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บทน้า (Introduction) 
   

จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม การขยายตัวของภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ได้มีส่วนสัมพันธ์อย่างมากต่อการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้ า ซึ่งนอกจากจะเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีส่วนส าคัญต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ และได้น าไปสู่ความท้าทายที่หลากหลายและความซับซ้อนที่มากขึ้นในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งปัญหาด้านการขาดแคลนน้ า ปัญหาอุทกภัย ปัญหาคุณภาพน้ า การบุกรุกปุาต้นน้ า 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพล าน้ าเพ่ือใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจุบัน องค์กรลุ่มน้ าได้มีบทบาทที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านน้ าที่เกิดขึ้น โดยแนวคิดการบริหารจัดการน้ าระดับลุ่มน้ านั้น ได้น ามาพิจารณา
เป็นนโยบายของรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2518 คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการควบคุมการใช้พ้ืนที่ปุาต้นน้ าและล าธาร 
และส านักงานคณะกรรมการน้ าแห่งชาติได้ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นไป
ตามระบบลุ่มน้ า และในปี พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้แต่ละลุ่มน้ าจัดท าแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ าระดับลุ่มน้ า 
โดยให้ครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพยากรอ่ืนๆ ทุกด้าน ภายใต้ขอบเขตลุ่มน้ า (DWR,2008) และภายหลัง
จากการด าเนินการดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดการด าเนินการ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าระบบลุ่มน้ า น าร่องใน 3 ลุ่มน้ า (DWR, 2014b) ในปัจจุบันนั้น ประเทศไทยได้แบ่ง
ขอบเขตการบริหารจัดการน้ าออกเป็น 25 ลุ่มน้ า โดยมีพ้ืนที่ลุ่มน้ าครอบคลุมทั้งประเทศ 511,361.9 ตารางกิโลเมตร 
(HAII, 2013) ด้วยการประยุกต์แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสาน (Integrated Water Resources 
Management: IWARM) และการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (NARBO,2013a) องค์กรลุ่มน้ าได้เป็นกลไก
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือส่งมอบภารกิจการบริหารจัดการลุ่มน้ า การก าหนดแนวทางการพัฒนา อนุรักษ์
และฟ้ืนฟู รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการลดผลกระทบ
จากภัยด้านน้ าที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ ดังนั้น การเสริมสร้าง
ขีดความสามารถขององค์กรและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาองค์กรลุ่มน้ า 
การประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กร (Benchmarking) ได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและมีความเกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ขององค์กรลุ่มน้ าที่เป็นระบบชัดเจน (Makin et la., 2004) มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรลุ่มน้ า 
รองรับต่อความท้าทายที่หลากหลายและความซับซ้อนที่เกิดขึ้น รวมถึงการพัฒนาศักยภาพองค์กรลุ่มน้ าให้
เหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า  
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ลักษณะทางกายภาพและสังคมของลุ่มน้้ามูล (Physical and social features of the Mun river basin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ ามูล (DWR,2014a) 
 
ลุ่มน้ ามูล ตั้งอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ารวมทั้งสิ้น 

ประมาณ 71,071.57 ตร.กม. หรือประมาณ 13.83 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด โดยพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในเขต 
11 จังหวัด  ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อ านาจเจริญ มุกดาหาร 
นครราชสีมา และศรีสะเกษ  ลุ่มน้ ามูลตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ า ทางตอนใต้
ของลุ่มน้ ามีเทือกเขาเป็นแนวยาวตลอด  พ้ืนที่จะค่อยๆ ลาดต่ าลงมาทางทิศเหนือ  ส่วนทางตะวันออกบริเวณ
จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษเป็นที่ราบ  สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา แต่ในจังหวัดอุบลราชธานี
จะเป็นที่ราบลุ่มสลับลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน  แม่น้ าสายหลักคือ แม่น้ ามูล มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขา
ทางตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ก่อนจะไหลลงแม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ลุ่มน้ ามีพ้ืนที่
ปุาไม้ 11,363.77 ตร.กม. หรือร้อยละ 15.99 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด และเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 47,815.80 ตร.กม.  

 
ลุ่มน้ ามูล มีปริมาณน้ าท่าตามธรรมชาติรายปีเฉลี่ย 8,596 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย

ผันแปรระหว่าง 1,000 – 1,800 มิลลิเมตร ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้ าเท่ากับ 1,312 มิลลิเมตร อุณหภูมิ
เฉลี่ยของลุ่มน้ าต่อปี 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์และความเร็วลมโดยเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 73.0 เปอร์เซ็นต์ 
และ 2.2 น๊อต ความครึ้มของเมฆเฉลี่ย 5.7 อ๊อกต้า (0-10 อ๊อกต้า) และปริมาณการระเหยจากถาด เฉลี่ยต่อปี 
1,793.3 มิลลิเมตร ส าหรับประชากรในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามูล มีจ านวน 10,148,922 คน ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 
เท่ากับ 3,835 บาท/ปี จ านวนครัวเรือน 3,018,221 ครัวเรือน (เฉลี่ย 3.36 คน/ครัวเรือน) ในด้านเศรษฐกิจ 
ลุ่มน้ ามีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 504,663 ล้านบาท (DWR,2014c) 
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เครือข่ายองค์กรลุ่มน้้าแห่งเอเชีย (NARBO) 

หน่วยงานด้านน้ าของประเทศญี่ปุุน (Japan Water Agency : JWA)  ได้ร่วมกับธนาคารพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank : ADB) จัดตั้งเครือข่ายองค์กรลุ่มน้ าแห่งเอเชีย (Network of Asian 
River Basin Organizations: NARBO) ขึ้น เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2546  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมขีด
ความสามารถและเพ่ิมพูนศักยภาพขององค์กรลุ่มน้ าด้วยการประยุกต์แนวทางการบริหารจัดการน้ าแบบผสมผสาน 
(IWRM) และธรรมาภิบาลด้านน้ า (Water governance) ด้วยการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ข้อมูลระหว่างองค์กรลุ่มน้ าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (NARBO, 2013b) โดยภายใต้แผนการด าเนินการของ NARBO 
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 – 2548 NARBO ได้ก าหนดให้โครงการการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ า (RBO benchmarking) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการขององค์กรลุ่มน้ า 
River Basin Organization; RBO ของเอเชีย (Makin et la., 2004)  โดยได้เริ่มต้นในลุ่มน้ าที่ได้รับคัดเลือก 
ได้แก่ Jasa Tirta 2 ประเทศอินโดนีเซีย (เดือนตุลาคม 2549) Mahaweli Authority of Sri Lanka ประเทศ
ศรีลังกา (เดือนธันวาคม2549) Laguna Lake Development Authority ประเทศฟิลิปปินส์ (เดือนมกราคม 
2550) และ Red River Basin Organization ในประเทศเวียดนาม (เดือนพฤษภาคม 2550) ภายหลังเสร็จสิ้น
ในการทดสอบโครงการน าร่อง Citarum Balai Besar ในเดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2551 โครงการได้ด าเนินการ
ไปอย่างต่อเนื่องในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยการสนับสนุนของ Director of Water Resources Management 
(DWRM) และ Center of River Basin Organization (CRBOM) ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2555 ซึ่งได้น าเครื่องมือ
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน 27 องค์กรลุ่มน้ าในประเทศอินโดนีเซีย (NARBO, 2013c) 
 
การด้าเนินการในประเทศไทย (Implementation in Thailand) 

 การประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ า (RBO Benchmarking) ได้ก าหนดกรอบในการประเมินโดยให้ความส าคัญใน
ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จ (Key Performance Indicators; KPI) เพ่ือก าหนดเปูาหมายและการวัดศักยภาพองค์กร 
ซึ่งจะครอบคลุมทุกมิติของการด าเนินงานองค์กรลุ่มน้ า (UNDP, 2008) การด าเนินการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ า 
สามารถด าเนินการเฉพาะลุ่มน้ า และในกลุ่มลุ่มน้ าที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรลุ่มน้ า (การด าเนินการก าหนดความชัดเจนของวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ และบทบาทหน้าทีข่ององค์กรลุ่มน้ า) 
  2.ก าหนดดัชนีวัดผลส าเร็จ พร้อมค าอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการด าเนินการขององค์กร
ลุ่มน้ า เพ่ือบรรลุผลส าเร็จและเปูาหมายที่ต้องการจากการด าเนินการ 
  3.ก าหนดค่าระดับตัวชี้วัดของดัชนีวัดผลส าเร็จ เพ่ือความโปร่งใสและความชัดเจนในการประเมิน 
  4.การประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ ามูล (Self Assessment) เป็นการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ า
ในปัจจุบันและในอนาคตที่ต้องการตามตัวชี้วัดของดัชนีวัดผลส าเร็จ  
  5.ทบทวนการประเมินและการให้ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภายนอก (Peer Review) 
เพ่ือปรับปรุงการประเมินตนเอง (Self Assessment) และแนวทางการด าเนินงานในอนาคต 
  6.ส าหรับกรณีที่ทบทวนการประเมินตนเอง (Self Assessment) จากองค์กรลุ่มน้ าอ่ืน เพ่ือที่จะเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนการแนวทางการด าเนินงานนั้น ควรปรับค่าดัชนีวัดผลส าเร็จให้สามารถเปรียบเทียบการด าเนินการได้
และเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
  7.จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plans) ส าหรับองค์กรลุ่มน้ าให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ (Outcome) 
จากการวิเคราะห์ดัชนีวัดผลส าเร็จ และก าหนดเปูาหมายการพัฒนาขององค์กรลุ่มน้ าในอนาคต 
  8.ทบทวนการด าเนินการขององค์กรลุ่มน้ า โดยใช้ดัชนีวัดผลส าเร็จชุดเดิม เพ่ือตรวจสอบและติดตาม
การพัฒนาศักยภาพขององค์กรลุ่มน้ า (Sungguh,2009)  
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จากการตระหนักถึงการความส าคัญขององค์กรลุ่มน้ า ซึ่งเป็นองค์กรที่ส าคัญที่มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 5 กรมทรัพยากรน้ า 
(ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ ามูลตอนบน) ได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรลุ่มน้ าแห่งเอเชีย (NARBO) 
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรและเครือข่ายลุ่มน้ า โดยได้จัดการฝึกอบรมและประเมินศักยภาพ
องค์กรลุ่มน้ ามูล ใน 5 มิติ คือ 1) ด้านภารกิจ (Mission) 2) ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
3) ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth) 4) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business 
Process) และ5) ด้านการเงิน (Finance) โดยการด าเนินการทบทวนผลการประเมินดังกล่าว (Self  Assessment) 1

จากผู้เชี่ยวชาญ NARBO (Peer Review)2 (Hatmoko & Custodio, 2014) สรุปได้ดังนี้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ า (Self Assessment)  (Hatmoko,& Custodio, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 ผลการทบทวนผลการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ า (Peer Review) (Hatmoko,& Custodio, 2014) 
 
 
1.การประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ ามูล (Self Assessment) เป็นการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ าตามตัวช้ีวัดของ NARBO 
ในมิติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการลุ่มน้ ามาประยุกต์ใช้ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ ามูลและส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 5  
(ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ ามูลตอนบน) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรลุ่มน้ าแห่งเอเชีย (NARBO) เป็นผู้ประเมิน  
2.การทบทวนและให้ข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญจาก NARBO (Peer Review) ในการพัฒนาและปรับปรุงการประเมินตนเอง 
(Self Assessment) รวมถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กรลุ่มน้ าในอนาคต 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินศักยภาพลุ่มน้ า (Self Assessment) และการทบทวนผลการประเมิน   
(Peer Review) (Hatmoko,& Custodio, 2014)  
 

ส าหรับวัตถุประสงค์ในการทบทวนและเปรียบเทียบผลการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ า มีดังนี้  

1.เพ่ือวิเคราะห์ภาพรวมและจุดแข็งขององค์กรลุ่มน้ าในด้านการบริหารจัดการ พร้อมทั้งการก าหนด
เปูาหมายและทิศทางในการพัฒนาในอนาคต (ระยะเวลา 5 ปี : พ.ศ. 2556 - 2561) 

2.เพ่ือทบทวนผลการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ ามูล (Self Assessment) การให้ค าแนะน า
ด้านกลยุทธ์ การวางแผน และแนวทางการด าเนินการที่เก่ียวข้อง 

3.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ า และความเป็นเลิศในการปฏบิัติ 
(Best Practices) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสาน 
(IWRM) ขององค์กรลุ่มน้ าในภูมิภาคเอเชีย 
 
การทบทวนการประเมินศักยภาพลุ่มน้้ามูล (Review of Self Assessment in Mun river basin ) 

จากการทบทวนผลการประเมินศักยภาพลุ่มน้ า (Self Assessment) ศักยภาพองค์กรลุ่มน้ ามูล มีค่าโดยรวม
สูงมากขึ้นเล็กน้อยจากผลการประเมินของคณะกรรมการลุ่มน้ า (Self Assessment)  โดยมีค่าเปูาหมายในการพัฒนา
ศักยภาพองค์กรและการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2561 ได้ปรับเพ่ิมขึ้นในทุกมิติ ส าหรับเปูาหมายที่ได้รับการ
พิจารณาปรับเพ่ิมมากที่สุด คือ มิติด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth) และในส่วนมิติด้าน
การเงิน (Finance) ปรับค่าน้อยที่สุด (ตารางที่ 1) 

ส าหรับการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ ามูลนั้น องค์กรลุ่มน้ ามีศักยภาพ/จุดแข็งในด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) และมีข้อจ ากัดในมิติด้านการเงิน (Finance)  โดยในมิติดังกล่าว เนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณมีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรลุ่มน้ า การบรรลุเปูาหมายในการด าเนินงาน
ภายในปี พ.ศ. 2561 องค์กรลุ่มน้ าจ าเป็นจะต้องพิจารณาจัดล าดับความส าคัญการพัฒนาศักยภาพลุ่มน้ าในแต่ละมิติ 
โดยพิจารณามิติที่ส าคัญมาด าเนินการก่อน พร้อมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วนตัวชี้วัด
ด้านการคืนทุนค่าใช้จ่าย (Cost-Recovery) เนื่องจากองค์กรลุ่มน้ าในแต่ละประเทศมีลักษณะเฉพาะด้านกฎหมาย
และมีความแตกต่างกันในด้านองค์กรและการจัดสรรงบประมาณ ท าให้ตัวชี้วัดดังกล่าวอาจจะยังไม่สัมพันธ์ต่อการวัด
ศักยภาพขององค์กรลุ่มน้ า อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยได้อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายน้ า (Water Law) 
ซึ่งสามารถน าเอาเปูาหมายดังกล่าว มาพิจารณาปรับใช้ในการจัดสรรงบประมาณขององค์กรลุ่มน้ าต่อไป 
 
 
 

RBO’s Main Indicators 
Rating 2013 Target 2018 

Self Assessment Peer Review Self  Assessment Peer Review 
Mission 2.00 2.50 2.50 3.00 
Stakeholders 3.38 3.25 3.88 3.63 
Learning and Growth 2.33 2.67 3.17 3.50 
Internal Business Processes 2.00 2.33 2.67 2.83 
Financial efficiency N/A 1.25 N/A 1.50 
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ประเด็นส้าคัญตามตัวชี้วัด (Issues from indicators) 

ผู้เชียวชาญจาก NARBO (Peer Review) ได้ให้ข้อแนะน าในการพัฒนาศักยภาพลุ่มน้ ามูล ดังนี้ 

- มิติที่ 1 ด้านภารกิจ (Mission) 
1. สถานภาพองค์กรลุ่มน้้า  องค์กรลุ่มน้ ามีการจัดตั้งอย่างเหมาะสม มีการก าหนดบทบาท หน้าที่

ขององค์กรอย่างชัดเจน สมาชิกของคณะกรรมการลุ่มน้ าเป็นผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถบรรลุการตัดสินใจ
โดยเสียงส่วนใหญ่ในกระบวนการจัดท าแผน การจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีผลดีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของลุ่มน้ า 
อย่างไรก็ตาม  การปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ า ดังนั้น
การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ าเพ่ิมมากข้ึน จะสามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรลุ่มน้ าได้มากข้ึน 

2. การก้ากับดูแลองค์กรลุ่มน้้า ผู้เชียวชาญจาก NARBO ได้ให้ข้อเสนอว่า การประสานงาน
ระหว่างองค์กรลุ่มน้ าและหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง (line agencies) เพ่ิมมากขึ้น จะสามารถเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรไดอ้ย่างมาก ทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ 

 - มิติที่ 2 ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
  3. การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรลุ่มน้ า องค์กรลุ่มน้ าได้ด าเนินการให้ค าแนะน าและประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลาย
ช่องทางและกิจกรรม ซึ่งการตัดสินใจที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมมีความสอดคล้องต่อความต้องการของลุ่มน้ า 
ในการก าหนดและอภิปรายเพ่ือปรับปรุงและจัดท าแผนกลยุทธและแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ า รวมถึง
การด าเนินการตามภารกิจดังกล่าว ยังคงเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบประมาณซึ่งสัมพันธ์กับการเพ่ิมศักยภาพใน
เรื่องดังกล่าว 
  4. ความคิดเห็นของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลจากการทบทวนและการประเมิน 
พบว่าการสื่อสารระหว่างผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสื่อสารแบบสองทาง
ระหว่างผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรลุ่มน้ า และองค์กรลุ่มน้ าสามารถพัฒนาศักยภาพด้วยการปรับปรุง 
มาตรฐานการส ารวจความคิดเห็น มีช่องทางการร้องทุกข์ และปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย  

5. เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการวัดระดับความตระหนักรู้ และการปกปูองคุ้มครองด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กรลุ่มน้ า ซึ่งการเสริมสร้างการตระหนักรู้  พร้อมทั้งการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีมากขึ้น จะท าให้องค์กรลุ่มน้ าสามารถบรรลุค่าเปูาหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ 
  6. ความเป็นอยู่/การด้ารงชีวิตของประชาชนลุ่มน้้า สภาพโดยรวมของประชาชนในพ้ืนที่ สามารถ
เข้าถึงบริการน้ าประปา การด าเนินงานขององค์กรลุ่มน้ าสนับสนุนต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชานลุ่มน้ า 
ส าหรับกลยุทธ์ในการปรับปรุงศักยภาพองค์กรน้ า ควรส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าแบบผสมผสาน (IWRM) 
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนให้มากขึ้น 
จะเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาศักยภาพองค์กรลุ่มน้ า 

- มิติที่ 3 ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth)  
  7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กรลุ่มน้ าได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้การบริหารจัดการลุ่มน้ าประสบความส าเร็จ ในส่วนการ
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้นั้น องค์กรลุ่มน้ าควรจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(ระดับเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและด้านอ่ืนๆ) และผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ลุ่มน้ า พร้อมทั้งการ
ท างานเชิงรุกในการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานต่างประเทศและหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือจัดหาแหล่งทุน
สนับสนุนส าหรับการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของลุ่มน้ าต่อไป 
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  8. การพัฒนาด้านเทคนิค เป็นการพิจารณาองค์กรลุ่มน้ าในด้านอาคารสถานที่ และทรัพย์สินในการ
บริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ า โดยจากการทบทวนและการประเมิน องค์กรลุ่มน้ ามีความต้องการในการบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมและปรับปรุงในด้านอาคารสถานที่ และทรัพย์สินในการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ าให้มีสภาพที่ดีมากขึ้น 
การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายนั้น จ าเป็นจะต้องมีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
พิจารณาถึงต้นทุนในการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดท าแผนการด าเนินงาน การบ ารุงรักษา (Operation and 
Maintenance plan) ส าหรับอาคารสถานที่ เครื่องมือ และทรัพย์สินในการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ า พร้อมทั้ง
ควรเพ่ิมความเข้มแข็งในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ และแหล่งงบประมาณในการบ ารุงรักษา
อาคารสถานที่ เครื่องมือและทรัพย์สินขององค์กรลุ่มน้ า 
  9. การพัฒนาระบบ เจ้าหน้าที่องค์กรลุ่มน้ ามีความเข้าใจกระบวนการท างานและการบริหาร
จัดการองค์กรลุ่มน้ า เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการ องค์กรลุ่มน้ าควรน าระบบมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบ
บริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม (International Organization for Standardization : ISO) เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน รวมถึงการจัดท าคู่มือ (Manual/Handbook of Operations) ส าหรับการท างาน 
ซึ่งประกอบด้วยคู่มือด้านกระบวนการท างานและวิธีการด าเนินงาน ในส่วนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ควรเพิ่มการด าเนินงานด้านการวิเคราะห์ภาระงาน (Working Loads) สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน พร้อมทั้งการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องเพ่ือก าหนดศักยภาพและความต้องการส าหรับ
การพัฒนาในอนาคต 

- มิติที่ 4 ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process)  
  10. การวางแผน องค์กรลุ่มน้ าได้มีการจัดท าแผนกลยุทธซึ่งได้ก าหนดทิศทางและเปูาหมาย
ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม แผนงานที่ได้ก าหนดไม่ได้ถูกน าไปปฏิบัติ เนื่องจากกรอบโครงสร้างขององค์กรและ
กระบวนการด้านงบประมาณไม่ได้ถูกพัฒนาให้เอ้ืออ านวยในการติดตาม ตรวจสอบและการตัดสินใจในการพิจารณา
แผนไปปฏิบัติ องค์กรลุ่มน้ าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี พร้อมทั้งแผนด าเนินการรวมทั้ง
การประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผน เพ่ือปรับแผนงานและการด าเนินงานให้มี
ความเหมาะสมต่อภารกิจลุ่มน้ า 

11. การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เนื่องจากงานด้านการจัดสรรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีความเกี่ยวข้อง
และเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ดังนั้น การจัดท า
กรอบนโยบายบูรณาการในการจัดสรรน้ า การประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์สมดุลด้านน้ า (Water 
Balance Model) จะสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดสรรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และควรจะเพ่ิมความเข้มแข็ง
ในด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เช่น การจัดท า MOU เป็นต้น 
  12. การบริหารจัดการข้อมูล ข้อมูลขององค์กรลุ่มน้ ามีความพร้อมที่จะน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์
และข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล 
องค์กรลุ่มน้ าควรสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรลุ่มน้ า สถานบันการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้องในเชิงเทคนิคเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และควรจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอส าหรับการฝึกอบรมเก่ียวกับประเด็นดังกล่าว 

- มิติที่ 5 ด้านการเงิน (Finance) 
  13. การคืนทุน (Cost Recovery) องค์กรลุ่มน้ าไม่ได้ประเมินผลตัวชี้วัดดังกล่าว เนื่องจาก
ไม่ได้รับรายได้ใด ๆ จากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  14. การด้าเนินงานด้านงบประมาณ  องค์กรลุ่มน้ าได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ ซึ่งได้
ด าเนินการเป็นไปตามระบบงบประมาณ ส าหรับการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรนั้น ควรพิจารณา
การบูรณาการจัดท าแผนงานและงบประมาณร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (Other recommendation) 

  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ องค์กรลุ่มน้ าควรพิจารณาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็น
การบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 1) การบูรณาการในการจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

        2) การส่งเสริมบทบาทองค์กรลุ่มน้ าในการประสานงานแผนปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
 3) การพัฒนาเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานส าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ า 
 4) การพัฒนากลไกในการรายงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ข้อมูลด้านสถิติ การให้ข้อเสนอแนะและค าแนะน า รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะท างานองค์กรลุ่มน้ า และการรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 
 6) การด าเนินงานของฝุายเลขาฯ องค์กรลุ่มน้ า ควรจะจัดหาสถานที่ท างาน และที่อยู่
ส่งจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (Mailing address) 

 
2. การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสาน (IWRM) ในการด าเนินกิจกรรม 

 1) การประยุกต์แนวทางผสมผสานในการพัฒนาและการบริหารจัดการใช้ที่ดินและน้ า 
การใช้น้ าผิวดินร่วมกับน้ าใต้ดิน การพิจารณาการบริหารจัดการน้ าจากต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า และชายฝั่งทะเล 
 2) การให้ความส าคัญต่อการใช้ประโยชน์สูงสุด และความสามารถเชิงวิชาการของ
ทรัพยากรมนุษย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการตามภารกิจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าให้
ประสบความส าเร็จ 
 3) การประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการ เช่น ระบบ ISO เป็นต้น (Hatmoko & 
ustodio,2014) 
 
บทสรุป (Conclusion) 

 จากการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ า (RBO Benchmarking) ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสาน (IWRM) ในหลากหลายมิติ โดยในด้านบริหารจัดการองค์กรนั้น 
องค์กรลุ่มน้ าสามารถบ่งชี้ถึงความเข้มแข็งและข้อจ ากัดขององค์กรลุ่มน้ า รวมถึงการก าหนดทิศทางและ
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต ผลลัพธ์ที่ได้จากการการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ านั้น ยังได้แสดงถึงการ
ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วม ซึ่งนอกจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรในระดับ
กระบวนการแล้ว การด าเนินการดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการสร้างเครือข่าย การศึกษาและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ า จากการเปรียบเทียบความสามารถและศักยภาพ
ขององค์กร/หน่วยงานจากภายนอกที่มีบทบาท/ภารกิจที่คล้ายคลึงกัน และการด าเนินการดังกล่าว ยังช่วย
สนับสนุนและส่งผ่านความต้องการอย่างแท้จริงในการพัฒนาขององค์กรลุ่มน้ าไปสู่การพัฒนาที่เป็น รูปธรรม 
โดยสะท้อนจากมิติด้านแผนงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการขององค์กรลุ่มน้ าไปสู่การ
จัดท าแผนบูรณาการลุ่มน้ า การก าหนดยุทธศาสตร์ เปูาหมายและกลยุทธ์ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการบริหาร
จัดการทรัพยากรของลุ่มน้ าที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการ เกิดประโยชน์สูงสุด
และลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น  
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ประมวลภาพการประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้้ามูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางสรุปค่าคะแนนและเปา้หมายในการด้าเนินงาน 5 ปี  
 

No. RBO’s Benchmarking Indicators 
2013 Rating 2018 Targets 

Self 
Assessment 

Peer 
Review 

Self  
Assessment 

Peer 
Review 

 I Mission 4.0 5.0 5.0 6.0 
1 I/1 RBO Status 2.5 3.0 3.0 3.5 
2 I/2 RBO Governance 1.5 2.0 2.0 2.5 
 II Stakeholders 13.5 13.0 15.5 14.5 
3 II/1 Customer Involvement 4.0 4.0 4.0 4.0 
4 II/2 Customer Feedback 3.0 3.0 3.5 3.5 
5 II/3 Environmental Audits 3.5 3.5 4.0 4.0 
6 II/4 Basin Livelihoods 3.0 2.5 4.0 3.0 
 III Learning and Growth 7.0 8.0 9.5 10.5 
7 III/1 Human Resources Development 2.5 3.0 3.0 3.5 
8 III/2 Technical Development 1.5 2.0 3.0 3.0 
9 III/3 Organizational Development 3.0 3.0 3.5 4.0 
 IV Internal Business Processes 6.0 7.0 8.0 8.5 

10 IV/1 Planning Maturity 1.5 2.0 2.0 2.5 
11 IV/2 Water Allocation 2.5 2.5 3.0 3.0 
12 IV/3 Data sharing 2.0 2.5 3.0 3.0 
 V Finance 1.5 2.5 3.0 3.0 

13 V/1 Cost Recovery N/A 1.0 N/A 1.0 
14 V/2 Financial Efficiency 1.5 1.5 3.0 2.0 
  Total Score 32.0 35.5 41.0 42.5 
  Average 2.3 2.5 2.9 3.0 

  Percentage 57% 63% 73% 76% 
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