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บทนํา
ในปัจจุบันนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม การดํารงชีวิต และการพัฒนาของประเทศ จากการประเมินขององค์การอนามัยโลก (The World Health
Organization : WHO) ได้ประเมินว่าประชากรของโลกได้เสียชีวิตลง โดยประมาณ 2 ล้านคนต่อปี เนื่องจาก
การขาดแคลนน้ําและการเข้าไม่ถึงการสาธารณสุขที่ดีด้านน้ํา ซึ่งประชากรโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด การบริ ห ารทรั พ ยากรน้ํ า นั้ น สามารถลดสั ด ส่ ว นของการเสี ย ชี วิ ต ของทารก
เพิ่มประชากรแรงงาน รายได้ครัวเรือนและเศรษฐกิจของประเทศ (Makin et la, 2005) จากหลักการพื้นฐาน
การจัดการทรัพยากรน้ํา Dublin Principle ซึ่งได้รับการยอมรับจากหลายประเทศในการประชุม the International
Conference on Water and the Environment in Dublin ในปี 2553 ได้นําไปสู่แนวคิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบผสมผสาม (Integrated Water Resources Management; IWRM) ในการประชุม UN
Conference on Environment and Development (UNCED) ณ เมืองริโอเดอร์จาเนโร่ ประเทศบราซิล
(Gumbo&Zaag, 2001) และในปีเดียวกัน หลายประเทศได้ยอมรับและตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและ
ปรับปรุงศักยภาพองค์กรลุ่มน้ํา ใน ปี พ.ศ. 2546 การประชุม The 3th World Water Forum ณ เมือง Kyoto
ประเทศญี่ปุ่น เครือข่ายองค์กรลุ่มน้ําแห่งเอเชีย (Network of Asian River Basin Organization: NARBO) ได้รับ
การกล่าวถึง ในปีถัดมา (พ.ศ. 2547) NARBO ได้ดําเนินการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ และได้ตั้งกฎบัตร NARBO
Charter ณ เมือง Batu-Malang ประเทศอินโดนีเซีย โดย NARBO มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความสามารถ
และศักยภาพขององค์กรลุ่ม น้ําในการบริ ห ารจัดการทรั พยากรน้ํ าแบบผสมผสาน (IWRM) ขององค์ กรลุ่ ม น้ํ า
ในภาคพื้นเอเชีย โดยการสนับสนุนการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างองค์กรลุ่มน้ํา
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (NARBO, 2004) ภายใต้แผนการดําเนินการของ NARBO ระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 – 2548
NARBO ได้กําหนดให้โครงการการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ํา ( RBO benchmarking ) เป็นหนึ่งในโครงการ
ที่สําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการขององค์กรลุ่มน้ํา River Basin Organization;
RBO ของเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดแนวทางการปฎิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรลุ่มน้ํา (best practices)
จากแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นระบบและชัดเจน (Makin et la, 2005)

นิยามและกระบวนการเปรียบเทียบศักยภาพองค์กรลุ่มน้ํา
Malano& Burton (2001) ได้ให้นิยามการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ํา (benchmarking) คือ“กระบวนการ
ที่เป็นระบบและคงไว้ซึ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเปรียบเทียบกับมาตรฐานและแนวทางการปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง
และบรรลุ ผลได้ จากผลการดํ าเนิ นงานภายในและภายนอกองค์ กร” มี เป้ าหมายหลั ก เพื่ อพั ฒนาการดํ าเนิ นงาน
ขององค์กรจากการประเมินการดําเนินงานตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยการเปรียบเทียบการดําเนินงาน
ใน 2 ลักษณะคือ การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ผ่านมาต่อเป้าหมายขององค์กรที่กําหนด (การเทียบเคียงภายใน)
และการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับหน่วยงานที่มีบทบาทหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่ใกล้เคียงกัน (การเทียบเคียง
จากภายนอก) กระบวนการดังกล่าวอยู่บน 3 พื้นฐานหลัก คือ
1. มาตรฐานการประเมินศักยภาพ (Standards benchmarking) หมายถึง การวัดการดําเนินงาน
ขององค์กรตามมาตราฐานที่ได้กําหนดไว้ ทั้งทางด้านบริการและ/หรือคุณภาพขององค์กรรวมถึงการดําเนินการ
ตามเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้
2. ผลลัพท์ที่ได้รับจากการประเมินศักยภาพ (Results benchmarking) หมายถึง การเปรียบเทียบ
การดําเนินงานขององค์กรหรือกระบวนการกับองค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเทียบเคียง และ/หรือประเมินการปฎิบัติ
และนําไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร
3. กระบวนการประเมินศักยภาพ (Process benchmarking) หมายถึง องค์กรได้นํากระบวนการ
ดั งกล่ าวมาปฎิ บั ติ เพื่ อทํ าให้ เกิ ดความเข้ าใจในความแตกต่ างของการดํ าเนิ นงานจากแนวทางปฎิ บั ติ ที่ คล้ ายคลึ งกั น
ของหน่วยงานอื่นๆสามารถบ่งชี้และรวมกันเข้ากับการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) สําหรับการดําเนินงาน
ของตนเอง (NARBO, 2004)
ความจําเป็นของการประเมินศักยภาพ องค์กรลุ่มน้ํา
จากสภาพปัญหาและแนวโน้มความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา องค์กรลุ่มน้ําได้มีบทบาท
ที่สําคัญและช่วยสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านน้ําที่เกิดขึ้น จากการประยุกต์แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แบบผสมผสาน (IWRM) พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(NARBO,2013b) โดยจากแนวทางการเปรียบเทียบประสิทธิภาพองค์กรลุ่มน้ํานั้น สามารถสนับสนุนการดําเนินการ
ขององค์กรลุ่มน้ําได้ดังนิ้
1. เป็นเครื่องมือและแนวทางขององค์กรลุ่มน้ําในการสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
แบบผสมผสานและการติดตามความก้าวหน้าของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของลุ่มน้ํา (Makin et la, 2005)
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําระหว่าง
องค์กรลุ่มน้ํา(Sunngguh, 2009)
3.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา (more cope per drop)
รวมถึงการคุ้มครองและรักษาสภาพนิเวศน์ทางน้ํา
4. เพิ่มความน่าเชื่อถือ และการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ (Malano&
Burton, 2001)
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การวัดประสิทธิภาพองค์กรลุม่ น้ํา
เนื่องจากการยอมรับและตระหนักในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร ซึ่งได้เริ่มจากพื้นฐานการจัดการคุณภาพ
(Total Quality Management; TQM) องค์กรที่แสวงหากําไรได้นําแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ โดยได้วัดผลการดําเนินงานจากการเพิ่มขึ้นของผลกําไรที่ได้รับ ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น และ
ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต โดยจะพิจารณาด้านการเงินเป็นหลัก (Mani et al, 2003) ในปี 1992 Kaplan และ
Norton ได้พัฒนาเครื่องมือในการวัดศักยภาพองค์กรแบบสมดุล (Balance Score Card; BSC) โดยกระบวนการ
ดังกล่าว จะอาศัยดัชนีชี้วัดผลสําเร็จ (Key Performance Indicators; KPI) เพื่อกําหนดเป้าหมายและการวัดศักยภาพองค์กร
จากการการแปลงวิสัยทัศน์ (Vissions) และกลยุทธ์ (Strategies) ขององค์กรไปสู่แผนปฎิบัติ (working plans) โดยพิจารณา
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 4 ด้าน คือด้านการเงิน (Finance) ด้านผู้รับบริการ (Customers) ด้านการเรียนรู้และ
การพัฒนา (Learning and Growth) และด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Processes) (Wattananimitkul,2003)
อย่างไรก็ตาม Drucker (1992) ได้ให้คําแนะนําในการวัดประสิทธิภาพขององค์กรไม่แสวงหากําไร จากความสามารถ
ในการบรรลุพันธกิจขององค์กรโดยให้ความสําคัญ ในมุมองของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่ามุมมองด้านการเงิน
(Kaplan,2001)

รูปที่ 1 การประเมินศักยภาพองค์กรแบบสมดุลขององค์กรลุ่มน้ํา (Makinetet al, 2004)
3

การพั ฒ นาศั กยภาพขององค์ ก รจากการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จํ า เป็ น อย่ า งมากที่ จ ะต้ อ ง
กําหนดดัชนี้ชี้วัดผลสําเร็จที่เหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนปัจจัยที่มีผลแห่งความสําเร็จ (Critical Success
Factors; CSF) ขององค์กรได้ โดยลักษณะของดัชนี้ชี้วัดที่เหมาะสม คือ
1.จะต้องสามารถวัดได้และกําหนดระดับการวัดที่ชัดเจน
2. มีความเหมาะสมและสามารถแสดงความแตกต่างของระดับการดําเนินงานที่แตกต่างกันได้
3. จะต้องกําหนดเป้าหมายในการวัด
4. จะต้องมีความน่าเชื่อถือ
5. เป็นมาตราฐาน และสามารถเป็นมาตราวัดผลลัพธ์จากการดําเนินงานขององค์กรได้
ขั้นตอนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพองค์กรลุ่มน้ํา

รูปที่ 2 ผังกระบวนการประเมินศักยภาพ (Benchmarking) รัฐบาลสหราชอาณาจักร (Makinet et al, 2004)
4

จากรูปที่ 2 กระบวนการประเมินศักยภาพองค์กรจะประกอบด้วย 6 ขั้นตอน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน
โดยส่วนแรกจะประกอบด้วยการวางแผน การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาโอกาสของการพัฒนา
ซึ่งการประเมินศักยภาพขององค์กรลุ่มน้ํา จะเริ่มต้นจากการกําหนดเป้าหมายขององค์กร สถานะขององค์กร
ขอบเขตการบริหารจัดการ แหล่งรายได้ บุคลากรและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการลุ่มน้ํา สภาพลุ่มน้ําและพื้นที่
ความซับซ้อนของขอบเขตการบริหารจัดการ และระดับข้อบังคับและ/หรือการกํากับดูแลลุ่มน้ํา (Makinet et al, 2004)
เครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพองค์กรแบบสมดุล (Balance Score Card) จะถูกนํามาใช้ในการประเมินศักยภาพ
ขององค์กร โดยการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ให้สอดคล้องกับการประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน (Finance)
ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customers/Stakeholders) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business
Processes) และด้านการเรี ยนรู้ และการพัฒนา (Learningand Growth) เพื่ อประเมิ นปัจจัยภายในองค์กร (NARBO,
2013a)
สําหรับการดําเนินการในส่วนที่ 2 นั้น จะเป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการ การดําเนินการตามข้อเสนอแนะ การติดตามตรวจสอบและทบทวนการบริหารจัดการที่ผ่านมา
(Makinet et al, 2004) หัวใจหลักของการประเมินศักยภาพ (Benchmarking) องค์กรลุ่มน้ํานั้น อยู่ในขั้นตอนที่ 4
คือ การรวบรวมข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นจาก Peer Reviewers ซึ่งเป็นผู้ให้คําแนะนําจากภายนอกองค์กร และมีประสบการณ์
ในการบริหารจัดการลุ่มน้ํา โดยผลลัพธ์ที่ได้จากข้อเสนอแนะนั้น จะเป็นการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการในปัจจุบันขององค์กรลุ่มน้ํา เพื่อกําหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาในอนาคตโดยขั้นตอน
การรวบรวมข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น (Peer Review) เป็นขั้นตอนที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการวางแผน (NARBO,
2013a) การติดตามตรวจสอบ การทบทวนการดําเนินงานการสร้างความเชื่อมั่น และการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรลุ่มน้ํา (Makinet et al, 2004) เพื่อให้การดําเนินงานไปสู่ความเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการ
การสนทนา การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลระหว่างองค์กรที่มีพันธกิจ/บทบาทหน้าที่ที่ใกล้เคียงกัน
(NARBO, 2013a)
บทสรุป
ภายใต้สภาวะแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ได้นําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งของการใช้น้ํา (Gumbo & Zaag ,2001) การเสื่อมโทรมลงของคุณภาพน้ําและการเพิ่มขึ้น
ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากน้ํา องค์กรลุ่มน้ําถือได้ว่ามีพันธกิจและมีบทบาทที่สําคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายในการ
บรรเทาผลกระทบและลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น การเปรียบเทียบประสิทธิภาพองค์กรลุ่มน้ํา (RBO benchmarking)
ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนการทํางานขององค์กรลุ่มน้ํา การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงาน
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเพิ่มศักยภาพขององค์กร (NARBO, 2013a) อย่างไรก็ตามการประยุกต์ในการดําเนินการดังกล่าว
องค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจําเป็นจะต้องตระหนักถึงความสําคัญ และการยอมรับร่วมกันในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรรวมถึงการมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรลุ่มน้ําอย่างต่อเนื่อง และเป็นเลิศในการปฎิบัติ (best Practices)
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ตัวอย่างการกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ํา (RBO benchmarking)
มิติการประเมิน
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(Critical Performance Area)
(Objectives)
(Indicators)
1. มิติด้านภารกิจ (Mission)
การบริห ารจั ดการทรัพ ยากรน้ํ า 1.1 สถานภาพองค์กรลุ่มน้ํา :
แบบบูรณาการ (IWRM)
- การวัดระดับการพัฒนาองค์กรลุ่มน้ํา
และขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงคุณภาพ
กระบวนการการตัดสินใจขององค์กร
1.2 การกํากับดูแลองค์กรลุ่มน้ํา :
- การวัดระดับขอบเขตงานระดับชาติ
ระดับภูมิภาค ระดับองค์กร ที่สนับสนุน
ธรรมาภิบาล
2. มิติด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน ผู้ ไ ด้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจ 2.1 การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ :
ได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
อย่างเต็มที่จากบริการที่จัดให้โดย - การวัดระดับการส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจขององค์กรลุ่มน้ํา และการ
องค์กรลุ่มน้ํา
ยอมรับเป้าหมายและการปฎิบัติงาน
ขององค์กร
2.2 ความคิดเห็นของผู้รับบริการ :
- การวัดระดับการส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจขององค์กรลุ่มน้ํา และการ
ยอมรับเป้าหมายและการปฎิบัติงาน
ขององค์กร
เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม:
การมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2.3 การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม :
- การวัดระดับความตระหนักรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมและความตั้งใจที่จะป้องกัน
การทําลายสิ่งแวดล้อม

ความเป็นอยู่/การดํารงชีวิตของ 2.4 การดํารงชีวิตของประชากรในลุ่มน้ํา :
ประชาชนในลุ่มน้ํา
- การวัดภาพรวมการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นอยู่/การดํารงชีวิตของประชากร
ในลุ่มน้ํา
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ตัวอย่างการกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ํา (RBO benchmarking) (ต่อ)
มิติการประเมิน
วัตถุประสงค์
(Critical Performance Area)
(Objectives)
3. มิติด้านการเรียนรู้และการ การพัฒนาทรัพยามนุษย์ :
อ ง ค์ ก ร ลุ่ ม น้ํ า มี เ จ้ า ห น้ า ที่
เจริญเติบโต (Learning and
Growth)
ที่ ป ฎิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
และผ่ า นการฝึ ก อบรมอย่ า งดี
เพื่อส่งมอบภารกิจ

ตัวชี้วัด
(Indicators)
3.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์:
- การวัดศักยภาพและความมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
การสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจ

การพัฒนาด้านเทคนิค/วิชาการ : 3.2 การพัฒนาด้านเทคนิค :
องค์กรลุ่มน้ํามีโครงสร้างพื้นฐาน - การวัดระดับความมุ่งมั่นที่จะนํา
ด้านเทคนิคเพื่อให้บรรลุพันธกิจ เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อสนับสนุน
การส่งมอบภารกิจขององค์กร

4. มิติด้านกระบวนการภายใน
ขององค์กร (Internal
Business Processes)

การพัฒนาระบบ :
การปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การ
และการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ร
ลุ่ ม น้ํ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ส่ ง มอบ
ภารกิจ

3.3 การพัฒนาองค์กร :
- การวัดความมุ่งมั่นในการในการ
ประยุกต์ใช้การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
เช่น ระบบการบริหารคุณภาพ (QMS)
หรือระบบที่คล้ายคลึงกัน

การวางแผน :
การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

4.1 วุฒิภาวะด้านการวางแผน :
- เพื่อระบุการวางแผนที่ดําเนินการอยู่
ภายในองค์กร และผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อการส่งมอบภารกิจ

การบริหารจัดการทรัพยากร :
4.2 การจัดสรรทรัพยากรน้ํา
การบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรน้ํ า - การวัดการจัดสรรน้ําของลุ่มน้ําซึ่งได้
ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
กําหนดให้บริการแก่ผู้รับบริการ
การบริหารจัดการข้อมูล :
การจั ด หาข้อมูล ที่เกี่ ยวข้อ งและ
น่ า เชื่ อ ถื อ สํ า หรั บ การบริ ห าร
จั ด การและสํ า หรั บ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย

4.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูล
- การระดับความมุ่งมั่นการดําเนินการ
จัดการข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูล
อย่างมีประสิทธิผล
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ตัวอย่างการกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ํา (RBO benchmarking) (ต่อ)
มิติการประเมิน
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
(Critical Performance Area)
(Objectives)
(Indicators)
5. มิติด้านการเงิน (Finance) ความเป็นอิสระทางการเงิน :
5.1 การคืนทุนของค่าใช้จ่าย:
ความเป็ น อิ ส ระทางการเงิ น - การวัดประสิทธิภาพการให้บริการ
และการตรวจสอบ
แก่ผู้รับบริการ และจุดแข็งของการบริหาร
จัดการงบประมาณ
การดําเนินการด้านงบประมาณ

5.2 ประสิทธิภาพทางการเงิน:
- การวัดความมุ่งมั่นในการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สําหรับการส่งมอบภารกิจ

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ํา (Sungguh, 2009)
ตัวอย่างการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ํา

รูปที่ 3 ตัวอย่างการประเมินประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ํา
:
ผลการประเมิน ศั กยภาพองค์กรลุ่ ม น้ําปั จจุบัน โดยใช้ เ ครื่ องมื อวัดศั กยภาพองค์ ก รแบบสมดุ ล
(Balance Score Card) ซึ่งประกอบด้วยการวัดประสิทธิภาพใน 5 มิติ 14 ตัวชี้วัด
: ค่าเป้าหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรลุ่มน้ําในอนาคต (ระยะเวลา 5 ปี)
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