  

 -  ประชาชนในพื้นท่ีทราบว่ามี ระบบโทรมาตร  
(Telemetering) และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ  (CCTV) ของกรม
ทรัพยากรน้้าติดต้ังในพ้ืนที ่ร้อยละ 72.4 และไม่ทราบ ร้อยละ 27.6  

 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.17 
 

ตารางท่ี 4.17 แสดงร้อยละของลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ที่ติดตั้งระบบ โทรมาตร (Telemetering) และระบบ
ส่งสัญญาณด้วยภาพ (CCTV) 
 

ลักษณะทั่วไป จ้านวน ร้อยละ 
ช่วงที่ฝนตกหนัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 เดือนเมษายน 1 1.1 
 เดอืนพฤษภาคม 9 10.1 
 เดือนมิถุนายน 10 11.2 
 เดือนกรกฎาคม 18 20.2 
 เดือนสิงหาคม 25 28.1 
 เดือนกันยายน 16 18.0 
 เดือนตุลาคม 10 11.3 
ลักษณะการประสบปัญหาอุทกภัย   
 น้้าท่วมหนักทุกป ี 11 37.9 
 มีน้้าท่วมแต่สามารถระบายได้รวดเร็ว 18 62.1 
 รวม 29 100.0 
ระดับบความเสียหายจากอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554   
 รุนแรงมากและได้รับความเสียหายมาก 4 13.8 
 รุนแรงมากและได้รับความเสียหายไม่มาก 10 34.5 
 สูญเสียทรัพย์สินและเสียค่าใช้จ่ายในการปูองกันน้้าท่วม 15 51.7 
 รวม 29 100.0 
ปัญหาดินถล่ม   
 มีปัญหาดินถล่ม เมื่อเกิดน้้าปุาไหลหลาก 4 13.8 
 มีปัญหาดินถล่มเมื่อฝนตกหนัก 10 34.5 
 ไม่มีปัญหาดินถล่ม 15 51.7 
 รวม 29 100.0 
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ) 
 

ลักษณะทั่วไป จ้านวน ร้อยละ 
การรับทราบเรื่องการติดตั้งระบบในพ้ืนท่ี   

 ทราบ 21 72.4 
 ไม่ทราบ 8 27.6 
 รวม 29 100.0 

 
4.3.2 การให้บริการและท้า งานของระบบโทรมาตร (Telemetering)/ระบบส่งสัญญาณด้วย

ภาพ (CCTV) ของกรมทรัพยากรน้้า เป็นดังนี้ 
 -  เจ้าหน้าที่มีการออกตรวจเยี่ยมสถานีติดตั้งระบบ  ทุกๆ 1-2 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อเกิดปัญหา  

มากที่สุด ร้อยละ 56.7 รองลงมา ออกตรวจเยี่ยม ทุกเดือน ร้อยละ 36 และออกตรวจเยี่ย มทุกวัน ร้อยละ 
7.3 
 -  เมื่อเกิดฝนตกหนัก ระบบสามารถท้างานได้ปกติดีทุกครั้ง ร้อยละ 86.7 รองลงมา ท้างาน
ขัดข้องเมื่อไฟฟูาดับ ร้อยละ 11.3 และขัดข้องเมื่อฝนตกหนัก ร้อยละ 2.0 
 -  ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบโทรมาตร (Telemetering) และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ (CCTV) 

พบว่า ระบ บสามารถน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง ระดับมาก มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 2.41 
รองลงมา สถานที่ติดตั้งระบบมีความเหมาะสม และระบบสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ (เช่น อพยพ 
หรือขนย้ายทรัพย์สินได)้ ระดับมาก เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 2.38 เครื่องมือมีความทันสมัย ระดับปานกลาง ค่ าเฉลี่ย 
2.34 เป็นระบบที่น่าเชื่อถือ (มีความถูกต้อง แม่นย้า ) ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.28 แจ้งเตือนก่อนน้้าท่วม
ล้นตลิ่งได้ ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.21 ระบบสามารถท้างานได้ดี ไม่ขัดข้อง และระบบและเครื่องมือมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า ระดับปานกลาง เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 2.17 ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว และ
เครื่องมือง่ายต่อการใช้งาน ระดับปานกลาง เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 2.10 และสามารถคาดการณ์และพยากรณ์ 
ระดับน้้าในช่วงฤดูแล้ง/ขาดแคลนน้้า ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.03 โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็น ดังนี้ 
  1. เป็นระบบที่น่าเชื่อถื อ (มีความถูกต้อง แม่นย้า ) ระดับมาก มากที่สุด ร้อยละ 44.8 
รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 37.9 และระดับน้อย ร้อยละ 17.3 
  2. เครื่องมือมีความทันสมัย ระดับมาก มากท่ีสุด ร้อยละ 48.3 รองลงมาระดับปานกลาง 
ร้อยละ 37.9 และระดับน้อย ร้อยละ 13.8 
  3. สถานที่ติดตั้งระบบมีค วามหมาะสม ระดับมาก มากท่ีสุด ร้อยละ 51.7 รองลงมาระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 34.5 และระดับน้อย ร้อยละ 13.8 

4. ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว ระดับปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ 48.3 
รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 31.0 และระดับน้อย ร้อยละ 20.7 

5. ระบบสามารถท้างานได้ดีไม่ขัด ข้อง ระดับปานกลาง มากท่ีสุด ร้อยละ 48.3 รองลงมา 
ระดับมาก ร้อยละ 34.5 และระดับน้อย ร้อยละ 17.2 

6. เครื่องมือง่ายต่อการใช้งาน ระดับปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ 55.2 รองลงมา ระดับมาก 
ร้อยละ 27.6 และระดับน้อย ร้อยละ 17.2 

7. แจ้งเตือนก่อนน้้าท่วมตลิ่งได้ ระดับมาก มา กท่ีสุด ร้อยละ 48.3 รองลงมา ระดับปาน
กลาง ร้อยละ 24.1 และระดับน้อย ร้อยละ 27.6 
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  8. สามารถน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง ระดับมาก มากท่ีสุด ร้อยละ 58.6 รองลงมา ระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 24.1 และระดับน้อย ร้อยละ 17.2 

9. ระบบสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ (เช่น อพยพ หรือขนย้ายทรัพย์สินได้ ) ระดับ
มาก มากท่ีสุด ร้อยละ 58.6 รองลงมา ระดับปานกลางและระดับน้อย เท่ากัน ร้อยละ 20.7 

10. เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่า สามารถคาดการณ์และพยากรณ์ ระดับน้้าในช่วงฤดูแล้ง/ขาดแคลน
น้้า ระดับปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ 41.4 รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 31.0 และระดับน้อย ร้อยละ 27.6 

11. ระบบและเครื่องมือมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  ระดับมาก มากที่สุด ร้อยละ  41.4 
รองลงมา ระดับปานกลาง ร้อยละ 34.5 และระดับน้อย ร้อยละ 24.1 

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.18 
 
ตารางท่ี 4.18   แสดงร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบโทรมาต ร (Telemetering) และระบบส่ง
สัญญาณด้วยภาพ (CCTV) 

 
 
ที ่

 
ความคิดเห็น 

ร้อยละ (จ้านวน) ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มารฐาน 
(S.D.) 

ผลการวิเคราะห ์
ระดับความ

คิดเห็น 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย รวม 

1 เป็นระบบที่น่าเชื่อถือ (มีความถูก
ต้อง แม่นย้า) 

13 
(44.8) 

11 
(37.9) 

5 
(17.3) 

29 
(100.0) 

2.28 0.75 ปานกลาง 

2 เครื่องมือมีความทันสมัย 14 
(48.3) 

11 
(37.9) 

4 
(13.8) 

29 
(100.0) 

2.34 0.72 ปานกลาง 

3 สถานท่ีติดตั้งระบบ มีความ
เหมาะสม 

15 
(51.7) 

10 
(34.5) 

4 
(13.8) 

29 
(100.0) 

2.38 0.73 มาก 

4 ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้
รวดเร็ว 

9 
(31.0) 

14 
(48.3) 

6 
(20.7) 

29 
(100.0) 

2.10 0.72 ปานกลาง 

5 ระบบสามารถท้างานได้ดีไม่
ขัดข้อง 

10 
(34.5) 

14 
(48.3) 

5 
(17.2) 

29 
(100.0) 

2.17 0.71 ปานกลาง 

6 เครื่องมือง่ายต่อการใช้งาน 8 
(27.6) 

16 
(55.2) 

5 
(17.2) 

29 
(100.0) 

2.10 0.67 ปานกลาง 

7 แจ้งเตือนก่อนน้้าท่วมล้นตลิ่งได ้ 14 
(48.3) 

7 
(24.1) 

8 
(27.6) 

29 
(100.0) 

2.21 0.86 ปานกลาง 

8 สามารถน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 

17 
(58.6) 

7 
(24.1) 

5 
(17.2) 

29 
(100.0) 

2.41 0.78 มาก 

9 สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตดัสินใจ 
(อพยพ หรือขนย้ายทรัพย์สินได)้ 

17 
(58.6) 

6 
(20.7) 

6 
(20.7) 

29 
(100.0) 

2.38 0.82 มาก 

10 สามารถคาดการณ์และพยากรณ์ 
ระดับน้้าในช่วงฤดูแล้ง/ขาดแคลน
น้้า 

9 
(31.0) 

12 
(41.4) 

8 
(27.6) 

29 
(100.0) 

2.03 0.78 ปานกลาง 

11 ระบบและเครื่องมือ มปีระสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 

12 
(41.4) 

10 
(34.5) 

7 
(24.1) 

29 
(100.0) 

2.17 0.81 ปานกลาง 

หมายเหตุ : ค่าเฉลีย่ 1.00-1.67 = ระดับน้อย, 1.68-2.35 = ระดับปานกลาง, 2.36-3.00 = ระดับมาก  
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4.3.3 การให้บริการในพื้นที่ เกี่ยวกับระบบโทรมาตร/ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ 
ความคิดเห็นด้าน การให้บริการในพ้ืนที่เกี่ยวกับ ระบบโทรมาตร (Telemetering) และระบบส่งสัญญาณ

ด้วยภาพ (CCTV) ในภาพรวม พบว่า หน่วยงานมีการให้ความรู้/ให้ค้าแนะน้า เกี่ยวกับการใช้งานระบบเฝูาระวัง
ด้านน้้า และหน่วยงานมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของระบบเฝูาระวังด้านน้้า  ระดับปานกลาง มากที่สุด 
เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 2.07 รองลงมา หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการติดตั้งระบบเฝู าระวังด้านน้้าใน
พ้ืนที ่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.00 หน่วยงานมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเก่ียวกับการเฝูาระวังด้าน
น้้า ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.93 และมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทันที เมื่อช้ารุดหรือเสียหาย  
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.79 โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 1. หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการติดตั้งระบบเฝูาระวังด้านน้้าในพ้ืนที่  ระดับมาก และ
ระดับน้อย มากที่สุด เท่ากัน ร้อยละ 34.5 รองลงมา ระดับปานกลาง ร้อยละ 31.0 
 2. หน่วยงานมีการให้ความรู้/ให้ค้าแนะน้า เกี่ยวกับการใช้งานระบบเฝูาระวัง ด้านน้้า ระดับปานกลาง 
มากที่สุด ร้อยละ 37.9 รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 34.5 และระดับน้อย ร้อยละ 27.6 
 3. หน่วยงานมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของระบบเฝูาระวังด้านน้้า  ระดับปานกลาง มากที่สุด 
ร้อยละ 37.9 รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 34.5 และระดับน้อย ร้อยละ 27.6 
 4. มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทันที เมื่อช้ารุดหรือเสียหาย  ระดับน้อย มากที่สุด ร้อยละ 
48.3 รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 27.6 และระดับปานกลาง ร้อยละ 24.1 
 5. หน่วยงานมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเก่ียวกับการเฝูาระวังด้านน้้า ระดับปานกลาง ร้อยละ 
37.9 รองลงมา ระดับน้อย ร้อยละ 34.5 และระดับมาก ร้อยละ 27.6 

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.19 
 

ตารางท่ี 4.19  แสดงร้อยละของความคิดเห็นการให้บริการในพ้ืนที่ เกี่ยวกับระบบโทรมาตร (Telemetering) 
และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ (CCTV) 

 

 
ที ่

 
ความคิดเห็น 

ร้อยละ (จ้านวน) ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มารฐาน 
(S.D.) 

ผลการวิเคราะห ์
ระดับความ

คิดเห็น 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย รวม 

1 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงการติดตั้งระบบเฝูาระวัง
ด้านน้้าในพื้นที ่

10 
(34.5) 

9 
(31.0) 

10 
(34.5) 

29 
(100.0) 

2.00 0.85 ปานกลาง 

2 หน่วยงานมีการให้ความรู/้ให้
ค้าแนะน้า เกี่ยวกับการใช้งาน
ระบบเฝูาระวังด้านน้้า 

10 
(34.5) 

11 
(37.9) 

8 
(27.6) 

29 
(100.0) 

2.07 0.80 ปานกลาง 

3 หน่วยงานมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของระบบเฝูาระวังด้านน้้า 

10 
(34.5) 

11 
(37.9) 

8 
(27.6) 

29 
(100.0) 

2.07 0.80 ปานกลาง 

4 มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์
ใหม่ทันที เมื่อช้ารุดหรือเสียหาย 

8 
(27.6) 

7 
(24.1) 

14 
(48.3) 

29 
(100.0) 

1.79 0.86 ปานกลาง 

5 หน่วยงานมีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ
เฝูาระวังด้านน้้า 

8 
(27.6) 

11 
(37.9) 

10 
(34.5) 

29 
(100.0) 

1.93 0.80 ปานกลาง 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.67 = ระดับน้อย, 1.68-2.35 = ระดับปานกลาง, 2.36-3.00 = ระดับมาก  
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4.3.4 หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีน้าข้อมูลจาก ระบบโทรมาตร (Telemetering) และระบบส่งสัญญาณด้วย

ภาพ (CCTV) ไปใช้งาน 
หน่วยงานต่างๆ มีการน้าข้อมูลจาก ระบบโทรมาตร (Telemetering) และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ 

(CCTV) ของกรมทรัพยากรน้้า  ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน และที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ได้แก่ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานต้ารวจ ใน
พ้ืนที่ เป็นต้น 

 
4.4 ผลการด้าเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่ อแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง และการปรับปรุงน้้าเน่าเสีย  
 4.4.1 การด้าเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้้าและระบายน้้า  
 1) ผลการด้าเนินงานการสนับสนุนเครื่องสูบน้้าและระบายน้้า 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมาย กรมทรัพยากรน้้า ด้าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์สนับสนุนการด้าเนิ นการติดตั้งเค รื่องสูบน้้าเพื่อระบาย น้้าลงสู่ทะเล  ซ่ึงเริ่มด้าเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ ผลการด้าเนินงานเป็นดังนี้  

การด้าเนินการระยะท่ี ๑ 
ศูนย์สนับสนุนการด้าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพ่ือระบายน้้าลงสู่ทะเล ได้รับการสนับสนุน

เครื่องสูบน้้า จ้านวนทั้งสิ้น ๒๑๖  เครื่อง ซึ่งจ้าแนกเป็น  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๔๖ จังหวัด  
จ้านวน ๑๙๑ เครื่อง กรมปูองกันและบรร เทาสาธารณภัย  จ้านวน ๕  เครื่อง และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน จ้านวน ๒๐ เครื่อง 

ผลการด้าเนินการสูบน้้า จากปฏิบัติการติดตั้งเครื่องสูบน้้า เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง
วันที่15 ธันวาคม 2554 สามารถสูบน้้าเพ่ือเร่งการระบายน้้าลงสู่ทะเลได้  24,487,953 ล้านลูกบาศก์เมตร  
มีผลท้าให้พื้นที่ด้าเนินการเข้าสู่สภาวะปกติ  ประกอบด้วย (1) คลอง 12 และคลอง 13 เขตหนองจอก (2) 
โรงกษาปณ์รังสิต (3) โครงการบางชัน (คลองหลอแหล ) (4) คลองทวีวัฒนา  (5) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  (6) 
กรมทรัพยากรน้้า บาดาล (7) ดอนเมือง (8) โครงการ ชลประทาน ภาษีเจริญ  (9) บางเขน (วัดศิริพงษ์ธรรม
นิมิตร) (10) โรงผลิตน้้าประปามหาสวัสดิ์ 

ผลการด้าเนินงานระยะที่ ๒  
ศูนย์สนับสนุนการด้าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพ่ือระบายน้้าลงทะเลได้รับการสนับสนุนเครื่อง

สูบน้้า จ้านวน 307  เครื่อง จ้าแนกเป็นจากกระทรวงมหาดไทย  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
จ้านวน รวม ๓๒ จังหวัด จ้านวน 285 เครื่อง และกรมทรัพยากรน้้า  จ้านวน 22 เครื่อง ด้าเนินการติดตั้ง
เครื่องสูบน้้าในพ้ืนที่เปูาหมาย ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุ มธานี นครปฐม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และ
กรุงเทพมหานคร 

ผลการด้าเนินงานสูบน้้า  จากการปฏิบัติการติดตั้งเครื่องสูบน้้า  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2554 สามารถสูบน้้าได้ทั้งสิ้น  14,563,718 ลูกบาศก์เมตร  มีผลท้าให้พื้นที่
ด้าเนินการเข้าสู่สภาวะปกติ จ้านวน 60 แห่ง ดังนี้ 

- จังหวัดนนทบุรี : จ้านวน 36 แห่งดังนี้ (๑) ม.ภัทรนิเวศอุทยานทอง อบต.พิมลราช (2) อบต.
บางขุนกรอง (อ.บางกรวย) (3) ปตร.คลองหลุมมะดัน (ต.ไทรม้า อ.เมือง) (4) ใต้สะพานพระนั่งเกล้า (ต.ไทรม้า 
อ.เมือง) (5) ปตร.คลองบางไผ่ใหญ่ (ต.บางไผ่ อ.เมือง) (6) อบต.บางพลับ  (อ.ปากเกร็ด) วัดสาลีโขภิตาราม (7) 
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สถานีอนามัยต้าบลบางพลับ อ.ปากเกร็ด  (8) ปตร.คลองบางน้อย (ต.บางพลับ อ .ปากเกร็ด ) (9) อบต.บางรัก
น้อย (อ.เมือง ) (10) อบต .พิมลราช (บัวทอง 4. กฤษณา 3) อ.บางบัวทอง (11) ตลาดบางบัวทอง (12) ปตร.
คลองหลุมมะดัน (ต.ไทรม้า อ.เมือง) (13) วัดระหาร ทม .บางบัวทอง (14) วัดบางไผ่ ทม.บางบัวทอง (15) อบต.บาง
พลับ (อ.ปากเกร็ด) วัดสาลีโขภิตาราม (16) สถานีอนามัยต้าบลบางพลับ อ .ปากเกร็ด (17) ปตร .คลองบางภูมิ    
(ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด) (18) อบต.บางพลับ (อ.ปากเกร็ด) วัดสาลีโขภิตาราม (19) หมู่บ้านพัชรวิลล์ (อบต.บาง
เลน) (20) ปตร.คลองข่อย (ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด) (21) นิรันดร 12 ทม.บางบัวทอง (22) ปตร.คลองบางวัด     
(ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด) (23) อบต.บางพลับ (อ.ปากเกร็ด) วัดสาลีโขภิตาราม (24) บัวทองแฟคตอรี 2 ทม.บางบัว
ทอง (25) อบต.บางขุนกรอง (อ.บางกรวย) (26) อบต.บางสีทอง (อ.บางกรวย) (27) อบต.บางรักน้อย (อ.เมือง) 
(28) อบต.บางขุนกรอง (อ.บางกรวย ) (29) หมู่บ้านพัชรวิลล์ (อบต.บางเลน) (30) อบต.บางคูรัด (อบต.บาง
เลน) (31) บางใหญ่ซิตี้ (32) เทศบาลต้าบลไทรม้า (33) อบต.บางบัวทอง (34) นารีนคร 12 (35) หมู่บ้าน
อักษรา (เทศบาลต้าบลบางบัวทอง) (36) คลองสามวัง อบต.บางบัวทอง 

- จังหวัดปทุมธานี  :  จ้านวน 15 แห่ง ดังนี้ (๑) ม.3 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี (2) ม.3 คลองหกวา
สายล่าง (3) เรือนจ้าพิเศษ (4) เทศบาลนครรังสิต (5) บึงยี่โถ (6) หมู่บ้านลัดดาวัลย์ (7) ซอยลัดดาวัลย์ (8) 
ซอย 39 พหลโยธิน 32 (9) กม 27 พหลโยธิน 64 (10) วัดลาดสนุ่น (11) ซอยมรดก (12) มัธยมสงฆ์ครีต 
(13) ปตร.บางคูวัด (14) หมู่บ้านเดอะลากูน 1 (15) หมู่บ้านเดอะลากูน 2 (16) หมู่บ้านเดอะลากูน 3  

- จังหวัดสมุทรสาคร  : จ้านวน 8 แห่ง ดังนี้ (1) พงษ์ศิริชัย 1 (2) เทศบาลนครอ้อมน้อย (3) 
หน้าตลาดเก้าแสน แยกอ้อมน้อย ) (4) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (5) ซ.แปซิฟิค ค .แนวลิขิต (6) ซ.พุทธสาคร 3 
(กลางซอย) (7) ซ.ศรทอง (เพชรเกษม 91) (8) ซ.เฟ่ืองฟูา  

- กรุงเทพมหานคร :  จ้านวน 1 แห่ง คือ ซอยวัชรพล 
 2) ผลการด้าเนินงาน การแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวาง เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพการระบายน้้าใน
พื้นที่ประสบอุทกภัย 
 การด้าเนินการรื้อถอนประตูระบายน้้าแบบชั่วคราว (Stop log) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายกรมทรัพยากรน้้า
ด้าเนินการส้ารวจและรื้อถอนประตูระบายน้้าแบบชั่วคราว (Stop log) ในล้าคลองต่างๆ เพื่อความสะดวก ของ
การระบายน้้า ทางตอนเหนือสู่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่คลอง 8 คลอง 9 คลอง 10 คลอง 
11 คลอง 12 คลองล้าหิน คลองหวังโต คลองล้าเจดีย์บน คลองเขมร และคลองแตงโม รวมทั้งสิ้น 30 แผ่น     
ขนาด Stop log จ้านวน 18 เมตร  

 การด้าเนินการก้าจัดวัชพืชและขยะมูลฝอย 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายกรมทรัพยากรน้้า
ด้าเนินการส้ารวจและก้าจัดวัชพืช และขยะมูลฝอยในล้าคลองต่างๆ เพ่ือความสะดวกของการระบายน้้าใน
พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น ๔๕ คลอง รวม
ความยาว 475.81 กิโลเมตร 
 3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 กรมทรัพยากรน้้าได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน
และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง จ้านวน 119.3173 ล้านบาท   มีผลการเบิกจ่าย 
จ้านวน 111.7007 ล้านบาท (100%) 
 

 

50

 

  

2 



 

 ทั้งนีก้รมทรัพยากรน้้าด้าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้้า  และรถบรรทุก เพื่อใช้บรรเทาภัย
พิบัติหากเกิดปัญหาในด้านอุทกภัยและภัยแล้ง ในพื้นที่ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1-10 ประกอบด้วย 
 
  - เครื่องสูบน้้า 10 นิ้ว จ้านวน 12 ชุด 

 - เครื่องสูบน้้า 12 นิ้ว จ้านวน 200 ชุด 
 - เครื่องสูบน้้า 26 นิ้ว จ้านวน 12 ชุด 
 - เครื่องสูบน้้า 30 นิ้ว จ้านวน 24 ชุด 
 - รถหกล้อ จ้านวน 10 คัน 
 - รถสิบล้อพร้อมเครน จ้านวน 8 คัน 

 โดยเครื่องสูบน้้าและรถบรรทุกได้กระจายไปตามพ้ืนที่ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1-10 ดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงเครื่องสูบน้้าและรถบรรทุกในพ้ืนทีส่้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1-10 
 
สทภ. เครื่องสูบน้้า 

10 น้ิว 
เครื่องสูบน้้า  

12 น้ิว 
เครื่องสูบน้้า  

26 น้ิว 
เครื่องสูบน้้า  

30 น้ิว 
รถ 6 
ล้อ 

รถ 10 ล้อ 
พร้อมเครน 

1 1 15 - - 1 - 
2 2 30 2 5 1 1 
3 1 15 1 - 1 1 
4 1 15 1 - 1 1 
5 1 20 - - 1 - 
6 1 25 2 5 1 5 
7 1 25 2 5 1 1 
8 1 20 1 - 1 1 
9 2 20 2 5 1 1 

10 1 15 1 4 1 1 
รวม 12 200 12 24 10 8 
  

4.4.2 การปรับปรุงน้้าเน่าเสีย   
  1) ผลการด้าเนินงาน    
   1.1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกองทัพบก            
โดยรองผู้บัญชาการทหารบก (พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(นายโชติ  ตราชู) อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า (นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ) และผู้อ้านวยการองค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน ) หรือ อพท . (พันเอก ดร .นาฬิกอติภัค   แสงสนิท )      
ร่วมโครงการ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้้า” รวมพลัง รวมน้้าใจ ไล่น้้าเสีย และท้าพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุก ส่งดาสต้าบอล 
(DASTA BALL) จ้านวน 300,000 ลูก และน้้าหมักชีวภาพ EM จ้านวน 100,000 ขวด ไปยังพื้นท่ีประสบ   
อุทกภัย 5 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และนครสวรรค์ ณ กรมทรัพยากรน้้า 
   1.2) การตรวจสภาพน้้าท่วมขัง การบ้าบัดน้้าเสียและการแจกจ่ายดาสต้าบอล (DASTA 
BALL) และน้้าหมักชีวภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยปลัดกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า และคณะผู้บริหาร ได้ตรวจติดตามสถานการณ์น้้า
สภาพน้้าท่วมขัง และบ้าบัดน้้าเสีย (โดยใช้ดาสต้าบอล) และแจกจ่ายดาสต้าบอล และน้้าหมักชีวภาพ EM ให้กับ
หน่วยงานและประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือแก้ไขน้้าเน่าเสีย ในภาพรวม (ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2554) จ้านวน 
3,632,070 ลูก และน้้าหมักชีวภาพ EM จ้านวน 202,739 ขวด หรือ 121,643.4 ลิตร  
 3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 กรมทรัพยากรน้้าได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงน้้าเน่าเสีย  
จ้านวน 15.0000 ล้านบาท  มีผลการเบิกจ่าย จ้านวน 14.9900 ล้านบาท (100%) 
 
4.5 ข้อมูลสรุ ปผลการศึกษา การติดตามประเมินผลโครงการฯ ของที่ปรึกษา ภายใต้การ
สนับสนุนของส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี (โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย) 
 ข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผล โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย  และโครงการปูองกันปัญหาอุทกภัยต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า ปรากฎผลสัมฤทธิ์โครงการ 
พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการด้าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และน่าจะมีผลในการปูองกัน /บรรเทาปัญหา
อุทกภัยได้ รวมทั้งส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและการด้ารงชีวิตของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้ท่ีและพ้ืนที่ใกล้เคียงทั้งทางตรง ทางอ้อม และในระยะยาว เช่น ส่งผลให้มีน้้าเพียงพอส้าหรับท้า
การเกษตร เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยว นันทนาการ สร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม และ
สร้างรายได้ ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดไปยังไร่นาและชุมชนอื่นๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  การติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัยของกรมทรัพยากรน้้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส้ารวจข้อมูลความคิดเห็น และส้ารวจความพึงพ อใจของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  ต่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้า ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้าน
แหล่งน้้า และปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของกรมทรัพยากรน้้า  
รวมถึงข้อมูลรายงานการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั ยในช่วงปลายปี พ .ศ. 2554 ถึง ต้นปี 
พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์สรุปผล อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
5.1 ขอบเขตการศึกษา 
 การติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย ในปีงบประมาณ 2555 โดยสุ่มโครงการแหล่งน้้าในพ้ืนที่ของ ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1-10 รวม
จ้านวน 81 โครงการ (จากจ้านวน 1,548 โครงการ ) จ้านวน กลุ่มตัวอย่าง รวม  514 ครัวเรือน และสุ่ม
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตรของส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1, 2, 4, 5 และ 9 รวมจ้านวน 
10 โครงการ (จากจ้านวน 30 โครงการ) จ้านวนกลุ่มตัวอย่างรวม 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
แบบสอบถามประชาชนผู้ได้รับประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแบบส้ารวจความคิดเห็นและสภาพโครงการ
ด้านแหล่งน้้า  และแบบสอบถาม สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน /ประชาชน/ผู้น้าชุมชน/ผู้รู้ ในพ้ืนที่ที่มีการ
ติดตั้งระบบโทรมาตร และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ การเก็บข้อมูลโดยการส้ารวจภาคสนาม (Field Survey) 
ด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เช่น ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบส้ารวจ และข้อค้าถามปลายเปิด 
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการเทียบเคียงรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผลการ
ด้าเนินงาน รายงานการติดตามประเมินผล และข้อเสนอแนะต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  

 
5.2 สรุปผลการศึกษา 
 5.2.1 ผลการส้ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน ผู้น้าชุมชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่โครงการฯ 
 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สรุปดังนี้ 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.6 เป็นเพศชาย ร้อยละ 
38.3 มีอายมุากกว่า 56 ปี โดยที่อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 52 ปี ร้อยละ 
64.4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 70.8 เป็นประชาชนทั่วไป โดยที่  

ร้อยละ 56.5 เป็นหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 85.8 
ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก และก่อนจะ
ด้าเนินโครงการ ฯ กลุ่มตัวอย่าง  ร้อยละ 51.8 รู้จักหน่วยงานกรมทรัพยากรน้้า  
จากสื่ อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และจากการที่หน่วยงานเข้ามาด้าเนิน
โครงการในพื้นท่ี 



 

 2) ข้อมูลด้านแหล่งน้้าในชุมชน  
 2.1) กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 59.1 มีน้้าส้าหรับบริโภค (น้้าดื่ม ) เพียงพอ โดยที่ ร้อยละ  

37.0 บริโภคน้้าฝน ร้อยละ 60.3 มีน้้าส้าหรับอุปโภค (น้้าใช้) เพียงพอ โดยที่ร้อยละ 47.5 ใช้น้้าอุปโภคจาก
ประปา/ประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 69.3 มีน้้าส้าหรับการเกษตรไม่เพียงพอ โดยที่ ร้อยละ 43.2 ใช้น้้าจากแหล่ง
น้้าธรรมชาติ (ล้าคลอง/สระ/หนอง/บึง/ล้าห้วย)  

 2.2) กลุ่มตัวอย่างภาพรวม ร้อยละ  69.5 ไม่มีปัญหาคุณภาพน้้า  พิจารณาจากความ
คิดเห็นของประชาชน ในพ้ืนที่  โดยที่ ร้อยละ 48.0 มีปัญหาคุณภาพน้้า ในเรื่องความขุ่น (มีตะกอน) ร้อยละ 
55.8 ประสบปัญหาขาดแคลนน้้า/น้้าหายาก/ภัยแล้ง เป็นประจ้าทุกปี และร้อยละ 41.2 ไม่ประสบปัญหาน้้า
ท่วม/น้้าหลาก   

 3) ความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการดูแลแหล่งน้้าให้เกิดประสิทธิภาพ  
 กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 80.5 ต้องการให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้า เพ่ือการจัดการน้้าในพ้ืนที่โครงการ ร้อยละ 

93.2 ต้องการ ได้รับความรู้ /ข้อแนะน้า /การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบ้ารุงรักษา /ดูแลแหล่งน้้า  ร้อยละ 
44.2 ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนในการก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งน้้า เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่อยู่ในพื้นท่ี ใกล้ชิดประชาชน 

 4) การใช้ประโยชน์จากโครงการด้านแหล่งน้้า  
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง แยกเป็นประเด็นโดยเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ย

น้อย พบว่า โครงการแหล่งน้้าใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการ ระดับมาก ค่ าเฉลี่ย 2.49 โดยที่โครงการนี้  
สามารถใช้น้้าเพื่อการเกษตร  (เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง ) ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.46 รองลงมา  ช่วยแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้้า /ภัยแล้งได้  ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.21 ช่วยแก้ไขปัญหาน้้าท่วม /น้้าหลากได้ ระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 1.70 ใช้เพื่ออุโภค (น้้าใช้) ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.27 ใช้เพื่อบริโภค (น้้าดื่ม) ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 0.65 และใช้น้้าเพ่ือธุรกิจ (อุตสาหกรรมในครัวเรือน ท่องเที่ยว ฯลฯ) ระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 0.50 

 5) การมีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการด้านแหล่งน้้า  
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง แยกเป็นประเด็น โดยเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ย

น้อย พบว่า มี ส่วนร่วมในการรับรู้โครงการ  ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.05  รองลงมา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ระดมความคิดเห็น ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.77 ด้านการมีส่วนร่วมในการเสียสละ /จิตอาสา (เช่น ร่วมดูแล
บ้ารุงรักษา ) ระดับป านกลาง ค่าเฉลี่ย 1.76 ด้านการมีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการ ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.61 และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงาน ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 

 6) ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการด้านแหล่งน้้า  
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ  แยกเป็นประเด็น 

โดยเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กรมทรัพยากรน้้า ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.23 รองลงมา พึงพอใจ การประสานงาน /การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
โครงการ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.10 พึงพอใจการเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ  ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
2.06 พึงพอใจการรับฟังความคิดเห็น ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.03 และพึงพอใจ การให้ค้าแนะน้า /การให้
ความรู้ด้านการจัดการน้้า  ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.91 ส่วนในด้านคุณภาพการให้บริการและความคุ้มค่า  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจประเด็น โครงการตรงความต้องการ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.61 รองลงมาก พึง
พอใจประเด็น พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.51 พึงพอใจประเด็น ปริมาณน้้าเพิ่มขึ้นตรงกับ
ความต้องการ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.41 พึงพอใจประเด็น ปูายแนะน้าโคร งการติดตั้งเหมาะสมและชัดเจน 
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ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.40 พึงพอใจประเด็น การด้าเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก้าหนด  ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.28 และพึงพอใจประเด็น งบประมาณเพียงพอเหมาะสม ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.21 

 7) ผลกระทบในเบื้องต้นจากโครงการ แยกเป็นด้านต่างๆ สรุปดังนี้  
  7.1) ด้านเศรษฐกิจ แยกเป็นประเด็นโดยเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย  

พบว่า ผลผลิตจากการประกอบอาชีพดีขึ้น /เพ่ิมข้ึน  มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 0.74 รองลงมา รายได้ในครัวเรือน
เพ่ิมข้ึน ค่าเฉลี่ย 0.73 มูลค่าที่ดินเพ่ิมข้ึน ค่าเฉลี่ย 0.52 ถนน/ไฟฟูา/ประปา (สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ) ดี
ขึ้น/เพ่ิมข้ึน ค่าเฉลี่ย 0.41 และรายจ่ายในครัวเรือนเท่าเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ย 0.11 

  7.2) ด้านสังคม  แยกเป็นประเด็นโดยเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย  
พบว่า การจัดสรรน้้าอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ดีขึ้น /เพ่ิมข้ึน มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 0.46 รองลงมา การจ้างงานใน
ชุมชนดีขึ้น /เพ่ิมข้ึน ค่าเฉลี่ย 0.36 และมีกิจกรรม ในวันส้าคัญ (เช่น วันลอยกระทง วันพ่อ วันแม่ แข่งเรือ 
พิธีกรรมต่างๆ) และมีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า หรือกลุ่มดูแลรักษาแหล่งน้้า เท่าเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง เท่ากัน ค่าเฉลี่ย  
0.31 เท่าเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ย 0.31 

  7.3) ด้านสิ่งแวดล้อม  แยกเป็นประเด็นโดยเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ย
น้อย พบว่า ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศดีขึ้น มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 0.70 รองลงมา การจัดการสภาพแวดล้อม 
(เช่น วัชพืช ขยะ ดินทิ้ง หรือตะกอนในน้้า) ดีขึ้น ค่าเฉลี่ย 0.51   

 
 5.2.2 ผลการส้ารวจความคิดเห็นและข้อมูลสภาพโครงการแหล่งน้้าจากเจ้าหน้าที่โครงการ (นาย
ช่างควบคุมงาน) 
 -  โครงการแหล่งน้้า จ้านวน 81 โครงการ มีปริมาณน้้าต้นทุนหลังด้าเนินโครงการ เพ่ิมข้ึน 
4,720 ,426 ลูกบาศก์เมตร และมี จ้านวนครัวเรือนที่ได้รับ ประโยชน์จากโครงการ จ้านวน 14,416 
ครัวเรือน 

 -  โครงการส่วนใหญ่ เสร็จก่อนก้าหนด ร้อยละ 63.0 
 -  โครงการแหล่งน้้า สามารถแก้ไขปัญหาได้ส้าเร็จตาม
ความต้องการของประชาชน ร้อยละ 75.3 
  - คุณภาพน้้าของโครงการ พบว่า น้้ามีสีเหมาะสม กลิ่น
ของน้้าเหมาะสม แต่น้้ามีความขุ่น และโด ยภาพรวมคุณภาพของน้้าต่อ
การน้ามาใช้ประโยชน์ มีความเหมาะสม ร้อยละ 79.5, 98.8, 97.5 
และ 97.9 ตามล้าดับ 
 -  การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือด้าเนินโครงการ มีความเห็นว่า เหมาะสม/คุ้มค่า ร้อยละ 98.8 

- ที่ตั้ง / พ้ืนที่ด้าเนินโครงการ  เหมาะสม /สอดคล้อง  กับความ
ต้องการของประชาชนในพืน้ที่/ผู้รับประโยชน์ ร้อยละ 98.8 

- ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสนับสนุนการดูแลแหล่ง
น้้าให้เกิดประสิทธิภาพ  พบว่า ต้องการให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้า ต้องการ ได้รับ
ความรู้/ข้อแนะน้า/การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบ้ารุงรักษา /ดูแลแหล่ง
น้้า  ร้อยละ 79.2 และ 84.8 ตามล้าดับ ส่วน องค์กร ที่มีส่วนในการ

ก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งน้้า ต้องการให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 84.0 
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 -  ด้านสภาพโครงการ พบว่า งานดิน อยู่ในสภาพดี โดยที่ดินถม (เขื่อนดิน/ท้านบ คันดิน) อยู่ใน
สภาพดี ร้อยละ 76.8 ดินขุด (ลาดตลิ่ง การกัดเซาะ ) อยู่ในสภาพดี ร้อยละ 69.6  งานอาคารโครงสร้าง อยู่
ในสภาพดี โดยที่คอนกรีต อยู่ในสภาพดี ร้อยละ 91.4 ประตูระบายน้้า อยู่ในสภาพดี ร้อยละ 85.2 งาน
ปูองกันการกัดเซาะ อยู่ในสภาพดี โดยที่หินทิ้ง /หิ้นเรียง อยู่ในสภาพดี ร้อยละ 71.0 ปลูกหญ้าลาดคันดิน อยู่
ในสภาพดี ร้อยละ 69.1 ปูายชื่อโครงการ พบว่า  อยู่ในสภาพดี ร้อยละ 84.0 ภาพรวมการใช้งานโครงการ 
พบว่า อยู่ในสภาพดี ร้อยละ 81.6 ต้นไม้บนคันดิน พบว่า  มีจ้านวนน้อย  ร้อยละ 70.0 ส่วนการตกตะกอน /
วัชพืชในแหล่งน้้า พบว่า มีระดับปานกลาง ร้อยละ 61.0 

 -  การใช้ประโยชน์จากโครงการ  พบว่า โครงการแหล่งน้้า สามารถใช้ประโยชน์ เพ่ือการเกษตร 
(เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง ) มากที่สุด ร้อยละ 91.1 ส่วนการแก้ไขปัญหาจากโครงการ  พบว่า โครงการ
แหล่งน้้าสามารถแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนน้้า/ภัยแล้ง มากที่สุด ร้อยละ 82.3  
 
 5.2.3 ผลการสอบถาม สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน /ประชาชน/ผู้น้าชุมชน/ผู้รู้ ในพื้นที่ที่มี
การติดตั้งระบบโทรมาตร และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ 

 1) ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ที่ติดตั้งระบบ โทรมาตร (Telemetering) และระบบส่งสัญญาณ
ด้วยภาพ (CCTV) พบว่า พ้ืนที่ที่ติดตั้งระบบโทรมาตร(Telemetering) และ
ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ  (CCTV) มีฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม มาก
ที่สุด ร้อยละ 28.1 ในพ้ืนที่มีน้้าท่วมแต่สามารถระบายได้รวดเร็ว  มากที่สุด 
ร้อยละ 62.1 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 มีความเสียหาย
ในลักษณะ สูญเสียทรัพย์สินและเสียค่าใช้จ่ายในการปูองกันน้้าท่วม มาก
ที่สุด ร้อยละ 51.7 ในพ้ืนที่ไม่มีปัญหาดินถล่ม ร้อยละ 51.7 และประชาชน
ในพ้ืนที่ทราบว่ามี ระบบโทรมาตร  (Telemetering) และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ  (CCTV) ของกรม
ทรัพยากรน้้าติดต้ังในพ้ืนที ่ร้อยละ 72.4 

 2) การให้บริการและท้างานของระบบโทรมาตร (Telemetering)/ระบบส่งสัญญาณด้วย
ภาพ (CCTV) ของกรมทรัพยากรน้้า พบว่า เจ้าหน้าที่มีการออกตรวจเยี่ยมสถานีติดตั้งระบบ  ทุกๆ 1-2 เดือน/
ครั้ง หรือเมื่อเกิดปัญหา มากที่สุด ร้อยละ 56.7 และเม่ือเกิดฝนตกหนัก ระบบสามารถท้างานได้ปกติดีทุกครั้ง 
ร้อยละ 86.7  
 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระบบโทรมาตร (Telemetering) และระบบส่งสั ญญาณด้วยภาพ 
(CCTV) พบว่า ระบบสามารถน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง ระดับมาก มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 2.41 รองลงมา 

สถานที่ติดตั้งระบบมีความเหมาะสม และระบบสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจ (เช่น อพยพ หรือขนย้ายทรัพย์สินได้ ) ระดับมาก เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 
2.38 เครื่องมือมคีวามทันสมัย ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.34 เป็นระบบที่
น่าเชื่อถือ (มีความถูกต้อง แม่นย้า ) ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.28 แจ้ง
เตือนก่อนน้้าท่วมล้นตลิ่งได้ ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.21 ระบบสามารถ
ท้างานได้ดี ไม่ขัดข้อง และระบบและเครื่องมือมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

ระดับปานกลาง เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 2.17 ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว และเครื่องมือง่ายต่อการใช้
งาน ระดับปานกลาง เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 2.10 และสามารถคาดการณ์และพยากรณ์ ระดับน้้าในช่วงฤดูแล้ง /ขาด
แคลนน้้า ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.03  
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 4) ความคิดเห็นด้านการให้บริการในพื้นที่เก่ียวกับระบบโทรมาตร (Telemetering) และระบบ
ส่งสัญญาณด้วยภาพ (CCTV) พบว่า หน่วยงานมีการให้ความรู้ /ให้ค้าแนะน้า เกี่ยวกับการใช้งานระบบเฝูาระวัง
ด้านน้้า และหน่วยงานมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของระบบเฝูาระวังด้านน้้า  ระดับปานกลาง มากที่สุด 
เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 2.07 รองลงมา หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการติดตั้งระบบเฝูาระวังด้านน้้าใน
พ้ืนที ่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.00 หน่วยงานมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเก่ียวกับการเฝูาระวังด้าน
น้้า ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.93 และมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใ หม่ทันที เมื่อช้ารุดหรือเสียหาย  
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.79 
 
5.3  อภิปรายผล 
 5.3.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ (ผลผลิตและผลลัพธ์) โครงการแหล่งน้้า 

ผลการส้ารวจความคิดเห็นด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการแหล่งน้้า  พบว่า ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ได้ตรงความต้องการ   โดยเฉพาะการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร (ทั้งการ
เพาะปลูก  พืชสวน พืชไร่  เลี้ยงสัตว์ และประมง ) ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากประชาชนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกร รม ต้องอาศัยน้้าในปริมาณ
มาก บางโครงการประชาชนใช้น้้าเพื่อการอุปโภค (น้้าใช้ ) ในครัวเรือน 
ทั้งนี้โครงการส่วนใหญ่ที่ด้าเนินการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บกัก
น้้าในช่วงฤดูแล้ง และสามารถช่วยระบายน้้า และใช้เป็นพื้นที่รับน้้าในฤดูน้้า
หลากได ้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท้าโครงการ และสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล 
(น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 นโยบายเร่งด่วนที่ด้าเนินการใน

ปีแรก ข้อ 1.4 ... เร่งให้มีการบริหารจัดการน้้าในระดับประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพให้สามารถปูองกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้  รวมทั้ง
สนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่  ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก  ฟ้ืนฟูการขุดลอกคูคลอง  และแหล่งน้้าธรรมชาติที่มีอยู่
เดิม… และสอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ที่มุ่งเน้นให้การบริหาราชการต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และเม่ือพิจารณาความสอดคล้องกับผลสรุปการ
รายงานการติดตามประเมินผลของส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี ข้อ 3.2 พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการ
ด้าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และน่าจะมีผลในการปูองกัน /บรรเทาปัญหาอุทกภัยได้ รวมทั้งส่งผลดีต่อ
คุณภาพชีวิตและการด้ารงชีวิตของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้ท่ีและพ้ืนที่ใกล้เคียงทั้ง
ทางตรง ทางอ้อม และในระยะยาว  

 
5.3.2 ด้านการมีส่วนร่วมในโครงการแหล่งน้้า   

 ผลการส้ารวจความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมในโครงการ  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีส่วนร่วมในการรั บรู้โครงการ ในระดับมาก เนื่องจากโครงการที่ได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ในพื้นท่ีประสบปัญหาอุทกภัย ท้าให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารอยู่แล้ว ส่วนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การด้าเนิน
โครงการ การเสียสละ /จิตอาสา และการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงาน กลุ่ม
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ตัวอย่างมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่าเป็นโครงการที่ต้องด้าเนินงานเร่งด่วน บางโครงการขาด
การสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี อย่างไรก็ตาม การด้าเนินงานของกรมทรัพยากรน้้ายังมีความ

สอดคล้องกับหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และ
สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาล  ในข้อหลักการ มีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส้าคัญ  
รวมถึงการมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีเสรีภาพใน
การรวมกลุ่มและการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการด้าเนินงานของกรม
ทรัพยากรน้้า  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการมีส่วนร่วม ที่ต้องการ

ให้ประชาชนที่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในข้ั นตอนต่างๆ ในการด้าเนินการพัฒนา ช่วยเหลือ 
สนับสนุนท้าประโยชน์ ในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด้าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และ
ร่วมปร ะเมินผล  เพ่ือให้เกิดการยอมรับ และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกันทุกฝุาย  และสอดคล้องกับ
ข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาในรายงานผลการติดตามประเมินผลของ ส้านักงานปลัดส้านัก
นายกรัฐมนตรี  ข้อ 3.5 (3) ซึ่งพบว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมีความส้าคัญและส่งผลโดยตรงต่อ
สัมฤทธิ์ผลของโครงการ หากประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการวางแผน ดูแล ร่วมรับผิดชอบ และติดตาม
ตรวจสอบ จะท้าให้ได้โครงการที่เปูนประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีบทบาทในการดูแล
บ้ารุงรักษาโครงการที่เกิดข้ึนในระยะยาว และเกิดกลไกในการตรวจสอบหน่วยงานในพื้นท่ีให้ป ฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 
 

5.3.3 ด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับบริการด้านแหล่งน้้า  
ผลการส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการด้านแหล่งน้้า สรุปได้ดังนี้ 
 1) ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ในเรื่อง การ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรม ทรัพยากรน้้า การประสานงาน/การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของโครงการ การเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ และการ
รับฟังความคิดเห็น  ในระดับมาก เนื่องจากการด้าเนินโครงการซึ่งได้รับการ
จัดสรรงบประมาณกลาง (งบเยียวยา ) ต้องด้าเนินงานให้เสร็จตามก้า หนด 
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งก่อนด้าเนินโครงการ 
หน่วยงานในพื้นท่ีได้มีการส้ารวจและประชาสัมพันธ์โครงการกับชุมชน จึง 

ท้าให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและมีความพึงพอใจในการ
ด้าเนินงานที่รวดเร็ว ซึ่งสอคล้องกับการวัดความพึงพอใจของ Millet 
(1954) ในด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา (Timely Service) 
ตามลักษณะความจ้าเป็นเร่งด่วน  ส่วนการให้ค้าแนะน้า /การให้ความรู้ด้าน
การจัดการน้้า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง เนื่องจากเจ้าหน้าที่โครงการ
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้งานเสร็จตามเปูาหมาย จึงไม่ได้มีการแนะน้าให้ความรู้
กับปราะชาชนเต็มที ่
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 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ /ความคุ้มค่า  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก ในทุกประเด็น ได้แก่ โครงการตรง
ความต้องการ พ้ืนที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณน้้าเพิ่มขึ้นตรงกับความ
ต้องการ ปูายแนะน้าโครงการติดตั้งเหมาะสมและชัดเจน การด้าเนิน
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก้าหนด  และงบประมาณเพียงพอ
เหมาะสม เนื่องจากการด้าเนินงานโครงการ เป็น โครงการที่ด้าเนินงานใน
พ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยโดยตรง และต้องด้าเนินงานอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับ ประชาชน โดย
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการปฏิบัติงาน ในเรื่องประสิทธิภาพต่อระยะเวลาการ

ก่อสร้าง ซึ่ง โครงการส่วนใหญ่ เสร็จก่อนก้าหนด  ทั้งนี้ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ /ความคุ้มค่า สอดคล้องกับหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ที่ มุ่งหมายใ ห้การด้าเนินงานภาครัฐ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า  ตลอดจนสอดคล้องกับ
แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ ของสมิต สัชฌุกร (2550) ที่ต้องค้านึงถึง

ความต้องการของผู้รับบริการ และท้าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งผลที่ได้ย่อมหมายถึ งคุณภาพของการ
บริการของหน่วยงานอีกด้วย  

 
 5.3.4 ด้านผลกระทบในเบื้องต้นของโครงการแหล่งน้้า 
 ผลการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้ 

 1) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผลผลิตจากการประกอบ
อาชีพ รายได้ในครัวเรือน มูลค่าที่ดิน ถน น / ไฟฟูา /ประปา 
(สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ) ดีขึ้น/เพ่ิมข้ึน  ส่วนรายจ่ายในครัวเรือนเท่า
เดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง 

2) ด้านสังคม พบว่า การจัดสรรน้้าอย่างทั่วถึง เป็น
ธรรม การจ้างงานในชุมชน  ดีขึ้น /เพ่ิมข้ึน ส่วนการมีกิจกรรมในวัน
ส้าคัญ (เช่น วันลอยกระทง วันพ่อ วันแม่ แข่งเรื อ พิธีกรรมต่างๆ ) และ
มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า หรือกลุ่มดูแลรักษาแหล่งน้้า เท่าเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง  

 3) ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การจัดการสภาพแวดล้อม (เช่น วัชพืช ขยะ ดินทิ้ง ) และความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศในชุมชน ดีขึ้น/เพ่ิมข้ึน  

 ทั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดก ารให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ของ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2547) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม โดย 1 ใน 6 องค์ประกอบส้าคัญ คือ
เรื่องผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ ซึ่งส่วนใหญ่การด้าเนินงานของ       
กรมทรัพยากรน้้า มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต คว ามเป็นอยู่ของ
ประชาชนในทางท่ีดีขึ้น 
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 5.3.5 ผลการศึกษาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร (Telemetering) และระบบส่ง
สัญญาณด้วยภาพ (CCTV)  
 1) การให้บริการและท้างานของระบบโทรมาตร (Telemetering)/ระบบส่งสัญญาณด้วย
ภาพ (CCTV) ของกรมทรัพยากรน้้า  พบว่า เจ้าหน้าที่มีก ารออกตรวจเยี่ยม
สถานีติดตั้งระบบ  ทุกๆ 1-2 เดือน/ครั้ง หรือทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหา  และเม่ือ
เกิดฝนตกหนัก ระบบสามารถท้างานได้ปกติ และส่งข้อมูลได้ทุกครั้ง สอคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2555-2558  ข้อ 5.7 ...เพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์และ
คาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติใน
ระดับประเทศและระดับพื้นท่ี…  
 2) การท้างานของ ระบบโทรมาตร (Telemetering) และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ (CCTV) 
พบว่า สามารถท้างานในดีในระดับมาก ในด้านระบบสามารถน้าข้อมูลไปใช้ประ โยชน์ได้จริง สถานที่ติดตั้ง
ระบบมีความเหมาะสม และระบบสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ (เช่น 
อพยพ หรือขนย้ายทรัพย์สินได้ ) และในระดับปานกลาง ในด้านเครื่องมือมี
ความทันสมัย เป็นระบบที่น่าเชื่อถือ (มีความถูกต้อง แม่นย้า ) แจ้งเตือนก่อน
น้้าท่วมล้นตลิ่งได้ ระบบสามารถ ท้างานได้ดี ไม่ขัดข้อง ระบบและเครื่องมือมี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่า ประชาชนสามารถ
รับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว เครื่องมือง่ายต่อการใช้
งาน และสามารถคาดการณ์และพยากรณ์ ระดับน้้าในช่วงฤดูแล้ง /ขาดแคลน
น้้าได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ กล่าวคือ การให้บริการ
ต้องค้านึงถึงผู้รับบริการเป็นหลัก ท้าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ ต้องมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วน ให้บริการรวดเร็ว ตลอดจน

พัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3) การให้บริการในพ้ืนที่เกี่ยวกับ ระบบโทรมาตร (Telemetering) และระบบส่งสัญญาณดว้ย
ภาพ (CCTV) พบว่า ยังอยู่ในระดับปานกลางในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การให้ความรู้ /ให้ค้าแนะน้า เกี่ยวกับการใช้
งานระบบเฝูาระวังด้านน้้า  การให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของระบบเฝูาระวังด้านน้้า  การประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงการติดตั้งระบบเฝูาระวังด้านน้้าในพ้ืนที่  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเก่ียวกับการเฝูาระวังด้าน
น้้า และการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทันที เมื่อช้ารุดหรือเสียหาย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเหตุผลด้าน
งบประมาณของหน่วยงานในพื้นท่ีที่ยังไม่ได้รับการสนุบสนุน จัดสรรงบประมาณส้าหรับการอบรมหรือให้ความรู้
กับประชาชนในพื้นท่ีด้านการเฝูาระวังเมื่อเกิดน้้าท่วมล้นตลิ่งหรือเกิดอุทกภัย หน่วยงานในพื้นท่ี มีหน้าที่ เฉพาะ
การเก็บข้อมูลทางสถิติเพียงอย่างเดียว 
 
5.4  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต 
 5.4.1 ปัญหา อุปสรรค  

 1) โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานกา รณ์อุทกภัยของ
กรมทรัพยากรน้้า ด้านแหล่งน้้า  ได้รับงบประมาณจ้านวนจ้ากัด ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการได้ตลอดทั้งล้าน้้า   
โดยบางพื้นท่ีด้าเนินการได้เพียงบางช่วง ของล้าน้้า  ท้าให้การระบายน้้าและ การ เก็บกักน้้ายังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 
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 2) สภาพพ้ืนที่ตั้งโครงการฯ บางแห่ง ประสบปัญหาภัย แล้ง ปริมาณน้้าไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร  โครงการมีลักษณะตื้นเขิน ไม่เพียงพอต่อการกักเก็บน้้า ไ ม่มีทางระบายน้้าเข้าพ้ืนที่
เกษตร และพ้ืนที่ตั้งโครงการบางแห่งประสบปัญหาอุทกภัย เกิดปัญหาน้้าหลากเป็นประจ้าในฤดูฝน 

 3) ผู้ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้้าในบางโครงการ เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ เพราะพ้ืนที่อยู่ห่างไกล
จากแหล่งน้้าในโครงการ และส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบการกระจายน้้าให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 4) เนื่องจากการด้าเนินงานโครงการฯ มีความเร่งด่วน ท้าให้อาจขาดการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในบางพ้ืนที่ ประเภทโครงการอาจยังไม่ค่ อยตรงตามความต้องการในพื้นท่ี เช่น บางพ้ืนที่เสนอ
ขอระบบกระจายน้้า หรือฝายน้้าล้น แตไ่ด้รับงบประมาณให้ด้าเนินการขุดลอกแหล่งน้้า  

 5) โครงการ ฯ บางแห่ง หลังจากด้าเนินงานแล้วเสร็จไม่นาน ก็มีปัญหาผักตบชวาเกิดข้ึน
เหมือนเดิม ท้าให้กีดขวางการสัญจรทางน้้า  การไหลของน้้า ล้าน้้าตื้นเขิ น สาเหตุเนื่องจากขาดการดูแลรักษา
แหล่งน้้า และประชาชนหรือกลุ่มผู้ใช้น้้าไม่เข้มแข็ง  

 6) ขาดการประสานความร่วมมือระหว่าง อปท. เนื่องจากแหล่งน้้าอยู่ในความรับผิดชอบของ 
อปท. หลายแห่ง ท้าให้เกิดปัญหาในการดูแลรักษา ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า จะท้าจุดใดจุดหนึ่งเพียงแห่งเดี ยว
ไม่ได้ เพราะส่งผลกระทบในจุดต่อไป 

 7) ประชาชนยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ในการด้าเนินกิจกรรม ภายหลังจาก
ด้าเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุงแหล่งน้้า เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าได้อย่างเต็มที่ นอกจากใช้ด้าน
เกษตรกรรม 

8) หลังจากการด้าเนินงานโครงการแหล่งน้้า แล้วเสร็จ ขาดการดูแลรักษาอย่างจริงจังจาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการและประชาชนในพื้นท่ี ประชาชนขาดความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  และ
ขาดงบประมาณในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษา ท้าให้ใช้ประโยชน์จากโครงการแหล่งน้้าได้ไม่นาน 
 
 5.4.2 ข้อเสนอแนะจากประชาชน ผู้น้าชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 1) ให้กรมทรัพยากรน้้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาจัดท้าแผนงานโครงการฯ  ให้เกิด
ความต่อเนื่องตลอดทั้งล้าน้้าตามสภาพความเหมาะสมของพ้ืนที่  ซึ่งจะเกิดประโยชน์ และความคุ้มค่ากับ
ประชาชนในพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น  

 2) ประชาชนในพื้นท่ีต้องการให้ท้าโ ครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูฯ ต่อยอดออกไปอีก  โดยการขุด
ลอกเพ่ิมเติมให้กว้างและลึกกว่าเดิม  ท้าการปรับปรุงและขยายแหล่งน้้าให้ตลอดทั้งสาย   และเกิดความ
เชื่อมโยงกับล้าน้้าหรือคลองที่ใกล้เคียง  พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดท้าฝายเพ่ิมเติมในบางพ้ืนที่  เพ่ือเก็บกักน้้าไว้
ใช้และบรรเทาปัญหาอุทกภัย   

3)  ให้สร้างระบบกระจายน้้าจากโครงการแหล่งน้้า เข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้กับประชาชน 
หรือจัดท้าคลองส่งน้้าตามธรรมชาติเชื่อมโยงเข้าพ้ืนที่การเกษตร เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการ
แหล่งน้้าได้อย่างเต็มศักยภาพและทั่วถึง   

 4) ประชาชนต้องการให้มีกา รปรับปรุงถนนคันคล องเพ่ืออ้านวยความสะดวกในการสัญจร
และท้าให้สามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมมากข้ึน  พร้อมทั้งจัดท้า ระบบระบายน้้าเข้าพ้ืนที่เกษตร เนื่องจากบางแห่ง
ยังขาดการจัดสรรน้้าให้กับผู้ใช้น้้าซึ่งยังไม่เพียงพอ  บางพ้ืนที่ต้องการให้ท้าฝายกั้นน้้าเป็นระยะๆ เพื่อเก็บกักน้้า 
บางพ้ืนที่เสนอให้ ท้าโครงการแก้มลิงเพ่ือปูองกันน้้าท่วม ในฤดูน้้าหลากและยังสามารถ เก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง   
บางพ้ืนที่ต้องการให้สร้างสะพานข้ามน้้าเพราะสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้ (Wet Crossing) 
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 5) ก่อนด้าเนินการโครงการ  ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค  ควรด้าเนินการ จัดรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ในพ้ืนที่ เพ่ือให้โครงการตรงความต้องการของประชาชน มากที่สุด  ซึ่งจะเกิดประโยชน์
และสามารถ แก้ไขปัญหาของประชาชนได้ตรงความต้องการ  ตลอดจน ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ควร
ประสานงานกับ อปท. ในพ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ในการด้าเนินโครงการ   
 6) ควรมีการส้ารวจโครงการแหล่งน้้าที่ก่อสร้างมา นาน เพ่ือน้ามาปรับปรุงให้เหมาะสมตรง
ความต้องการใช้น้้าของประชาชนในปัจจุบัน  ก่อนด้าเนินการโครงการแหล่งน้้า ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน
การส้ารวจออกแบบโครงการแหล่งน้้า ชี้แจงการด้าเนินโครงการให้ประชาชนในพื้นท่ีท ราบ และรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีโครงการเพื่อรับข้อเสนอของประชาชนไปปรับปรุงและออกแบบก่อสร้างโครงการ
ให้ตรงตามความประสงค์ในการน้าทรัพยากรน้้าไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที ่
 7) ควรขุดลอกแหล่งน้้าในฤดูแล้ง เพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากน้้าฝน และการท้าการเก ษตร
ของประชาชน 

 8) ประชาชนในพื้นท่ี  ต้องการความรู้ด้านการบริหารจัดการน้้า และการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการน้้าภายในชุมชน  และสามารถจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า บริหารจัดการให้กลุ่มเข้มแข็ง  
สร้างจิตส้านึกร่วมกันในการดูแลบ้ารุงรักษาโครงการแหล่งน้้า และการจัดสรรน้้า 

 9) เมื่อด้าเนินโครงการเสร็จแล้ว ต้องการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  น้าพันธุ์ปลามาปล่อย ใน
โครงการอนุรักษ์ฯ เพื่อเป็นแหล่งประมงน้้าจืด 
 
 5.4.3 ข้อสังเกตของผู้ศึกษา 

 1) งบประมาณ โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัยของกรมทรัพยากรน้้า ด้านแหล่งน้้า  มีจ้านวนจ้ากัดไม่สามารถด้าเนินการได้ ตลอดพ้ืนที่โครงการฯหรือ
ทั่วถึง บางโครงการล้าน้้ามีความยาวแต่ไม่สามารถด้าเนินการได้ตลอดทั้งล้าน้้า   โดยบางพื้นท่ีล้าน้้าบางช่วงยัง
ไม่ได้รับการอนุรักษ์ตลอดความยาวของล้าน้้านั้นๆ   กรมทรัพยากรน้้าและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท . 
ควรจัดหางบประมาณและด้าเนินโครงการให้เกิดความต่อเนื่องตลอดทั้งล้าน้้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2) เนื่องจากการด้าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ูเยียวยาฯ มีความเร่งด่วน ท้าให้
บางโครงการขาดการรับฟังความคิดเห็น จากประชาชน และขา ดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดย
ทั่วถึง  ท้าให้ระดับความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมโครงการ ในพื้นที่บางแห่งอยู่ในระดับปานกลาง  

 3) กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักส่งเสริมและประสานมวลชน/ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1-10 
ควรสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าส้าหรับโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้าที่มีความเหมาะสม 
ทั้งนี้หากมี กลุ่มผู้ใช้น้้าเดิมอยู่ก่อนแล้ว ให้ผลักดันให้กลุ่มเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพ่ือให้กลุ่มสมาชิกและประชาชน ที่
ได้รับประโยชน์ เกิดความหวงแหนแหล่งน้้า  ช่วยกันดูแลบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า  ให้อยู่ในสภาพดี  ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถจัดสรรน้้าได้อย่างเป็นธรรม ในกรณเีกิดปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้้า 

 4) ส้าหรับงบประมาณในก ารซ่อมแซมบ้ารุงรักษาโครงการฯ  อปท . ในพ้ืนที่โครงการฯ ควร
น้าโครงการฯ บรรจุในแผนพัฒนาต้าบล 3 ปี เพ่ือขอตั้งงบประมาณในการซ่อมแซม บ้ารุงรักษา หรือ ต้ัง
งบประมาณเพ่ือด้าเนินโครงการให้ต่อเนื่อง 

 5) โครงการแหล่งน้้าบางแห่ง  ด้าเนินการก่อสร้างเพ่ิงแล้วเสร็จ การประเมินผลโครงการฯ ใน
ระยะแรกประชาชนไม่สามารถตอบระดับการแก้ไขปัญหา หรือการใช้ประโยชน์ได้ชัดเจ นเนื่องจากปริมาณน้้า
ยังไม่มากพอ หากเป็นโครงการแหล่งน้้าขนาดใหญ่  ควรประเมินผลซ้้าอีกครั้งในปีต่อไป 
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 6) การท้างานของระบบตรวจวัดสภาพน้้าอัตโนมัติทางไกล  (Telemetering) ระบบส่งข้อมูล
สัญญาณภาพ (CCTV) มีลักษณะ Real Time อุปกรณ์บางส่วนเกิดการช้ารุดได้ง่าย ซึ่งจะท้าให้ระบบฯ  ไม่
สามารถส่งสัญญาณภาพมาที่ส่วนกลางได้  เนื่องจากงบประมาณในการซ่อมแซม บ้ารุงรักษา มีจ้านวนจ้ากัด  
อาจไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันเหตุการณ์ กรณีเกิดอุทกภัย รวมทั้งข้อมูลระดับน้้าในเว็บไซต์ของระบบโทรมาตร 
ระบบส่งสัญญานด้วยภาพ ไม่ตรงกับข้อมูลจริงในพ้ืนที่ และข้อมูลทาง CCTV ยังไม่เป็นปัจจุบัน 

 7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ศูนย์ปูองกันวิกฤติน้้า )  ควรจัดตั้งงบประมาณ ส้าหรับให้เจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องลงพื้นที่ออกตรวจ สอบสถานีโทรมาตรฯ อย่างสม่้าเสมอ  เพ่ือให้ระบบโทรมาตรสามารถใช้งานไ ด้
ตลอดเวลา  และควรตั้งงบประมาณในการซ่ อมแซม และบ้ารุงรักษาให้เพียงพอ และพัฒนาระบบฯ จัดหา
อุปกรณ์ท่ีทันสมัยปรับปรุงให้ระบบโทรมาตรฯ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่
นานยิ่งขึ้น  

8) กรมทรัพยากรน้้า ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์  เกี่ยวกับภารกิจของกรมฯ  ในทุกๆ ด้าน  ให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลายให้มากยิ่งขึ้น  เพ่ือประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด้าเนินงาน /กิจกรรม
โครง การ ต่างๆ  โดยอาศัยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นท่ีให้มีบทบาทในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กรมฯ 
 
5.5 การเทียบเคียง ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรีได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเครือข่ายเป็ นที่
ปรึกษา เพ่ือด้าเนินการติดตามประเมินผลโครงการ ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย ปีงบประมาณ พ.ศศ. 2554-2555 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นส้าคัญ ดังนี้  
 5.5.1 ปัญหา/อุปสรรค และข้อจ้ากัดในการด้าเนินโครงการ 
 จากการติดตามประ เมินผลโครงการของที่ปรึกษาฯ พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ประสบปัญหาด้านการ
บริหารจัดการของผู้รับจ้าง มีการจ้างและเปลี่ยนผู้รับจ้างรายย่อย ท้าให้การด้าเนินงานไม่ต่อเนื่อง จังหวัด
พิจิตร ประสบปัญหาน้้าท่วมขังในพื้นที่ และไม่สามารถผันน้้าออกจากพ้ืนที่ได้ ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ การเกษตร 
จนน้าไปสู่ปัญหาการคัดค้านของประชาชน และได้น้าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณายุติโครงการ โดยให้ผู้
รับจ้างส่งมอบงานเท่าที่สามารถท้าได้และยุติงานส่วนที่เหลือ นอกจากนี้ ยังพบโครงการที่มีปัญหาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จ้านวน 8 โครงการ และจังหวัดนครปฐม และปทุมธานี จังหวัดละ 1 โครงการ โดยส่วนใหญ่
มีปัญหาน้้าท่วมขังบริเวณโครงการ ท้าให้เสียเวลาในการแก้ปัญหาระบายน้้าออก มีสิ่งกีดขวางในพ้ืนที่ด้าเนิน
โครงการ เช่น เสาไฟฟูา อาคารบ้านเรือนของประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในด้านการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน เช่น การท้าสัญญ าล่าช้า การเปลี่ยนผู้รับเหมาก่อสร้าง การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัญหาการปรับแผนหรือรูปแบบก่อสร้าง 
 
 5.5.2 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา 
 1) ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
 1.1) การก่อสร้างโครงการต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรค้านึงถึงความเหมาะ สมกับ
สภาพพ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ในระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อสิ่งก่อสร้างและชุมชน
โดยรอบ และควรค้านึงถึงผลกระทบของโครงการที่เกิดกับประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง (เช่น ผลกระทบต่อ
สถานที่ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชน) รวมทั้งควรประสานงานกับชุมชนเ พ่ือช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนให้
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เหลือน้อยที่สุด และสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อปูองกันปัญหา /ความเสี่ยงในการเกิดภาวะอุทกภัยหรือ
ภัยแล้งในอนาคตได ้
 1.2) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมีความส้าคัญและส่งผลโดยตรงต่อสัมฤทธิ์ผลของ
โครงการ หากประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการวางแผน ดูแล ร่วมรับผิดชอบ และติดตามตรวจสอบ จะท้าให้
ได้โครงการที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีบทบาทในการดูแลบ้ารุงรักษาโครงการที่
เกิดข้ึนในระยะยาว และเกิดกลไกในการตรวจสอบหน่วยงานในพื้นท่ีให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 
 1.3) การ ด้าเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐต้องการบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเฉพาะด้านต่อไป ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรสามารถท้าได้หลายช่องทาง เช่น การ
มอบหมายให้หน่วยงานที่มีความช้านาญเฉพาะด้านสูงท้าหน้าที่ฝึกอบรม /เป็นพี่เลี้ยงให้แก่หน่วยงานที่ด้าเนิน
โครงการ หรือการจัดท้าคู่มือค้าแนะน้าเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น 
 2) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
 2.1) จากการติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า วัฒนธรรมในการท้างานของหน่วยงาน
ราชการไม่ค่อยกังวลต่อความล่าช้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อการแก้ไขปัญหา จึงเห็นว่าควรมีการ
ปฏิรูปวัฒนธรรมในการท้างานของหน่วยงานราชการอย่างจริงจัง ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความกระตือรือร้นในการ
ท้างานมากข้ึน ลดขั้นตอนในการท้างานเพ่ือให้เกิดความกระชับฉับไว สามารถแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยก้าหนดให้ผลส้าเร็จของการด้าเนินโครงการเ ป็นเงื่อนไขหนึ่งใน
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 2.2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องให้ความส้าคัญกับการควบคุมและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง รวมทั้งการวางแผนส้ารองเพ่ือลดปัญหาความล่าช้า/ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โครงการขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยกิจกรรมจ้านวนมาก ซึ่งผลส้าเร็จของจุดหนึ่งอาจขึ้นอยู่กับการด้าเนิการต่อ
เนื่องของจุดอื่นๆ ควรใช้ระบบ PERT/CPM (Program Evaluation and Review Technique: PERT) และ
ระเบียบวิธีวิกฤต (Critical Path Method: CPM) ในการวางแผนการด้าเนินโครงการให้เหมาะสม นอกจากนี้ 
การจัดท้าโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องมีเวลาในการศึกษาข้อมูล /ผลกระทบ 
และวางแผนการด้าเนินโครงการอย่างเพียงพอ และให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือประชาชนในพื้นท่ีได้มี
โอกาสเสนอความคิดเห็นและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือการใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างยั่งยืน 
 2.3) จากการติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า การเร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆ เสนอ
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของรัฐบาล หรือการเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบระดับพ้ืนที่เสนอโครงการ โดยไม่ได้
เตรียมการอย่างรอบคอบเพียงพอ หน่วยงานจะขาดข้อมูลพื้นฐานที่ ถูกต้องครบถ้วนและไม่มีเวลาจัดเตรียม
โครงการที่เหมาะสม จึงมักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเสนอโครงการที่มีอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นโครงการที่ไม่
เกี่ยวข้องกับนโยบายเร่งด่วนที่ก้าหนด ซึ่งเห็นว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบควรมีการศึกษาและวางแผนโครงการใน
พ้ืนที่อย่างรอบคอบ ไม่ค วรเร่งรัดการด้าเนินการจนอาจสร้างความเสียหายและท้าให้ได้ผลงานที่ไม่มีคุณภาพ 
ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
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หนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0110/ว3858 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 

เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และโครงการปูองกันปัญหาอุทกภัยต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า 

- รายงานผลการติตตามประเมินผ ลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัยของกรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1-10  
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 ภาคผนวก 
 

ประกอบด้วย 

- รูปภาพประกอบ 
- บัญชีรายชื่อโครงการ 
- แบบสอบถาม  
- บันทึกที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รูปภาพประกอบ 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้า และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้้า  
 

โครงการซ่อมแซมฝายน้้าล้นห้วยตั้ง บ้านปุาพลู ม.2 ต.ปุาพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน (สทภ.1) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    
 

โครงการซ่อมแซมอา่งเก็บน้้าห้วยฮ่องไคร้ พร้อมระบบส่งน้้า บ้านกาดขี้เหล็ก ม.1 ต.แม่โปุง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่(สทภ.1) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าสนับสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด้าริโครงการ 
ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง ต.แม่สลอง อ.แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย (สทภ.1) 

ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าบึงวงฆ้อง ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท  (สทภ.2) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าธรรมชาติ ต.ง้ิวราย อ.เมือง จ.ลพบุร ี (สทภ.2) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยน้้าลาย บ้านบุ่งเจริญ ต.น้้าสวย อ.เมือง จ.เลย  (สทภ.3) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
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โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้้าสร้อยพร้าว บ้านสร้อยพร้าว ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธาน ี(สทภ.3) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าฮี บ้านค้าอ้อม ม.3 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม (สทภ.3) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    

 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยวังยาว บ้านลอมคอม ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม (สทภ.4) 

ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยโดน บ้านโนนศิลาอาสน์ ต.ค้าเหมือดแก้ว ต.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ ์(สทภ.4) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยกลอย  ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ์(สทภ.4) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยแล้ง ม.1  ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ ์(สทภ.4) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยเสน บ้านโดง ม.7 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร ์(สทภ.5) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าบ้านโนนสวรรค์ ม.5 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ์(สทภ.5) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้า พร้อมระบบกระจายน้้าบ้านหนองนมหน ูม.๓ ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (สทภ.6) 

ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าคลองทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง (สทภ.6) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าคลองผู้ใหญ่อารีย ์ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม (สทภ.7) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าคลองจินดา ม.10 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม (สทภ.7) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
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โครงการซ่อมแซมฝายน้้าล้นคลองโกง และซ่อมแซมระบบส่งน้้าจากฝายน้้าล้นคลองโกง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง (สทภ.8) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

 
 

 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าบึงสกัด (ช่วง 2) บ้านท่าดินขาว ต.น้้าอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ์(สทภ.9) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าคลองขนม ช่วงที่ 5 ต.น้้ารอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน ี(สทภ.10) 
ก่อนด้าเนินการ โครงการแล้วเสร็จ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
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2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร 
 

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ (CCTV) : สถานีส่งสัญญาณด้วยภาพหัวฝาย  
ใกล้จุดเตือนภัยกรมทรัพยากรน้้า ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย (สทภ.1) 

ก่อนด้าเนินการ หลังด้าเนินการ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    
 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร สถานีอุทัยใหม ่ม.7 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธาน ี(สทภ.2) 
ก่อนด้าเนินการ หลังด้าเนินการ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    
 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร สถานอีุบลราชธาน ีอ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี(สทภ.5) 
ก่อนด้าเนินการ หลังด้าเนินการ 

 
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
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โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ (CCTV) : สถานีส่งสัญญาณด้วยภาพวัดท่าหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.พิจิตร (สทภ.9) 

ก่อนด้าเนินการ หลังด้าเนินการ 

  
ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

    
 

------------------------------------------------------  
 

ที่มา :  1. รูปภาพการด้าเนินโครงการ (ก่อนด้าเนินการ-หลังด้าเนินการ) จากระบบรายงานติดตาม 
  แผนงานโครงการ บริหารจัดการทรัพยากรน้้า ของกรมทรัพยากรน้้า  
  (http://pm.water.go.th/) 
 2. รูปภาพการลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลโครงการ (โดยส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า  
  และส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1-10) 
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รายชื่อโครงการติดตามประเมินผล 
โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของกรมทรัพยากรน้้า 

 
1. รายการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้า และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้้า จ้านวน 81 โครงการ 

ที ่ สทภ. ชื่อโครงการ ที่ต้ังโครงการ 
1 สทภ.1 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าบึงวังด้าน้้า ช่วงที่ 2   ม.1 ต.ลานดอกไม้ อ.โกสัมพีนคร จ.ก้าแพงเพชร 
2 สทภ.1 ซ่อมแซมฝายน้้าล้นวังหลวง  บ้านบ้านวังหลวง ม.1 ต.ปุาพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน 
3 สทภ.1 ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้้าแม่เหยียบ บ้านวังดินใหม่ ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ล้าพูน 
4 สทภ.1 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้า บ้านหนองเชียงค้า ม.6 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 
5 สทภ.1 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าสนับสนุนโครงการ

อันเนื่องมากจากพระราชด้าริโครงการขยาย
ผลโครงการแม่สลอง 

ต.แม่สลอง อ.แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย 

6 สทภ.1 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยฮ่องไคร้ บ้านกาดขี้เหล็ก ม.1 ต.แม่โปุง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
7 สทภ.1 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยก้า บ้านกาดขี้เหล็ก ม.1 ต.แม่โปุง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
8 สทภ.1 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าแม่เหิน บ้านแม่ฮวก ม.3 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 
9 สทภ.2 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าสาธารณะ (ช่วง 4)  ม.1-5 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 

10 สทภ.2 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าบึงวงฆ้อง  ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 
11 สทภ.2 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าธรรมชาติอ่างเก็บน้้า

วังวัดและคลองส่งน้้า  
ม.8 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 

12 สทภ.2 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าธรรมชาติ  ต.ง้ิวราย อ.เมือง จ.ลพบุรี 
13 สทภ.2 ซ่อมแซมฝายห้วยตากแดด ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี 
14 สทภ.2 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าคลองสิบสี่  ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 
15 สทภ.2 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าคลองธรรมชาติ ต.บ่อโพรง อ. นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
16 สทภ.2 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าคลองห้วงมดแดง ม.8 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 
17 สทภ.2 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าคลองขาม  ม.10 ต.ท่าแดง ต.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
18 สทภ.3 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าหนองฝายเหว บ้านปุาก้าว ม.6 ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
19 สทภ.3 ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้้าสร้อยพร้าว บ้านสร้อยพร้าว ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
20 สทภ.3 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้าล้นห้วยโมง  บ้านลาน ต.จ้าปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
21 สทภ.3 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยปวนแล้ง บ้านวังกกเดื่อ ม.5 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
22 สทภ.3 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยน้้าลาย  บ้านบุ่งเจริญ ต.น้้าสวย อ.เมือง จ.เลย 
23 สทภ.3 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยน้้าลาย บ้านนาส้าราญ ต.น้้าสวย อ.เมือง จ.เลย 
24 สทภ.3 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยน้้าสวย  บ้านวังเลา ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 
25 สทภ.3 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าฮี บ้านค้าอ้อม ม.3 ต.นาดู่ อ.นาแก จ.นครพนม 
26 สทภ.3 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยนาจาน บ้านบดมาด ม.4 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
27 สทภ.3 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยโนนทัน บ้านบุญมี ม.4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 
28 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยสีทน ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
29 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยขมิ้น  ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 
30 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยแล้ง  ม.1 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 
31 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าท่ามณี  ม.4 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
32 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยกลอย ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
33 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยยาง บ้านหนองรัง ต.ค้าเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 
34 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าล้าห้วยคลองจอก  บ้านห้วยอ่ึง ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
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ที ่ สทภ. ชื่อโครงการ ที่ต้ังโครงการ 
35 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าคลองอีสานเขียว  บ้านหนองกุง ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 
36 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าล้าห้วยจงอาง  บ้านแก่นค้า ม. 10 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
37 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าล้าห้วยยาง  บ้านหนองกุงธนสาร ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง  

จ.ขอนแก่น 
38 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าบ้านหนองบัวดีหมี  บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
39 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยนาโพธ์ิ  บ้านนาโพธ์ิ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 
40 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าล้าห้วยบ้านราชภูมิ  ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 
41 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าล้าห้วยยาง  ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 
42 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าล้าห้วยหนองเรียบ  ต.ตาเนิน  อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 
43 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าล้าห้วยคลองไผ่งาม  ต.ทุ่งทอง  อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 
44 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าหนองปลาหลุ  ต.ทุ่งทอง  อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 
45 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหลง่น้้าห้วยกุโง้ง  บ้านหนองแขม  ต. บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 
46 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าหนองกาว  บ้านโสกกาว ต.เลิงแฝก อ.กุดลัง จ.มหาสารคาม 
47 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยวังโพน ระยะ 2  ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
48 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าล้าห้วยเพิ่ม  ต.กุดปลาดุก อ.ช่ืนชม จ.มหาสารคาม 
49 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าบ้านสะอาด ช่วง 2  ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน  จ.มหาสารคาม 
50 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยโสกกุง  บ้านโนนสูง  ต.เสือเฒ่า  อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 
51 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยวังยาว  บ้านลอมคอม ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
52 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยกกกอก  บ้านหนองกุงน้อย ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร 
53 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าร่องอีสานเขียว  บ้านดงแคนใหญ่ ต.ดงแคนใหญ่ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 
54 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยใต้  บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 
55 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยก้านเหลือง  บ้านโพธา ต.โพธิ์ไทร อ.ปุาติ้ว จ.ยโสธร 
56 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าร่องอีสานเขียว  บ้านหนองบัว ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร 
57 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าบ้านโนนค้อ  ต.หนองหิน  อ.เมือง จ.ยโสธร 
58 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้ากุดกู่  บ้านเกษตรวิสัย ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 
59 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าคลองหนองผือ  บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 
60 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าล้าห้วยขี้นาค  บ้านร่องค้า ต.ปุาสังข์ อ.จตุพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 
61 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าล้าห้วยแสง  บ้านหนองกุง ต.หัวช้าง อ.จัตุรพัตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 
62 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยบ้านตาจ่อย  บ้านตาจ่อย  ต.ดอกล้้า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
63 สทภ.4 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าล้าเสียว  บ้านฝายใหญ่ ต.หนองแคน  อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
64 สทภ.5 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้า  บ้านโคกซาง ม.3 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 
65 สทภ.5 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยเสน  บ้านโดง ม.7 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 
66 สทภ.5 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้า บ้านโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง ม.6 ต.บัว ลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 
67 สทภ.5 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยท้ายเหมือง  

 
บ้านท้านบพัฒนา ม.3 ต.หนองหอย อ.พระทองค้า  
จ.นครราชสีมา 

68 สทภ.5 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าหนองเรือ  
 

บ้านหนองเรือ ม.8 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 
จ.บุรีรัมย์ 

69 สทภ.5 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้า บ้านโนนสวรรค์ บ้านโนนสวรรค์ ม.5 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 
70 สทภ.5 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยไผ่  บ้านตามา ม.1 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 
71 สทภ.6 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าพร้อมระบบ

กระจายน้้า  
บ้านหนองนมหนู ม. 3 ต.ลาดตะเคียน  
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
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ที ่ สทภ. ชื่อโครงการ ที่ต้ังโครงการ 
72 สทภ.6 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าคลองทับมา  ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 
73 สทภ.7 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าคลองวังจินดา  ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 
74 สทภ.7 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าคลองจินดา หมู่ที่ 10  ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 
75 สทภ.7 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าคลองผู้ใหญ่อารีย์  ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 
76 สทภ.8 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้าล้นคลองโกง  ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 
77 สทภ.9 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าฝายต้นเคราะห์  บ้านทุ่งฆ้อง ม.5 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
78 สทภ.9 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าห้วยแม่กาง  ม.4 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 
79 สทภ.9 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าบึงสกัด (ช่วง 2)  บ้านท่าดินขาว  ต.น้้าอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
80 สทภ.9 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าคลองผักบุ้ง  ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
81 สทภ.10 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าคลองขนม (ช่วงที่ 5)  ต.น้้ารอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 

 
2. รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร/ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ จ้านวน 10 โครงการ 

ที ่ สทภ. ชื่อโครงการ ที่ต้ังโครงการ 
1 สทภ.1 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ 

(CCTV) : สถานีส่งสัญญาณด้วยภาพ หัวฝาย 
ใกล้จุดเตือนภัยกรมทรัพยากรน้้า  

ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

2 สทภ.2 ซ่อมแซมและติดตั้งสต๊าฟเกจ  (สถานีสะพาน 
เดชาติวงค)์     

ต.ปากน้้าโพธ์ิ อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

3 สทภ.2 จัดหาอุปกรณท์ดแทนอุปกรณ์ส้ารองไฟฟูา 
(UPS) BATTERY MODEM SURGE 
PROTECTION ติดตั้งสต๊าฟเกจ และขายึดท่อ
อุปกรณ์ตรวจวัด (สถานีอุทัยใหม)่  

บ้านอุทัยใหม่ ม.7 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธาน ี

4 สทภ.2 จัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ส้ารองไฟฟูา 
(UPS) BATTERY (สถานีวัดโคกจันทร)์ 

บ้านวัดโคกจันทร์ ม.5 ต.โพนางค้า อ.สรรพยา  
จ.ชัยนาท 

5 สทภ.2 จัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ส้ารองไฟฟูา 
(UPS) BATTERY (สถานีวัดโคกจันทร)์ 

บ้านบางปี ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุร ี

6 สทภ.2 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสัญญาณด้วยภาพ 
(CCTV): สถานีส่งสัญญาณด้วยภาพวัดพนัญเชิง  

อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

7 สทภ.4 จัดหาอุปกรณ์ทดแทนเครื่องวัดระดับน้้า 
เครื่องวัดคุณภาพน้้า ซ่อมแซมและติดตั้ง 
สต๊าฟเกจและขายึดท่ออุปกรณ์ตรวจวัด 
(สถานีมหาสารคาม)  

ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

8 สทภ.4 ซ่อมแซมและติดตั้งสต๊าฟเกจ และขายึดท่อ
อุปกรณ์ตรวจวัด (สถานีมหาสารคาม) 

ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.มหาสารคาม 

9 สทภ.5 จัดหาอุปกรณ์ทดแทนเครื่องวัดระดับน้้าแบบ
แรงดัน จัดหาอุปกรณ์ทดแทนจอแสดงผลการ
วัดคุณภาพน้้า จัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์
ส้ารองไฟฟูา (UPS) BATTERY (สถานี
อุบลราชธาน)ี  

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

10 สทภ.9 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ 
(CCTV) : สถานีส่งสัญญาณด้วยภาพวัดท่าหลวง  

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 
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แบบสอบถามประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  

(ปรับปรุงซ่อมแซมแหลง่น้้า และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้้า) 
 และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า ของกรมทรัพยากรน้้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ : …………………………………………………………..……………  ที่ตั้ง: บ้าน..............................................   หมู่ที่ .................... 

ต้าบล..................................อ้าเภอ...................................จังหวัด....................................... ลุ่มน้้า................................รหัสลุ่มน้้า.......  
2.  [  ] (๑) งบปกติ พรบ. ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
     [  ] (๒) งบกลาง - โครงการให้ความชว่ยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย   
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ช่ือ-สกุล...................................................................บ้านเลขท่ี.................หมู่บ้าน...............................................................      
  ต้าบล.....................................................อ้าเภอ..............................................จังหวัด.........................................................  
1.2 เพศ [ ] (1) ชาย  [ ] (2) หญิง 
1.3 อาย ุ……………………. ปี (ไม่ต่้ากว่า 18 ปี) 
1.4 ระดับการศึกษา  
 [ ] (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ    [ ] (2) ประถมศึกษา    [ ] (3) มัธยมศึกษาตอนต้น  
 [ ] (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย   [ ] (5) ปวช./ปวส./อนุปริญญา    [ ] (6) ปริญญาตร/ีสูงกว่า  
1.5 สถานภาพ (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
           [ ] (1) ผู้น้าในชุมชน ระบุ                            [ ] (2) ประชาชนท่ัวไป ระบ ุ

       [ ] (1.1) นายก/รอง/สมาชิก อบต.                [ ] (2.1) หัวหน้าครัวเรือน 
       [ ] (1.2) ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย      [ ] (2.2) คู่สมรสหัวหน้าครัวเรือน 
       [ ] (1.3) กรรมการในหมู่บา้น                      [ ] (2.3) สมาชิกในครัวเรือน  
       [ ] (1.4) ผู้น้าเครือข่าย 

1.6 อาชีพหลักของครัวเรือน (เลือก 1 อาชีพ) 
[ ] (1) เกษตรกร ระบุ .....................................      [ ] (5) รับราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
[ ] (2) รับจ้างในภาคการเกษตร                      [ ] (6) พนักงานเอกชน 
[ ] (3) รับจ้างท่ัวไป                                     [ ] (7) อื่นๆ ระบุ......................................................................... 

    [ ] (4) ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว 
1.7 ก่อนมีโครงการ ท่านรู้จักกรมทรัพยากรน้้า หรือไม่ 

[ ] (1) รู้จัก อย่างไร/ในด้านใด................................ [ ] (2) ไม่รู้จัก 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านแหล่งน้้า 
2.1 ครอบครัวของท่านมีน้้าดื่มเพียงพอ หรือไม ่
     [ ] (1)  เพียงพอ                    [ ] (2)  ไม่เพียงพอ 
 
 
 

 

[ชุดทดสอบแบบฯ] 

วัตถุประสงค์ : เพื่อส้ารวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน และศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการแหล่งน้้า ตามโครงการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้้า ของกรมทรัพยากรน้้า ในประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ และคุณภาพของการให้บริการ        
การใช้ประโยชน์ การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และผลกระทบต่อโครงการ 
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2.2 แหล่งน้้าดื่มของครอบครัวท่าน มาจากแหล่งใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     [ ] (1) น้้าฝน            [ ] (2) ประปา / ประปาหมู่บ้าน [ ] (3) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ: แม่น้้า/ล้าคลอง/สระ/หนอง/บึง 
     [ ] (4) น้้าบ่อตื้น       [ ] (5) น้้าบาดาล [ ] (6) อ่างเก็บน้้า / ฝายทดน้้า    
     [ ] (7) ระบบชลประทาน/ระบบส่งน้้า  [ ] (8) อื่นๆ (ระบ)ุ …………………………………..…………………. 
2.3 ครอบครัวของท่านมีน้้าใช้เพียงพอ หรือไม ่
     [ ] (1) เพียงพอ       [ ] (2) ไม่เพียงพอ 
2.4 แหล่งน้้าใช้ของครอบครัวท่าน มาจากแหล่งใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     [ ] (1) น้้าฝน            [ ] (2) ประปา / ประปาหมู่บ้าน [ ] (3) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ: แม่น้้า/ล้าคลอง/สระ/หนอง/บึง 
     [ ] (4) น้้าบ่อตื้น       [ ] (5) น้้าบาดาล [ ] (6) อ่างเก็บน้้า / ฝายทดน้้า    
     [ ] (7) ระบบชลประทาน/ระบบส่งน้้า  [ ] (8) อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………………………..………………. 
2.5 ครอบครัวของท่านมีน้้าเพื่อการเกษตรเพียงพอ หรือไม ่
     [ ] (1) เพียงพอ     [ ] (2) ไม่เพียงพอ 
2.6 แหล่งน้้าเพื่อการเกษตรของครอบครัวท่าน ส่วนใหญ่มาจากแหล่งใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     [ ] (1) น้้าฝน            [ ] (2) ประปา / ประปาหมูบ่้าน [ ] (3) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ: แม่น้้า/ล้าคลอง/สระ/หนอง/บึง 
     [ ] (4) น้้าบ่อตื้น       [ ] (5) น้้าบาดาล [ ] (6) อ่างเก็บน้้า / ฝายทดน้้า    
     [ ] (7) ระบบชลประทาน/ระบบส่งน้้า  [ ] (8) อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………………………….……………. 
2.7 ครอบครัวของท่านประสบปัญหาคุณภาพของน้้าท่ีใช้ หรือไม ่
     [ ] (1) ไม่มีปัญหา 
     [ ] (2) มีปัญหา ในเรื่อง ... (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
             O (2.1) ความขุ่น (ระบ)ุ………………………………………….O  (2.2) ส ี(ระบ)ุ……………………………..………………………. 
             O (2.3) กลิ่น (ระบ)ุ……………………………………………….O  (2.4) อื่นๆ (ระบุ)……………………………..………………….. 
2.8 ก่อนมีโครงการฯ ชุมชนของท่านประสบปัญหาขาดแคลนน้้า / น้้าหายาก / ภัยแล้ง หรือไม ่
     [ ] (1) ไม่มีปัญหา 
     [ ] (2) มีปัญหา ในระดับ 
              O (2.1) นานๆ ครั้ง (2 – 3 ปีต่อครั้ง)   O (2.2) เป็นประจ้าทุกป ี   O (2.3) บ่อยครั้ง (ปีหนึ่งเกิดขึ้นหลายครั้ง) 
2.9 ก่อนมีโครงการฯ ชุมชนของท่านประสบปัญหาน้้าท่วม / น้้าหลาก หรือไม ่
     [ ] (1) ไม่มีปัญหา  
     [ ] (2) มีปัญหา ในระดับ 
              O (2.1) นานๆ ครั้ง (2 – 3 ปีต่อครั้ง)   O (2.2) เป็นประจ้าทุกป ี   O (2.3) บ่อยครั้ง (ปีหนึ่งเกิดขึ้นหลายครั้ง) 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการดูแลแหล่งน้้าให้เกิดประสิทธิภาพ 

3.1 ด้านการให้มกีลุ่มผู้ใช้น้้า เพื่อการจัดการน้้าพ้ืนท่ีโครงการ 
     [ ] (1) ต้องการให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้า  
     [ ] (2) ไม่ต้องการให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้า (เหตุผล) เพราะ............................................................................................................. 
3.2 ด้านความต้องการให้ความรู/้ข้อแนะน้า/การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบ้ารุงรักษา/ดูแล แหล่งน้้า  
     [ ] (1) ต้องการ 
     [ ] (2) ไม่ต้องการ (เหตุผล) เพราะ..................................................................................................................................... 
3.3 ด้านองค์กรมีส่วนในการก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งน้้า  
     [ ] (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     [ ] (2) กรมทรัพยากรน้้า 
     [ ] (3) เครือข่ายภาคประชาชน 
              (เหตุผล) เพราะ....................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 4 การใช้ประโยชน์จากโครงการด้านแหล่งน้้า 
 

ที ่ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มาก (3) ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

ไม่ได้ใช้ 
(0) 

4.1 ใช้เพื่อบริโภค (น้้าดื่ม)     
4.2 ใช้เพื่ออุปโภค  (น้้าใช้)     
4.3 ใช้เพื่อการเกษตร (เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง)     
4.4 ใช้เพื่อธุรกิจ (อุตสาหกรรมในครัวเรือน ท่องเที่ยว)     
4.5 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า/ภัยแล้ง     
4.6 แก้ไขปัญหาน้้าท่วม/น้้าหลาก     
4.7 โครงการสามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการ     

 
ตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการด้านแหล่งน้้า 
 

 
ที ่

 
ประเด็น 

ระดับการมีส่วนร่วม 
หมายเหตุ มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
น้อย 
(1) 

ไม่ได้ร่วม 
(0) 

5.1 มีส่วนร่วมในการรับรู้โครงการ      
5.2 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      
5.3 มีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการ      
5.4 มีส่วนร่วมในการเสียสละ (เช่น ร่วมดูแล

บ้ารุงรักษา) 
     

5.5 มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ
ด้าเนินงาน  

     

 
ตอนที่ 6 ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการด้านแหล่งน้้า 
 

 
ที ่

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  
หมายเหตุ มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
น้อย 
(1) 

ไม่พึงพอใจ 
(0) 

6.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
6.1.1 การประสานงาน/การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

โครงการ 
     

6.1.2 การเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ      
6.1.3 การรับฟังความคิดเห็น      
6.1.4 การให้ค้าแนะน้า/การให้ความรู้ด้านการ

จัดการน้้า 
     

6.1.5 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน้้า       
6.2 ด้านคุณภาพการให้บริการและความคุ้มค่า      
6.2.1 โครงการ ตรงตามความต้องการ      
6.2.2 ปริมาณน้้าเพิ่มขึ้นเพียงพอกับความต้องการ

ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
     

6.2.3 พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการเพิ่มขึ้น      
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ตอนที่ 6 (ต่อ) 
 

 
ที ่

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  
หมายเหตุ มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
น้อย 
(1) 

ไม่พึงพอใจ 
(0) 

6.2.4 การด้าเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก้าหนด 

     

6.2.5 งบประมาณเพียงพอเหมาะสม      
6.2.6 ปูายแนะน้าโครงการติดตั้งในท่ีเหมาะสม 

และมีข้อความชัดเจน 
     

 
ตอนที่ 7 ความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบในเบ้ืองต้น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 

ที่ ข้อค้าถาม 
การเปลี่ยนแปลง/ผลกระทบ 

ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น 
(+1) 

เท่าเดิม 
(0) 

น้อยลง 
(-1) 

7.1 ด้านเศรษฐกิจ    
7.1.1 รายได้ในครัวเรือน    
7.1.2 ผลผลิตจากการประกอบอาชีพ    
7.1.3 รายจ่ายในครัวเรือน    
7.1.4 ถนน/ไฟฟูา/ประปา (สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน)    
7.1.5 มูลค่าทีด่ิน    
7.2 ด้านสังคม    
7.2.1 มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า หรือกลุ่มดูแลรักษาแหล่งน้้า    
7.2.2 มีการจ้างงานในชุมชน    
7.2.3 การจัดสรรน้้าอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม    
7.2.4 มีกิจกรรมในวันส้าคัญที่แหล่งน้้า  (เช่น วันลอยกระทง วันพ่อ 

วันแม่ แข่งเรือ พิธีกรรมต่างๆ) 
   

7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม    
7.3.1 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในชุมชน    
7.3.2 การจัดการสภาพแวดล้อม (เช่น วัชพืช ขยะ ดินท้ิง ตะกอนในน้้า)      
 
ตอนที่ 8 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด้าเนินงานของกรมทรัพยากรน้้า ด้านการจัดท้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
และพัฒนาแหล่งน้้าฯ 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
กรมทรัพยากรน้้า 
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แบบส้ารวจความคิดเห็น และสภาพโครงการด้านแหล่งน้้าของกรมทรัพยากรน้้า 
ของเจ้าหน้าที่โครงการ (ช่างควบคุมงาน)         

****************************** 
 

1.  ประเภทโครงการ :  [ ]   งบปกติ พรบ.ประจ้าปี พ.ศ.๒๕๕๕ (โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้้า)                                      
                            [ ]   งบกลาง – โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟ ูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณอ์ุทกภัยฯ 
2. ช่ือโครงการ : ………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 
    ที่ตั้ง:  บ้าน....................หมู่ที.่....... ต้าบล........................อ้าเภอ.........................จังหวัด........................ลุ่มน้้า................รหัส......... 
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ้านวน.............................................................................. บาท 
4. งบประมาณตามสัญญา      จ้านวน.............................................................................. บาท 
5. ระยะเวลาด้าเนินโครงการ  (เริ่มต้นวันที่ ........../............../...........สิ้นสุดวันท่ี........../............../...........) 
6. ปริมาณน้้าต้นทุน  หลังด้าเนินโครงการ  ปริมาณน้้าเพิ่มขึ้น ....................................ลูกบาศก์เมตร (จ้านวนดินขุด) 
7. จ้านวนครัวเรือนท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ จ้านวน................................................ ครัวเรือน 
8. การด้าเนินโครงการของกรมทรัพยากรน้้า สามารถแก้ไขปัญหาได้ส้าเร็จตามความต้องการของประชาช นหรือไม่ เช่น น้้า
อุปโภค (น้้าใช้), น้้าบริโภค (น้้าดื่ม), น้้าเพื่อการเกษตร, น้้าเพื่ออุตสาหกรรม, การท่องเที่ยว หรือระบบนิเวศ เป็นต้น 
  (1)  แก้ปัญหา  
   (1.1)  ได้          (1.2) ได้ แต่ไม่ทั้งหมด เหตุผล (อย่างไร)..................................................... 
  (2)  แก้ปัญหาไม่ได ้เหตุผล (อย่างไร)............................................................................................................ 
9. ระยะเวลาในการด้าเนินโครงการของกรมทรัพยากรน้้า  
  (1)  เสร็จก่อนก้าหนด  
  (2)  เสร็จตามก้าหนด 
  (3)  เสร็จล่าช้ากว่าก้าหนด เหตุผล (อย่างไร).............................................................................................. 
10.  ความคิดเห็นโดยทั่วไปต่อคุณภาพน้้าของโครงการ 
 

คุณภาพน้้า ความคิดเห็น 
เหมาะสม (1) ไม่เหมาะสม (2) เหตุผล 

10.1 สีของน้้า      
10.2 กลิ่นของน้้า      
10.3 ความขุ่นของน้้า      
10.4 โดยภาพรวมคุณภาพของน้้าต่อการน้ามาใช้ประโยชน์     

 
11. ความคิดเห็นต่อการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อด้าเนินโครงการ (เหมาะสม / คุ้มค่า อย่างไร) 
  (1)  การใช้งบประมาณ เหมาะสม/คุ้มค่า  
   (2)  การใช้งบประมาณ ไม่เหมาะสม/คุ้มค่า (เหตุผล) เพราะ..................................................................... 
12. ที่ตั้ง/พื้นที่ด้าเนินโครงการเหมาะสม/สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี/ผู้รับประโยชน์ หรือไม่  
  (1)  เหมาะสม/สอดคล้องดี  
   (2)  ไม่เหมาะสม/ไม่สอดคล้อง (เหตุผล) เพราะ........................................................................................ 
13. ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสนับสนุนการดูแลแหล่งน้้าให้เกิด  
      ประสิทธิภาพ 
 13.1 ด้านการให้มกีลุ่มผู้ใช้น้้า เพื่อการจัดการน้้าพ้ืนท่ีโครงการ 
  (1)  ให้มีกลุ่มผู้ใช้น้้า  
   (2)  ไม่มีกลุ่มผู้ใช้น้้า (เหตุผล) เพราะ...................................................................................................... 
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 13.2 ด้านความต้องการให้ความรู/้ข้อแนะน้า/การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบ้ารุงรักษา/ดูแลแหล่งน้้า 
  (1)  ต้องการ 
   (2)  ไม่ต้องการ (เหตุผล) เพราะ................................................................................................................. 
 13.3 ด้านองค์กรมีส่วนในการก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งน้้า  
  (1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2)  กรมทรัพยากรน้้า 
  (3)  เครือข่ายภาคประชาชน 
           (เหตุผล) เพราะ....................................................................................................................................................... 
 
14. โครงสร้าง/สภาพของโครงการ 

รายการ สภาพทั่วไป หมายเหต ุ
ด ี
(3) 

ใช้ได้ 
(2) 

ช้ารุด 
(1) 

14.1 งานดิน     
      (1) ดินถม (เขื่อนดิน / ท้านบ, คันดิน)       
      (2) ดินขุด (ลาดตลิ่ง, การกัดเซาะ)       
14.2 งานอาคารโครงสร้าง     
      (1) คอนกรีต       
      (2) ประตูระบายน้้า      
14.3 งานปูองกันการกัดเซาะ     
      (1) หินท้ิง/หินเรียง     
      (2) ปลูกหญ้าลาดคันคลอง     
14.4 ปูายช่ือโครงการ     
14.5 ภาพรวมการใช้งานโครงการ     
 
15. ต้นไม้บนคันดิน 
       (1) น้อย                (2) ปานกลาง              (3) มาก 
15. การตกตะกอน/วัชพชืในแหล่งน้้า 
       (1) น้อย                (2) ปานกลาง              (3) มาก 
16. การใช้ประโยชน์จากโครงการ (เรียงล้าดับความส้าคัญตามข้อเท็จจริง) 

.............. ใช้เพื่อบริโภค (น้้าดื่ม) 

.............. ใช้เพื่ออุปโภค  (น้้าใช้) 

.............. ใช้เพื่อการเกษตร (เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง) 

.............. ใช้เพื่อธุรกิจ (อุตสาหกรรมในครัวเรือน ท่องเที่ยว) 
17. การแก้ไขปัญหาจากโครงการ (เรียงล้าดับความส้าคัญตามข้อเท็จจริง) 

.............. แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า/ภัยแล้ง 

.............. แก้ไขปัญหาน้้าท่วม/น้้าหลาก 

.............. รักษาระบบนิเวศ (คุณภาพน้้า,สภาพแวดล้อม) 
 

**************************************************  
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
กรมทรัพยากรน้้า 
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แบบส้ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ประจ้าสถานี/เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ/ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 

(ปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร-Telemetering)/และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ-CCTV) 
ของกรมทรัพยากรน้้า 

************************************ 
 

ค้าช้ีแจง   กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หรือ  และเขียนข้อความ ท่ีตรงกับข้อมูลหรือความเห็นของท่านมากที่สุด 
 
ระบบ    (1) โทรมาตร (Telemetering)  (2) ส่งสัญญาณด้วยภาพ (CCTV) 
ช่ือโครงการ ............................................................................................................................................... 
ที่ตั้งโครงการ    บ้าน.....................หมู่ที่...........ต้าบล....................อ้าเภอ........................จังหวัด.....................ลุ่มน้้า...........รหัสลุ่มน้้า....... 
เขตความรับผิดชอบของส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค .................................... 
 

ตอนที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนที่ท่ีติดต้ังระบบโทรมาตร (Telemetering)/ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ (CCTV)  

1.1 ในพื้นที่ของท่าน มีฝนตกหนัก ในช่วงเดือนใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (1) เดือนมกราคม   (2) เดือนกุมภาพันธ ์  (3) เดือนมีนาคม      (4) เดือนเมษายน 
  (5) เดือนพฤษภาคม  (6) เดือนมิถุนายน  (7) เดือนกรกฎาคม  (8) เดือนสิงหาคม 
  (9) เดือนกันยายน  (10) เดือนตุลาคม  (11) เดือนพฤศจิกายน  (12) เดือนธันวาคม 

 (13) ไม่มีฝนตกหนักเลย 
1.2 ในพื้นที่ ประสบปัญหาอุทกภัย หรือไม่ ลักษณะใด 

 (1) น้้าท่วมหนักทุกป ี (ระบุ เดือน.............................................) 
 (2) มีน้้าท่วม แต่สามารถระบายได้รวดเร็ว 
 (3) ไม่ประสบปัญหาน้้าท่วม 

1.3 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 มีระดับความเสียหาย 
  (1) รุนแรงมากและได้รับความเสียหายมาก   
  (2) รุนแรงมากและได้รับความเสียหายไม่มาก   
  (1) สูญเสียทรัพย์สินและเสียค่าใช้จ่ายในการปูองกันน้้าท่วม  
1.4 ในพื้นที่ มีปัญหาดินถล่ม หรือไม ่อย่างไร 
  (1) มีปัญหาดินถล่ม เมื่อเกิดน้้าปุาไหลหลาก 
  (2) มีปัญหาดินถล่ม เมื่อฝนตกหนัก 
  (3) ไม่มีปัญหาดินถล่ม  
1.5 ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบหรือไม่ว่า มีระบบเฝูาระวังด้านน้้า (ระบบโทรมาตร-Telemetering)/ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ-
CCTV) ของกรมทรัพยากรน้้าในพ้ืนท่ีของท่าน 
  (1) ทราบ   (2) ไม่ทราบ 
 
ตอนที่ 2 การให้บริการและท้างานของระบบโทรมาตร (Telemetering)/ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ (CCTV) ของกรม
ทรัพยากรน้้า 

2.1 ท่านออกตรวจเยี่ยมสถานีท่ีติดตั้งระบบ บ่อยเพียงใด 
 (1) ทุกวัน  (2) ทุกสัปดาห ์     (3) ทุกเดือน        (4) อื่นๆ (ระบุ) .................................. 

2.2 เมื่อเกิดฝนตกหนัก ระบบท้างานได้หรือไม่ อย่างไร 
  (1) ท้างานได้ดีทุกครั้ง (ส่งข้อมูลได้ทุกครั้ง) 
  (2) ขัดข้อง เมื่อไฟฟูาดับ 
  (3) ขัดข้อง เมื่อฝนตกหนัก 
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2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบโทรมาตร (Telemetering)/ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ (CCTV) 

ที ่ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) 
2.3.1 เป็นระบบที่น่าเชื่อถือ (มีความถูกต้อง แม่นย้า)    
2.3.2 เครื่องมือมีความทันสมัย    
2.3.3 สถานท่ีติดตั้งระบบ มีความเหมาะสม    
2.3.4 ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว    
2.3.5 ระบบสามารถท้างานได้ดีไม่ขัดข้อง    
2.3.6 เครื่องมือง่ายต่อการใช้งาน    
2.3.7 แจ้งเตือนก่อนน้้าท่วมล้นตลิง่ได ้    
2.3.8 สามารถน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง    
2.3.9 สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ (เช่น อพยพ หรือขนย้าย

ทรัพย์สินได)้ 
   

2.3.10 สามารถคาดการณ์และพยากรณ์ ระดับน้้าในช่วงฤดูแล้ง/ขาดแคลนน้้า    
2.3.11 ระบบและเครื่องมือ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า    
 

2.4 การให้บริการในพื้นที่ เกี่ยวกับระบบโทรมาตร (Telemetering)/ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ (CCTV) 

ที ่ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) 
2.4.1 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการติดตั้งระบบเฝูาระวัง

ด้านน้้าในพื้นที ่
   

2.4.2 หน่วยงานมีการให้ความรู/้ให้ค้าแนะน้า เกี่ยวกับการใช้งานระบบ
เฝูาระวังด้านน้้า 

   

2.4.3 หน่วยงานมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของระบบเฝูาระวัง
ด้านน้้า 

   

2.4.3 มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทันที เมื่อช้ารุดหรือเสียหาย    
2.4.4 หน่วยงานมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมเกี่ยวกับการเฝูา

ระวังด้านน้้า 
   

2.5 มีหน่วยงานอ่ืน น้าข้อมูลจากระบบฯ ไปใช้งานด้วยหรือไม ่
 (1) น้าไปใช้ ได้แก่หน่วยงานใด (ระบุ) .......................................................................................................... 
 (2) ไม่ได้น้าไปใช้ 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด้าเนินงานด้านระบบโทรมาตร (Telemetering)/ระบบส่งสัญญาณ
ด้วยภาพ (CCTV) ของกรมทรัพยากรน้้า  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
กรมทรัพยากรน้ า 
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คณะผู้จัดท้า 
 

ที่ปรึกษา 
นายนิทัศน์  ภู่วัฒนกุล   อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า 
นายนิวัติชัย  คัมภีร์   รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้้า 
นายบุญจง  จรัสด้ารงนิตย์   ผู้อ้านวยการส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า 
นางสุนันท์  ทานะรมณ์   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า 

 
คณะผู้จัดท้าและเรียบเรียง 

นายสิทธิพล  หิรัญนพเจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
      ผู้อ้านวยการส่วนประสาน ติดตามและประเมินผล 

นางวงเดือน  โพธิ์มาก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
นางสาวพาจิรัฐต์  เอ่ียวสิริกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ    
นายขวัญชัย  พร้อมสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ   
นางสาวดาริณี  วงค์ชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
นางสาวกุสุมา  แกล้วทนงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
นายพิมพ์ลภัสช์  พิมพ์สนาม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
นางสาวนริศราพร  พิมพิสณฑ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
นายศุภกร  ทองค้า   พนักงานพิมพ์ดีด ส.3   

 
สนับสนุนข้อมูล 
 ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า 
 ส้านักบริหารจัดการน้้า 
 ศูนย์ปูองกันวิกฤติน้้า 
 ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------- 
ส่วนประสาน ติดตามและประเมินผล  ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า 
กรมทรัพยากรน้้า เลขที ่180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2271-6284 
โทรสาร 0-2271-6283 
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