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กลุมวิเคราะหเศรษฐกิจและสงัคม 

ศนูยนวตักรรมและเทคโนโลยทีรัพยากรน้ํา 

โครงการประชมุเชิงปฏบิัตกิารดานเศรษฐศาสตร 

เชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชงิประยกุต 

 การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) 
แผนแมบทการบริหารจดัการทรัพยากรน้ํา 20 ป : 

จัดทําโดย 

 นางสาวจารุวรรณ พวงรอด 

 เศรษฐกรปฏิบัติการ 

 



 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  ก 

บทสรุปผูบริหาร 

บทนํา 

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) เปนองคกรหลักในการกํากับดูแล บริหารจัดการ และติดตาม

ประเมินผลการบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศ รวมถึงการสงเสริมการบูรณาการและการมีสวนรวมการบริหาร

ทรัพยากรน้ําเพ่ือลดอุปสรรคและชองวางเชิงนโยบายระหวางหนวยงานกํากับและหนวยงานปฏิบัติ รวมท้ัง

สนับสนุนการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยนําองคความรูทางดานเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหาร

ทรัพยากรน้ํารวมกับศาสตรดานอ่ืนๆ   

สทนช. ไดจัดใหมีประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต เม่ือวันท่ี 

17 มกราคม 2562 ณ หองประชุมนาคา ฮอลล 1 ชั้น ๒ เดอะ ฮอลส แบงค็อก หลักสี่ โดยมีกลุมเปาหมายหลัก

ท่ีเขารวมจํานวน 101 คน จาก 40 หนวยงาน ไดแก หนวยงานราชการ 28 หนวยงาน มหาวิทยาลัย 5 แหง 

และกลุมบริษัทที่ปรึกษา 7 หนวยงาน เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม อันจะนําไปสูแนวทาง 

การขับเคลื่อนนโยบายเชิงบูรณาการตอไป 

1. วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือรับฟง รวบรวม และวิเคราะหความเห็น ขอเสนอของผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับผลลัพธและ

ตัวชี้วัดตามรางแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 

(2) เพ่ือศึกษา วิเคราะห แนวทางการกําหนดผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome 

Indicator) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 

2. เอกสาร และแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคโครงการ ผูศึกษาไดพิจารณาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 2.1 เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)0

1 แบงเปน 6 ดาน 

ไดแก แผนแมบทดานที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค บริโภค แผนแมบทดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ํา

ภาคการผลิต แผนแมบทดานท่ี 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย แผนแมบทดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ํา

และอนุรักษทรัพยากรน้ํา แผนแมบทดานท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรมและปองกันการพังทลาย

ของดิน และแผนแมบทดานท่ี 6 การบริหารจัดการ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 2.2.1 การจัดทําแผนแมบท (Master Plan) ในคราวประชุม กนช. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 

2 กุมภาพันธ 2561 มีมติเห็นชอบในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลปยะ) เปนประธาน และมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

                                                           
1

 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพรประกาศสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

เร่ืองแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เลม 136 ตอนพิเศษ 234 ง หนา 11 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  ข 

 2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ (Results) คือ งาน บริการ หรือกิจกรรมท่ีเกิดจากการทํางานท่ีไดผลผลิต (Output) 

ตามเปาหมาย และเกิดผลลัพธ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค 

 2.2.3 ผลผลิต (Outputs) หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต 

(Product) หรือการใหบริการ (Service) ท่ีดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐ หรือการตอบคําถามวาหนวยงาน

ของรัฐจัดทําบริการอะไร (What) ในฐานะผูจัดหาบริการ (Service Provider) ตามความตองการของรัฐบาล 

ในฐานะผูซ้ือบริการ (Service Purchaser) 

 2.2.4 ผลลัพธ (Outcomes) หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนติดตามมา หรือเง่ือนไขท่ีเกิดจากผลผลิต ซ่ึงมี

ความสัมพันธโดยตรงกับประชาชนผูรับบริการและสาธารณชน 

 2.2.5 ตัวชี้วัด (Indicator) หมายถึง ตัวแปร คาที่วัดหรือสังเกตได ซึ่งบงบอกหรือแสดงผล

การดําเนินงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตามประเมินผลเพ่ือใหกิจกรรมนั้น

บรรลุวัตถุประสงคตามแผนและเปาหมาย 

 2.2.6 การประชุม หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปมาชุมนุมกันอยางมีกฎเกณฑ มีวัตถุประสงค

ท่ีแนนอน โดยการประชุมมี 4 ประเภท คือ การประชุมเพ่ือแจงใหทราบ การประชุมเพ่ือขอความคิดเห็น 

การประชุมเพ่ือหาขอตกลงรวมกัน และการประชุมเพ่ือหาขอยุติหรือเพ่ือแกปญหา 

3. วิธีการดําเนินงาน 

 3.1 การขออนุมัติโครงการ 

 3.2 การกําหนดหัวขอในการประชุมและการคัดเลือกวิทยากร 

3.3 การคัดเลือกและเชิญผูเขารวมประชุม 

3.4 การดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

4. ผลการศึกษา 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต ผูเขารวมประชุม

ไดมีการหารือและเสนอขอคิดเห็น โดยผูศึกษาไดทําการสรุป วิเคราะห ไดผลการศึกษาดังนี้ 

 แผนแมบทดานท่ี 1 การจัดการอุปโภคบริโภค  ผลลัพธคือ ประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน โดยการวิเคราะห
ตัวชี้วัดเบื้องตนประกอบดวย รอยละของอัตราการเกิดโรคท่ีเกิดจากน้ํา ระดับการใชชีวิตของประชาชนภายหลังจาก
ไดรับการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการน้ําบริโภค และคาใชจายดานการอุปโภคน้ําท่ีลดลง 

แผนแมบทดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต ผลลัพธคือความม่ันคงในภาคการผลิต 
(ความม่ันคงทางอาหาร) โดยการวิเคราะหตัวชี้วัดเบื้องตนประกอบดวย ปริมาณน้ําท่ีใชในการผลิตตอหนวย
ลดลง และจํานวนชุมชนท่ีมีสระน้ําธรรมชาติหรือแหลงน้ําสาธารณูปโภคเพียงพอตั้งแตตนฤดูแลง (เม่ือเทียบ
ปริมาณน้ําท่ีจําเปนตองใชไปจนสิ้นสุดฤดูแลง) 

 แผนแมบทดานท่ี 3 ดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย ผลลัพธคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

โดยการวิเคราะหตัวชี้วัดเบื้องตนประกอบดวย สัดสวนพื้นที่รองรับน้ําตอปริมาณน้ําทวม จํานวนมาตรการ

ของการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพแหลงกักเก็บน้ําท่ีผสมผสานมาตรการเชิงนิเวศ รอยละพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีไดรับ

การแจงเตือน จํานวนชองทางในการรับขาวสารและการแจงเตือน จํานวนคูมือท่ีแจกจายใหประชาชนในการใหความรู



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  ค 

เก่ียวกับการปองกันและรับมือน้ําทวมและอุทกภัย และสัดสวนประชาชนท่ีไดรับการฝกอบรมในการรับมือน้ําทวม

และอุทกภัย 

 แผนแมบทดานท่ี 4 ดานการจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา ผลลัพธคือ คุณภาพชีวิตดีข้ึน

จากคุณภาพน้ําท่ีดี การวิเคราะหตัวชี้วัดเบื้องตนประกอบดวย จํานวนแหลงน้ําเสื่อมโทรมลดลงมูลคาของประมงน้ํา

จืดเพ่ิมข้ึน ปริมาณสัตวน้ําเพ่ิมข้ึน จํานวนผูปวยโรคทางน้ําลดลง และตนทุนการผลิตน้ําประปาลดลง 

แผนแมบทดานท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน  

ผลลัพธคือ คุณภาพส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยการวิเคราะหตัวชี้วัดเบื้องตน

ประกอบดวย สัดสวนของครัวเรือนท่ีมีน้ําใชตลอดปตอครัวเรือนท้ังหมด สัดสวนของพ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรม

ตอพ้ืนท่ีท้ังหมด และสัดสวนของพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีท้ังหมด 

แผนแมบทดานท่ี 6 การบริหารจัดการ ผลลัพธคือ การแกไขปญหาการจัดการน้ําไดท้ังระบบอยางมี

ประสิทธิภาพ สมดุล และเปนธรรม โดยการวิเคราะหตัวชี้วัดเบื้องตนประกอบดวย สัดสวนตนทุนตอหนวยผลผลิต

ของประเทศท่ีลดลง มูลคาทางเศรษฐกิจระยะกอนและหลังมีกฎหมายท่ีเพ่ิมข้ึน และรอยละของความเสียหาย

และความสูญเสียเม่ือเกิดวิกฤติลดลง 

5. ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพบวาลักษณะของตัวชี้วัดท่ีดีตองมี 5 ลักษณะ คือ (1) ความตรงประเด็น (2) มีหลักเกณฑ

แนนอน (3) มีผลกระทบจากปจจัยภายนอกนอย (4) มีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีดี และ (5) ตองเปนท่ียอมรับ

ของผูท่ีเก่ียวของ ในอนาคตหากมีการจัดทํา/ปรับปรุงแผนแมบทในระยะถัดไปอาจตองนําประเด็นการกําหนด

ตัวชี้วัดเหลานี้สําหรับพัฒนาใหการติดตามประเมินผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนดวย นอกจากนี้ 

เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาในระดับสากล อาจตองมีการปรับปรุงตัวชี้วัดตามเปาหมายท่ีนานาชาติ

กําหนดไวอีกทางหนึ่งดวย  

 



 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต   

คํานํา 

 รายงานการวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป : 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวม 

วิเคราะห และสรุปองคความรูที่ไดรับจากกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สําหรับใชเปนแนวทาง

ประกอบการกําหนดผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicator) ตามกลยุทธ/แผนงาน

ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (ป พ.ศ. 2561-2580) ท้ัง 6 ดาน ตลอดจนนําไปพัฒนา 

ปรับปรุงการจัดทําเปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัดแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะตอไป 

ผูจัดทําขอขอบคุณคณะผูบริหารสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) เปนอยางยิ่ง ท่ีใหความสําคัญ

และสนับสนุนการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต 

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีกลุมแผนงาน กลุมบริหารงานคลัง กองนโยบายและแผนแมบท กลุมวิเคราะหเศรษฐกิจ

และสังคม วิทยากร วิทยากรกระบวนการ ผูเขารวมประชุม และผูท่ีเก่ียวของทุกทาน ท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อน

การดําเนินงาน และทําใหรายงานฉบับนีแ้ลวเสร็จสมบูรณ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) เปนหนวยงานท่ีจัดต้ังข้ึนใหมทามกลางคาดหวังของภาครัฐ

และภาคสังคมท่ีมีตอการดําเนินงานของสํานักงาน ท้ังในสวนของบทบาทหนาท่ีในการเปนองคกรหลักท่ีกํากับ

ดูแลและบริหารจัดการนโยบายการบริหารทรัพยากรน้ํา 0

1 ท้ังประเทศอยางเปนระบบ การกํากับดูแล ติดตาม

ประเมินผลการบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศ รวมถึงการสงเสริมการบูรณาการและการมีสวนรวมการบริหาร

ทรัพยากรน้ําเพ่ือลดอุปสรรคในการจัดทํานโยบายดานการบริหารทรัพยากรน้ํา ลดชองวางเชิงนโยบายระหวาง

หนวยงานกํากับและหนวยงานปฏิบัติ รวมท้ังสนับสนุนการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ และการสรางจุด

เปลี่ยนตอหนวยงานดานน้ําใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญในการนําองคความรูทางดานเศรษฐศาสตรท่ี

หลายหนวยงานอาจมองขาม หรือไมมีบทบาทในองคกรมากนัก กลับมามีบทบาทและความสําคัญภายในองคกร

และตอการบริหารทรัพยากรน้ํามากข้ึน เนื่องจากการบริหารทรัพยากรน้ําจะใชศาสตรใดเพียงศาสตรเดียวไมได 

ตองมีการบูรณาการครอบคลุมเศรษฐศาสตร สังคมศาสตร สิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร รวมถึงศาสตรอ่ืนๆ 

จึงจําเปนตองมีการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางและวิธีการดําเนินการในปจจุบันของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือสรางจุดเปลี่ยนและไดรับแนวทาง มาตรการท่ี สทนช. ควรตองขับเคลื่อนตอไปในอนาคต 

เศรษฐศาสตรนับเปนองคความรูท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะดานการบริหาร

ทรัพยากรน้ํา เพ่ือใหสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารจัดการใหดีและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน เม่ือมี

การใชทรัพยากรน้ํามากเกินความจําเปน ทําใหตองพิจารณากลไกทางเศรษฐศาสตรเพ่ือลดปริมาณการใชน้ํา 

โดยอาจเลือกใชเครื่องมือทางการตลาดหรือเครื่องมือทางการคลังในการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน งานดานเศรษฐศาสตรสําหรับ สทนช. เปนงานสนับสนุนท่ีมีความสําคัญตอผูบริหารองคกรในการ

กําหนดนโยบายใหมองเห็นภาพรวม และสามารถอธิบายถึงผลกระทบตางๆ ท่ีคาดการณวาจะเกิดข้ึนท้ังใน

ภาพรวมและภาพยอยของการบริหารทรัพยากรน้ําได สทนช. จึงจําเปนตองทราบ “ความตองการและชองวาง 

(Need & Gap)” ของงานศึกษาดานเศรษฐศาสตรสําหรับนโยบายการพัฒนาและบริหารทรัพยากรน้ําของ

ประเทศ เพ่ือพัฒนาตอยอดและสรางความชัดเจนของแนวทางการนําองคความรูทางเศรษฐศาสตรสําหรับการ

วางแผนบริหารจัดการและออกแบบนโยบายดานน้ํา รวมกับหนวยงานนโยบายและหนวยงานปฏิบัติของ

ประเทศ ผานการประเมินสถานภาพปจจุบันขององคความรูท่ีแตละหนวยงานมี ซ่ึงจะทําให สทนช. สามารถ

ทบทวนถึงจุดออน-จุดแข็งของสํานักงาน รวมถึงสรางโอกาส เพ่ือใหสามารถบรรลุการประยุกตใชแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตรในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการรับฟงความ

คิดเห็นเก่ียวกับแนวทางและวิธีการดําเนินการในปจจุบัน รวมถึงบทบาทดานเศรษฐศาสตรกับการบริหาร

                                                           
1

 การบริหารทรัพยากรน้ํา ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา น. 44) ครอบคลุม 8 มิติ ไดแก การจัดสรร 

การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู การอนุรักษ และสิทธิในน้ํา  



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) แผนแมบทการบริหารจัดการทรพัยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  1-2 

ทรัพยากรน้ําของหนวยงานท่ีเก่ียวของ จะสรางจุดเปลี่ยนและไดรับแนวทาง มาตรการท่ี สทนช. ควรตอง

ขับเคลื่อนตอไปในอนาคต 

สทนช. จึงไดจัดใหมีประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต เม่ือวันท่ี 

17 มกราคม 2562 ณ หองประชุมนาคา ฮอลล 1 ชั้น ๒ เดอะ ฮอลส แบงค็อก หลักสี่ โดยมีกลุมเปาหมายหลัก

ท่ีเขารวมจํานวน 101 คน จาก 40 หนวยงาน ไดแก หนวยงานราชการ 28 หนวยงาน มหาวิทยาลัย 5 แหง 

และกลุมบริษัทท่ีปรึกษา 7 หนวยงาน เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมซ่ึงอาจมีมุมมองท่ีเหมือนและ

แตกตางกัน อันจะนําไปสูแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเชิงบูรณาการตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรับฟง รวบรวม และวิเคราะหความเห็น ขอเสนอของผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับผลลัพธและตัวชี้วัด

ตามรางแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 

2. เพ่ือศึกษา วิเคราะห แนวทางการกําหนดผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicator) 

ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 

1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู ขอเสนอระหวางหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 

2. สามารถระบุและกําหนดผลลัพธ ตลอดจนตัวชี้วัดสําหรับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

20 ป แบบบูรณาการและมีสวนรวม 

3. ไดรับแนวทางเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด เพ่ือนําไปพัฒนา ปรับปรุงการจัดทํา

เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัดแผนแมบทการบริหารทรัพยากรน้ําในระยะตอไป  

1.4  ผูรวมดําเนินการ 

ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  ท่ีปรึกษา  รอยละ 5 

ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหเศรษฐกิจและสังคม  ท่ีปรึกษา  รอยละ 5 

นางสาวจารุวรรณ พวงรอด ตําแหนง เศรษฐกรปฏิบัติการ ผูดําเนินการหลัก  รอยละ 80 
นางสาวเปรมมิกา พาสกุล  ตําแหนง เศรษฐกร  ผูรวมดําเนินการ  รอยละ 10 
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บทที่ 2 

เอกสาร และแนวคิด ทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 

2.1  เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

(ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)0

2 

จากคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 85/2557 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ไดใหอํานาจคณะกรรมการในการกําหนด

กรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การปองกันและแกปญหาอุทกภัย ภัยแลงและ

คุณภาพน้ําของประเทศ เพื่อใหการบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศเปนไปอยางมีเอกภาพและบูรณาการ 

จึงไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (พ.ศ. 2558-2569) เพื่อเปนกรอบ

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการในระดับลุมน้ํา โดยกําหนดเปาหมายการดําเนินงานตามชวงระยะเวลา

ของการพัฒนาเปนระยะเรงดวน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตอมา จากการประชุมคณะกรรมการ

ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 14 ก.ย. 2561 ท่ีประชุมเห็นชอบใหมีการปรับชื่อ

ใหมเปนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

ในอดีตท่ีผานมา ประเทศไทยมีแผนและนโยบายการบริหารทรัพยากรน้ําท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ

จํานวนไมนอย เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีสาระสําคัญท่ีเนน

การเพ่ิมขีดความสามารถของการกักเก็บน้ํา การปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ การพัฒนาแหลงน้ําใหม การพัฒนา

ระบบกระจายน้ําผิวดินและใตดิน และการวางระบบสารสนเทศการจัดการน้ํา แตดวยขอจํากัด/อุปสรรค

ในสวนของความไมชัดเจนในความเชื่อมโยงของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงตองเนนความเก่ียวของกันท้ังระบบ

ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา (คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา, 

2558) การมีแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป ประกอบกับการจัดตั้งสํานักงานทรัพยากรน้ํา

แหงชาติ 1

3 จึงสนับสนุนใหการบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศไทยเปนไปตามวิสัยทัศนของประเทศท่ีวา “ม่ันคง 

ม่ังค่ัง ยั่งยืน”  

การประชุม กนช. ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ 

(ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (สํานักเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

สทนช., 2561) ซ่ึงแบงเปน 6 ดาน 28 กลยุทธ ดังนี้ 
                                                           
2

 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพรประกาศสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

เร่ืองแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เลม 136 ตอนพิเศษ 234 ง หนา 11 

3
 เดิมชื่อ “สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา” ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 46/2560 แหงชาติ ลงวันที่  25 ตุลาคม 2560 

เร่ือง การจัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ตอมามีการเปลี่ยนชื่อสํานักงานเปน “สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ” ตามคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 2/2561 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 เร่ือง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  2-2 

 แผนแมบทดานท่ี 1 การจัดการน้ําอุปโภค บริโภค 

 เปาประสงค : จัดหาน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหแกชุมชน ครบทุกหมูบาน ชุมชนเมือง  

แหลงทองเท่ียวสําคัญ และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังการจัดหาแหลงน้ําสํารองและจัดหาน้ําตนทุน พัฒนาน้ําด่ืม

ใหไดมาตรฐาน ในราคาท่ีเหมาะสม และการประหยัดน้ําโดยลดการใชน้ําภาคครัวเรอืน ภาคบริการ และภาคราชการ 

 กลยุทธ  

 1.  พัฒนา ขยายเขต และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน จัดหาแหลงน้ํา ปรับปรุงระบบ

ประปาเดิมท่ีชํารุด และกอสรางระบบประปาใหครอบคลุมทุกหมูบานท่ัวประเทศ 

 2.  พัฒนาประปาเมือง/พ้ืนท่ี เศรษฐกิจ ขยายเขต และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาเมือง  

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

 3.  พัฒนาน้ําอุปโภคบริโภคใหไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 

 4.  การประหยัดน้ํ าในทุกภาคสวน สงเสริมการลดการใชน้ํ าในภาคครัวเรือน ภาคบริการ                

และภาคราชการ 

แผนแมบทดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต 

 เปาประสงค : พัฒนาแหลงเก็บกักน้ําและระบบสงน้ําใหมใหเต็มศักยภาพ พรอมท้ังการจัดหาน้ํา

ในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน เพ่ือขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็กและระบบอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ีไมมี

ศักยภาพ ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลง รอยละ 50 รวมถึงการเพ่ิมผลิตภาพและปรับโครงสรางการใชน้ํา 

โดยดําเนินการรวมกับยุทธศาสตรชาติท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 

 กลยุทธ 

 1.  จัดการความตองการใชน้ําภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ํา และระบบสงน้ําเดิม 

 3. จัดหาน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน พัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ํา การจัดระบบการอนุรักษ

ดินและน้ํา สระน้ําในไรนา และพัฒนาบอบาดาลเพ่ือการเกษตร  

  4. การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ระบบสงน้ําใหม การเพ่ิมปริมาณน้ําท่ีจัดการได รวมท้ังการพัฒนา

แหลงน้ําบาดาลขนาดใหญ/แหลงน้ําทางเลือกท่ีมีศักยภาพ พรอมระบบสงน้ํา  

 5.  พัฒนาระบบผันน้ําและระบบเชื่อมโยงแหลงน้ํา 

 6.  การเพ่ิมผลิตภาพมูลคาภาคการผลิต 

 7. เพ่ิมน้ําตนทุนโดยการปฏิบัติการฝนหลวง 

 แผนแมบทดานท่ี 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

 เปาประสงค : เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา การจัดระบบปองกันน้ําทวมชุมชนเมือง การจัดการ

พ้ืนท่ีน้ําทวมและพ้ืนท่ีชะลอน้ํา รวมท้ังการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพ้ืนท่ีอยางเปนระบบ ในระดับลุมน้ําและพ้ืนท่ี

วิกฤต (Area based) ลุมน้ําขนาดใหญ ลุมน้ําสาขา/ลดความเสี่ยงและความรุนแรงลงไมนอยกวา รอยละ 60 

 

 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  2-3 

 กลยุทธ 

 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา 

 2. ปองกันน้ําทวมชุมชนเมือง จัดทําผังระบายน้ําในระดับลุมน้ํา / เมือง  

 3. การจัดการพ้ืนท่ีน้ําทวม พ้ืนท่ีชะลอน้ํา พัฒนาแกมลิง พ้ืนท่ีลุมต่ํารับน้ํานอง การพัฒนาอาคาร

บังคับน้ํา และสถานีสูบน้ํา ในพ้ืนท่ีเฉพาะจุด 

 4. บรรเทาอุทกภัยในเชิงพ้ืนท่ีอยางเปนระบบในระดับลุมน้ํา/พ้ืนท่ีวิกฤต 

 5. การสนับสนุนปรับตัวและเผชิญเหตุ 

 แผนแมบทดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

 เปาประสงค :  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

ปองกันและลดการเกิดน้ําเสียตนทาง พรอมทั้งพื้นฟูแมน้ํา ลําคลอง และแหลงน้ําธรรมชาติที่มีความสําคัญ

ในทุกมิติ เพ่ือการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนท่ัวประเทศ 

 กลยุทธ 

 1. การปองกันและลดการเกิดน้ําเสียท่ีตนทาง โดยลดปริมาณและความสกปรกของน้ําเสียชุมชน 

ณ แหลงกําเนิด  

 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบําบัด และควบคุมการระบายน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอม 

 3. การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 4. การฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติท่ัวประเทศ 

 แผนแมบทดานท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเส่ือมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน 

 เปาประสงค : อนุรักษ ฟนฟู พ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรม การปองกัน และลดการชะลางพังทลาย

ของดินในพ้ืนท่ีตนน้ํา และพ้ืนท่ีลาดชัน 

 กลยุทธ 

 1. การอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรม  

 2. การปองกันและลดการชะลางพังทลายของดิน ในพ้ืนท่ีตนน้ํา  

 แผนแมบทดานท่ี 6 การบริหารจัดการ 

 เปาประสงค : จัดตั้งองคกรดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (คณะกรรมการน้ําแหงชาติ 

คณะกรรมการลุมน้ํา ฯลฯ) พรอมท้ังปรับปรุงกฎหมายน้ําและกฎหมายท่ีเก่ียวของใหทันสมัย พัฒนาระบบ

ฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจ (คลังน้ําชาติ) เพ่ือสนับสนุนองคกรลุมน้ํา การบริหารจัดการชลประทาน  

การศึกษาวิจัย เตรียมความพรอม สงเสริมการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวน 

ท่ีเก่ียวของในการสรางความเชื่อม่ันและความเขาใจในนโยบายของรัฐและ (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา พรอมท้ังการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

 

 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  2-4 

 กลยุทธ 

 1. การจัดทํา ปรับปรุง กฎหมาย และองคกรดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

 2. การจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

 3. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

 4. การพัฒนาระบบฐานขอมูล สนับสนุนการตัดสินใจ  

 5. การศึกษาวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ํา 

 6. การประชาสัมพันธและการบูรณาการการมีสวนรวม 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

รายงานนี้เปนการศึกษาเพ่ือวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

20 ป ภายใตการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต 

ซ่ึงผูจัดทําไดคนควาและรวบรวบแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของมาเปนแนวทางในการศึกษา ไดแก การจัดทําแผนแมบท 

(Master Plan) ผลสัมฤทธิ์ (Results) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ตัวชี้วัด (Indicator) และ

การประชุม 

2.2.1  การจัดทําแผนแมบท (Master Plan) 

แผนแมบท (master plan) ตามพจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร หมายถึง แผนระยะปานกลางถึง

ระยะยาวท่ีเก่ียวกับการพัฒนาประเทศ มีลักษณะเปนพลวัต โดยการวางแผนแมบทจะตองมีการวิเคราะห

ครอบคลุมทุกสภาพแวดลอม (คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร, 2561)  

แผนแมบทจัดเปนแผนระดับท่ี 2 ของระดับแผนในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 

4 ธันวาคม 2560 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) ซ่ึงเห็นชอบ

ระดับของแผน 3 ระดับ ประกอบดวย แผนระดับท่ี 1 ไดแก ยุทธศาสตรชาติ แผนระดับท่ี 2 ไดแก แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนความม่ันคง 

และแผนระดับที่ 3 เปนแผนที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 

สูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว หรือจัดทําข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือจัดทําข้ึนตามพันธกรณี

หรืออนุสัญญาระหวางประเทศ  

ในกรณีของประเทศไทย แผนแมบทมักเปนแผนระยะปานกลางท่ีครอบคลุมระยะเวลา ๔-๖ ป 

เพ่ือประสานการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ท่ีมีภารกิจเก่ียวของกับนโยบายดังกลาวใหเกิดการบูรณาการ

ในการดําเนินงานอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนแมบท โดยแผนแมบท

เปนแผนท่ีแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือนโยบายรัฐบาลเฉพาะดานสูแนวทางการปฏิบัติ

ท่ีชัดเจนข้ึน ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญเชนเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 24 คือ วิสัยทัศน 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (National Economic and Social Development Plan) (คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท

เศรษฐศาสตร, 2561) หมายถึง แผนพัฒนาประเทศระยะปานกลาง ๕ ป ที่มีการกําหนดกรอบทิศทาง เปาหมาย และแนวทางการพัฒนาประเทศ



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  2-5 

เปาหมาย และยุทธศาสตร ในสวนของยุทธศาสตรนอกจากจะกําหนดแนวทางการดําเนินงานแลว โดยทั่วไป

จะมีการกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรเพ่ือชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรมเพ่ือใหหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติและวัดผลไดจริงดวย เชน แผนแมบทพลังงานไทย แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของประเทศไทย แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

(คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร, 2561) 

สําหรับการจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตราท่ี 10 กําหนดใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติเปนผูจัดทําแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ และมาตรา ๑๗ บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการและคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติมีอํานาจ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ

แลวแตกรณี มอบหมาย” ดังนั้น คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติอาจพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึน 

เพ่ือดําเนินการศึกษาและจัดหาขอมูลประกอบการจัดทํารางแผนแมบทของคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติได 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) ท้ังนี้ แผนแมบทแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศ ณ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 มีจํานวนรวม ๒๓ ฉบับ ประกอบดวยประเด็น 

ดังนี้ (๑) ความม่ันคง (๒) การตางประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแหงอนาคต (๕) การทองเท่ียว 

(๖) พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ (๗) โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล (๘) ผูประกอบการและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนคานิยม และ

วัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู (๑๓) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุข

ภาวะท่ีดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอยางยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ (๒๐) การบริการ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยประเด็นที่ (19) การบริหารจัดการน้ํา

ท้ังระบบ ในคราวประชุม กนช. ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2561 มีมติเห็นชอบในการแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลปยะ) 

เปนประธาน และมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 

(พ.ศ. 2561 - 2580)3

5  

 

                                                                                                                                                                                     
ดานตางๆ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของของภาครัฐดําเนินการใหเปนไปตามแผน โดยทั่วไปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะมีองคประกอบ
ที่สําคัญ คือ 

๑. วิสัยทัศน คือ การระบุทิศทางหรือเจตนารมณของการพัฒนาประเทศวาตองการใหประเทศพัฒนาไปในทิศทางใดหรือเปนแบบใด  
๒. วัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนา เปนการระบุวัตถุประสงคและเปาหมายทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ตองการใหบรรลุผลตาม

วิสัยทัศนของแผน เพื่อใชในการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
๓. ยุทธศาสตรของการพัฒนา เปนการกําหนดแนวทางการพัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการพัฒนา 

5
 จากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) คร้ังที ่3/2561 เมื่อวันที ่14 ก.ย. 2561 ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการปรับชื่อ

ใหมเปนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  2-6 

2.2.2  ผลสัมฤทธิ์ (Results)  

ผลสัมฤทธิ์ คือ งาน บริการ หรือกิจกรรมท่ีเกิดจากการทํางานท่ีไดผลผลิต (Output) ตามเปาหมาย 

และเกิดผลลัพธ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค46   

ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ (Outcomes) 

สําหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมหรือโครงการประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

(สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2561) 

1. การคัดเลือกโครงการประเมินผล เปนการเลือกโครงการเพ่ือประเมินผล อาจทําโดยการประเมิน

ความเสี่ยงหรือกําหนดเกณฑการพิจารณา เชน เปนโครงการตามนโยบายสําคัญ/เรงดวนของรัฐบาล มีผลกระทบ

ตอความเปนอยูของประชาชนกลุมเปาหมายจํานวนมาก ใชงบประมาณสูง หรือเปนโครงการท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ 

2. การจัดทําเคาโครงการประเมิน 

2.1 การวางแผนการ หรือการเตรียมการวาจะดําเนินการอะไร อยางไร เพ่ือใหการประเมินผล

บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยการ 

- ศึกษาทบทวนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะประเมิน 

- กําหนดรูปแบบการประเมิน เพ่ือใหเห็นแนวทางหรือกรอบความคิดในการประเมิน 

- กําหนดวัตถุประสงคสําหรับการประเมินผลใหชัดเจน ครอบคลุม 

- กําหนดประเด็นการประเมินผล ระบุตัวชี้วัด (ปจจัยท่ีวัดได) รวมท้ังเกณฑหรือ

มาตรฐานและคาเปาหมาย 

- วิธีการ/ข้ันตอนการประเมิน เครื่องมือท่ีใชวัดเพ่ือเก็บขอมูล 

- กําหนดโครงสรางของรายงานผลการประเมิน 

2.2 การสรางเครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล 

- กําหนดตัวอยางท่ีตองการศึกษา ขนาดของตัวอยาง 

  - ระบุคําถาม/ประเด็นหลักๆ ท่ีจะประเมิน 

- สรางเครื่องมือในการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล เชน การสุมตัวอยาง วิธีการทางสถิติ 

เครื่องมือท่ีใช ไดแก แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบบันทึก 

- ระบุแหลงท่ีจะเก็บขอมูล (ใคร ท่ีไหน) และชวงระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล 

- พัฒนาความสัมพันธท่ีดีกับผูมีสวนไดสวนเสียกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

- ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมด 

3. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการเตรียมการและออกตรวจสอบ/สํารวจเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย เพ่ือใหไดขอมูลตามท่ีกําหนดไวตามประเด็นและตัวชี้วัด 

- กําหนดรูปแบบการเก็บบันทึกขอมูล 
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 ดวงพร คุณากรวงศ. “ความคิดเห็นตอการประเมินผลแบบตัวชี้วัด: กรณีศึกษา กรมการปกครอง.” (ภาคนิพนธมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553), น. 8 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  2-7 

- เลือกเทคนิควิเคราะห เชน สถิติตางๆ เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหท่ีมีความเหมาะสม

กับสภาพความเปนจริงของขอมูล 

- บันทึกขอมูลลงในเอกสาร แบบฟอรมกระดาษท่ีกําหนดหรือจัดทําข้ึน 

4. การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลท่ีเก็บเรียบรอยแลวมาประมวลผล 

ตีความหมายขอมูลท่ีไดจากการประมวลผล และวิเคราะหขอมูล เพ่ือนําสาระสําคัญไปจัดทํารายงานในข้ันตอน

ตอไป 

5. การเขียนรายงานการประเมินผล นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลและวิเคราะหขอมูลแลว

มาสรุปเรียบเรียง เขียนเปนรายงานผลการติดตาม ประเมินผล โดยรายงานตองระบุความเปนมาของการประเมิน 

ขอบเขต วิธีการ ผลการประเมิน ขอสังเกต พรอมท้ังขอเสนอแนะสําหรับการแกไขปรับปรุง 

6. การเผยแพรรายงาน/ผลงาน เปนการเผยแพรงาน/ผลงานท่ีดําเนินการประเมินไปสูผูบริหาร

และผูท่ีเก่ียวของในรูปแบบของรายงาน 

2.2.3  ผลผลิต (Outputs) 

ผลผลิต (Outputs) หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต 

(Product) หรือการใหบริการ (Service) ท่ีดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐ หรือการตอบคําถามวาหนวยงาน

ของรัฐจัดทําบริการอะไร (What) ในฐานะผูจัดหาบริการ (Service Provider) ตามความตองการของรัฐบาล 

ในฐานะผูซ้ือบริการ (Service Purchaser) ท้ังในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของ

และ/หรือสิ่งกอสราง เพ่ือนําไปใชในการใหบริการองคกรภายนอกหนวยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัด

ผลสําเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมท้ังคาใชจาย ท้ังนี้  ตามท่ี กําหนดไวในเอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือท่ีกําหนดข้ึน

ใหมในระหวางปงบประมาณ (สํานักงบประมาณ, 2560) 

ผลผลิตประกอบดวย 3 ลักษณะ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2560) คือ 

1. ผลผลิตท่ีเปนโครงสรางทางกายภาพ (Product) ท่ีเกิดจากการสราง ซอม สํารวจ/ออกแบบ 

จัดซ้ือสิ่งของ ลักษณะจับตองได เชน อาคาร ถนน เข่ือน ครุภัณฑ  

2. ผลผลิตท่ีเปนลักษณะการใหบริการ (Service) แบงเปน 2 ลักษณะยอย คือ (1) ผลผลิตลักษณะ

การใหบริการ เชน การรักษาพยาบาล การออกใบอนุญาต การจดทะเบียนงานวิจัย การทําบัตรประชาชน 

บริการน้ําประปา และ (2) ผลผลิตลักษณะการศึกษา วิจัย สรางองคความรู เชน ผลิตบัณฑิต วิจัยพันธุขาว 

พัฒนาเครื่องมือ 

3. ผลผลิตท่ีเปนลักษณะการบริหารจัดการ (Management) 

 โดยผลผลิตมีองคประกอบ 5 ประการ ดังนี้ (สํานักงบประมาณ, 2560)  

1. เปนสินคาและบริการสาธารณะท่ีไดจากการดําเนินงานโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและ

หนวยงานอ่ืน ท้ังในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของและ/หรือสิ่งกอสรางเพ่ือนําไปใช

ในการใหบริการตอกลุมเปาหมายภายนอกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน 
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2. ตองสอดคลองและสัมพันธกับเปาหมายการใหบริการของหนวยงาน 

3. ตองสัมพันธกับพันธกิจหรือภารกิจของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนท่ีกําหนด

ตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดตั้ง กฎกระทรวง หรือกฎหมายอ่ืน ท่ีเก่ียวของ หรือ

นโยบายรัฐบาลท่ีไดรับมอบหมาย 

4. มีลักษณะเปนรูปธรรมสามารถวัดผลการดําเนินงานไดในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และ

คาใชจาย/ตนทุน 

5. ตอบสนองกลยุทธของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน และเปนผลผลิตสุดทาย 

ในกระบวนการผลิต หรือการใหบริการ 

2.2.4  ผลลัพธ (Outcomes) 

ผลลัพธ (Outcomes) หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนติดตามมา หรือเง่ือนไขท่ีเกิดจากผลผลิต ซ่ึงผลลัพธ

มีความสัมพันธโดยตรงกับประชาชนผูรับบริการและสาธารณชน5
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องคประกอบผลลัพธ (Outcome) ประกอบดวย 3 องคประกอบ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 

2560) ไดแก  

1. กลุมเปาหมายเฉพาะ ซ่ึงผูกําหนดผลลัพธตองระบุใหไดวาคือใคร เชน เกษตรกรผูปลูกขาว 

ผูใชถนน ผูใชน้ํา ผูบริโภค คนไขท่ีฉีดวัคซีน นักเรียนระดับประถม แรงงานตางดาว 

2. ผลประโยชนเฉพาะ หรือคุณคาท่ีจะไดรับจากการดําเนินโครงการเปนอยางไร เชน มีความรู

เพ่ิมข้ึน มีรายไดเพ่ิมข้ึน มีงานทํา อาการเจ็บปวยลดลง 

3. ตองมีชวงระยะเวลาใหกลุมเปาหมายไดใชประโยชนจากผลผลิต 

2.2.5  ตัวช้ีวัด (Indicator) 

 ตัวชี้วัด หรือตัวบงชี้  (indicator) หมายถึง ตัวแปร คาท่ีวัดหรือสังเกตได ซ่ึงบงบอกหรือ

แสดงผลการดําเนินงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ (ราชบัณฑิตยสภา, 2561) โดยตัวชี้วัดเปนเครื่องมือท่ีใช

ในการติดตามประเมินผลเพ่ือใหกิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนและเปาหมาย ตัวชี้วัดท่ีดีจะสามารถ

คาดการณเหตุการณลวงหนาได ทําใหสามารถแกปญหาหรือวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

ตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ, 2561) 

 ตัวชี้วัดแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังนี6้8  

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ตัวชี้วัดที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชวัดสิ่งที่นับได หรือสิ่งที่มีลักษณะ

เชิงกายภาพ โดยมีหนวยการวัด เชน จํานวน รอยละ และระยะเวลา เปนตน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะเหมาะสําหรับ

การวัดในสิ่งท่ีจับตองได เปนรูปธรรม และมีความชัดเจน 
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 ดวงพร คุณากรวงศ. “ความคิดเห็นตอการประเมินผลแบบตัวชี้วัด: กรณีศึกษา กรมการปกครอง.” (ภาคนิพนธมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553), น. 8 

8
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2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณท่ีใชวัดสิ่งท่ีเปนนามธรรม (ตัวชี้วัดเชิงสังคม) เปนตัวชี้วัดท่ีใชในกรณีท่ี

วัดสิ่งท่ีเปนนามธรรม เชน ความพึงพอใจ ระดับความเขาใจของผูเขารับการอบรม เปนตน ซ่ึงสิ่งเหลานี้แมจะไมมี

ลักษณะเชิงกายภาพท่ีสามารถนับเปนจํานวนไดอยางชัดเจน แตสามารถวัดเปนเชิงปริมาณไดโดยอาศัยเครื่องมือวัด 

เชน การวัดความพึงพอใจอาจใชแบบสอบถามความพึงพอใจเปนเครื่องมือวัด เพ่ือใหผูรับบริการเปนผูประเมิน 

โดยคะแนนสูง หมายถึง พึงพอใจมาก สวนคะแนนต่ํา หมายถึง พึงพอใจนอย และเม่ือนําคะแนนท่ีไดรับจาก

ผูรับบริการแตละรายมาประมวลผลรวมกัน จะไดคะแนนเฉลี่ยท่ีแสดงถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

โดยรวม ท้ังนี้ เครื่องมือท่ีใชในการวัดตองมีคุณลักษณะ 2 ประการคือ (1) ความตรง (Validity) หมายถึง 

เครื่องมือนั้นตองสามารถวัดสิ่งที่ตองการวัดไดจริง และ (2) ความเที่ยง (Reliability) หมายถึง เครื่องมือนั้น

มีความคงเสนคงวา สามารถนําไปใชวัดซํ้าไดโดยไมทําใหผลการวัดคลาดเคลื่อน 

3. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ การวัดท่ีอิงกับคาเปาหมายท่ีมีลักษณะพรรณนา หรือเปนคําอธิบาย

ถึงเกณฑการประเมิน ณ ระดับคาเปาหมายตางๆ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายนี้ จึงทําหนาท่ีเสมือนหนึ่งเปนเกณฑ

หรือกรอบกํากับการใชวิจารณญาณของผูประเมิน ซ่ึงโดยท่ัวไปการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ควรพิจารณาถึง

คาเปาหมายควบคูไปพรอมกัน เนื่องจากชื่อของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพนั้นมีแนวโนมท่ีจะเปนคํากวางๆ ไมเฉพาะเจาะจง 

เชน ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงาน ระดับประสิทธิภาพในการจัดทําแผนยุทธศาสตร เปนตน 

ดังนั้น คาเปาหมายจึงเปนตัวท่ีจะชวยบอกถึงนิยาม หรือความหมาย หรือความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์ของงาน

ท่ีตัวชี้วัดนั้นๆ ตองการสะทอนถึง 

 สํานักงาน ก.พ. (2552, อางใน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2554) ไดกําหนด

ตัวชี้วัดตามแนวทางของ SMART Objective วาตองมีคุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก  

 1. Specific: S = เจาะจง  

ตัวชี้วัดควรมีความชัดเจนและมีความหมายมุงไปยังสิ่งที่วัด ควรกําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจน 

ไมกํากวม เพ่ือมิใหเกิดการตีความผิดพลาดและเพ่ือสื่อสารความเขาใจใหตรงกันท่ัวท้ังองคกร 

2. Measurable: M = วัดได 

เปนตัวชี้วัดท่ีสามารถนําไปวัดผลการปฏิบัติงานไดจริง ขอมูลท่ีไดจากการวัดสามารถนําไป

เปรียบเทียบกับขอมูลท่ีไดจากตัวชี้วัดอ่ืนและใชวิเคราะหความหมายทางสถิติได 

3. Attainable/Achievable: A = บรรลุผล 

สามารถบรรลุผลสําเร็จได องคกรไมควรใชตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักท่ีองคกรไมสามารถ

ควบคุมใหเกิดผลไดโดยตรง 

4. Realistic: R = เปนจริงได 

มีความสมจริง ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักมีความเหมาะสมกับองคกรและไมใชตนทุนการวัด

ท่ีสูงเกินไป 

5. Time Bound: T = ภายใตกรอบเวลาท่ีเหมาะสม 

 สามารถใชวัดผลการปฏิบัติงานไดภายในเวลาท่ีกําหนด ควรปรับปรุงตัวชี้วัดใหทันสมัยอยูเสมอ 
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ท้ังนี้ ตัวชี้วัดท่ีดีจะประกอบดวยลักษณะสําคัญ 6 ประการ (สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ, 2561) คือ 

1. ตรงประเด็น (Relevant) สามารถบงบอกถึงสิ่งท่ีเราตองการทราบไดอยางชัดเจนสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ ซ่ึงบางกรณีกําหนดไดไมยาก เชน ถาวัตถุประสงคตองการเพ่ิมผลผลิต

ตอไร ตัวชี้วัดท่ีตรงประเด็นท่ีสุดก็คือ ผลผลิตเฉลี่ยตอไร ท้ังนี้ บางกรณีอาจไมสามารถกําหนดไดงาย เชน 

ตองการวัดคุณภาพชีวิตหรือความผาสุกของประชาชน การท่ีจะหาตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งใหตรงประเด็นเลยทําได

ยากมาก จําเปนจะตองใชตัวชี้วัดทางออม และวัดหลายมิติ เชน วัดจากรายได สภาพของท่ีอยูอาศัย สุขภาพ

อนามัย แลวสรางเปนดัชนีรวมข้ึนมา เปนตน 

2. มีหลักเกณฑท่ีแนนอน คํานิยามของตัวแปรท่ีใชในการคํานวณตองชัดเจนวาจะรวมหรือไมรวม

อะไรบาง มีการกําหนดเกณฑการตัดสินไวลวงหนา และมีการใชดุลพินิจหรือความรูสึกของผูประเมินนอย 

3. มีผลกระทบจากปจจัยภายนอกนอยเพ่ือความถูกตองและเปนธรรม ผลการดําเนินงานควรมี

ตัวแปรเฉพาะท่ีผูถูกประเมินสามารถควบคุมไดเทานั้น เชน ตัวชี้วัดคือผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสงเสริม

การใชพันธุดีของเกษตรกรภายใตโครงการหนึ่ง อาจมีปญหาในทางปฏิบัติได เพราะการเพ่ิมผลผลิตตอไรข้ึนอยูกับ

หลายปจจัยไมใชพันธุอยางเดียว แตข้ึนอยูกับดินฟาอากาศดวย กรณีนี้ตัวชี้วัดผลผลิตเฉลี่ยตอไรอาจไมเหมาะสม

เทาใดนัก ยกเวนเปนงานทดลองในสถานีทดลองที่สามารถควบคุมปจจัยอ่ืนๆ ได หรือถายังตองการตัวชี้วัดนี้

ก็อาจตองระบุเง่ือนไขไวดวย เชน ภายใตสภาวะดินฟาอากาศเปนปกติ เปนตน หรือใชอัตราการเจริญเติบโต 

(Growth Rate) เฉลี่ยตอปเปนตัวชี้วัดเพื่อดูแนวโนม (Trend) ในระยะยาว แทนที่จะดูปตอปจะเปนตัวชี้วัด 

ท่ีเหมาะสมกวา 

4. มีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีดี สามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตอสถานการณ 

และประหยัดคาใชจาย รวมท้ังสามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางตอเนื่อง และหากจะใชเปนขอมูลอางอิงในภาพกวาง 

จํานวนตัวอยางท่ีเก็บขอมูลตองมีมากพอเพ่ือความนาเชื่อถือของขอมูลท่ีได 

5. เปนท่ียอมรับของผูท่ีเก่ียวของ ท้ังผูประเมินและผูถูกประเมิน และตองเปนสากลถาตองการ

เปรียบเทียบระหวางประเทศ 

2.2.6 การประชุม 

 การประชุม (นิรัตน จรจิตร, 2542) หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปมาชุมนุมกันอยางมี

กฎเกณฑ มีวัตถุประสงคท่ีแนนอน เชน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ตลอดจนรวมพิจารณาแกไข

ปญหารวมกัน 

 การประชุมมี 4 ประเภท (ศาสตราจารยเกษม วัฒนชัย, 2543) ไดแก  

1. การประชุมเพ่ือแจงใหทราบ มีวัตถุประสงคเพ่ือแจงคําสั่ง เพ่ือชี้แจนโยบาย วัตถุประสงค 

วิธีปฏิบัติ และเพ่ือแถลงผลงาน หรือความกาวหนาของงาน เชน การปฐมนิเทศ การบรรยายทางวิชาการ โดยผูแจง

ตองเตรียมเรื่องท่ีจะแจงใหเขาใจแจมชัด สวนผูฟงตองตั้งใจฟง สงสัยใหซักถาม โดยไมมีหนาท่ีแสดงความคิดเห็น 

หากเขาใจแลวถือวายุติ ท้ังนี้ในการประชุมเพ่ือแจงใหทราบจะไมมีการลงคะแนนเสียง 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  2-11 

2. การประชุมเพ่ือขอความคิดเห็น มีวัตถุประสงคเพ่ือฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 

เพ่ือใหประธานหรือผูเก่ียวของนําไปประกอบการตัดสินใจ เชน การสัมมนา โดยผูเขารวมประชุมมีหนาท่ีให

ความคิดเห็น ทั้งนี้ ความเห็นของผูเขารวมประชุมไมมีผลผูกพันตอการตัดสินใจของประธาน และไมมี

การลงคะแนนเสียง  

3. การประชุมเพ่ือหาขอตกลงรวมกัน มีวัตถุประสงคเพ่ือหาขอตกลงรวมกันซ่ึงผูกพันการกระทํา

ของผูเขารวมประชุม โดยมีลักษณะเฉพาะคือผูเขารวมประชุมมักมีสวนไดสวนเสีย บรรยากาศคอนขางเครงเครียด

ตองสรางบรรยากาศเอง เม่ือมีการโตแยงจนเหลือคูแขง 2-3 คน แลวอาจมีผูขอใหประธานเปนผูตัดสินใจ ท้ังนี้ 

ประธานตองกําหนดประเด็นใหชัดเจน วางตัวเปนกลางอยางเครงครัด และอาจมีการกําหนดเกณฑการตัดสินใจ

ดวยวาควรจะทําอยางไร ซ่ึงผู เขารวมประชุมตองเตรียมเหตุผลท่ีจะสนับสนุนสิ่งท่ีตนเองตองการและ

ขณะเดียวกันตองใจกวางท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวย 

4. การประชุมเพ่ือหาขอยุติหรือเพ่ือแกปญหา ในการประชุมเพ่ือหาขอยุติรวมประธานตองชี้

ประเด็นหลักใหท่ีประชุมหาขอยุติ โดยนําเสนอขอมูลพ้ืนฐานรวมท้ังประเด็นกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณา

และสรุปขอยุติรวมจากท่ีประชุม โดยประธานตองชี้ใหท่ีประชุมเห็นวาปญหาคืออะไร สิ่งท่ีตองใหเกิดข้ึนคือ

อะไร ขณะนี้เบี่ยงเบนอยางไร กอใหเกิดความเสียหายอยางไร และขอใหท่ีประชุมพิจารณาสาเหตุของปญหา

หรือหนทางแกปญหา โดยผูเขารวมประชุมจะมีความทัดเทียมกันในการแสดงขอคิดเห็นเพ่ือหาขอยุติหรือ

หาทางแกไขปญหา 

ซ่ึงจากประเภทของการประชุมดังกลาวขางตน การประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตร

เชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต จัดอยูในประเภทการประชุมเพ่ือขอความคิดเห็น โดยมีการดําเนิน

กิจกรรมเพ่ือกระตุนใหผูเขารับการประชุมไดแลกเปลี่ยนความรูความสามารถ และแสดงความคิดเห็นใหแกท่ีประชุม

ทราบโดยความเห็นดังกลาวไมมีผลผูกพันตอการตัดสินใจของหนวยงานเจาของโครงการ  

 นอกจากขางตนแลว การประชุมยังมีหลายรูปแบบ โดยแตละรูปแบบมีวัตถุประสงคและวิธีการ

จัดท่ีแตกตางกัน การจะจัดรูปแบบใดนั้นข้ึนอยูกับจุดมุงหมายของการประชุม ท้ังนี้ รูปแบบการประชุมท่ีนิยม

ใชกันมากมี ดังนี้ (นิรัตน จรจิตร, 2542) 

1. การประชุมปรกึษาหารือ (conference) 

เปนการประชุมเพ่ือหาแนวทางท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติ การหาคําอธิบาย หาขอยุติในเรื่องท่ียัง

ตกลงกันไมได ตลอดจนการประชุมเพื่อหารือในปญหา ผูเขารวมประชุมจะตองมีความสนใจในเรื่องท่ี

ประชุมจึงจะทําใหการประชุมบรรลุตามเปาหมายได 

วัตถุประสงค  

- เพ่ือรวมพิจารณาหารือในปญหา และแนวทางแกไขปญหา 

- เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- เพ่ือแถลงผลงานท่ีไดปฏิบัติ 

 

 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  2-12 

 วิธีการ 

- ผูเขารวมประชุมตองเตรียมรายละเอียดตางๆ เชน ขอมูล เอกสาร เพ่ือใช

อภิปรายในท่ีประชุม 

- ผูท่ีเปนประธานท่ีประชุม หรือผูนําการอภิปรายจะตองกระตุนใหผูเขารวม

ประชุมแสดงความคิดเห็นโดยท่ัวถึง ควบคุมมิใหพูดนอกประเด็นและคอยสรุป

เปนระยะๆ 

- ผูเขารวมประชุมทุกคนมีสิทธิ์จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นไดเต็มท่ีเพ่ือหาขอยุติ

รวมกัน จนกระท่ังไดขอยุติ 

2. การประชุมทางวิชาการ 

ผูเขารวมประชุมสวนใหญจะเปนนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความรู ประสบการณ หรือเสนอแนะแนวคิด วิธีการ ความรูใหมๆ แกสมาชิกท่ีเขารวมประชุม 

วัตถุประสงค  

- เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ระหวางกลุมนักวิชาการดวยกัน ท้ังผูเขารวม

ประชุมและวิทยากรบรรยาย 

- เพ่ือนําเสนอความรู เทคโนโลยีใหมๆ ตอท่ีประชุม 

- เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย หรือผลงานประดิษฐใหมตอท่ีประชุม 

วิธีการ 

- สมาชิกท่ีเขารวมประชุมสวนใหญจะเปนนักวิชาการ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขา

นั้นๆ จากหนวยงานตางๆ 

- จะมีการบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญ และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดซักถาม

ขอความรูนั้นๆ 

- ใหผูที่จะเสนอผลวิจัยหรืองานประดิษฐ นําเสนอตอที่ประชุมแลวเปดโอกาส

ใหผูเขาประชุมซักถาม 

3. การประชุมใหญ (convention) 

เปนการประชุมผูแทนซ่ึงไดรับเลือก หรือไดรับการแตงตั้งจากกลุมใหญจากหนวยงาน

ทองถ่ินตางๆ ซ่ึงรวมอยูในองคการเดียวกัน และมีผลประโยชนรวมกันเพ่ือพบปะ สํารวจ พิจารณา และ

แกปญหาขององคกร 

วัตถุประสงค  

- เพ่ือศึกษาสํารวจปญหา 

- เพ่ือพิจารณาแนวทางแกไขปญหา 

- เพ่ือตกลงใจเก่ียวกับการดําเนินการ 

- เพ่ือสงเสริมความรวมมือภายในองคการ 

 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  2-13 

วิธีการ 

- จะมีการอภิปรายนํา ซ่ึงอาจจะอภิปรายเปนคณะ อภิปรายเปนกลุม หรือ

อภิปรายสาธารณะ 

- ประธานท่ีประชุมจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปญหาและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 

เปนการประชุมท่ีใหผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสปฏิบัติจริงมากกวาฟงการบรรยายเพ่ือให

นําประสบการณท่ีไดรับไปสูการปฏิบัติ 

วัตถุประสงค  

- เพ่ือใหสามารถรวมกันแกปญหาท่ีแตละคนประสบอยู 

- เพ่ือใหความรู ความสามารถ และประสบการณในการทํางานเพ่ิมข้ึน 

- เพ่ือใหนําผลจากการประชุมไปใช 

วิธีการ 

- อาจมีการประชุมชี้แจง บรรยายนําเล็กนอย 

- ใหผูเขารวมประชุมศึกษาขอมูล วิธีการและทําความเขาใจปญหาซ่ึงอาจแบงเปน

กลุมยอยก็ได 

- ผูเขารวมประชุมแบงกลุมปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

- แตละกลุมรายงานผลตอท่ีประชุมใหญ 

- ประเมินผล 

5. การประชุมแบบซินดิเคต (syndicate) 

เปนการประชุมเพ่ือแกไขปญหาท่ีมีลักษณะเจาะจงของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง โดยสมาชิก

ผูเชี่ยวชาญเขารวมประชุม ถาผูเขารวมประชุมมีความรูและประสบการณท่ีแตกตางกันหลายๆ ดานก็จะเกิด

ประโยชนท่ีจะพิจารณาปญหา และหาทางแกไขปญหา 

วัตถุประสงค  

- เพ่ือพิจารณาปญหา สาเหตุของปญหา และแนวทางแกไขปญหา 

- เพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ

ซ่ึงกันและกัน 

วิธีการ 

- วิทยากรบรรยายนําเล็กนอย 

- แบงกลุมเพ่ือพิจารณาหาทางแกไขปญหาในเรื่องท่ีกลุมไดระบมอบหมาย 

- การพิจารณาปญหาสวนใหญพิจารณาตามหัวขอ ไดแก สภาพและขอบเขตของ

ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางแกไขปญหา และขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

- มีวิทยากรคอยใหความรูและขอมูลแกสมาชิกกลุม 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  2-14 

- กลุมยอยเสนอผลการประชุมตอท่ีประชุมใหญเพ่ือพิจารณาและรวบรวมแนว

ทางการแกปญหา และขอเสนอแนะของท่ีประชุมท้ังหมด 

6. การประชุมสัมมนา (seminar) 

การประชุมสัมมนา หมายถึง การท่ีกลุมบุคคลมาเขารวมประชุมเพ่ือศึกษาคนควาหาความรู

และประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยนําเอาประสบการณเดิมมาสราง

แนวปฏิบัติใหม ภายใตการนําของผูเชี่ยวชาญ ผูเขารวมสัมมนาทุกคนจะตองมีบทบาท และมีสวนรวมในการสัมมนา 

วัตถุประสงค  

- เพ่ือเสนอแนะ และเปลี่ยนความรู ประสบการณซ่ึงกันและกัน 

- เพ่ือศึกษาสํารวจปญหาและหาทางแกไขปญหา 

- เพ่ืออภิปรายผลการศึกษาคนควาวิจัย 

วิธีการ 

 กรณีสัมมนาท่ัวไป 

- วิทยากรบรรยายหรืออภิปรายใหความรูแกสมาชิกท่ีเขารวมสัมมนา 

- แบงกลุมยอยเสนอผลการประชุมตอท่ีประชุมใหญ 

- กลุมยอยเสนอผลการประชุมตอท่ีประชุมใหญ 

- อภิปรายท่ัวไป 

- สรุปผลการสัมมนา 

 กรณีสัมมนาเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการ 

- ผูรับผิดชอบกําหนดแผนงานสัมมนา 

- ผูเชี่ยวชาญและผูรับผิดชอบ พิจารณาคัดเลือกผลงานท่ีจะนําเสนอในการประชุม 

สัมมนา 

- กําหนดผูเสนองานในการประชุมสัมมนา 

- เตรียมเอกสารประกอบการประชุมสมัมนา 

- ผูเขารวมประชุมสัมมนาอภิปรายและซักถามปญหาจากผูเสนอผลงาน 

- ในการประชุมทางวิชาการนี้ อาจจัดใหมีผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเสนอผลงานเปนผูวิพากษ 

ดวยก็ได 

องคประกอบของผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการประชุม (นิรัตน จรจิตร, 2542) ไดแก ประธานท่ีประชุม 

ผูเขารวมประชุม และเลขานุการ ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีดี และมีบทบาทหนาท่ี สรุปไดดังนี้ 

1. ประธานท่ีประชุม  

คุณลักษณะท่ีดีของประธานท่ีประชุม คือ มีลักษณะเปนผูนํา สามารถสรางศรัทธา ความเชื่อถือ

ใหเกิดกับผูเขารวมประชุมได มีความรูความสามารถดานการประชุม รูกฎระเบียบกฎเกณฑของการประชุม 

มีความรูในเรื่องท่ีประชุมเปนอยางดี มีบุคลิกภาพดี มีความสุภาพออนโยน ใหเกียรติผูเขารวมประชุม มีความยุติธรรม 

ไมลําเอียง ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  2-15 

มีความสามารถในการพูดโนมนาว การพูดเพ่ือคลี่คลายปญหาหรือความขัดแยง มีความอดทนตอสภาพแวดลอม

ท่ีไมดีหรือตอพฤติกรรมท่ีไมดีของผูเขารวมประชุม มีความสามารถในการสรางบรรยากาศใหท่ีประชุมเปนกันเอง 

ไมเครงเครียดเกินไป 

บทบาทหนาท่ีของประธานในท่ีประชุม ไดแก การเปดการประชุมเม่ือถึงเวลาและเม่ือครบ

องคประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว ควบคุมการประชุมใหดําเนินไปสูเปาหมาย 

กระตุนใหผูเขารวมประชุมพูดแสดงความคิดเห็น ดูแลใหผูเขารวมประชุมปฏิบัติตามระเบียบของการประชุม 

เปนผูนําการประชุม นําการอภิปราย และสรุปมติการประชุม พรอมทั้งกลาวปดการประชุมเมื่อไดประชุม

ครบวาระตามระเบียบวาระการประชุม หรือพอเหมาะกับเวลาแลว 

2. ผูเขารวมประชุม 

คุณลักษณะท่ีดีของผูเขารวมประชุม มีความตรงตอเวลา กอนพูดทุกครั้งตองยกมือขออนุญาต

ประธานกอนเสมอ มีมารยาทในการพูด ไดแก พูดจาดวยถอยคําท่ีสุภาพ ใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน ยอมรับมติท่ีประชุม แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายดวยถอยคําท่ีกะทัดรัด ไดใจความชัดเจน ตรงประเด็น 

พูดใหเสียงดังชัดเจน หากมีไมโครโฟนควรพูดท่ีไมโครโฟน ในการพูดตองพูดกับประธาน อยาพูดเปนเชิงโตตอบ

กับผูอ่ืน ไมผูกขาดการพูดคนเดียว ไมเขาออกจากท่ีประชุมบอยครั้งนอกจากมีกิจธุระจําเปนจริงๆ และไมแสดง

พฤติกรรมใดๆ ท่ีสอใหเห็นถึงการไมใหเกียรติประธานและท่ีประชุม เชน นั่งคุย นั่งหลับ หรือนั่งอาน

หนังสือพิมพ เปนตน  

บทบาทหนาท่ีของผูเขารวมประชุม ไดแก เขาใจจุดหมายของการประชุมท่ีตนตองไปเขารวม 

ศึกษาระเบียบวาระการประชุม เตรียมความรู ขอมูลท่ีเก่ียวของ และติดตามเรื่องราวหรือผลการประชุมครั้งท่ี

ผานมา เขาประชุมตรงตามเวลา หากมีความจําเปนตองเขาประชุมชา ตองแสดงความเคารพประธานและท่ีประชุม 

กรณีท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดควรแจงลวงหนาพรอมดวยเหตุผล ตองต้ังใจฟงเรื่องท่ีประชุม ชวยคิด

แกปญหา รวมแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีประชุมพิจารณา ไมพูดนอกประเด็น หรือหันเหความสนใจของ

สมาชิกไปในทางอ่ืนท่ีไมใชเรื่องซ่ึงกําลังพิจารณาในระเบียบวาระนั้น 

3. เลขานุการ 

คุณลักษณะที่ดีของเลขานุการ มีความกระตือรือรนและกระฉับกระเฉงในการทํางาน 

มีความสุภาพออนนอม มีความอดทนอดกลั้นทางอารมณไดดี เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส และ

มีความสามารถในการฟง สรุปความ และการใชภาษา 

บทบาทหนาที่ของเลขานุการ ออกหนังสือเชิญผูเขารวมประชุมตามคําสั่งของประธาน 

จัดและดูแลสถานท่ีประชุม จัดระเบียบวาระการประชุม จดบันทึกการประชุม เตรียมเอกสารท่ีใชประกอบ 

การประชุม นําบนัทึกการประชุมเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองในคราวตอไป 

 



 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  3-1 

บทที่ 3 

วิธีการดําเนินงาน 

 

 ในการเก็บรวมรวมขอมูลความคิดเห็นจากหนวยงานที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ของประเทศไทย ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการกําหนดผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 20 ป ดําเนินการผานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอม

เชิงประยุกต ซ่ึงมีกระบวนการและวิธีดําเนินงานในการประชุมไดแก การขออนุมัติโครงการและแผนการ

ดําเนินงาน การเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการจัดประชุม 

3.1 การขออนุมัติโครงการ 

เม่ือโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต ไดรับ

จัดสรรงบประมาณรายจาย ภายใตงบรายจายอ่ืน สําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินงานบริหารจัดการองคกรลุม

น้ํา 25  ลุมน้ําหลักแลว กลุมวิเคราะหเศรษฐกิจและสังคมจะตองจัดทํารายละเอียดโครงการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ เพ่ือแจงใหกลุมแผนงานทราบและดําเนินการในสวนท่ี

เก่ียวของ โดยรายละเอียดโครงการจะประกอบดวยหัวขอตางๆ เชน 

- หลักการและเหตุผล 

- วัตถุประสงค 

- หัวขอการประชุม 

- ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

- คุณสมบัติของผูเขารวมประชุม 

- จํานวนผูเขารวมประชุม 

- ระยะเวลาการประชุม 

- สถานท่ีในการประชุม 

- วิทยากรในการประชุม 

- การรับรองผลการประชุม 

- คาใชจายในการประชุม 

- ท่ีปรึกษาโครงการ 

- ผูรับผิดชอบและผูประสานงานโครงการ 

- สถานท่ีติดตอรายละเอียด 

- กําหนดการประชุม 

- รายละเอียดคาใชจาย 

หรือเอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีกลุมแผนงานหรือผูรับผิดชอบเปนผูกําหนด 

จากนั้น กอนจัดการประชุม ผูรับผิดชอบโครงการตองจัดทําบันทึกขอความขออนุมัติหลักการและเบิก

คาใชจายในการจัดการประชุมจากหัวหนาสวนราชการ และเม่ือไดรับการอนุมัติแลว สามารถดําเนินการใน

สวนท่ีเก่ียวของตอไป เชน สงหนังสือเชิญวิทยากรและผูเขารวม จองโรงแรม เปนตน 

3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกตนี้ ไดเชิญผูเขารวม

ประชุมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ท้ังนี้ มีหนวยงานภาครัฐท่ีเขารวม (ไมรวม 

สทนช.) จํานวน 28 หนวยงาน มหาวิทยาลัย จํานวน 5 มหาวิทยาลัย และหนวยงานเอกชน จํานวน 7 

หนวยงาน รายละเอียดดังตารางท่ี 3-1 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  3-2 

ตารางท่ี 3-1 หนวยงานท่ีเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต 

หนวยงานท่ีเขารวมประชุม 
หนวยงานภาครัฐ 

1 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2 กรมชลประทาน 
3 กรมพัฒนาท่ีดิน 
4 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
5 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
6 กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 7 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
8 กรมทรัพยากรธรณี 
9 กรมควบคุมมลพิษ 

10 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
11 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
12 กรมปาไม 
13 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
14 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
15 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
16 การประปานครหลวง 
17 องคการจัดการน้ําเสีย 
18 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 19 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
20 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม 21 สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
22 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
23 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
24 กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม 
25 กรมทางหลวง 
26 กรมการทหารชาง กระทรวงกลาโหม 
27 กรมแผนท่ีทหาร 
28 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ สํานักนายกรัฐมนตรี 

มหาวิทยาลัย 
1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  3-3 

หนวยงานท่ีเขารวมประชุม 
หนวยงานเอกชน 

1 บริษัท วายพี คอลซัลแตนท จํากัด 
2 บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด 
3 บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท จํากัด 
4 บริษัท พีซีบีเค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
5 บริษัท ทรานเอเชีย คอนซัลแตนท จํากัด 
6 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท จํากัด 
7 บริษัท ธารา คอนซัลแตนท จํากัด 

สําหรับกิจกรรมระดมความคิดเห็น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ไดแบงกลุมผูเขารวมประชุมตามแตละ

ดานของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป ซ่ึงมี 6 ดาน ไดแก (1) การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

(2) การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (3) การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย (4) การจัดการคุณภาพน้ํา 

และอนุรักษทรัพยากรน้ํา (5) การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน 

และ (6) การบริหารจัดการ ซ่ึงแตละกลุมจะประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบแผนแมบท

ดานนั้นๆ ผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนักวิชาการ โดยวิทยากรหลักจะเปนผูดําเนินรายการใน

ภาพรวม และวิทยากรผูชวยจาก สทนช. จะเปนผูชวยขับเคลื่อนกิจกรรมระดมความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุม

ท่ีมีตอผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 



 



 

การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป :  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  4-1 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

20 ป : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต” เปนการศึกษา

โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเขารวมประชุมซ่ึงเปนผูแทนของหนวยงานนโยบายและหนวยงานปฏิบัติดาน

การบริหารทรัพยากรน้ํา ผูเชี่ยวชาญจากกลุมบริษัทท่ีปรึกษา และนักวิชาการ ผานกิจกรรมกลุมเพ่ือหาผลลัพธ 

(Outcome) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicator) ตามกลยุทธ/แผนงานของแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 20 ป (ป พ.ศ. 2561-2580) ท้ัง 6 ดาน ไดแก (1) การจัดการอุปโภคบริโภค (2) การสราง

ความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (3) ดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย (4) ดานการจัดการคุณภาพน้ําและ

อนุรักษทรัพยากรน้ํา (5) การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน และ 

(6) การบริหารจัดการ  

 ในการจัดประชุมดังกลาว ผูศึกษาไดรับขอมูลผลการศึกษา 3 สวน ดังนี้  

1. ผลลัพธ (Outcomes) คือ ผลท่ีเกิดข้ึนติดตามมา หรือเง่ือนไขท่ีเกิดจากผลผลิต ซ่ึงผลลัพธมี

ความสัมพันธโดยตรงกับประชาชนผูรับบริการและสาธารณชน (ดวงพร คุณากรวงศ, 2553) 

2. ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicator) คือ ตัวแปร คาท่ีวัดหรือสังเกตได ซ่ึงบงบอกหรือ

แสดงผลการดําเนินงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ (ราชบัณฑิตยสภา, 2561) 

3. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ คือ การคาดการณผลวาเม่ือโครงการนั้นแลวเสร็จจะเกิดผลอยางไรบาง 

ใครเปนผูไดรับ ซ่ึงเปนการคาดการณลวงหนาท่ีเชื่อวาโครงการสามารถชวยแกปญหาได หรือชวย

ทําใหเกิดการพัฒนาได โดยสามารถเขียนท้ังผลประโยชนโดยตรงตอองคการ ชุมชน เปาหมาย

หรือพ้ืนท่ีเปาหมาย และผลประโยชนในดานผลกระทบของโครงการท่ีจะเปนตัวอยางท่ีดีตอการ

ดําเนินการในเชิงแกปญหาหรือการพัฒนาอ่ืนๆ ตอไปได (อธิปตย คลี่สุนทร, 2556) 

  ผลการศึกษาแสดงดังตารางท่ี 4-1 โดยแบงขอมูลท่ีไดรับตามแผนแมบทของแตละดาน คอลัมนแรก

แสดงกลยุทธ/แผนงานตามแผนแมบท ท่ีจัดทําโดย คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ํา โดยท่ีประชุม กนช. ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) แผน

แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (สํานักเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ สทนช., 

2561) คอลัมนท่ี 2 แสดงผลลัพธ (Outcome) คอลัมนท่ี 3 แสดงตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicator) 

และคอลัมนสุดทายแสดงผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ โดยจัดกลุมจําแนกเปน 3 ดานคือ ดานทรัพยากร ดาน

เศรษฐกิจ และดานสังคม รายละเอียดดังตาราง 

 



 

 

 การวิเคราะหผลลัพธ (O
utcom

e) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป : 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกต  

4-2 

ตารางท่ี 4-1 ผลการศึกษา 

กลยุทธ/แผนงาน 
ตามแผนแมบท 

ผลลัพธ  
(Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ  
(Outcome Indicator) 

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ดานทรัพยากร ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 

แผนแมบทดานท่ี 1 การจัดการอุปโภคบริโภค 

1. การพัฒนา ขยาย
เขตระบบประปา เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมูบาน  
2. พัฒนาประปาเมือง/
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
3. พัฒนานํ้าดื่มใหได
มาตรฐานและราคาท่ี
เหมาะสม (SDGs)  
4. การประหยัดนํ้าทุก
ภาคสวน 

ประชาชนมี
สุขภาพดีข้ึน 

• รอยละของอัตราการเกิดโรคท่ี
เกิดจากนํ้า (เชน โรคน่ิว กระดูก
พรุน อหิวาตกโรค) ลดลง 

• ระดับการใชชีวิตของประชาชน
ภายหลังจากไดรับการพัฒนา/
ปรับปรุงการจดัการนํ้าบริโภค 

• คาใชจายดานการอุปโภคนํ้า
ลดลงซึ่งเปนผลจากกลยุทธ/
แผนงานการประหยดันํ้าทุกภาค
สวน 

1. ประชาชนทุกหมูบานมีนํ้าสะอาด
สําหรับอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ 
2. ประชาชนทุกหมูบานมีนํ้าสะอาดใช
ในราคาท่ีเขาถึงได  
3. ปริมาณนํ้าสูญเสียจากการสงนํ้า
ลดลงทําใหลดคาเสียโอกาสในการใชนํ้า 
4. คาใชจายสําหรับนํ้าอุปโภคบริโภค
ของประชาชนลดลง เน่ืองจากนํ้าท่ี
จัดสงทางทอประปาสะอาดจึงไมตอง
ซื้อนํ้าบรรจุขวด 
5. ปริมาณการใชนํ้าลดลงจากกลยุทธ
การประหยัดนํ้าทุกภาคสวน 

1. สามารถพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจได
เต็มประสิทธิภาพ สงผลดีตอความ
เช่ือมั่นของนักลงทุน 
2. แหลงทองเท่ียวตางๆ มีนํ้าใชอยาง
เพียงพอ จึงไมกอใหเกิดการสูญเสยี
ทางเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ี 

1. ลดคาใชจายทางสุขภาพ
เน่ืองจากประชาชนทุกหมูบาน
สามารถเขาถึงนํ้าสะอาดท่ีใช
เพ่ือการอุปโภคบริโภค  
2. คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีข้ึน นักเรียนและคนในชุมชน
มีนํ้าดื่มสะอาดไดมาตรฐาน
สําหรับบริโภคอยางเพียงพอ 
3. ประชาชนมสีุขอนามัย/
สุขภาพท่ีดีข้ึน 

แผนแมบทดานท่ี 2 การสรางความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต 

1. การจดัการดาน
ความตองการ  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงการแหลงนํ้า และ
ระบบสงนํ้า 
3. การจดัหานํ้าในพ้ืนท่ี
เกษตรนํ้าฝน 
4. การพัฒนาแหลงเก็บ
กักนํ้า /ระบบสงนํ้าใหม 

ความมั่นคง
ในภาคการ
ผลิต (ความ
มั่นคงทาง
อาหาร) 

• ปริมาณนํ้าท่ีใชในการผลติตอ
หนวยลดลง  

• จํานวนชุมชนท่ีมีสระนํ้า
ธรรมชาติหรือแหลงนํ้า
สาธารณูปโภคเพียงพอตั้งแตตน
ฤดูแลง (เมื่อเทียบปริมาณนํ้าท่ี
จําเปนตองใชไปจนสิ้นสุดฤดูแลง) 
 

1. กลยุทธ/แผนงานการจัดหานํ้าใน
พ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน สนับสนุนให
ประชาชนท่ีเปนเจาของแหลงนํ้ามสีวน
รวมในการบรหิารจดัการนํ้ารวมกับ
รัฐบาล ทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ
รวม ซึ่งจะสงผลใหการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้าของประเทศมั่นคงและ
ยั่งยืน  
 

1. เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอในการ
เพาะปลูกทําใหความเสี่ยงดานรายได
ลดลง ผลผลติไมไดรับความเสียหาย
จากปญหาขาดแคลนนํ้า โอกาสท่ี
เกษตรกรจะเกิดหน้ีท้ังในและนอก
ระบบลดลง  
2. GDP เพ่ิมข้ึน การกระจายรายไดของ
สังคมดีข้ึน จากกลยุทธ/แผนงานการเพ่ิม
ผลติภาพและมลูคาภาคการผลติ  

1. ลดการอพยพยายถ่ินของ
แรงงาน เน่ืองจากปริมาณนํ้ามี
เพียงพอตอการทําการเกษตร 
แรงงานสามารถสรางรายได
และอาชีพในทองถ่ินไดตลอด
ท้ังป 
2. ลดปญหาความขัดแยงจาก
การแยงนํ้า 
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กลยุทธ/แผนงาน 
ตามแผนแมบท 

ผลลัพธ  
(Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ  
(Outcome Indicator) 

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ดานทรัพยากร ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 

5. พัฒนาระบบผันนํ้า
และระบบเช่ือมโยง
แหลงนํ้า 
6. การเพ่ิมผลิตภาพ
มูลคาภาคการผลติ 
7. เพ่ิม นํ้าตนทุนโดย
การปฏิบัติการฝนหลวง 

2. กลยุทธ/แผนงานการจดัการดาน
ความตองการ ผลักดันใหภาคการผลิต
เนนหลัก Water Footprint ในการ
เพ่ิมศักยภาพการผลิต ซึ่งชวยลด
ปริมาณนํ้าตอหนวยใน
ภาคอุตสาหกรรมลง  
3. การกระจายความชุมช้ืนและความ
อุดมสมบูรณของดินชวยรักษาระบบ
นิเวศโดยรอบพ้ืนท่ี ชวยรักษาคุณภาพ
อากาศ และชวยใหปรมิาณนํ้ามี
เพียงพอ-สม่ําเสมอตลอดหวงโซการผลิต 
4. ปริมาณนํ้าตนทุนเพ่ือการผลิตเพ่ิมข้ึน 
และเพียงพอตอการผลิตข้ันพ้ืนฐาน 
5. พ้ืนท่ีรับประโยชนเพ่ิมข้ึน 

3. สรางโอกาส ทางเลือก และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปลูกพืชท่ีมีราคา
สูง เกษตรกรไดรับทางเลือกในการ
ปลูกพืชหลากหลาย โดยสามารถปลูก
พืชทางเลือกควบคูกับการปลูกพืช
หลักในปจจุบัน (เมื่อไดรับนํ้าเพียงพอ
ตลอดฤดูกาลปลูก) 
4. สามารถสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษและแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีชุมชน
ตนแบบได  
5. ผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน ในภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

 

แผนแมบทดานท่ี 3 ดานการจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายนํ้า  
2. การปองกันนํ้าทวม
ชุมชนเมือง  
3. จัดการพ้ืนท่ีนํ้าทวม/
พ้ืนท่ีชะลอนํ้า  
4. บรรเทาอุทกภัยใน
เชิงพ้ืนท่ีอยางเปนระบบ
ในระดับลุมนํ้า/พ้ืนท่ี
วิกฤต  

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

• สัดสวนพ้ืนท่ีรองรบันํ้าตอ
ปริมาณนํ้าทวม 

• จํานวนมาตรการของการ

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

แหลงกักเก็บนํ้า ท่ีผสมผสาน

มาตรการเชิงนิเวศ เชน EbA 

• รอยละพ้ืนท่ีเสี่ยงภยัท่ีไดรับ

การแจงเตือน 

 

1. มีโครงสรางพ้ืนฐานหรือระบบในการ
ปองกันนํ้าทวมท่ีมีประสิทธิภาพและ
ยืดหยุน (Resilience) 
2. มีพ้ืนท่ีรับนํ้าเพียงพอตอการจัดการ
นํ้าทวมและอุทกภัย และเปนพ้ืนท่ี 
Ecological friendly 
3. มีพ้ืนท่ีระบายนํ้าท่ีเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ (Utility) รวมท้ังมี
การกําหนดพ้ืนท่ีรับนํ้าในท่ีลุม เพ่ือเรง
การระบายนํ้าทวมชุมชนเมือง 

1. ลดคาเสียโอกาสทางรายไดของ
ประชาชนท่ีไดรับความเสียหายจาก
นํ้าทวมและอุทกภัย 
2. เพ่ิมโอกาสในการลงทุนดานตางๆ 
ของภาครัฐ เน่ืองจากใชงบประมาณ
สําหรับการบริหารจัดการนํ้าทวมและ
ภัยพิบัติ รวมถึงการชดเชย
ผูประสบภยัลดลง 
3. ประชาชน นักทองเท่ียว และผูลงทุน
มคีวามมั่นใจในความปลอดภัยจาก

1. ประชาชนมีความรูความ
เขาใจ ความตระหนักรู ในการ
ปรับตัวและเตรียมความพรอม
ในการรับมือกับนํ้าทวมและ
อุทกภัยอยางเปนระบบ 
2. ประชาชนไดรับการแจง
เตือนภัยและสามารถนําขอมูล
ไปวางแผนการจัดการ/รบัมือ
กับนํ้าทวมและอุทกภยัอยางทัน
เหตุการณ ชวยลดความสญูเสยี
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กลยุทธ/แผนงาน 
ตามแผนแมบท 

ผลลัพธ  
(Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ  
(Outcome Indicator) 

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ดานทรัพยากร ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 

5. การสนับสนุนการ
ปรับตัวและเผชิญเหตุ 

• จํานวนชองทางในการรับ

ขาวสารและการแจงเตือน 

• จํานวนคูมือท่ีแจกจายให

ประชาชนในการใหความรู

เก่ียวกับการปองกันและรับมือ

นํ้าทวมและอุทกภัย 

• สัดสวนประชาชนท่ีไดรับการ

ฝกอบรมในการรับมือนํ้าทวม

และอุทกภัย 

4. มีการปรับปรุงสภาพลํานํ้าใหมคีวาม
กวางเพียงพอ ไมมีสิ่งกีดขวาง รวมถึงมี
แนวเขตแมนํ้า ลําคลองท่ีชัดเจนปองกัน
การบุกรุก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายนํ้า ไปยังพ้ืนท่ีรับนํ้าไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
5. มีระบบฐานขอมูลท่ีเพียงพอ 
ทันสมัย และแมนยํา ตอการคาดการณ 
การวางแผนบรหิารจดัการทรัพยากรนํ้า 
และการแจงเตือนสถานการณนํ้าทวม
และอุทกภัย 

นํ้าทวมและอุทกภัย เน่ืองจาก
หนวยงานรัฐมีแผนปฏิบัติการอยาง
เปนระบบ ผังเมืองมีการบังคับใชอยาง
มีประสิทธิภาพ ไมมีชุมชนอยูในพ้ืนท่ี 
Flood plain และทุกภาคสวนให
ความรวมมือเปนอยางดีเศรษฐกิจจึง
ไมไดรับความเสียหายจากนํ้าทวมและ
อุทกภัยมากนัก 

จากชีวิตและทรัพยสิน 

แผนแมบทดานท่ี 4 ดานการจัดการคุณภาพนํ้าและอนุรักษทรัพยากรนํ้า 

1. การปองกันและลด
การเกิดนํ้าเสียท่ีตนทาง  
2. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บําบัดและควบคุมการ
ระบายนํ้าเสียออกสู
สิ่งแวดลอม  
3. การรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ  
4. อนุรักษและฟนฟู
แมนํ้าลําคลองและ
แหลงนํ้าธรรมชาติท่ัว

คุณภาพชีวิต
ดีข้ึนจาก
คุณภาพนํ้าท่ี
ดี 

• จํานวนแหลงนํ้าเสื่อมโทรม
ลดลงมูลคาของประมงนํ้าจืด
เพ่ิมข้ึน 

• ปริมาณสัตวนํ้าเพ่ิมข้ึน 

• จํานวนผูปวยโรคทางนํ้าลดลง 

• ตนทุนการผลิตนํ้าประปาลดลง 

1. กลยุทธ/แผนงานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบําบัดและควบคุม
การระบายนํ้าเสียออกสูสิ่งแวดลอม จะ
ชวยลดมลพิษท่ีเกิดจากแหลงนํ้าตน
กําเนิดสูชุมชน พ้ืนท่ีเกษตร และระบบ
นิเวศ สงผลให คุณภาพนํ้าในแมนํ้า ลํา
คลอง และแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีมีคุณภาพดี
ข้ึน  
2. ทรัพยากรสัตวนํ้ามีจํานวนชนิดและ
ปริมาณเพ่ิมข้ึน 
3. คุณภาพนํ้าดีข้ึน มีการนํานํ้าท่ีผาน
การบําบัดแลวกลับไปใช ทําใหการใช

1. ตนทุนการบําบัดนํ้าเพ่ือผลติ
นํ้าประปาลดลง เน่ืองจากคุณภาพ
แหลงนํ้าดิบดีข้ึน 
2. สงเสริมการทองเท่ียวเน่ืองจาก
แหลงนํ้าดี ทําใหแหลงทองเท่ียว
ธรรมชาตมิีความสมบูรณ ทัศนียภาพ
ดี นักทองเท่ียวใหความสนใจท่ีจะมา
พักผอนหยอนใจ ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
รายไดจากการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
3. ประชาชนมีรายไดจากประมงนํ้า
จืดเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากคุณภาพนํ้าดีข้ึน
ปริมาณสัตวนํ้าจึงเพ่ิมข้ึน 

1. คาใชจายดานการรักษา
สุขภาพจากการเจ็บปวยหรือ
การรักษาโรคท่ีมากับนํ้าลดลง 
2. คุณภาพชีวิตของคนไทยดี
ข้ึน จากการมีสภาพแวดลอมท่ี
ดี เชน ไมมีกลิ่นของนํ้าเสีย
และแมลงรบกวน 
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กลยุทธ/แผนงาน 
ตามแผนแมบท 

ผลลัพธ  
(Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ  
(Outcome Indicator) 

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ดานทรัพยากร ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 

ประเทศ ประโยชนจากแหลงนํ้าทําไดเต็ม
ประสิทธิภาพ ท้ังเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และการรักษาระบบนิเวศ 

4. คาใชจายของประชาชนบาง
ครัวเรือนลดลง ซึ่งอาจสงผลตอการ
ออมหรือการลงทุน เน่ืองจากคุณภาพ
นํ้าไดมาตรฐานทําใหสัตวนํ้ามีปริมาณ
เพ่ิมข้ึน ประชาชนจึงสามารถจับสตัว
นํ้าเพ่ือการบรโิภคทดแทนการซื้อได 

แผนแมบทดานท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนนํ้าท่ีเสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน 

1. การอนุรักษฟนฟู
พ้ืนท่ีปาตนนํ้าท่ีเสื่อม
โทรม  
2. การปองกันและลด
การชะลางพังทลายของ
ดินในพ้ืนท่ีตนนํ้า 

คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
และคณุภาพ
ชีวิตอยูใน
เกณฑ
มาตรฐาน 

• สัดสวนของครัวเรือนท่ีมีนํ้าใช
ตลอดปตอครัวเรือนท้ังหมด 

•  สัดสวนของพ้ืนท่ีปาตนนํ้าท่ี

เสื่อมโทรมตอพ้ืนท่ีท้ังหมด 

• สัดสวนของพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 

1. ดัชนีคุณภาพดิน ดัชนีคุณภาพนํ้า 
และดัชนีคุณภาพอากาศดีข้ึน 
2. พ้ืนท่ีปาตนนํ้าท่ีเสื่อมโทรมลดลง 
3. ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมข้ึน 
4. ปริมาณนํ้าในฤดูแลงเพ่ิมข้ึน 

1. ลดงบประมาณในดานตางๆ เชน 
งบประมาณตอปในการบรรเทาภยั
พิบัติจากนํ้า งบประมาณตอหนวยการ
ผลิตนํ้าประปา งบประมาณตอหนวย
การบําบัดนํ้าเสีย งบประมาณตอปใน
การขุดลอกตะกอนในลํานํ้า เปนตน 
2. ความอุดมสมบูรณของปาตนนํ้า 
ทําใหธรรมชาติอุดมสมบูรณ สงเสริม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน
โดยรอบ 

1. ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
จากการมีสภาพแวดลอมท่ีดี  
2. ประชาชนมีความปลอดภัย
มากข้ึนจากกลยุทธ/แผนงาน
การปองกันและลดการชะลาง
พังทลายของดินในพ้ืนท่ีตนนํ้า 

แผนแมบทดานท่ี 6 การบริหารจัดการ 

1. จัดทําปรับปรุง
กฎหมายและองคกร
ดานการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้า  
2. การจดัทําแผน
บริหารจดัการ

การแกไข
ปญหาการ
จัดการนํ้าได
ท้ังระบบ 
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

• สัดสวนตนทุนตอหนวยผลผลิต
ของประเทศท่ีลดลง 

• มูลคาทางเศรษฐกิจระยะกอน
และหลังมีกฎหมายท่ีเพ่ิมข้ึน 

• รอยละของความเสียหายและ
ความสญูเสยีเมื่อเกิดวิกฤติท่ี

1. การใชทรัพยากรนํ้ามีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน เน่ืองจากมีแผนแมบท 
แผนการทํางาน และโครงสรางการ
ทํางานรวมกันระหวาง สทนช. กับ
หนวยงานตางๆ ท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 

1. ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เมื่อ
เกิดวิกฤตินํ้าทวม-นํ้าแลง เน่ืองจากมี
ระบบฐานขอมลูท้ังดานอุปสงคและ
อุปทาน แบบ Realtime ท่ีทุกชุมชน
สามารถเขาถึงและใชขอมูลเหลาน้ัน
ประกอบการตัดสินใจรับมือกับ

1. ทุกภาคสวนตระหนักถึง
ความสําคญัของทรัพยากรนํ้า 
ประชาชนมีจิตสํานึกในการใช
ทรัพยากรนํ้าอยางมี
ประสิทธิภาพ  
2. มีทุนสนับสนุนการศึกษา
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กลยุทธ/แผนงาน 
ตามแผนแมบท 

ผลลัพธ  
(Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ  
(Outcome Indicator) 

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ดานทรัพยากร ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 

ทรัพยากรนํ้า  
3. การตดิตามและ
ประเมินผล  
4. การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจ  
5. การศึกษา วิจัย และ
พัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรนํ้า  
6. การประชาสมัพันธ
และการมีสวนรวม 

สมดลุ และ
เปนธรรม 

ลดลง รวมท้ังมีการกระจายอํานาจใหทุก
ชุมชนสามารถบริหารจัดการนํ้าไดเอง
ตามแผนท่ีกําหนด 

สถานการณนํ้าได  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณ ลดรายจายภาครฐั  
มีการบูรณาการเพ่ือเพ่ิมการมสีวนรวม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ทําให
ลดความซ้ําซอนของโครงการ รฐับาล
สามารถนําเงินไปลงทุนดานอ่ืนๆ ได 
3. มีระบบหรือหลักการคํานวณหา
มูลคาความคุมทุนของนํ้าตอหนวยได 
ซึ่งจะเปนขอมูลสําหรับการวาง
นโยบายและแนวทางการแกปญหาทาง
เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

ดานการบริหารจดัการนํ้า 
จากองคกรเอกชนท้ังไทยและ
ตางประเทศ สงผลใหมีผลงาน
ดานการศึกษาวิจยัท่ีแสดงให
เห็นถึงผลกระทบในระยะยาว 
และมีการนําผลวิจัยไปตอยอด
ดานทรัพยากรนํ้า ทําใหการ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้ามี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

 ในบทนีจ้ะเปนการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิง

ประยุกต ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2562 เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการกําหนดผลลัพธ (Outcome) 

และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicator) ตามกลยุทธ/แผนงานของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

20 ป (ป พ.ศ. 2561-2580) ท้ัง 6 ดาน และนําไปพัฒนา ปรับปรุงการจัดทําเปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัดแผน

แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะตอไป 

5.1 สรุป 

การประชุมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายและสิ่งแวดลอมเชิงประยุกตมีวัตถุประสงคเพ่ือ
รับฟง รวบรวม และวิเคราะหความเห็น ขอเสนอของผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับผลลัพธและตัวชี้วัดตามรางแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป รวมท้ังศึกษา วิเคราะห แนวทางการกําหนดผลลัพธ (Outcome) 
และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicator) ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป ซ่ึงผลจากการ
ประชุมสรุปได ดังนี้ 

 แผนแมบทดานท่ี 1 การจัดการอุปโภคบริโภค การพัฒนา ขยายและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา 
รวมถึงพัฒนาน้ําดื่มใหไดมาตรฐานในราคาท่ีเหมาะสม จะสงเสริมใหประชาชนเขาถึงน้ําสะอาดไดอยางท่ัวถึง 
อัตราการเกิดโรคท่ีมีตนเหตุจากน้ํา เชน โรคนิ่ว กระดูกพรุน อหิวาตกโรค จึงลดลง ผลลัพธ (Outcome) ของแผน
แมบทดานท่ี 1 จากการประชุมฯ คือ ประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน โดยการวิเคราะหตัวชี้วัดเบื้องตนประกอบดวย 
รอยละของอัตราการเกิดโรคท่ีเกิดจากน้ํา ระดับการใชชีวิตของประชาชนภายหลังจากไดรับการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการน้ําบริโภค และคาใชจายดานการอุปโภคน้ําท่ีลดลง 

แผนแมบทดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนา
แหลงเก็บน้ํา-ระบบสงน้ํา-น้ําตนทุน การจัดการดานความตองการ และการเพ่ิมผลิตภาพมูลคาภาคการผลิต  
จะสงผลใหมีน้ําปริมาณเพียงพอตอความตองการภาคการผลิตตลอดท้ังป ผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบท
ดานท่ี 2 จากการประชุมฯ คือ ความม่ันคงในภาคการผลิต (ความม่ันคงทางอาหาร) โดยการวิเคราะหตัวชี้วัด
เบื้องตนประกอบดวย ปริมาณน้ําท่ีใชในการผลิตตอหนวยลดลง และจํานวนชุมชนท่ีมีสระน้ําธรรมชาติหรือ
แหลงน้ําสาธารณูปโภคเพียงพอตั้งแตตนฤดูแลง (เม่ือเทียบปริมาณน้ําท่ีจําเปนตองใชไปจนสิ้นสุดฤดูแลง) 

 แผนแมบทดานท่ี 3 ดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา การปองกัน

บรรเทาอุทกภัย และการสนับสนุนการปรับตัวในการเผชิญเหตุจะผลักดันใหความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 

ผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทดานท่ี 3 จากการประชุมฯ คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

โดยการวิเคราะหตัวชี้วัดเบื้องตนประกอบดวย สัดสวนพ้ืนท่ีรองรับน้ําตอปริมาณน้ําทวม จํานวนมาตรการของ

การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพแหลงกักเก็บน้ําท่ีผสมผสานมาตรการเชิงนิเวศ รอยละพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีไดรับการ

แจงเตือน จํานวนชองทางในการรับขาวสารและการแจงเตือน จํานวนคูมือท่ีแจกจายใหประชาชนในการให
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ความรูเก่ียวกับการปองกันและรับมือน้ําทวมและอุทกภัย และสัดสวนประชาชนท่ีไดรับการฝกอบรมในการรับมือ

น้ําทวมและอุทกภัย 

 แผนแมบทดานท่ี 4 ดานการจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา การปองกันและลดการเกิด

น้ําเสียจากตนทาง รวมท้ังการบําบัดน้ําเสีย และการอนุรักษฟนฟูแมน้ําลําคลอง จะสงผลใหคุณภาพแหลงน้ําดีข้ึน 

ระบบนิเวศสมบูรณ ผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทดานท่ี 4 จากการประชุมฯ คือ คุณภาพชีวิตดีข้ึนจาก

คุณภาพน้ําท่ีดี การวิเคราะหตัวชี้วัดเบื้องตนประกอบดวย จํานวนแหลงน้ําเสื่อมโทรมลดลงมูลคาของประมงน้ําจืด

เพ่ิมข้ึน ปริมาณสัตวน้ําเพ่ิมข้ึน จํานวนผูปวยโรคทางน้ําลดลง และตนทุนการผลิตน้ําประปาลดลง 

แผนแมบทดานท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเส่ือมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน  

จะสงผลใหสภาพปามีความอุดมสมบูรณมากข้ึน ผลลัพธ (Outcome) ของแผนแมบทดานท่ี 5 จากการประชุมฯ 

คือ คุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยการวิเคราะหตัวชี้วัดเบื้องตนประกอบดวย 

สัดสวนของครัวเรือนท่ีมีน้ําใชตลอดปตอครัวเรือนท้ังหมด สัดสวนของพ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรมตอพ้ืนท่ี

ท้ังหมด และสัดสวนของพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีท้ังหมด 

แผนแมบทดานท่ี 6 การบริหารจัดการ การปรับปรุงกฎหมาย การจัดทําแผน ระบบฐานขอมูล การติดตาม

และประเมินผล การศึกษา วิจัย พัฒนา และการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จะทําใหการบริหาร

จัดการน้ํามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ความเสียหายและความสูญเสียจากวิกฤติดานน้ําลดลง ผลลัพธ (Outcome) 

ของแผนแมบทดานท่ี 6 จากการประชุมฯ คือ การแกไขปญหาการจัดการน้ําไดท้ังระบบอยางมีประสิทธิภาพ 

สมดุล และเปนธรรม โดยการวิเคราะหตัวชี้วัดเบื้องตนประกอบดวย สัดสวนตนทุนตอหนวยผลผลิตของประเทศ

ท่ีลดลง มูลคาทางเศรษฐกิจระยะกอนและหลังมีกฎหมายท่ีเพ่ิมข้ึน และรอยละของความเสียหายและความ

สูญเสียเม่ือเกิดวิกฤติลดลง 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 เม่ือทําการศึกษาเก่ียวกับตัวชี้วัดจากเอกสารท่ีเก่ียวของ  ผูศึกษาพบวาลักษณะของตัวชี้วัดท่ีดีตองมี 5 

ลักษณะ คือ (1) ความตรงประเด็น สามารถบงบอกถึงสิ่งท่ีเราตองการทราบไดอยางชัดเจนสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ (2) มีหลักเกณฑแนนอน (3) มีผลกระทบจากปจจัยภายนอกนอยเพ่ือ

ความถูกตองและเปนธรรม (4) มีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีดี สามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทัน

ตอสถานการณ ประหยัดคาใชจาย และ (5) ตองเปนท่ียอมรับของผูท่ีเก่ียวของท้ังผูประเมินและผูถูกประเมิน 

รวมถึงตองมีความเปนสากลดวย ในอนาคตหากมีการจัดทําแผนแมบทในระยะถัดไปอาจตองนําประเด็นการ

กําหนดตัวชี้วัดเหลานี้มาพัฒนาใหการติดตามประเมินผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ในการจัดทําแผนแมบทและตัวชี้วัดนอกจากตองสอดคลองกับเปาหมายในระดับประเทศตาม

ยุทธศาสตรชาติแลว ยังควรมีการพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาในระดับสากลมากยิ่งข้ึน 

เชน เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) เปาหมายการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เปนตน ซ่ึงจะสนับสนุนการทํางาน

ของหนวยงานปฏิบัติใหไมตองจัดทําขอมูลหลายชุด สามารถติดตาม ประเมินผล และนําสงขอมูลชุดเดียว

ท่ีสะทอนผลการดําเนินงานไดท้ังระดับชาติและระดับสากล 
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