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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
1.1 ควำมน ำ 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ (สทนช.) เป็นหน่วยงำนที่จัดตั งขึ นภำยใต้พระรำชบัญญัติ 
ทรัพยำกรน  ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 23 ที่ก ำหนดให้ “สทนช.” ท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของ 
“คณะกรรมกำรทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ” หรือ “กนช.”ได้จัดท ำ “แผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ
พื นที่ลุ่มน  ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580)” ขึ นเพ่ือใช้เป็นกรอบกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน  ำโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือในระยะ 15 ปีข้ำงหน้ำ ส ำหรับหน่วยงำนระดับปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรสร้ำงควำมเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศำสตร์พัฒนำควำมมั่นคงน  ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ประเด็นกำรยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศโดยกำรน ำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) มำใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนกำรจัดท ำ
แผนหลักฯ ฉบับนี  

นอกจำกบทบำทในกำรตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติแล้ว แผนหลักฯ ฉบับนี ยังถูกออกแบบให้สำมำรถ
ตอบสนองเป้ำหมำยของ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 ภำยใต้หมุดหมำยให้
ประเทศไทยเป็นประเทศชั นน ำด้ำนกำรค้ำทำงเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง คือ เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื นฐำนและระบบบริหำรจัดกำร เพ่ือคุณภำพ ควำมมั่นคงอำหำร และควำมยั่งยืนของภำค
กำรเกษตรที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน  ำ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบ
ชลประทำน กำรใช้น  ำอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรท ำ
เกษตรกรรมของเกษตรกร  

และที่ส ำคัญที่สุดคือแผนหลักกำรบริหำรจัดกำรฯ ฉบับนี ได้ถูกออกแบบเพ่ือตอบสนองแผนแม่บท
กำรบริหำรจัดกำรน  ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) อย่ำงเข้มงวดเพ่ือให้แผนหลักกำรบริหำรจัดกำรฯ ฉบับนี 
เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทฯ ที่ระบุว่ำ “ทุกหมู่บ้านมีน ้าสะอาดอุปโภค 
บริโภค น ้าเพื่อการผลิตม่ันคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
บริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 

แผนหลักกำรบริหำรจัดกำรฯ ฉบับนี ท ำหน้ำที่ส ำคัญ คือ กำรแปลงแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน  ำ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ให้มีควำมเป็นรูปธรรมชัดเจนเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติใน
กระบวนกำรพัฒนำแผนปฏิบัติกำรที่มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงลดหลั่นอันจะส่งผลให้กำรขับเคลื่อนแผน
แม่บทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื นทีลุ่่มน  ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในระดับ
สูงสุด 
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1.2 ควำมเชื่อมโยงของ “แผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำพื้นที่ลุ่มน้ ำ
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580)” กับแผนระดับอื่น ๆ  

“แผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำพื นที่ลุ่มน  ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580)” เป็น
แผนระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Plan) เพ่ือท ำหน้ำที่ตอบสนอง “แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน  ำ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580)” ของ สทนช. ให้มีควำมเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยจะท ำหน้ำที่ในกำรน ำประเด็นยุทธศำสตร์ภำยใต้
แผนแม่บทฯ ทั ง 6 ด้ำน อันประกอบด้วย (1) กำรจัดกำรน  ำอุปโภค บริโภค (2) กำรสร้ำงควำมมั่นคงของน  ำภำค
กำรผลิต (3) กำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย (4) กำรจัดกำรคุณภำพน  ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ (5) กำรอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำรพังทลำยของดิน และ (6) กำรบริหำรจัดกำร มำก ำหนดเป็น
หมุดหมำยและยุทธศำสตร์ในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติในขอบเขตพื นที่ลุ่มน  ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือภำยใต้กรอบ
เวลำที่เหลืออยู่ คือ ช่วงปี พ.ศ. 2566-2580 โดยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
(ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ., 2565) แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน  ำ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) และ แผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำพื นที่ลุ่มน  ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-

2580) ดังรูปที่ 1-1 

 
รูปที่ 1-1 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหมุดหมำยของแผนหลักฯ กับเป้ำหมำยแผนที่อยู่เหนือขึ้นไป 
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1.3 วัตถุประสงค์และบทบำทของแผนหลักฯ 

1.3.1 วัตถุประสงค์ของแผนหลักฯ 

วั ตถุประสงค์ ของ  “แผนหลั กการบริ หา รจั ดการทรัพยากรน ้ าพื นที่ ลุ่ มน ้ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580)” คือ กำรออกแบบวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรพัฒนำ
พื นที่ลุ่มน  ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือในส่วนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ
ตั งแต่ต้นน  ำจนถึงปลำยน  ำ บนพื นฐำนของแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน  ำ 20 ปี (พ.ศ.  2561-2580) 
เพ่ือให้เกิดกำรออกแบบแผนงำน/โครงกำรที่มีควำมเหมำะสมในกระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติ อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำลุ่มน  ำต่อไป  

1.3.2 บทบำทของแผนหลักฯ 

“แผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำพื นที่ลุ่มน  ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-
2580)” มีบทบำทส ำคัญ 3 ประกำร คือ  

1) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรอธิบำยแนวทำงกำรด ำเนินงำนของแผนงำนหรือโครงกำร
ส ำคัญต่ำง ๆ ที่มีควำมเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ให้มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงลดหลั่นกัน ทั งในแนวนอน 
(Horizontal Integration) และในแนวตั ง (Vertical Integration) 

2) เพ่ือให้กำรออกแบบแผนงำนหรือโครงกำรส ำคัญของ สทนช. ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรระยะ 
ต่ำง ๆ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3) เพ่ือใช้เป็นกรอบกำรติดตำมประเมินผลแผนงำนและโครงกำรส ำคัญต่ำง ๆ ของ สทนช.  
อย่ำงมีเอกภำพและสำมำรถน ำผลกำรติดตำมประเมินผลมำพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนในอนำคตให้ดีขึ น
อย่ำงต่อเนื่องต่อไป 



ส่วนที่ 2
สรุปผลการศึกษาการประเมินสิง่แวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

2.1 ความน า 

ในกระบวนการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
พ.ศ. 2561-2580 ได้น้ากระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (SEA) มาเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนในการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ เพ่ือให้แผนที่ได้พัฒนาขึ้นนั้น ได้รับการพิจารณาอย่าง
รอบด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และที่ส้าคัญอย่างยิ่ง คือ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่มในการร่วมคิด ร่วมเลือก ร่วมตัดสินใจ ทิศทางการพัฒนาร่วมกันผ่านกระบวนการ
และขั้นตอน SEA ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งผลลัพธ์จากกระบวนการ SEA จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการจัดท้า
แผนหลักการบริหารจัดการฯ อย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดผลลัพธ์และการบูรณาการระหว่าง
กระบวนการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ กับข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจาก SEA ดังต่อไปนี้ 

2.2 การบูรณาการกระบวนการวางแผนหลักการบริหารจัดการฯ กับข้อค้นพบ
และข้อเสนอแนะจาก SEA 

เนื่องจากการจัดท้า “แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(พ.ศ. 2561-2580)” ฉบับนี้เป็นแผนหลักการบริหารจัดการฯ ที่จัดท้าข้ึนภายใต้ข้อค้นพบและข้อแนะน้าที่
เป็นผลมาจากการจัดท้า SEA ซึ่งครอบคลุมกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ทั้งประเด็นส้าคัญหรือประเด็น
ยุทธศาสตร์ การศึกษาแนวโน้มและช่องว่างการพัฒนา การวิเคราะห์ทางเลือกการพัฒนา ตลอดจนการ
วิเคราะห์มาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้กระบวนการพัฒนามีความยั่งยืนตามปรัชญาที่ส้าคัญของ
การจัดท้า SEA ในหัวข้อนี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าแผนหลักการบริหารจัดการฯ ฉบับนี้ได้น้าข้อค้นพบ
และข้อเสนอแนะจากการจัดท้า SEA มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการวางแผนอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน
ของการตัดสินใจ ดังนี้ 

2.2.1 การน าข้อค้นพบในขั้นการก าหนดขอบเขต (Scoping) มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนหลักการ
บริหารจัดการฯ  

ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
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1) ผลการวิเคราะห์และทบทวนนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง  

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ คือ ท้าให้มีความมั่นใจได้ว่าแผนหลักการบริหารจัดการฯ ที่จัดท้าขึ้น
มีความสอดคล้อง (Relevance) กับแผนที่อยู่เหนือกว่า และมีความเชื่อมโยง (Coherence) กับแผนที่อยู่
ในระดับเดียวกัน ซึ่งจะเพ่ิมโอกาสความเป็นไปได้ในการน้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ ที่จัดท้าขึ้นไปสู่
การปฏิบัติโดยไม่ขัดกับนโยบายต่าง ๆ ที่อยู่เหนือกว่า (Macro Policies) 

ผลการวิเคราะห์และทบทวนนโยบายและแผนจากกระบวนการจัดท้า SEA สรุปได้ว่า นโยบาย
และแผน ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 13 เป็นต้น มีการระบุเป้าหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ทั้งด้านการอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาไปจนถึงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เหมาะสมกับ
ศักยภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสมดุล โดยในการระบุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า  
ได้ให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าและการบริหารเชิงพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง 
ความสมดุลในการใช้น้้า เพ่ิมผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้้าธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความม่ันคงด้านน้้าของ
ประเทศ และทิศทางการพัฒนาการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น ได้ถูกถ่ายทอดลงมาสู่แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี และได้ถูกน้าไปพิจารณาในกระบวนการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ ที่
ส้าคัญ ประกอบด้วย 

(1) การก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนหลักการบริหารจัดการฯ คือ “ทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความม่ันคงอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” มีความสอดคล้องกับ
ผลการทบทวนนโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท้า SEA 

(2) การระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนหลักการบริหารจัดการฯ ที่ประกอบด้วย 4 ประเด็น โดย
แต่ละประเด็นมีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์ในกระบวนการจัดท้า SEA ในกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย
และแผนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

(2.1) การจัดหาและจัดสรรน ้า: โดยการ“จัดหาและจัดสรรทรัพยากรน ้าอย่างเป็นธรรม และ
มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้า” มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 20 ปี ด้านที่ 1 การจัดการน้้าอุปโภค บริโภค ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต 
และด้านที่ 3 การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 

(2.2) ความย่ังยืนของทรัพยากรน ้า: โดยการ“ป้องกัน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูการให้บริการ
ระบบนิเวศท่ีเชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้าโดยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้น ้า” มีความสอดคล้องกับแผนแม่บท 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า และด้านที่ 5 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 
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(2.3) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน ้าและสภาพภูมิอากาศ:  โดยการ 
“ส่งเสริมการปรับตัวของผู้ใช้น ้า ต่อปัญหาด้านทรัพยากรน ้า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ(ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 11 เป้าหมายที่ 1 ความเสียหายและผลกระทบจาก 
ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง เป้าหมายที่ 2  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง และ เป้าหมายที่ 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(2.4) การบริหารจัดการน ้า: โดยการ “สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการลุ่มน้้าแบบ
บูรณาการ” สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ 

 

2) ผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกน้าไปใช้ประโยชน์ในการท้าความเข้าใจ
บริบททางกายภาพและชีวภาพของลุ่มน้้าและถูกน้าไปพิจารณาช่องว่างการพัฒนา ปัญหาอุปสรรค  
ความอ่อนไหว ความเปราะบาง และโอกาสการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาได้น้าข้อค้นพบในการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
กระบวนการจัดท้า SEA มาใช้ประโยชน์ในการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ ดังนี้ 

(1) ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ท้าการศึกษาวิเคราะห์  ประกอบด้วย 
ที่ตั้งและอาณาเขต ระบบลุ่มน้้า ลุ่มน้้าสาขา และแผนผังระบบลุ่มน้้า ลักษณะภูมิประเทศ และเขตการปกครอง 
อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ทรัพยากรป่าไม้ ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า พ้ืนที่ชุ่มน้้า และทรัพยากรสัตว์ป่า การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
คุณภาพน้้า อุทกธรณีวิทยา สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม และพ้ืนที่เสี่ยงภัย  

(2) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นที่ท้าการศึกษาวิเคราะห์ ประกอบด้วย ข้อมูล
ครัวเรือน ข้อมูลประชากร ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลความยากจน ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด จ้านวนแรงงาน  

(3) ระบบเมืองและชุมชน ประเด็นที่ท้าการศึกษาวิเคราะห์  ประกอบด้วย ผังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด ผังเมืองรวมจังหวัด โครงการวางผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แผนผังนโยบายพัฒนาเมืองและระบบเมืองจังหวัดที่มีพ้ืนที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้้า ผังเมืองเฉพาะ 

(4) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประเด็นที่ท้าการศึกษาวิเคราะห์  ประกอบด้วย การเกษตร  
(การเพาะปลูกพืช การปศุสัตว์) การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวและนันทนาการ 

(5) โครงสร้างพื นฐาน ประเด็นที่ท้าการศึกษาวิเคราะห์ ประกอบด้วย ระบบคมนาคมและ
ขนส่ง ระบบประปา ระบบระบายน้้าและป้องกันน้้าท่วม การพัฒนาแหล่งน้้าและการชลประทาน 
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(6) ด้านความต้องการใช้น ้า ประเด็นที่ท้าการศึกษาวิเคราะห์ ประกอบด้วย ความต้องการ
น้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความต้องการน้้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้้า ความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูก  
ความต้องการน้้าเพ่ือการปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ความต้องการน้้าเพ่ือการอุตสาหกรรม ความต้องการน้้า
เพ่ือการท่องเที่ยว  

(7) การส้ารวจข้อมูล ด้านเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นที่ท้าการศึกษาวิเคราะห์ 
ประกอบด้วย ความเปราะบางของครัวเรือนซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า การพ่ึงพิงทรัพยากรน้้าของครัวเรือน
เพ่ือการด้ารงชีวิตและประกอบอาชีพ ปัญหาในพ้ืนที่ และความคาดหวังต่อการบริหารจัดการลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

(8) การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ท้าการศึกษา
วิเคราะห์ ประกอบด้วย ความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับระบบเศรษฐกิจ มาตรการด้าน
เศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม 

3) ผลการศึกษาเพื่อระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา 

ผลการศึกษาเพ่ือระบุขอบเขตเชิงพ้ืนที่และระยะเวลาถูกน้าไปใช้ประโยชน์ในการก้าหนดพ้ืนที่
การพัฒนาที่มีความส้าคัญและกรอบระยะเวลาที่เกิดจากกระบวนการจัดท้า SEA มาใช้ประโยชน์ในการ
จัดท้าแผนหลัก ดังนี้ 

(1) การระบุขอบเขตเชิงพื นที่: ใช้ประโยชน์ในการก้าหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่ของยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนหลักและขอบเขตเชิงพ้ืนที่ของแผนงาน/โครงการที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการ  

(2) การระบุขอบเขตเชิงระยะเวลา: ขอบเขตเชิงเวลาในการก้าหนดเป้าหมายการพัฒนา
ส้ าหรับแต่ละยุทธศาสตร์ ในแต่ละช่วงเวลาจะได้รับการพิจารณาโดยค้านึ งถึ งกรอบระยะเวลา 
ในการวิเคราะห์ ประเมิน และคาดการณ์ผลกระทบของทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด (Preferred Alternative) 
และการระบุขอบเขตการด้าเนินงานของมาตรการเพ่ือความยั่งยืนในกระบวนการจัดท้า SEA ที่ได้มีการ
พิจารณาให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561–
2580) แล้ว โดยแผนหลักการบริหารจัดการฯ จะเริ่มถูกน้าไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2580 โดยได้แบ่ง
เป้าหมายการพัฒนาภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา คือ ช่วงแรกปี พ.ศ. 2566-2570 ช่วงที่
สองปี พ.ศ. 2571-2575 และ ช่วงที่สามปี พ.ศ. 2576-2580 

4) ผลการศึกษาการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) และการจัด
ให้มีกระบวนการมีส่วนร่วม 

ผลการศึกษาการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) และการจัดให้มี
กระบวนการมีส่วนร่วมได้ถูกใช้ในการก้าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์และกลุ่มเป้าหมายที่อาจได้รับ
การบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงใช้ในการประเมินความต้องการ
และความกังวลใจของประชาชนที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การพัฒนาของแผนหลักการบริหารจัดการฯ ทั้งใน
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ส่วนของการออกแบบวิสัยทัศน์ การก้าหนดหมุดหมายการพัฒนา การก้าหนดเป้าหมายการพัฒนา และ
การก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ รวมถึงการออกแบบ
แผนงาน/โครงการในกระบวนการจัดท้าแผนปฏิบัติการฯ 

5) ผลการศึกษาการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา (Driving Force) พื้นที่ลุ่มน้ า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผลการการวิ เคราะห์แรงขับเคลื่ อนของการ พัฒนา ( Driving Force) พ้ืนที่ ลุ่ มน้้ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกิดจากกระบวนการจัดท้า SEA และน้าไปสู่การระบุประเด็นส้าคัญ (Critical 
Decision Factors) จ้านวน 7 ประเด็นหลัก คือ (1) การขาดแคลนน้้า/น้้าไม่เพียงพอ (2) ปัญหาน้้าท่วม 
(3) ปัญหาคุณภาพน้้าเสื่อมโทรม (4) ทรัพยากรแหล่งต้นน้้าถูกท้าลาย (5) ผลผลิตทางการประมงลดลง  
(6) รายได้ของประชาชนต่้า และ (7) การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต วัฒนธรรม  

ผลการวิเคราะห์ประเด็นส้าคัญทั้ง 7 ประเด็นนี้ ได้ถูกน้าไปบูรณาการเพ่ือก้าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์เบื้องต้นในแผนหลักการบริหารจัดการฯจ้านวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

(1) ปัญหาการขาดแคลนน้ า/น้ าไม่เพียงพอ ปัญหาน้ าท่วม และรายได้ของประชาชนต่ า  
ถูกน้าไปใช้เป็นกรอบคิดในการระบุประเด็นยุทธศาสตร์ “การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน้ า” และ “การสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ” 

(2) ปัญหาคุณภาพน้ าเสื่อมโทรม ทรัพยากรแหล่งต้นน้ าถูกท าลาย การเปลี่ยนแปลงของ
วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ถูกน้าไปใช้เป็นกรอบคิดในการระบุประเด็นยุทธศาสตร์ “ความยั่งยืนของทรัพยากร
น้ า” และ “การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ” 

(3) ปัญหาผลผลิตทางการประมงลดลง ถูกน้าไปใช้เป็นกรอบคิดในการระบุประเด็น
ยุทธศาสตร์ “การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ าและสภาพภูมิอากาศ” และ “การสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ” ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาด้านการประมงของประชาชนในลุ่มน้้า
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้้าที่มีสาเหตุหลักประการหนึ่งจากกระบวนการใช้ประโยชน์จากน้้าโขงของ
ต่างประเทศ ท้าให้ภาคส่วนต่าง ๆ ต้องมีการบริหารจัดการน้้าในเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ระดับสูง เพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือป้องกันผลกระทบในระดับที่จะท้าให้คุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกในชุมชนและเกษตรกรเปลี่ยนแปลงเชิงลบอย่างมีนัยส้าคัญ 

 

6) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ (Development Scenarios 
and Strategic Issue Identification) 

ในกระบวนการจัดท้า SEA ได้มีการก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกิด
จากกระบวนการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน และในการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ ได้มีการน้าผลการ
วิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการวางแผน ดังนี้ 
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(1) ผลการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาหรือความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่ม 
ต่าง ๆ พบว่ามีจ้านวน 12 ความคาดหวัง ประกอบด้วย (1.1) ความต้องการมีน้้าอุปโภค-บริโภคเพียงพอ
และได้มาตรฐาน (1.2) ผลกระทบจากภัยน้้าท่วมและภัยแล้งลดลง (1.3) มีการกระจายน้้าอย่างทั่วถึงและ
จัดสรรน้้าอย่างเหมาะสม (1.4) น้้ามีคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์  
(1.5) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการท้าเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร
น้้า (1.6) ป่าต้นน้้าได้รับการฟ้ืนฟู (1.7) ประชาชนมีโอกาสในประกอบอาชีพและแหล่งที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสม (1.8) มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงขึ้นและสามารถรักษาระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ 
มั่นคง และยั่งยืน (1.9) ประชาชนในพื้นท่ีมีรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (1.10) มีการส่งเสริมการฟื้นฟูวิถี
ชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมที่สูญหายหรืออ่อนแอลงให้มีความเข้มแข็งขึ้น (1.11) มีแนวทาง 
ในการบริหารจัดการน้้าระหว่างประเทศร่วมกัน และ (1.12) มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
และได้ก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาในภาพรวมว่า “สร้างความม่ันคงของทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” 

ในกระบวนการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ ได้มีการน้าความคาดหวังเหล่านี้ไปปรับปรุง
วิสัยทัศน์ที่มีการยกร่างไว้แล้วเบื้องต้นจากกระบวนการทบทวนและวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งถือเป็นกระบวนการก้าหนดวิสัยทัศน์จากบนลงล่าง (Top-down Process) การด้าเนินงานของ SEA  
ในกระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนการด้าเนินการปรับปรุงวิสัยทัศน์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Iterative)  
ด้วยการน้าความคาดหวังหรือความต้องการจากภาคส่วนต่าง  ๆ ที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมมา
ปรับปรุงวิสัยทัศน์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคส่วนต่าง  ๆ (Bottom-up Process)  
ได้อย่างครอบคลุมและสามารถมั่นใจได้ว่าวิสัยทัศน์ที่จัดท้ามีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนที่อยู่
เหนือกว่า (Macro Policies/Strategies)  

โดยแผนหลักการบริหารจัดการฯ ฉบับนี้ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาว่า “ทรัพยากรน้ าลุ่มน้ า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความม่ันคงอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาในกระบวนการจัดท้า SEA อย่างแนบแน่น จนอาจกล่าวได้ว่า
วิสัยทัศน์ของแผนหลักการบริหารจัดการฯ เกิดจากกระบวนการจัดท้า SEA นอกจากนี้แล้วในกระบวนการ
จัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ จะมีการน้าความคาดหวังที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมเหล่านี้ไปใช้
เป็นกรอบทิศทางในการก้าหนดหมุดหมายการพัฒนา (Milestones) และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(Strategies) ในกระบวนการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ ในขั้นตอนต่อไป 

(2) ผลการวิเคราะห์และระบุประเด็นการพัฒนา ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนการจัดท้า 
Scoping ขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการจัดท้า SEA ท้าให้ได้ประเด็นส้าคัญที่จะต้องน้าไปวิเคราะห์ 
ประเมิน และคาดการณ์ หรือที่เรียกว่าประเด็นยุทธศาสตร์ จ้านวน 4 ประเด็น คือ (2.1) จัดหาและจัดสรร
ทรัพยากรน้้าอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้้า (2.2) ป้องกัน 
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คุ้มครอง และฟ้ืนฟูการให้บริการระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้า โดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้้า  
(2.3) ส่งเสริมการปรับตัวของผู้ใช้น้้าต่อปัญหาด้านทรัพยากรน้้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 
(2.4) สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการลุ่มน้้า 

ในกระบวนการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ ได้น้าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เกิดจาก
กระบวนการจัดท้า SEA ไปใช้ในการก้าหนดหมุดหมายการพัฒนา จ้านวน 4 หมุดหมาย ประกอบด้วย  

หมุดหมายที่ 1: การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน้้า 
หมุดหมายที่ 2: ความยั่งยืนของทรัพยากรน้้า  
หมุดหมายที่ 3: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้้า สภาพภูมิอากาศ และ

ผลกระทบข้ามพรมแดน  
หมุดหมายที่ 4: การบริหารจัดการน้้า 

7) การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความย่ังยืน เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ในกระบวนการจัดท้า SEA ได้มีการก้าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืนและตัวชี้วัดในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งได้น้าผลที่ได้จากกระบวนการจัดท้า SEA มาวิเคราะห์เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีบริบทของ
วัตถุประสงค์ที่สอดรับกับการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ มากยิ่งขึ้น โดยวิเคราะห์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: จัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้ าอย่างเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
อย่างย่ังยืน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ า มีวัตถุประสงค์หลัก 5 วัตถุประสงค์ คือ  

(1) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าปริมาณน ้าต้นทุนกับความต้องการใช้น ้า มีเป้าหมาย  
1 เป้าหมาย คือ การจัดการน้้าที่ความสมดุลระหว่างศักยภาพของน้้าต้นทุนและความต้องการน้้าเพ่ือใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ และมีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คือ การพัฒนาน้้าต้นทุน 

(2) เพื่อจัดสรรน ้าให้กับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม มีเป้าหมาย 2 เป้าหมาย คือ  
(2.1) ภาคการผลิตและบริการมีน้้าใช้อย่างเพียงพอต่อความจ้าเป็น (2.2) ประชาชนได้รับการจัดสรรน้้าอย่าง
ยั่งยืน และมีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด คือ (1) ร้อยละของพ้ืนที่การเกษตรที่สามารถท้าการเกษตรในหน้าแล้ง  
(2) ร้อยละของผู้ประกอบการ/ผู้ ให้บริการที่มีน้้าใช้ในหน้าแล้งอย่างเพียงพอกับความจ้าเป็นขั้นต่้า   
(3) ครัวได้รับการจัดสรรน้้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอกับความจ้าเป็นอย่างสม่้าเสมอ 

(3) เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
มีเป้าหมาย 1 เป้าหมาย คือ ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าที่ได้รับการจัดสรรอย่างคุ้มค่า และ 
มีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คือ ผลิตภาพการใช้น้้า 

(4) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน ้าสะอาด เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในราคาที่จ่ายได้   
มีเป้าหมาย 2 เป้าหมาย คือ (4.1) ประชาชนทุกครัวเรือนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงฯ มีน้้าสะอาดส้าหรับอุปโภค-บริโภค 
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และ (4.2) มีราคาน้้าประปาต่อหน่วยผลิตที่มีมาตรฐาน สามารถเข้าถึงได้ และมีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด คือ  
(1) ครัวเรือนที่มีน้้าสะอาดใช้ และ (2) ราคาน้้าประปาต่อหน่วยที่ครัวเรือนต้องจ่าย 

(5) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้งในพื นที่เสี่ยงสูง (กรมพัฒนาที่ดิน., 2563) มี
เป้าหมาย 1 เป้าหมาย คือ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้งในพ้ืนที่เสี่ยงสูง และ มีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คือ 
มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งในพ้ืนที่ประสบภัยซ้้าซากลดลงอย่างต่อเนื่อง 

(6) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอุทกภัยในพื นที่เสี่ยงสูงและประสบภัยซ ้าซาก (กรม
พัฒนาที่ดิน., 2563) เป้าหมาย 1 เป้าหมาย คือ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการอุทกภัยในพ้ืนที่เสี่ยงสูง และ มี
ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คือ มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนที่ประสบภัยซ้้าซากลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูการให้บริการระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรน้ าโดยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้น้ า มีวัตถุประสงค์หลัก 3 วัตถุประสงค์ คือ  

(1) เพื่อคุ้มครองรักษาป่าต้นน ้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีเป้าหมาย 1 เป้าหมาย คือ พ้ืนที่ 
ป่าต้นน้้าไม่ลดลง และคงความอุดมสมบูรณ์ และมีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คือ พ้ืนที่ป่าต้นน้้า 

(2) เพื่อรักษาคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าให้เหมาะสม และเอื อประโยชน์ให้กับประชาชน  
มีเป้าหมาย 1 เป้าหมาย คือ คุณภาพน้้าในแหล่งน้้ามีคุณภาพดีเหมาะสมส้าหรับการใช้ประโยชน์ของประชาชน 
และมีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คือ มาตรฐานคุณภาพน้้า 

(3) เพื่อรักษาและฟื้นฟูแหล่งอาหารตามธรรมชาติ มีเป้าหมาย 1 เป้าหมาย คือ ประชาชน
สามารถพ่ึงพาแหล่งอาหารตามธรรมชาติเพ่ือการด้ารงชีวิต และมีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คือ มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงแหล่งน้้าให้มีบทบาทเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของชุมชน (สามารถด้าเนินการโดยประสาน 
ความร่วมมือกับกรมประมง) 

(4) เพื่อส่งเสริมการด้ารงอยู่ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้า  
มีเป้าหมาย 1 เป้าหมาย คือ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้ายังคงด้ารงอยู่  และ 
มีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด คือ (1) มีการด้าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และส่งเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับ
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรน้้า (โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย) และ (2) จ้านวนครัวเรือนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจ้าหน่ายสินค้าหรือการให้บริการที่เชื่อมโยง
กับกิจกรรมการท่องเที่ยว (ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการเกษตร  
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการปรับตัวของผู้ใช้น้ า ต่อปัญหาด้านทรัพยากรน้ า และ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีวัตถุประสงค์หลัก 3 วัตถุประสงค์ คือ 

(1) ช่วยเหลือชุมชนที่อ่อนไหวเปราะบางให้มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ มีเป้าหมาย 1 เป้าหมาย คือ จ้านวนชุมชนและครัวเรือนที่มีความสามารถในการปรับตัว ปรับวิถี
ชีวิตเพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้้าและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
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(Climate Change) และมีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คือ การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชที่มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ด้านทรัพยากรน้้า (ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร) 

(2) ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และเครื่องมือของประชาชน ในการตอบสนอง  
มีเป้าหมาย 1 เป้าหมาย คือ ประชาชนที่เสี่ยงต่อผลกระทบเข้าถึงข้อมูล ความรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่
ถูกต้องและทันเหตุการณ์ และมีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คือ สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และ
ช่องทาง (Chanel) ที่ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

(3) บรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนของลุ่มน ้าโขงระหว่างประเทศ ต่อชุมชนฝั่งไทย 
ที่เสี่ยงและเปราะบาง มีเป้าหมาย 1 เป้าหมาย คือ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านทรัพยากรน้้าที่เกิดจากการใช้
ประโยชน์น้้าโขงของต่างประเทศได้รับการบรรเทาช่วยเหลือด้านทรัพยากรน้้า และมีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คือ  
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความช่วยเหลือด้านน้้าส้าหรับการอุปโภค บริโภค และ 
การประกอบอาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ  
มีวัตถุประสงค์หลัก 4 วัตถุประสงค์ คือ  

(1) สร้างความเข้มแข็งขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการลุ่มน ้าทุกระดับ  
มีเป้าหมาย 1 เป้าหมาย คือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้ามีความเข้มแข็งในการด้าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คือ ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้้าทุกระดับ (โดยการเปรียบเทียบความส้าเร็จที่เกิดขึ้นจริงกับ
ค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในแผน) 

(2) พัฒนา ปรับปรุง กลไกที่สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการลุ่มน ้าอย่าง 
บูรณาการ มีเป้าหมาย 3 เป้าหมาย คือ (2.1) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้ามีศักยภาพสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (2.2) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐ  
(Non-Government Organizations) มีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการน้้าอย่างเพียงพอ
และยั่งยืน (2.3) มีกระบวนการและวิธีการบริหารจัดการน้้าที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพบนฐานความรู้และ
นวัตกรรม และมีตัวชี้วัด ส้าหรับการติดตามและประเมินผล 3 ตัวชี้วัด คือ (1) มีหน่วยงาน/สถาบัน ที่ด้าเนิน
บทบาทในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า (2) มีหน่วยงาน/สถาบันที่ให้
ความช่วยเหลือในการแสวงหาแหล่งเงินทุนและขอทุนให้กับองค์กรบริหารจัดการน้้าที่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐ และ (3) มีหน่วยงาน/สถาบันที่ท้าหน้าที่ในการแนะน้าและส่งเสริมประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้้าแบบครบวงจรตั้งแต่การจัดหาน้้า การจัดสรรน้้า และการใช้น้้า รวมถึง 
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการน้้า 

(3) สร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายความรู้ในการบริหารจัดการลุ่มน ้าของทุกภาคส่วน  
มีเป้าหมาย 1 เป้าหมาย คือ ทุกภาคส่วนมีข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอเพ่ือใช้ส้าหรับการตัดสินใจ 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตามภารกิจหรือบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และมีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คือ ระบบ
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ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ มีความเป็นปัจจุบัน และเพียงพอส้าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการน้้าที่มีความสะดวกในการเข้าถึงและการน้าไปใช้งาน 

(4) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการผ่านกลไกกลุ่ม
เกษตรกรที่ มีความเข้มแข็ง มี เป้าหมาย 2 เป้าหมาย คือ (4.1) เกษตรกรมีการใช้น้้ าอย่างคุ้มค่ า  
(4.2) กลุ่มเกษตรกรเข้ามามีบทบาทในการจัดหาและจัดเก็บน้้ามากขึ้น และมีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด คือ (1) อัตรา
การใช้น้้าต่อหน่วยผลผลิต และ (2) อัตราส่วนพ้ืนที่การเกษตรนอกเขตชลประทานที่มีการจัดหาและจัดเก็บน้้า
ในพ้ืนที่การเกษตรโดยความร่วมมือกันเองของกลุ่มเกษตรกร 

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่วิเคราะห์เพ่ิมเติมจากผลลัพธ์ที่ได้จาก
กระบวนการ SEA ข้างต้น จะน้าไปใช้ประกอบในการพิจารณาก้าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์
ภายใต้แต่ละหมุดหมายของแผนหลักการบริหารจัดการฯ ต่อไป 

8) การประเมินข้อมูลฐาน (Baseline Assessment) 

การประเมินข้อมูลฐานจะถูกน้าไปใช้ประโยชน์ในการก้าหนดค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด
เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนหลักการบริหารจัดการฯ โดยข้อมูลฐานที่เป็นผล
มาจากการประเมินในกระบวนการจัดท้า SEA อาทิ สมดุลของน้้าต้นทุนและการใช้น้้า ระบบการกระจาย
น้้าที่ทั่วถึงทั้งลุ่มน้้า ประชาชนได้รับการจัดสรรน้้าอย่างสม่้าเสมอ ครัวเรือนที่มีน้้าสะอาดใช้ พ้ืนที่ป่าต้นน้้า 
ครัวเรือนที่มีรายได้ต่้ากว่าเส้นความยากจน พ้ืนที่แหล่งอาหารตามธรรมชาติของชุมชน เป็นต้น ซึ่งถือเป็น
กระบวนการที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ช่องว่าการพัฒนาในกระบวนการจัดท้าแผนฯ ดังนั้น  
ผลการวิเคราะห์นี้จะถูกน้าไปใช้ประโยชน์ในการก้าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของแต่ละเป้าหมายที่อยู่
ภายใต้แต่ละหมุดหมายการพัฒนาของแผนหลักการบริหารจัดการฯ 

2.2.2 การน าผลการพัฒนาและประเมินทางเลือก  (Alternative Development & Assessment)  
มาใช้ในการวางแผนหลักการบริหารจัดการฯ 

ผลการพัฒนาและประเมินทางเลือกได้ถูกน้ามาใช้ประโยชน์ในการก้าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของแผนหลักการบริหารจัดการฯ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในการก้าหนดและเชื่อมโยงผลลัพธ์หรือ
เป้าหมายภายใต้แต่ละหมดุหมายการพัฒนา (ในการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ) ตลอดจนการระบุ
ผลผลิต และการออกแบบแผนงาน/โครงการ (ในการจัดท้าแผนปฏิบัติการฯ) และการประเมินความเสี่ยง
และความไม่แน่นอน 

การจัดท้า SEA ในกระบวนการพัฒนาและประเมินทางเลือก ได้สรุปทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
(Preferred Alternative) คือ “ทางเลือกที่ 3: ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรน้ า โดยการ
สร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ าและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ า ให้สามารถขับเคลื่อนการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของลุ่มน้ า” โดยทางเลือกที่ถูกประเมินและพัฒนาขึ้น
มานี้ เป็นทางเลือกในระดับ “แนวคิดหลักเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Theme)” ซึ่งแนวคิดหลัก 
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เชิงยุทธศาสตร์นี้จะท้าหน้าที่เป็นทิศทางในการก้าหนดยุทธศาสตร์ (Strategies) การพัฒนาที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับแนวคิดหลักเชิงยุทธศาสตร์ 

ผลการศึกษา SEA ได้อธิบายขยายความแนวคิดหลักเชิงยุทธศาสตร์นี้ว่าในช่วงระยะเริ่มต้นของ
แผน (ช่วง 5 ปีแรก) จะให้ความส้าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้้าและประชาชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้้าได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า กล่าวคือ เป็นทางเลือกที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้กับองค์กรผู้ใช้น้้า
และประชาชนในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพเพ่ือเป็นแกนกลางในการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่โดยอาศัยข้อ
ได้เปรียบในด้านความจ้าเพาะเจาะจง ความทันท่วงที และการเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าโดยตรง 

ส่วนวิธีการเชิงยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการแนะน าของ SEA คือ การสร้างความเข้มแข็งด้าน
องค์กร ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินทั้งด้านการแสวงหา
เงินทุนและประสิทธิภาพในการใช้เงิน รวมถึงการขยายบทบาทของ “เกษตรกร” ซึ่งเป็นผู้ใช้น้้าหลักที่จะ
ได้รับผลกระทบมากที่สุดในกรณีที่ทรัพยากรน้้าไม่มีความมั่นคง และจะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์สูงสุด
จากความมั่นคงและยั่งยืนของทรัพยากรน้้า โดยการผลักดันให้สมาชิกในชุมชนและเกษตรกรเข้ามา 
มีบทบาทในการบริหารจัดการน้้าแบบครบวงจรทั้งการจัดหา การรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้้า โดยในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการบริหารจัดการน้้าระดับชุมชนและ
เกษตรกรเพ่ือให้มีบทบาทในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับทรัพยากรน้้านั้นอาจไม่สามารถ
ด้าเนินการโดย สทนช. แต่เพียงล้าพังได้ จ้าเป็นต้องมีพันธมิตรในการท้างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ส่วนในด้านบทบาทนั้น บางภารกิจ สทนช. อาจท้าหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
เอง แต่มีหลายภารกิจที่ สทนช. อาจมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน และส่งเสริมการด้าเนินงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนหลักการบริหารจัดการฯ และสิ่งเหล่านี้จะเป็น
ความท้าทายที่ส้าคัญส้าหรับกระบวนการพัฒนาลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ 

ในกระบวนการจัดท าแผนหลักการบริหารจัดการฯ ได้มีการน้าวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัด จากกระบวนการจัดท้า SEA มาใช้เป็นกรอบในการก้าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่อยู่ภายใต้แผน
หลักการบริหารจัดการฯ ในแต่ละหมุดหมายการพัฒนา รวมถึงได้มีการน้าทางเลือกที่เป็นแนวคิดหลักเชิง
ยุทธศาสตร์ที่เป็นผลมาจากการจัดท้า SEA ที่มุ่งเน้นให้กลุ่มผู้ใช้น้้าและเกษตรกรขยายบทบาทจากที่เคย
เป็นเพียง “ผู้ใช้” มาเป็นทั้ง “ผู้ใช้ ผู้จัดหา และผู้รักษา” เพ่ือสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับ
ทรัพยากรน้้ามาใช้เป็นกรอบในการออกแบบยุทธศาสตร์ส้าหรับแต่ละหมุดหมายการพัฒนา ดังนี้ 

 

 



สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ส่วนท่ี 2-12 

หมุดหมายที่ 1: การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน้ า 

หมุดหมายที่ 1 ได้รับการออกแบบเพื่อการตอบสนองผลการศึกษา SEA ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 (จัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้้าอย่างเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ใช้น้้า) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ  

1.1 ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าเพื่อสร้างสมดุลน ้าต้นทุนและการใช้ประโยชน์  มีจุดเน้นอยู่ที่
การเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าที่ขับเคลื่อนโดยท้องถิ่นและประชาชน และการสนับสนุนจากภาครัฐ 
โดยด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค  
การสนับสนุนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน พร้อมทั้งให้  
การสนับสนุนทางการเงินที่สมาชิกในชุมชนจ้าเป็นต้องมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบด้านการเงิน 

1.2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรน ้าให้กับผู้ใช้น ้าทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการกระจายการ
จัดสรรน้้าให้ทั่วถึงทั้งลุ่มน้้าโดยน้าเทคนิคการบริหารจัดการน้้าแบบ Cluster มาใช้ประโยชน์เพ่ือสร้าง
สมดุลการใช้น้้าระหว่างพ้ืนที่/ ลุ่มน้้าและส่งเสริมความยืดหยุ่นในการจัดสรรน้้ารวมถึงการค้านึงถึง พ.ร.บ.  
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ที่ได้ระบุว่าการจัดสรรน้้าของประเทศพึงค้านึงถึงน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค  
การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และผู้ใช้น้้าแต่ละกลุ่มควรมีค่าใช้จ่ายในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
น้้าที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้น้้าและความสามารถในการจ่าย 

1.3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
จุดเน้นของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า คือ การส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้น้้าอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมหรือความต้องการของพืช รวมถึงการลดการสูญเสียน้้าในระหว่าง 
การส่งน้้าและการกักเก็บน้้า ตลอดจนการเพ่ิมผลิตภาพของน้้าต่อหน่วยให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ 
ลดความเข้มข้นในการใช้น้้าในกระบวนการผลิต 

1.4 ยุทธศาสตร์การท้าให้ประชาชนเข้าถึงน ้าสะอาด เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในราคาที ่
จ่ายได้ การจัดหาน้้าสะอาดเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) เป้าหมายที่  6 แต่ เ พ่ือรับมือกับประเด็นด้ าน 
ความคุ้มค่าทางการเงินของการพัฒนาระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและความไม่พร้อม 
ในการผลิตน้้าประปาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ท้าให้ประชาชนจ้านวนมากต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพ่ือจัดหาน้้าสะอาดมาใช้ในการบริโภคด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของสมาชิกในชุมชน 
ยุทธศาสตร์นี้จึงมุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนด้าเนินการบริหารจัดการระบบน้้าสะอาดเพ่ือการอุปโภค-บริโภค
โดยชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้มีศักยภาพในการจัดหาน้้าสะอาดให้กับครัวเรือนอย่างเพียงพอและในราคาที่
สมาชิกในชุมชนสามารถจ่ายได้ 
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1.5 ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง-อุทกภัย สืบเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง  
(การขาดแคลนน้้าในหน้าแล้ง) และปัญหาอุทกภัย ได้กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ้า มีแนวโน้มที่จะ
เกิดบ่อยครั้งขึ้นตามล้าดับ ทวีความรุนแรง และส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งที่สามารถวัดเป็น
ตัว เงินได้และไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ เ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่ งมีสาเหตุมาจ าก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาเหตุที่เกิดจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้้าและปัญหา
ความหย่อนยานหรือความบกพร่องหรือความไม่สอดประสานบูรณาการกันในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้าน
ผังเมืองของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ยุทธศาสตร์นี้จึงมุ่งเสริมพลังในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย โดยอาศัยกลไกท้องถิ่นและชุมชนเป็นฐานในการรับมือกับ
ปัญหาที่ต้องการการจัดการที่มีความหลากหลาย จ้าเพาะเจาะจง และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว  

เป้าหมายและตัวชี้วัดหมุดหมายที่ 1: การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน้้า จะประกอบด้วย 

เป้าหมาย ที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการให้บรรลุภายใน ปี พ.ศ. 2580 เพ่ือน้าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ หมุดหมายที่ 1 มีจ้านวนทั้งสิ้น 7 เป้าหมาย ดังนี้ 

1) ชุมชนท้องถิ่นมีความมั่นคงด้านน้้าอย่างยั่งยืน1 (ตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดสรรน้้า
ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม) 

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกักเก็บน้้าเพ่ือให้สามารถน้าน้้าท่ามาใช้
ประโยชน์ในอัตราส่วนที่สูงขึ้น (ตอบสนองวัตถุประสงค์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า) 

3) อัตราส่วนหมู่บ้านที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้้าส้าหรับการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรในหน้าแล้งลดลงอย่างต่อเนื่อง (ตอบสนองวัตถุประสงค์เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัย
แล้ง- อุทกภัย) 

4) ผลิตภาพการใช้น้้าต่อหน่วยโดยรวม2และผลิตภาพน้้าต่อหน่วยในภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
(ตอบสนองวัตถุประสงค์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า) 

5) ชุมชนสามารถผลิตน้้าสะอาดส้าหรับการอุปโภค-บริโภคภายในชุมชนอย่างเพียงพอ  
และมีความยั่งยืนทั้งในด้านการผลิตและด้านการเงิน (ตอบสนองวัตถุประสงค์การเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงน้้า
สะอาด เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในราคาที่จ่ายได้) 

                                                           
1 ความมั่นคงทางน้้าเกี่ยวข้องกับการใช้ การพัฒนา การคุ้มครองทรัพยากรน้้าให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการป้องกัน
อันตรายที่เกี่ยวข้องกับน้้า (น้้าท่วมและภัยแล้ง) รวมถึงการส่งเสริมบทบาทของน้้าในการให้บริการผู้คนและการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
2 ผลิตภาพการใช้น้้า (Productivity) หมายถึง มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท) ที่เกิดจากการใช้น้้าหนึ่งหน่วย (ลบ.ม) โดยอาจ
วัดจากมูลค่าสินค้าหรือผลผลิตที่ได้หารด้วยปริมาณน้้าท่ีใช้ 
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6) ประชาชนเข้าถึงน้้าสะอาด เพ่ือการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและครอบคลุม ในราคาที่
ต่้ากว่าการซื้อน้้าเพ่ือจากอุปโภค-บริโภคจากภายนอกชุมชน (ตอบสนองวัตถุประสงค์การเพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงน้้าสะอาด เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในราคาที่จ่ายได้) 

7) ชุมชนสามารถรับมือกับปัญหาภัยแล้งและ/หรือปัญหาน้้ าท่วมได้โดยไม่ ได้รับ 
ความเสียหายหรือได้รับความเสียหายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตปกติ (ตอบสนอง
วัตถุประสงค์การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง- อุทกภัย) 

ตัวชี้วัด ที่ใช้ในการตรวจวัดการบรรลุเป้าหมายภายใต้หมุดหมายที่ 1 มีจ้านวนทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย 

1) อัตราส่วนครัวเรือนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่มีน้้าใช้ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค และ
การประกอบอาชีพอย่างเพียงพอกับความจ้าเป็นขั้นพ้ืนฐานตลอดทั้งปี 

2) หมู่บ้านนอกเขตการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคและประปาของ อปท. ที่มี 
การผลิตน้้าสะอาดเพ่ือให้ครัวเรือนในหมู่บ้านสามารถจัดซื้อได้ในราคาที่ต่้ากว่าการซื้อน้้าเพ่ือการอุปโภค-
บริโภคจากภายนอกชุมชนอย่างเพียงพอ 

3) กิจการผลิตน้้าสะอาดของชุมชนนอกเขตการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคและ
ประปาของ อปท. ที่มีความยั่งยืนทั้งในด้านการผลิต และด้านการเงินโดยเปรียบเทียบจ้านวนที่มีการจัดตั้งกับ
จ้านวนที่มีความยั่งยืนจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2570 สิ้นปี พ.ศ. 2575 และสิ้นปี พ.ศ. 2580 

4) เกษตรกรหรือผู้ประกอบการทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานที่ใช้น้้าในกระบวนการผลิต
ที่สามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจากการใช้น้้าเท่าเดิมหรือมีรายได้เท่าเดิมแต่มีการใช้น้้าน้อยลง 

5) อัตราส่วนน้้าท่าทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานที่สามารถกักเก็บได้ในปี พ.ศ. 2570 
2575 และ 2580 เทียบกับปริมาณน้้าท่าในปี พ.ศ. 2565 

6) อัตราส่วนครัวเรือนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งที่ได้รับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้าส้าหรับการ
อุปโภค-บริโภคหรือการเกษตรในหน้าแล้งในปี พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 และ พ.ศ. 2580 เทียบกับปี พ.ศ. 2565 

7) อัตราส่วนการลดลงของมูลค่าความเสียหายที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้จากผลกระทบจาก
ปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่ความเสี่ยงสูงปี พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 และ พ.ศ. 2580 เทียบกับปี พ.ศ. 2565 

8) อัตราส่วนการลดลงของมูลค่าความเสียหายที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้จากผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ความเสี่ยงสูงปี พ.ศ. 25670 พ.ศ.2575 และ พ.ศ. 2580 เทียบกับปี พ.ศ. 2565 

หมุดหมายที่ 2: ความย่ังยืนของทรัพยากรน้ า 

หมุดหมายที่ 2 ได้รับการออกแบบเพื่อการตอบสนองผลการศึกษา SEA ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
(ป้องกัน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูการให้บริการระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้าโดยการมีส่วนร่วมระหว่าง 
ผู้ใช้น้้า) ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ คือ 



สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ส่วนท่ี 2-15 

2.1 ยุทธศาสตร์ป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูพื นที่ระบบนิเวศแหล่งน ้าส้าคัญ โดยการเสริม
พลังให้กับองค์กรชุมชน จุดมุ่งเน้นของยุทธศาสตร์ปกป้อง คุ้มครอง และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ระบบนิเวศแหล่งน้้า
ส้าคัญ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการก้าหนดบทบาท ปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือ และ
ส่งเสริมบทบาทให้ชุมชนเป็นผู้คุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ลุ่มน้้า การส่งเสริมความเป็น
องค์กร/สถาบันของชุมชนเพ่ือสร้างความยั่งยืนในการด้ารงบทบาทการเป็นผู้คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้้าของ
ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะด้านวิชาการ การปฏิบัติ และสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งเชิงสถาบันให้กับองค์กรชุมชนที่ท้าหน้าที่คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้้า 

2.2 ยุทธศาสตร์ป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน ้า โดยอาศัยวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้า จุดเน้นของการป้องกัน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ระบบ
นิเวศแหล่งน้้า โดยอาศัยการส่งเสริม สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้า
ของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถด้ารงอยู่อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกใน
ชุมชนจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

หมุดหมายที่ 2: ความยั่งยืนของทรัพยากรน้้า ประกอบด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ 

เป้าหมาย ที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการให้บรรลุภายใน ปี พ.ศ. 2580 เพ่ือน้าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหมุดหมายที่ 2 มีจ้านวนทั้งสิ้น 2 เป้าหมาย ประกอบด้วย 

1) ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีระบบนิเวศลุ่มน้้าที่มีความสมบูรณ์และสามารถให้บริการ
กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (ตอบสนองวัตถุประสงค์ เพ่ือคุ้มครองรักษาป่าต้นน ้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือรักษา
คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าให้เหมาะสม และเอื อประโยชน์ให้กับประชาชน และเพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูแหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติ) 

2) สามารถด้ารงรักษาวัฒนธรรม และประเพณีที่มีความเชื่อมโยงกับลุ่มน้้าเอาไว้ได้อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน (ตอบสนองวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการด้ารงอยู่ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับ 
ทรัพยากรน ้า) 

ตัวช้ีวัด ที่ใช้ในการตรวจวัดการบรรลุเป้าหมายภายใต้ หมุดหมายที่ 2 มีจ้านวนทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วดั 
ประกอบด้วย 

1) เสถียรภาพของปริมาณน้้าต้นทุน3 โดยเปรียบเทียบช่วงปี พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-
2575 และ พ.ศ. 2576-2580 กับช่วงปี พ.ศ. 2560-2565 

                                                           
3 หมายถึง ความสม่้าเสมอของปริมาณน้้าต้นทุนสา้หรบัจัดสง่ให้ผู้ใช้น้้าได้น้าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบตา่ง ๆ อาทิ ปริมาณ
น้้าในอ่างเก็บน้้า หรือ ล้าน้้าในแต่ละช่วงเวลา 
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2) เสถียรภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ4 โดยเปรียบเทียบช่วงปี พ.ศ. 2566-2570 
พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 กับช่วงปี พ.ศ. 2560-2565 

3) เสถียรภาพของปริมาณสัตว์น้้า5ในแหล่งน้้าตามธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบช่วงปี  
พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 กับช่วงปี พ.ศ. 2560-2565 

4) ความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้จากภัยแล้ง-น้้าท่วมและภัยพิบัติอ่ืนที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ (อาทิ ดินถล่ม) โดยเปรียบเทียบความเสียหายเฉลี่ยระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2566-
2570 พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 กับช่วงปี พ.ศ. 2560-2565 

5) การส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่มีอยู่เดิมหรือรื้อฟ้ืนกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้าที่สูญหายไป อาทิ ประเพณีวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้้าโขง ประเพณีไหล
เรือไฟ เพ่ือรื้อฟ้ืนความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ลุ่มน้้า เป็นต้น โดยการขับเคลื่อนตัวชี้วัดนี้ สทนช. สามารถ
ด้าเนินการร่วมกับ อปท. ในแต่ละพ้ืนที่ ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

6) ครัวเรือนในชุมชนมีรายได้เสริมที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องโดยเปรียบเทียบช่วงปี พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 กับช่วงปี  
พ.ศ. 2560-2565 โดยการขับเคลื่อนตัวชี้วัดนี้ สทนช. สามารถด้าเนินการร่วมกับ อปท. ในแต่ละพ้ืนที่  
ส้านักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

หมุดหมายที่ 3: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ า สภาพภูมิอากาศ และ
ผลกระทบข้ามพรมแดน 

หมุดหมายที่ 3 ได้รับการออกแบบเพื่อการตอบสนองผลการศึกษา SEA ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 (ส่งเสริมการปรับตัวของผู้ใช้น้้า ต่อปัญหาด้านทรัพยากรน้้า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)  
ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ คือ 

3.1 ยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของประชาชน จุดมุ่งเน้นของการ
สร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของประชาชน เพ่ือความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์น้้าที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบข้ามพรมแดนที่เกิดจาก
กระบวนการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยการปรับวิถีการประกอบอาชีพเพ่ิมเติม การปรับเปลี่ยนหาแหล่ง
น้้าต้นทุนส้ารอง การจัดท้าระบบและการเข้าถึงข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ การให้ความรู้และสร้าง  

                                                           
4 ในการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพจ้าเป็นต้องมีการศึกษาส้ารวจตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือใช้ผล
การศึกษาส้ารวจที่มีหน่วยงานด้าเนินการไว้แล้วในช่วงก่อนการน้าแผนไปปฏิบัติ อาทิ ช่วงปี 2561-2565 มาเป็นข้อมูล
ฐาน (Baseline Information) ในการเปรียบเทียบกับช่วงการด้าเนินงานตามแผนในช่วงระยะเวลาต่าง  ๆ เช่น ช่วงปี 
พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2575 และพ.ศ. 2576-2580 
5 เป็นการประเมินความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์น้้าในแหล่งน้้าโดยประเมินผลการจับสัตว์น้้าต่อหน่วย  
การลงแรงประมง (Catch per unit effort: CPUE) ในพื้นที่เป้าหมายหรือพ้ืนท่ีตัวอย่าง 
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ความตระหนักของชุมชนต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการก้าหนดมาตรการรับมือ
กับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.2 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือลุ่มน ้าระหว่าง
ประเทศ จุดเน้นของการผลักดันการเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือลุ่มน้้าระหว่าง
ประเทศ เพ่ือบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนของลุ่มน้้าโขงระหว่างประเทศต่อชุมชนฝั่งไทยที่เสี่ยงและ
เปราะบาง โดยผลักดันภาครัฐให้มีการประสานความร่วมมือและเจรจาปรึกษาหารือกับประเทศที่ใช้แม่น้้าโขง
ร่วมกัน รวมทั้งการก้าหนดมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบข้ามพรมแดน โดย
ยุทธศาสตร์นี้จะมีขอบเขตการด้าเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 ปี คือ ช่วงปี พ.ศ. 2566-2575 

หมุดหมายที่ 3: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้้า สภาพภูมิอากาศ และผลกระทบ
ข้ามพรมแดน ประกอบด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ 

เป้าหมาย ที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการให้บรรลุภายใน ปี พ.ศ. 2580 เพ่ือน้าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจ้านวนทั้งสิ้น 2 เป้าหมาย ประกอบด้วย 

1) ชุมชนและกลุ่มประชาชนที่เปราะบางสามารถปรับตัวรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์
น้้าจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไม่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้อยลง  (ตอบสนองวัตถุประสงค์ 
การช่วยเหลือชุมชนที่อ่อนไหวเปราะบางให้มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ และ ส่งเสริม
การเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และเครื่องมือของประชาชนในการตอบสนอง) โดยในการขับเคลื่อนเป้าหมายนี้นั้น 
สทนช. จะเป็นแกนกลางในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า และจะมีบทบาทสนับสนุนและ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการปรับตัวของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อาทิ 
สนับสนุนกรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ในการยกระดับผลผลิตของเกษตรกรหรือส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้้าและคุณภาพดิน สนับสนุนกรมการค้าภายในและกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศในการจัดหาตลาดส้าหรับผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ รวมถึงสนับสนุนส้านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency-DEPA) ในการส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
ในการท้าการเกษตรกรรมและพัฒนาช่องทางการจัดจ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

2)  มี การปรึ กษาหารื อข้ ามพรมแดน (Transboundary Consultation) ในกรณี ที่ 
แผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากล้าน้้าโขงของรัฐใดรัฐหนึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดน 
(ตอบสนองวัตถุประสงค์บรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนของลุ่มน ้าโขงระหว่างประเทศ ต่อชุมชนฝั่งไทยที่เสี่ยง
และเปราะบาง) บทบาทในการขับเคลื่อนเป้าหมายนี้ของ สทนช. จะให้ความส้าคัญกับการศึกษาวิจัยและการ
ท้างานร่วมกับคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง (Mekong River Commission-MRC) ผ่านกรมทรัพยากรน้้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักฝ่ายไทย ในฐานะที่ สทนช. เป็น
เลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) ที่รับผิดชอบในการก้าหนดนโยบายและการก้ากับ
ดูแลการบริหารจัดการน้้าที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้น้้าในแม่น้้าโขงซึ่งเป็นแม่น้้านานาชาติ และพยายาม 
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ผลักดันให้มีการปรึกษาหารือข้ามพรมแดนในกรณีที่การใช้น้้าโขงหรือการพัฒนาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับ
ชุมชนของไทยในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวชี้วัด ที่ใช้ในการตรวจวัดการบรรลุเป้าหมายภายใต้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจ้านวนทั้งสิ้น 
2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

1) อัตราส่วนครัวเรือนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้้าในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
และ/หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบด้านรายได้จากการประกอบอาชีพ 6 

2) มีการปรึกษาหารือข้ามพรมแดนส้าหรับแผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแม่น้้าโขง 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง7 

หมุดหมายที่ 4: การบริหารจัดการน้ า  

หมุดหมายที่ 4 ได้รับการออกแบบเพื่อการตอบสนองผลการศึกษา SEA ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 (สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ) ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ คือ 

4.1 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น ้าในการบริหารจัดการน ้าแบบครบ
วงจรภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างความเข้มเข็งของผู้ใช้น้้า มุ่งเน้นไปที่
การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้้าให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการน้้า
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทรัพยากรน้้าโดยประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละพ้ืนที่ โดยการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการ กลไกด้าน
การเงินและการระดมทุน และการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองการจัดการทรัพยากรน้้าให้
เกิดความยั่งยืน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความรู้ในการบริหารจัดการลุ่มน้้า 

                                                           
6 หมายเหตุ: การขับเคลื่อนตัวช้ีวัดนี้นั้น สทนช.จะเป็นแกนกลางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า และจะมี
บทบาทสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการปรับตัวของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ อาทิ สนับสนุนกรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ในการยกระดับผลผลิตของเกษตรกรหรือส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้้าและคุณภาพดิน สนับสนุนกรมการค้าภายในและกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศในการจัดหาตลาดส้าหรับผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ รวมถึงสนับสนุนส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy Promotion Agency-DEPA) ในการส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการท้าการเกษตรกรรมและ
พัฒนาช่องทางการจัดจ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
7 บทบาทในการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดนี้ของ สทนช.จะให้ความส้าคัญกับการศึกษาวิจัยและการท้างานร่วมกับ
คณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง (Mekong River Commission-MRC) ผ่านกรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักฝ่ายไทย ในฐานะที่ สทนช.เป็นเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ (กนช.) ที่รับผิดชอบในการก้าหนดนโยบายและการก้ากับดูแลการบริหารจัดการน้้าที่อาจได้รับผลกระทบจาก
การใช้น้้าในแม่น้้าโขงซึ่งเป็นแม่น้้านานาชาติ และพยายามผลักดันให้มีการปรึกษาหารือข้ามพรมแดนในกรณีที่การใช้น้้า
โขงหรือการพัฒนาท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนของไทยในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร การสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
กลุ่มเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการลุ่มน้้าแบบบูรณาการผ่านกลไก
กลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง โดยการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการท้าเกษตร  
การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร การสนับสนุนเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่้าและเทคโนโลยีที่จ้าเป็น 
การพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและแพลตฟอร์มตลาดกลาง รวมทั้งการส่งเสริมการค้า
ออนไลน์ทั้งแบบ B2B และ B2C โดยการอบรบความรู้และทักษะด้านการประกอบธุรกิจและทักษะด้าน
ดิจิทัลให้กับเกษตรกร 

หมุดหมายที่ 4: การบริหารจัดการน้้า ประกอบด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ 

เป้าหมาย ที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการให้บรรลุภายใน ปี พ.ศ. 2580 เพ่ือไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
ของหมุดหมายที่ 4 มีจ้านวนทั้งสิ้น 4 เป้าหมาย ประกอบด้วย 

1) องค์กรผู้ใช้น้้ามีความยั่งยืนในการด้ารงอยู่และมีบทบาทส้าคัญในการสร้างความมั่นคงด้าน
น้้าอย่างต่อเนื่อง (ตอบสนองวัตถุประสงค์ การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ 
ลุ่มน้้าทุกระดับ การสร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายความรู้ในการบริหารจัดการลุ่มน้้าของทุกภาคส่วน และ 
การพัฒนา ปรับปรุง กลไกที่สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการลุ่มน้้าอย่างบูรณาการ) 

2) เกษตรกรมีการใช้น้้าต่อหน่วยการผลิตลดลงต่อเนื่อง (ตอบสนองวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง 
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการลุ่มน้้าแบบบูรณาการผ่านกลไกกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง) 

3) เกษตรกรมีผลิตภาพด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง (ตอบสนองวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง 
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการลุ่มน้้าแบบบูรณาการผ่านกลไกกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง) 

4) เกษตรกรสามารถจ้าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพและยั่ งยืน 
(ตอบสนองวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการลุ่มน้้าแบบบูรณาการผ่านกลไก 
กลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง) 

ตัวชี้วัด ที่ใช้ในการตรวจวัดการบรรลุเป้าหมายภายใต้หมุดหมายที่ 4 มีจ้านวนทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย 

1) องค์กรผู้ใช้น้้าที่ยังคงด้ารงอยู่และมีการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงด้าน
น้้า อย่างต่อเนื่องโดยเปรียบเทียบระหว่างจ้านวนที่มีการจัดตั้งและจ้านวนที่ด้ารงอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2570  
พ.ศ. 2575 และ พ.ศ. 2580 กับช่วงปี พ.ศ. 2565  
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2) เกษตรกรมีผลิตภาพด้านการเกษตรเฉลี่ย8ที่สูงขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 และ 
พ.ศ. 2580 กับช่วงปี พ.ศ. 2565 9 

3) เกษตรกรสามารถจ้าหน่ายผลผลิตได้ราคาเฉลี่ย10ที่สูงขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 
และ พ.ศ. 2580 กับช่วงปี พ.ศ. 2565  

2.2.3 การน าข้อแนะน าในการก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนมาใช้ในการจัดท าแผนหลักการ
บริหารจัดการฯ 

ข้อเสนอแนะมาตรการเพ่ือความยั่งยืนที่เกิดจากกระบวนการจัดท้า SEA ใช้ประโยชน์ในการ
ก้าหนดมาตรการส่งเสริมผลกระทบทางบวก และบรรเทาผลกระทบทางลบ  และใช้ประโยชน์ในการ
ก้าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ตลอดจนมาตรการแสวงหาประโยชน์จากโอกาส 

ทั้งนี้ ผลการจัดท้า SEA ได้ระบุข้อเสนอแนะเป้าหมายส้าหรับการจัดท้ามาตรการเพ่ือความ
ยั่งยืน จ้านวน 5 เป้าหมาย ประกอบด้วย (1) การสนับสนุนให้มีทรัพยากรน้้าเพียงพอ คุ้มค่า และเท่าเทียม 
(กรณีน้้าน้อย) (2) การสร้างความยืดหยุ่นและตอบสนองความเสี่ยง (กรณีน้้ามาก) (3) การเข้าถึงน้้าสะอาด  
(4) การปรับตัวและตอบสนองต่อภัยพิบัติ และ (5) การปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 

2.2.4 การน าข้อแนะน าในการติดตามและประเมินผลมาใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผล 
แผนหลักการบริหารจัดการฯ 

ใช้ในการก้าหนดกรอบประเด็นในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่เกิดจากการน้าแผนสู่
การปฏิบัติด้วยระบบติดตามและประเมินผลแผนหลักที่มีความยึดโยงกับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เป็น

                                                           
8 ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของผลผลิตโดยมิได้มีที่มาจากการเพิ่มขึ้น
ของปัจจัยการผลิต คือ ปัจจัยแรงงาน ที่ดิน และปัจจัยทุน ซึ่งนักเศรษฐศาสตรจะเรียกส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวว่าเป็น Residual 
Growth หรือเป็นผลมาจาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Technical progress) และอื่น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบหลายปัจจัย 
ได้แก่ การบริหารจัดการ ประสบการณ์ คุณภาพของแรงงานซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา อายุเพศ และที่ส้าคัญคือ ปัจจัย
เทคโนโลยีของทุน รวมถึงการวิจัยและพัฒนา (R&D) การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการผลิต เป็นต้น  
9 ในการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดนี้ สทนช.จะเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า และกรมทรัพยากรน้้า
บาดาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า และจะมีบทบาทสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจการส่งเสริมผลิตภาพด้านผลผลิต อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ รวมถึงสนับสนุน
ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency-DEPA) ในการส่งเสริมให้เกษตรกร
ประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการท้าการเกษตรกรรม 
10 ในการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดนี้ สทนช. จะสนับสนุนกรมการค้าภายในและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการจัดหา
ตลาดส้าหรับผลผลติที่เกษตรกรผลติได ้รวมถึงสนับสนุน DEPA ในการส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนา
ช่องทางการจัดจ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
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ข้อเสนอแนะจาก SEA โดยการประเมินในระดับแผนหลักนี้จะมุ่งตรวจวัดผลลัพธ์จากการพัฒนาที่เกิดจาก
น้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ ไปแปลงสู่แผนปฏิบัติการทั้งระยะ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี 

 

 



ส่วนที่ 3
สภาพปัจจุบันพื้นทีลุ่่มน้้าโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ



สภาพปัจจุบันพ้ืนท่ีลุ่มน้้าโขงตะวนัออกเฉียงเหนือ  ส่วนท่ี 3-1 

ส่วนที่ 3 สภาพปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.1 ความน้า 

ส่วนที่ 3 สภาพปัจจุบันพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือนี้ เป็นการน้าเสนอผลการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มน้้า ซึ่งประกอบด้วยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ด้านโครงสร้าง
เศรษฐกิจสังคม และด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจบริบทและสภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือในทุกบริบท และสามารถน้าผลไปวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนของประเด็นส้าคัญท่ี
ส่งผลต่อการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปได้ โดยมี
ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้้าดังต่อไปนี้ 

3.2 ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

3.2.1 อุตุนิยมวิทยา 

ในการศึกษาการผันแปรของตัวแปรภูมิอากาศ ได้ท้าการรวบรวมข้อมูลสถิติภูมิอากาศจากสถานี
ตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า  ดังแสดงรายละเอียดของการศึกษาใน
ภาคผนวก ข.-4  

อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีมีค่าผันแปรระหว่าง 25.58-27.43 องศาเซลเซียส โดยจังหวัดเลยมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยรายปีต่้าที่สุด ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีสูงที่สุด ส้าหรับอุณหภูมิต่้าสุด-สูงสุดราย
เดือน พบว่าจังหวัดเลยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนต่้าที่สุด (21.50 องศาเซลเซียส) ส่วนจังหวัดอ้านาจเจริญมี
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงที่สุด (30.50 องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปีมีค่าผันแปรระหว่าง 71.32-79.75 เปอร์เซ็นต์  โดยจังหวัดอุดรธานี
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปีต่้าที่สุด ส่วนจังหวัดเลยมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปีสูงที่สุด 

ความเร็วลมเฉลี่ยรายปีมีค่าผันแปรระหว่าง 1.42-6.36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยจังหวัดสกลนคร
มีความเร็วลมเฉลี่ยรายปีต่้าที่สุด ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมีความเร็วลมเฉลี่ยรายปีสูงที่สุด 

ปริมาณการระเหยจากถาดเฉลี่ยรายปีมีค่าผันแปรระหว่าง 1,296.50-1,675.60 มิลลิเมตร โดย
จังหวัดสกลนครมีปริมาณการระเหยจากถาดเฉลี่ยรายปีต่้าที่สุด ส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภูมีปริมาณการ
ระเหยจากถาดเฉลี่ยรายปีสูงที่สุด 
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3.2.2 อุทกวิทยา 

(1) ปริมาณฝน  

ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 1 ,682.41 มม. ซึ่งมีค่าสูง
กว่าปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยของประเทศไทย 1 ,467 มม. และสูงกว่าปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,384 มม. (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า, พ.ศ.2565) ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยใน
พ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน-น้้าสาน และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าเลย มีค่าต่้ากว่าฝนเฉลี่ยค่อนข้างมาก คือ
มีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 1,201.05-1,286.44 มิลลิเมตร ส่วนในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ีเหลือ มีค่าปริมาณฝน
เฉลี่ยระหว่าง 1,503.58-2,373.59 มิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มลุ่มน้้า
สาขาห้วยเป-ห้วยหนิง กลุ่มลุ่มน้้าสาแม่น้้าสงคราม และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยทวย บริเวณจังหวัดหนองคาย 
บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม ที่มีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์สูงมาก ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง -น้้าสวย 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวง บริเวณจังหวัดอุดรธานี และหนองบัวล้าภู และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยบางทราย-
ห้วยมุก บริเวณจังหวัดมุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี จะมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยและ
ยังคงสูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยของประเทศ  ดังแสดงปริมาณฝนของกลุ่มลุ่มน้้าสาขาต่าง ๆ ได้ในตารางที่ 

3-1 และรายละเอียดของการศึกษาแสดงในภาคผนวก ข.-4 

ตารางท่ี 3-1 ปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขา 
ฝนรายปีเฉลี่ย 

(มม.) 
ฝนเฉลี่ยปีน้้าน้อย  
(พ.ศ. 2541) (มม.) 

ฝนเฉลี่ยปีน้้ามาก  
(พ.ศ. 2554) (มม.) 

1. น้้าหมัน-น้้าสาน 1,201.05 1,135.65 1,449.79 

2. แม่น้้าเลย 1,286.44 1,073.12 1,709.09 

3. น้้าโมง-น้้าสวย 1,550.74 1,071.09 2,182.42 
4. ห้วยหลวง 1,503.58 1,147.94 1,845.65 

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง 2,373.59 1,879.48 2,834.68 
6. แม่น้้าสงคราม 1,955.95 1,443.44 2,475.39 

7. ห้วยทวย 1,864.33 1,386.16 2,435.54 

8. น้้าพุง-น้้าก่้า 1,671.71 1,135.38 2,244.89 
9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก 1,572.94 1,408.98 2,200.94 

ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 1,682.41 1,297.91 2,158.71 
ที่มา : ที่ปรึกษา, 2564 
 
 
 
 



สภาพปัจจุบันพ้ืนท่ีลุ่มน้้าโขงตะวนัออกเฉียงเหนือ  ส่วนท่ี 3-3 

(2) ปริมาณน้้าท่า 

ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการให้น้้าเฉลี่ยต่อปี 15.14 ลิตร/วินาที/ตร.กม. 

(ตารางที่ 3-2) โดยมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาตั้งแต่ 6.26-28.72 ลิตร/วินาที/ตร.กม. 
โดยปกติการเกิดน้้าท่าจะขึ้นอยู่กับปริมาณฝน ความลาดชัน และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ใน
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน-น้้าสาน และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าเลย บริเวณจังหวัดเลย และกลุ่มลุ่มน้้าสาขา
ห้วยทวย กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าพุง-น้้าก่้า และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุก บริเวณจังหวัดนครพนม 
มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี มีอัตราการใช้น้้าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 14.11 -16.56 ลิตร/
วินาที/ตร.กม. โดยบริเวณจังหวัดเลยที่ถึงแม้จะมีปริมาณฝนน้อย (1 ,201.05-1,286.44 มิลลิเมตร) แต่มี
ความลาดชันสูง และการปลูกพืชเป็นไม้ยืนต้นและพืชไร่ในพ้ืนที่ลาดชันเป็นส่วนใหญ่ จึงท้าให้เกิดน้้าท่าอยู่
ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่
ถึงแม้จะเป็นที่ราบปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ แต่มีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (1 ,572.94-1,864.33 
มิลลิเมตร) จึงท้าให้เกิดน้้าท่าในเกณฑ์ปานกลางเช่นเดียวกัน 

ส้าหรับบริเวณกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง-น้้าสวย และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวง บริเวณจังหวัด
อุดรธานี หนองบัวล้าภู และหนองคาย ที่ถึงแม้จะมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่มีพ้ืนที่ชลประทาน
และสถานีสูบน้้าเป็นจ้านวนมาก รวมถึงปริมาณน้้าท่าส่วนหนึ่งถูกควบคุมโดยอ่างเก็บน้้า จึงท้าให้เกิดน้้าท่า
ในเกณฑ์ต่้าโดยเฉพาะในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวง ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิง และกลุ่มลุ่มน้้า
ส าขาแม่น้้ า ส งคราม  บริ เ วณจั งหวั ดบึ งกาฬ และสกลนคร  เป็ น พ้ืนที่ ที่ มี ฝน เฉลี่ ยสู ง ม าก  
จึงเป็นสาเหตุหลักท่ีท้าให้เกิดน้้าท่าในเกณฑ์สูง ดังแสดงรายละเอียดของการศึกษาในภาคผนวก ข.-4 

ตารางท่ี 3-2 ปริมาณน้้าท่าในพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขา 
ปริมาณน้้าท่า (ล้าน ลบ.ม.) อัตราการให้น้้าเฉลี่ยต่อปี 

(ลิตร/วินาที/ตร.กม.) ฤดูฝน ร้อยละ ฤดูแล้ง ร้อยละ รายป ี

1. น้้าหมัน-น้้าสาน 1,268.83 87.22 185.96 12.78 1,454.79 15.45 

2. แม่น้้าเลย 1,708.28 91.54 157.84 8.46 1,866.12 14.97 

3. น้้าโมง-น้้าสวย 2,437.52 92.14 208.01 7.86 2,645.53 11.28 

4. ห้วยหลวง 751.57 91.87 66.49 8.13 818.0658 6.26 

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง 1,683.92 77.86 478.82 22.14 2,162.74 28.72 

6. แม่น้้าสงคราม 7,712.83 90.96 766.52 9.04 8,479.35 20.46 

7. ห้วยทวย 884.58 95.21 44.54 4.79 929.124 15.22 

8. น้้าพุง-น้้าก่้า 1,470.82 93.47 102.79 6.53 1,573.60 14.11 

9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก 3,771.96 94.54 217.86 5.46 3,989.81 16.56 

ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

21,690.32 90.68 2,228.82 9.32 23,919.14 16.08 

ที่มา : ที่ปรึกษา, 2564 
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3.2.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(1) ทรัพยากรดิน 

ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ 47,165.08 ตร.กม. ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน 35 กลุ่ม
ชุดดิน (รายละเอียดดังภาคผนวก ข.-5) โดยกลุ่มชุดดินที่ครอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุด คือกลุ่มชุดดินที่ 49 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 11,1298.27 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 23.95 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า พบมากในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา
แม่น้้าสงครามบริเวณจังหวัดบึงกาฬ สกลนคร และนครพนม ในส่วนของกลุ่มชุดดินที่ 62 หรือ กลุ่มชุดดิน
ที่เป็นภูเขาลาดชัน พ้ืนที่ 8,085.71 ตร.กม. (ร้อยละ 17.14 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า) พบมากในพ้ืนที่ตอนบนของ
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน-น้้าสาน แม่น้้าเลย และน้้าโมง-น้้าสวย บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวล้าภู และ
อุดรธานี ส้าหรับปัญหาดินเค็มที่พบในระดับที่ไม่สามารถท้าการเพาะปลูกพืชได้ (คราบเกลือบนผิวดิน
มากกว่า 10% ของพ้ืนที่) มีพ้ืนที่ทั้งลุ่มน้้าประมาณ 26.24 ตร.กม. ส่วนใหญ่พบในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา
แม่น้้าสงครามประมาณร้อยละ 84.68 ของพ้ืนที่ดินเค็มทั้งหมด หรือมีพ้ืนที่ประมาณ 22.22 ตร.กม. 
ปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่ที่พบปัญหาดินเค็มมีการท้านาเกลือสินเธาว์ แหล่งท้านาเกลือที่ส้าคัญได้แก่ บริเวณ
ต้าบลบ้านดุง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และบริเวณบ้านหนองกวั่ง ต้าบลหนองกวั่ง อ้าเภอบ้านม่วง 
จังหวัดสกลนคร 

(2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2562) พบว่าการใช้
ประโยชน์ที่ดินหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นได้แก่ พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่แหล่งน้้า และพ้ืนที่เกษตรกรรม 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.52, 17.17 และ 10.16 ตามล้าดับ ส่วนที่ลดลงได้แก่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ลดลงร้อยละ 27.33  และ

พ้ืนที่ป่าไม้ ลดลงร้อยละ 21.54 ดังแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในตารางที่ 3-3 

ตารางท่ี 3-3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2562)   

กลุ่มลุ่มน้้าสาขา 

การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่ิน พ.ศ.2552-2562 (เพิ่ม + ลด -) 

พื้นที่เกษตร พื้นที่ป่าไม ้ พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่แหล่งน้้า 

พื้นที่ (ตร.
กม.) 

ร้อยละ พื้นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

1. น้้าหมัน-น้้าสาน 170.85 12.95 -180.29 -11.81 -6.83 -11.12 10.13 16.62 6.14 36.08 

2. แม่น้้าเลย 84.97 3.48 -108.38 -8.93 -12.96 -13.82 25.42 17.11 10.95 20.76 

3. น้้าโมง-น้้าสวย 470.67 10.05 -427.87 -24.16 -13.12 -31.74 53.10 16.51 37.22 15.23 

4. ห้วยหลวง 228.15 9.02 -149.87 -23.02 -138.32 -30.55 41.74 12.92 18.30 9.58 

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง 27.03 1.64 -18.14 -6.43 -60.86 -31.95 23.49 23.83 28.48 17.09 

6. แม่น้้าสงคราม 886.28 10.25 -606.81 -28.86 -437.57 -35.69 71.07 12.42 87.03 15.18 

7. ห้วยทวย 80.11 6.40 -180.52 -38.84 14.23 30.06 48.08 50.10 38.10 50.59 

8. น้้าพุง-น้้าก่้า 92.66 4.91 -182.29 -16.55 20.59 15.85 30.81 13.82 38.23 19.63 

9. ห้ วยบางทราย- 
ห้วยมุก 

805.96 22.34 -770.03 -25.25 -120.62 -20.75 60.68 25.73 24.01 14.61 
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ตารางท่ี 3-3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2562)   

กลุ่มลุ่มน้้าสาขา 

การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่ิน พ.ศ.2552-2562 (เพิ่ม + ลด -) 

พื้นที่เกษตร พื้นที่ป่าไม ้ พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่แหล่งน้้า 

พื้นที่ (ตร.
กม.) 

ร้อยละ พื้นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2,846.68 10.16 -2,624.20 -21.54 -875.46 -27.33 364.52 17.52 288.46 17.17 

ที่มา : ที่ปรึกษา, 2564 

3.2.4 ทรัพยากรป่าไม้ 

ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนรุกขชาติ และพ้ืนที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติ เท่ากับ 
5,209.59 ตร.กม. หรือคิดเป็น 3 ,255,993.08 ไร่ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 11.05 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีพ้ืนที่ทั้งหมด เท่ากับ 21 ,160.43 ตร.กม. หรือคิดเป็น 
13,255,268.75 ไร่ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 44.86 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพ้ืนที่คงสภาพ
ป่าไม้กระจายอยู่ตามกลุ่มลุ่มน้้าสาขา ซึ่งพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่คงสภาพป่ามากท่ีสุดได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยบาง
ทราย-ห้วยมุก บริเวณจังหวัดมุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี (ร้อยละ 4.83) รองลงมา ได้แก่ 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามบริเวณจังหวัดสกลนครและบึงกาฬ (ร้อยละ 2.94) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้า
หมนั-น้้าสานบริเวณจังหวัดเลย (ร้อยละ 2.68)  (รายละเอียดดังภาคผนวก ข.-6) 

3.2.5 อุทกธรณีวิทยา 

 ลักษณะอุทกธรณีวิทยา พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยชั้นหินให้น้้า 24 
ประเภท (รายละเอียดในภาคผนวก ข-9) โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นชั้นหินให้น้้าหินชุดมหาสารคาม (Ms)    
ร้อยละ 36.46 (พ้ืนที่ 17,194.48 ตร.กม.) ความลึกของชั้นน้้าบาดาลประมาณ 10-30 เมตร ปริมาณน้้า
โดยเฉลี่ย 6-10 ลบ.ม./ชม. บางแห่งอาจมากถึง 50 ลบ.ม./ชม. พบมากบริเวณในลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงคราม
บริเวณจังหวัดสกลนคร รองลงมาคือชั้นหินให้น้้าหินชุดภูทอก/หินชุดมหาสารคาม (KTpt/Ms) ร้อยละ 
10.14 (พ้ืนที่ 4,780.91 ตร.กม.) การพัฒนาน้้าบาดาลควรพัฒนาที่ความลึกประมาณ 20-40 เมตร ถ้าลึก
มากกว่านี้โอกาสที่จะได้น้้าเค็มมีสูง น้้าบาดาลมักพบตามรอยแตกของชั้นหิน ปริมาณน้้าโดยเฉลี่ย 2 -10 
ลบ.ม./ชม. บางพ้ืนที่มีปริมาณน้้าน้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. ขณะที่บางพ้ืนที่มีปริมาณน้้า 10-20 ลบ.ม./ชม. 
หรือมากกว่า 20 ลบ.ม./ชม. พบมากในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงคราม และห้วยเป -ห้วยหนิง บริเวณ
จังหวัดสกลนคร บึงกาฬ และนครพนม 
 ศักยภาพน้้าบาดาล จากแผนที่อุทกธรณีวิทยารายจังหวัด มาตราส่วน 1:100,000 ของ กรม
ทรัพยากรน้้าบาดาล ปี พ.ศ. 2562 พบว่า พ้ืนที่ที่มีความสามารถในการให้น้้าของชั้นหินให้น้้าน้อยกว่า 2 
ลบ.ม./ชม. (ปริมาณน้้าบาดาลน้อย) คิดเป็นพ้ืนที่ 16,982.50 ตร.กม. หรือร้อยละ 36.00 ของพ้ืนที่   ลุ่ม
น้้า และพ้ืนที่ที่มีการให้น้้าปานกลางถึงสูงคิดเป็นร้อยละ 62.68 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า หรือมีพ้ืนที่ 29,561.9     
ตร.กม. และพ้ืนที่แหล่งน้้า 620.68 ตร.กม. หรือร้อยละ 1.32 ทั้งนี้มีพ้ืนที่ที่คุณภาพน้้าบาดาลเหมาะสม
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ส้าหรับการน้ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคบริโภค (TDS < 500 ppm) เท่ากับ 42,209.40 ตร.กม.หรือ
ร้อยละ 89.49 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า ส้าหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพน้้าบาลที่จะสามารถพัฒนาน้ามาใช้เพ่ือการเกษตร
ได้ (ปริมาณการให้น้้ามากกว่า 10 ลบ.ม./ชม.) เท่ากับ 6,721.05 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 14.25 ของพ้ืนที่
ลุ่มน้้า ส่วนมากอยู่ในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงคราม และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าเลย ดังแสดงสรุปผล
การวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 3-4 
 

ตารางท่ี 3-4 ศักยภาพน้้าบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขา 

ผลการวิเคราะห ์

แอ่งน้้า
บาดาล 

ศักยภาพน้้า
บาดาลเฉลี่ย 
(ลบ.ม./ชม.) 

ความลึกบ่อ
บาดาลเฉลี่ย 

(ม.) 

พื้นที่ที่มีศักยภาพน้้าบาดาลเพื่อ
การเกษตร 60 ไร่/บ่อ  (การให้น้้า 

10 ลบ.ม./ชม.) (ตร.กม.) 

พื้นที่ศักยภาพน้้าบาดาล
เพื่อการอุปโภคบริโภค 
( TDS < 500 ppm ) 

1. น้้าหมัน-น้้าสาน 
แอ่งเลย 

<2 10-30 19.13 2,971.56 

2. แม่น้้าเลย <2 30-60 1,519.02 3,923.73 

3. น้้าโมง-น้้าสวย 

แอ่งอุดรธาน-ี
สกลนคร 

 

<2 10-40 1,122.59 6,512.52 

4. ห้วยหลวง 2-10 20-40 372.74 3,282.09 

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง 2-10 10-30 215.55 2,323.56 

6. แม่น้้าสงคราม 2-10 10-30 1,614.57 11,053.88 

7. ห้วยทวย 2-10 10-30 581.39 1,723.63 

8. น้้าพุง-น้้าก่้า 2-10 10-30 1,023.59 2,940.09 

9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก 2-10 20-30 255.47 7,586.34 

ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ    6,724.05 42,317.40 

ที่มา: ที่ปรึกษา, 2564 

3.2.6 คุณภาพน้้า 

(1) คุณภาพน้้าผิวดิน  จากการศึกษาและทบทวนจากกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ. 2558-
2563 (http://iwis.pcd.go.th) (กรมควบคุมมลพิษ ., 2563) และจากรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ้าปี (พ.ศ. 2559-2563) โดยส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 และภาคที่ 12 ส้านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9. และภาคที่ 12., 2563). และรายงานโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้้าในแม่น้้าโขงสายประธาน (2563) 
(ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ., 2563). สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพน้้าในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมี
แนวโน้มที่ดีข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 และอยู่ในเกณฑ์ประเภทที่ 3 (พอใช้) ถึงประเภทที่ 2 (ดี) ยกเว้น
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน-น้้าสาน, กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวง และ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยเป–ห้วยหนิง ที่มี
แนวโน้มเสื่อมโทรมลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2563 ดังแสดงคุณภาพน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ใน ปี 2563 ในรูปที่ 2.2-15 (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข.-10)  

ส้าหรับล้าน้้ าที่มีปัญหาคุณภาพน้้าส่วนใหญ่จะอยู่ ใกล้กับชุมชน และพ้ืนที่ท้า
เกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมี ได้แก่ ห้วยหมัน ห้วยสาน แม่น้้าเลย ในจังหวัดเลย น้้าสวยในจังหวัด
หนองคาย ห้วยหลวงในจังหวัดอุดรธานี และแม่น้้าโขงในเขตจังหวัดเลยจนถึงจุดบรรจบแม่น้้าสงครามที่
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จังหวัดนครพนม ในด้านแหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่ หนองหาร บึงโขงหลงและกุดทิง พบว่าส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ด ี

(2) คุณภาพน้้าใต้ดิน ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีแอ่งน้้าบาดาล 2 แอ่ง ได้แก่ แอ่งเลย 
และแอ่งอุดรธานี-สกลนคร โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน-น้้าสานและกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าเลยอยู่แอ่งเลย 
ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาอ่ืนๆ อยู่ในอุดรธานี-สกลนครทั้งหมด รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

แอ่งอุดรธานี-สกลนครมีศักยภาพน้้าบาดาลดีกว่าแอ่งเลย โดยเฉลี่ยแล้วให้น้้าได้มากกว่า 
20 ลบ.ม./ชม. ในขณะที่แอ่งเลยให้น้้าได้ 10-20 ลบ.ม./ชม. ความลึกบ่อบาดาลเฉลี่ยแล้วว่าส่วนใหญ่มี
ความลึกไม่เกิน 30 ม. ส้าหรับศักยภาพน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรคือพ้ืนที่ที่ให้น้้าบาดาลได้มากกว่า 10 ลบ.
ม./ชม. โดยพ้ืนที่ 60 ไร่ สามารถขุดได้เพียง 1 บ่อ จึงจะไม่ท้าให้ระดับน้้าบาดาลดลลง (ที่มาจากส้านั ก
พัฒนาน้้าบาดาล กรมทรัพยากรน้้าบาดาล) ซึ่งพบว่าบริเวณจังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มี
พ้ืนที่ที่สามารถให้น้้าบาดาลเพ่ือการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ดีประมาณ 49%-95% ของพ้ืนที่ ในขณะที่กลุ่มลุ่ม
น้้าน้้าหมัน-น้้าสาน บริเวณจังหวัดเลย และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุก บริเวณจังหวัด
มุกดาหารและอ้านาจเจริญ มีพ้ืนที่ที่สามารถให้น้้าบาดาลเพ่ือการเกษตรอยู่ในเกณฑ์น้อย ส่วนศักยภาพน้้า
บาดาลในด้านคุณภาพนั้นถือได้ว่าโดยภาพรวมแล้วมีความเหมาะสมสามารถน้าไปใช้เพ่ือการเกษตรได้เป็น
อย่างดี ในด้านศักยภาพน้้าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคคือพ้ืนที่ที่ให้น้้าบาดาลได้มากกว่า 2 ลบ.ม./ชม. 
ซึ่งพบว่าพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือสามารถให้น้้าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคได้
อยู่ในเกณฑ์ดีประมาณ 56%-95% ของพ้ืนที่ และมีคุณภาพที่เหมาะสมกับการอุปโภคบริโภค (TDS < 
500 ส่วนในล้านส่วน) (รายละเอียดดังภาคผนวก ข.-11) 

3.3 ด้านเศรษฐกิจสังคม 

3.3.1 ประชากร 

พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรทั้งสิ้น 5 ,283,016 คน จ้านวนครัวเรือน 
1,842,810 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามในเขต
จังหวัดสกลนคร บึงกาฬ และนครพนม มีประชากรสูงที่สุด 1,534,468 คน คิดเป็นร้อยละ 29.05 ของ
จ้านวนประชากรในพ้ืนที่ลุ่มน้้า รองลงมาคือ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง-น้้าสวยในเขตจังหวัดอุดรธานี 
หนองบัวล้าภู และหนองคาย และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวงในเขตจังหวัดอุดรธานี มีประชากรร้อยละ 
16.13 และ 14.61 ตามล้าดับ และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน-น้้าสานในเขตจังหวัดเลยมีประชากรน้อยที่สุด
เพียงร้อยละ 2.20 ของประชากรในพ้ืนที่ลุ่มน้้าเท่านั้น ในอนาคตข้างหน้าในปี พ.ศ. 2570 2575 และ 
2580 คาดว่าจะมีประชากรลดลงเท่ากับ 5,151,698 คน 5,011,286 คน และ 4,816,095 คน ตามล้าดับ 
รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข.-14 
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 การกระจายตัวของประชากร พบว่าประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 78.12 อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล 
และอาศัยในเขตเทศบาลร้อยละ 21.88 (1,156,113 คน) ทั้งกลุ่มลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความ
หนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 112 คน/ตร.กม. กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวงในเขตจังหวัดอุดรธานีมีความ
หนาแน่นของประชากรสูงสุดถึง 186 คน/ตร.กม. และความหนาแน่นน้อยสุดอยู่ในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้า
หมัน-น้้าสานในเขตจังหวัดเลย 39 คน/ตร.กม. รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข.-14 
 ครัวเรือนในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีจ้านวนทั้งสิ้น 1,842,810 ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของครัวเรือนประมาณ 20,670 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวประมาณ 16,916 บาท 
คิดเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวประมาณ 3,753 บาท 
ครัวเรือนเกษตรกรมีจ้านวน 778,915 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 42 ของจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด โดยกลุ่ม
ลุ่มน้้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุกในเขตจังหวัดมุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี มีสัดส่วน
ครัวเรือนเกษตรกรต่อครัวเรือนทั้งหมดสูงสุดร้อยละ 58 (ครัวเรือนเกษตรกร 119 ,216 ครัวเรือน) 
รองลงมาคือกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามในเขตจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ และนครพนม ร้อยละ 52 
(ครัวเรือนเกษตรกร 256 ,732 ครัวเรือน) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวงในเขตจังหวัดอุดรธานีและ
หนองคาย มีสัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรต่อครัวเรือนทั้งหมดน้อยที่สุดร้อยละ 26 (ครัวเรือนเกษตรกร 
76,279 ครัวเรือน) รายละะเอียดแสดงในภาคผนวก ข.-14 
 ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 7 ,281 ล้านบาท เป็นรายได้จากภาคการเกษตร 
4,134 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.78 และเป็นรายได้จากนอกภาคการเกษตร 3 ,147 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 43.22 เมื่อพิจารณารายได้ต่อเดือนของครัวเรือนเกษตรกรจากทั้งภาคการเกษตรและนอกภาค
การเกษตร พบว่า กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าเลยมีรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรต่อเดือนสูงที่สุดถึง 11 ,358 
บาทต่อเดือน และต่้าที่สุดในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าพุง-น้้าก่้าประมาณ 4,240 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข.-14 

3.3.2 การเกษตร 

 ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่เกษตรกรรม จ้านวน 19,291,495 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.44 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว จ้านวน 8,478,597 ไร่ (ร้อยละ 43.95) ผลผลิตเฉลี่ย 
405 กก./ไร่ รองลงมาเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกไม้ยืนต้น จ้านวน 5,835,936 ไร่ (ร้อยละ 30.25) ไม้ยืนต้นที่
ส้าคัญ ได้แก่ ยางพารา ผลผลิตเฉลี่ย  255 กก./ไร่  ไม้ยูคาลิปตัส ผลผลิตเฉลี่ย 9,293 กก./ไร่ และปาล์ม
น้้ามัน ผลผลิตเฉลี่ย  2,479 กก./ไร ่ พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ จ้านวน 4,586,699 ไร่ (รอ้ยละ 23.78) พืชไร่ที่ส้าคัญ 
ได้แก่  อ้อยโรงงาน ผลผลิตเฉลี่ย  8,719 กก./ไร่ มันส้าปะหลังโรงงาน ผลผลิตเฉลี่ย  2,993 กก./ไร่ และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตเฉลี่ย 757  กก./ไร่ ส้าหรับพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล 250,819 ไร่ (ร้อยละ 1.30)  ไม้
ผลที่ส้าคัญได้แก่ มะขาม ผลผลิตเฉลี่ย  380  กก./ไร่ กล้วยน้้าว้า ผลผลิตเฉลี่ย 2,391 กก./ไร่ และมะม่วง 
ผลผลิตเฉลี่ย 822 กก./ไร่ 
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 พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามในเขตจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ 
และนครพนม ร้อยละ 30.89 (5,959,401 ไร่) รองลงมาคือ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง-น้้าสวยในเขตจังหวัด
อุดรธานี หนองบัวล้าภู และหนองคาย ร้อยละ 16.69  (3 ,220,454 ไร่) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยบาง
ทราย-ห้วยมุกในเขตจังหวัดมุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี ร้อยละ 14.30 (2 ,758,434 ไร่) 
รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข.-16 

 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนทีเ่พาะปลูกพืชในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2562) มีการเพาะปลูกเพ่ิม

มากขึ้น ร้อยละ 10.16 ดังแสดงในรูปที่ 3-1 ที่แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เพาะปลูกพืช ซึ่งพบว่า 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นได้แก่ ไม้ยืนต้น พืชสวน และพืชไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 96.71 , 
48.40 และ 16.84 ตามล้าดับ ส่วนที่ลดลงได้แก่ พ้ืนที่เกษตรผสมผสาน  ไร่หมุนเวียน ไม้ผล และพ้ืนที่นา
ข้าว ลดลงร้อยละ 95.27, 82.27, 49.63 และ 14.16 ตามล้าดับ 

 

พื้นที่เกษตรกรรม 

 
 

ปี 2552  ปี 2562 

  ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน., 2562 

รูปที่ 3-1 กราฟการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกพืชปี 2552 และ 2562   

3.3.3 อุตสาหกรรม 

พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีโรงงานอุตสาหกรรม 2,560 โรง ส่วนใหญ่พบส่วนใหญ่พบ
ในเขตจังหวัดอุดรธานีและสกลนครของกลุ่มลุ่มน้้าห้วยหลวง ร้อยละ 23.90 (612 โรงงาน) รองลงมาคือ
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงคราม และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง-น้้าสวย ร้อยละ 20.82 (533 โรงงาน) และ 
18.90 (407 โรงงาน) ตามล้าดับ ประเภทอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อโลหะ (คอนกรีตผสมเสร็จ) กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ในการก่อสร้าง 
(ดูดทราย) กิจการเกี่ยวกับ เมล็ดพืช หรือหัวพืช (ท้ามันเส้น) และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (เงินลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท) เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้้าตาล
ทราย โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตยาง และโรงงานผลิตเอทานอล ส้าหรับทิศทางอุตสาหกรรมในอนาคต 
พบว่า อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการใช้ฐานการผลิตเป็นผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้ 
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาหาร และอาหารสัตว์ (อุดรธานี และอุบลราชธานี) 
อุตสาหกรรมยางพารา (หนองคาย และอุดรธานี) และอุตสาหกรรมเอทานอล (อุดรธานี) และการพัฒนา

0.112 ล้านไร่

9.877 ล้านไร่

3.926 ล้านไร่

2.967 ล้านไร่

0.498 ล้านไร่

0.019 ล้านไร่

0.021 ล้านไร่

0.050 ล้านไร่

0.042 ล้านไร่

เกษตรผสมผสาน

นาข้าว

พืชไร่

ไม้ยืนต้น

ไม้ผล

พืชสวน

ไร่หมุนเวียน

ทุ่งห ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลีย้งสัตว์

ส านที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
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นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายประกอบด้วย อุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลาย แปรรูปสินค้าเกษตร ผลิตวัสดุก่อสร้าง 
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมชายแดน ( อาทิ ร้านค้า
ปลอดภาษี คลังสินค้า ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เป็นต้น) ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร) ในอนาคต  ซึ่งพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย มุ่งเน้นให้เป็น
แหล่งการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว และศูนย์กลางโลจิสติกส์ พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
นครพนม เน้นเป็นพ้ืนที่ธุรกิจการค้าชายแดน พ้ืนที่บริการโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า และพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก  มุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมแปร
รูปทางการเกษตร และการค้าชายแดน 

3.3.4 ท่องเที่ยว 

 รูปแบบการท่องเที่ยวในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีอารยธรรมลุ่มน้้าโขง มีการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอยู่ในบางจุด และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
ประเทศสปป.ลาว โดยเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยสามารถแบ่งลักษณะการ
ท่องเที่ยวได้ดังนี ้
 1. กลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลัก ได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวล้าภู บึงกาฬ 
สกลนคร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี รูปแบบการท่องเที่ยวจะใช้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของพ้ืนที่
เป็นตัวน้า และการมีธรรมชาติเป็นตัวสนับสนุน จ้านวนนักท่องเที่ยวจึงไม่สูงมาก ยกเว้นจังหวัดเลยที่มี
แหล่งธรรมชาติที่สามารถดึงดูดได้มาก การเติบโตของนักท่องเที่ยวจึงไม่สูง สามารถใช้ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านน้้าที่มีอยู่แล้วรองรับได้ 
 2. กลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวไทย และมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศในจ้านวนที่มากพอสมควร 
ได้แก่ จังหวัดหนองคาย นครพนม และมุดาหาร รูปแบบการท่องเที่ยวจะคล้ายกับกลุ่มที่ 1. แต่จะเป็นไป
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแม่น้้าโขงและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ สปป.ลาว การเติบโตของนักท่องเที่ยวอยู่ใน
ลักษณะค่อนข้างสูง (เพ่ิมร้อยละ 5-10) แต่เมืองดังกล่าวอยู่ติดกับแม่น้้าโขงจึงไม่มีผลต่อการที่ต้องจัดการ
น้้าเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ 
 3. กลุ่มที่มีรูปแบบเฉพาะ คือ จังหวัดอุดรธานี ที่มีนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนจาก สปป.ลาว 
เข้ามาเป็นจ้านวนมาก ที่เป็นรูปแบบการเข้ามาใช้จ่ายซื้อสินค้า และพักผ่อนหย่อนใจ การใช้น้้าของ
เทศบาลนครอุดรธานีจึงมีนัยยะที่ต้องรักษาเพ่ือรองรับภาคบริการได้ ท้าให้อัตราการใช้น้้าต่อหัวประชากร
สูงกว่าเมืองทั่วไปค่อนข้างมาก 
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3.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.4.1 ระบบประปา 

ระบบประปาได้พิจารณาเป็น 2 ระบบคือ ระบบประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน โดยระบบ
ประปาภูมิภาคจะให้บริการในเขตชุมชนเมืองและเขตรอบเมือง ส้าหรับประปาหมู่บ้านจะให้บริการนอก
เขตพ้ืนที่บริการของประปาภูมิภาคหรือพ้ืนที่ชนบท 

ระบบประปาภูมิภาคหรือประปาเมือง   พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีบริการระบบ
ประปาครอบคลุมพ้ืนที่เขตเมืองจ้านวน 21 แห่ง มีก้าลังการผลิตรวม 482,405 ลบ.ม./ชม. มีจ้านวนผู้ใช้
น้้าจากประปาทั้งสิ้น 307,657 ราย ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข.-20 ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้้า
ต้นทุนจากล้าน้้าสายหลัก เช่น แม่น้้าโขง แม่น้้าสงคราม แหล่งน้้าธรรมชาติ เช่น หนองหาร บึงโขงหลง 
อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง เช่น เขื่อนน้้าอูน เขื่อนห้วยหลวง และบางแห่งมีการใช้น้้าจากบ่อ
บาดาล ส้าหรับประปาที่ใช้น้้าดิบจากอ่างเก็บน้้าขนาดกลางจะมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้้าดิบในช่วงฤดู
แล้งเนื่องมาจากปริมาณฝนที่ตกและการเกิดฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะในเขตบริการของการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน ที่มีการใช้น้้าดิบจากบ่อบาดาล และอ่างเก็บน้้าขนาดกลาง จะเห็นได้ว่า มี
ปริมาณน้้าผลิตและปริมาณน้้าผลิตจ่ายใกล้เคียงกันมากจนไม่เหลือเก็บ แสดงถึงแนวโน้มศักยภาพในการ
ผลิตน้้าประปาที่เริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในพ้ืนที่ 

ระบบประปาหมู่บ้าน จากการรวบรวมข้อมูลจาก กชช.2ค กรมพัฒนาชุมชน (กรมการพัฒนา
ชุมชน., 2565). พบว่าในปี 2562 พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีจ้านวนหมู่บ้านทั้งหมด 11,924 
หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่มีระบบประปา 11,533 หมู่บ้าน (ร้อยละ 96.72) หมู่บ้านที่มีระบบประปาแต่มี
ปัญหาน้้าไม่สะอาดจ้านวน 524หมู่บ้าน (ร้อยละ 4.54) โดยเฉพาะในเขตจังหวัดเลยมีหมู่บ้านที่มีปัญหาน้้า
ไม่สะอาดมากถึง 281 หมู่บ้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 53.62 ของจ้านวนหมู่บ้านที่มีปัญหาทั้งหมด  ดังแสดง
รายละเอียดในภาคผนวก ข.-20 โดยระบบประปาหมู่บ้านมีทั้งที่เป็นระบบประปาบาดาลและระบบ
ประปาผิวดิน แหล่งน้้าต้นทุนของประปาผิวดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งการใช้น้้าจาก
แม่น้้าโขงสายหลัก แม่น้้า ล้าน้้า และแหล่งน้้าธรรมชาติ แต่แหล่งน้้าต้นทุนที่เป็นแหล่งน้้าธรรมชาติ
โดยเฉพาะแหล่งน้้าขนาดเล็ก เช่น หนอง   บึง สระ มีความเสี่ยงสูงมากที่จะขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง 
เนื่องจากไม่มีความมั่นคงในการเก็บกักน้้า ปริมาณน้้าต้นทุนที่สามารถน้าไปใช้ได้ในฤดูแล้งจะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณฝนที่ตกในแต่ละปีและประสิทธิภาพในการ  เก็บกัก  

3.4.2 การพัฒนาแหล่งน้้าและชลประทาน 

(1) โครงการพัฒนาแหล่งน้้า โครงการพัฒนาแหล่งน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วย โครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก สูบน้้าด้วยไฟฟ้า และแก้มลิง มีจ้านวนทั้งสิ้น 
1,859 โครงการ มีพ้ืนที่ชลประทานทั้งสิ้น 2 ,423,765 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.56 เมื่อเทียบกับพ้ืนที่
เกษตรกรรมทั้งหมด  โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ ได้แก่ กลุ่มลุ่ มน้้าสาขาห้วย
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หลวง (เขื่อนห้วยหลวง) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงคราม (เขื่อนน้้าอูน) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าพุง -น้้าก่้า 
(เขื่อนน้้าพุง) โดยกลุ่มน้้าสาขาที่มีพ้ืนที่ชลประทานมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้า
สงครามในเขตจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ และนครพนม และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง-น้้าสวยในเขตจังหวัด
อุดรธานี และหนองคาย มีพ้ืนที่ชลประทาน 731 ,749 ไร่ และ 421,813 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.28 และ 
13.10 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้า ตามล้าดับ พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเป็นหลัก 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีพ้ืนที่ชลประทานน้อยที่สุด คือ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน-น้้าสานในเขตจังหวัดเลย มี
พ้ืนที่ชลประทาน 66,416 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.13 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้า เนื่องจากการ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นไปได้ยากจากข้อจ้ากัดของสภาพภูมิประเทศ รวมทั้ง
ปัจจัยทางด้านสังคม และ สิ่งแวดล้อม เช่น พ้ืนที่ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้น 1 พื้นที่
เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกยางพาราและพืชไร่ สามารถแสดงรายละเอียดพ้ืนที่เกษตรกรรมในเขตพ้ืนที่

ชลประทานในตารางที่ 3-5 

ตารางท่ี 3-5 ความจุเก็บกักของโครงการพัฒนาแหล่งน้้าและพื้นที่เกษตรกรรมในเขตพื้นที่
ชลประทาน 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขา 
ความจุเก็บกัก 
(ล้าน ลบ.ม..) 

พื้นที่เกษตรกรรม 
(ไร่) 

พื้นที่ในเขตชลประทาน (ไร่) 

ฤดูฝน1/  ฤดูแล้ง2/ 

1. น้้าหมัน-น้้าสาน 19.05 931,615 66,416 34,154 

2. แม่น้้าเลย 79.47 1,580,719 140,307 103,033 

3. น้้าโมง-น้้าสวย 114.09 3,220,454 421,813 348,504 

4. ห้วยหลวง 181.50 1,722,904 207,194 158,086 

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง 25.37 1,048,263 156,644 79,538 

6. แม่น้้าสงคราม 882.74 5,959,401 731,749 466,430 

7. ห้วยทวย 74.98 832,467 85,556 50,812 

8. น้้าพุง-น้้าก่้า 600.66 1,237,238 414,837 227,738 

9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก 203.83 2,758,434 199,249 120,232 

รวมลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 2,181.69 19,291,495 2,423,765 1,588,527 
ที่มา : ที่ปรึกษา, 2564 
หมายเหตุ :1/ พื้นที่ในฤดูฝน ได้แก่ พื้นที่ปลูกพืชฤดูฝนรวมกับพืขที่ปลูกตลอดปี 
 2/ พื้นที่ในฤดูแล้ง ได้แก่ พื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งรวมกับพืขที่ปลูกตลอดปี 

 (2) แหล่งน้้าธรรมชาติ  ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งน้้าธรรมชาติเป็นพ้ืนที่ประมาณ 
184,404 ไร่ คิดเป็นความจุเก็บกักรวม 1,009.47 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้
ประมาณ 534.78 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามในเขตจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ 
และนครพนม เป็นกลุ่มลุ่มน้้าที่มีแหล่งน้้าธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง -น้้าสวย
ในเขตจังหวัดอุดรธานี และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิงในเขตจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีพ้ืนที่แหล่งน้้า
ธรรมชาติประมาณ 72,107, 41,330 และ 32,180 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้้าที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้
ประมาณ 203.80, 104.75และ 99.77 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ โดยปริมาณน้้าที่เก็บกักในแหล่งน้้า
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ธรรมชาติที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้นี้ จะถูกน้าไปใช้ส้าหรับพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน โดยจะน้าไปใช้เสริม
ในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ส้าหรับผลการวิเคราะห์ปริมาณน้้าที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ของแหล่ง

น้้าธรรมชาติต่าง ๆ สรุปได้ดังตารางท่ี 3-6 

ตารางท่ี 3-6 ปริมาณน้้าเก็บกักในแหล่งน้้าธรรมชาติ 
 ปริมาณน้้าเก็บกักในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขา พื้นที ่ ความจุ ความจุที่สามาร น้ามาใช้ 
  (ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) ประโยชน์ได้ (ล้าน ลบ.ม.) 

1. น้้าหมัน - น้้าสาน 67 0.32 0.19 

2. แม่น้้าเลย 1,115 5.94 3.57 

3. น้้าโมง - น้้าสวย 32,180 176.61 104.75 

4. ห้วยหลวง 18,920 103.26 61.95 

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง 41,330 229.55 99.77 

6. แม่น้้าสงคราม 72,107 392.55 203.80 

7. ห้วยทวย 6,247 33.90 20.34 

8. น้้าพุง - น้้าก่้า 9,251 50.05 30.03 

9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 3,187 17.30 10.38 

รวมลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

184,404 1,009.47 534.78 

ที่มา : ที่ปรึกษา, 2564 

3.5 สรุปส านการณ์การใช้น้้าในพ้ืนที ่

 ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการน้้าของกิจกรรมการใช้น้้าต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 
ความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความต้องการน้้าเพ่ือการอุตสาหกรรม ความต้องการน้้าเพ่ือการ
ท่องเที่ยว ความต้องการน้้าเพ่ือการปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และความต้องการน้้าเ พ่ือการเพาะปลูก 
รายละเอียดการวิเคราะห์ความต้องการน้้าของกิจกรรมการใช้น้้าต่าง ๆ แสดงในภาคผนวก ข.-23 สรุปได้

ดังตารางที่ 3-7 
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ตารางที่ 3-7 ความต้องการน้้าของกิจกรรมการใช้น้้าต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ความต้องการน้้า (ล้าน ลบ.ม.) 

ประเภทของความต้องการน้้า ปัจจุบัน พ.ศ. 2565 อนาคต พ.ศ. 2580 

 ฤดูฝน ฤดูแล้ง รายปี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รายปี 

1. เพื่อการอุปโภคบริโภค       
    - ประปาเมืองหรือกปภ. 54.54 54.54 109.08 71.04 71.04 142.08 
    - ประปาหมู่บ้าน 13.68 13.67 27.35 27.30 27.30 54.60 

2. เพื่อการอุตสาหกรรม 24.43 24.43 48.86 52.40 52.40 104.80 

3. เพื่อการท่องเท่ียว 4.25 4.25 8.50 5.23 5.22 10.45 

4. เพื่อการปศุสัตว์และ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

15.01 46.12 61.13 11.74 74.85 86.59 

5. เพื่อการเพาะปลูก       

พื้นท่ีในเขตชลประทาน 1,291.59 850.85 2,142.44 1,291.59 850.85 2,142.44 

พื้นท่ีเกษตรน้้าฝน 5,221.55 1,401.04 6,622.59 5,221.55 1,401.04 6,622.59 

รวม 6,625.05 2,394.90 9,019.95 6,680.85 2,482.70 9,163.55 
ที่มา : ที่ปรึกษา, 2564 
 



ส่วนที่ 4
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพืน้ที่

ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนอื 
(พ.ศ. 2561-2580)
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ส่วนที่ 4 แผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) 
4.1 ความน้า 

ส่วนนี้ เป็นสาระส้าคัญของ“แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ าพื้นที่ลุ่มน้้า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580)” ซึ่งเป็นแผนในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ซึ่งจะท้า
หน้าที่ในการถ่ายทอด (Cascading) เป้าหมายของ “แผนแม่บทการบริหารจัดการน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580)” ของ สทนช. ทั้ง 6 ด้าน อันประกอบด้วย (1) ด้านการจัดการน้้าอุปโภค-บริโภค (2) ด้านการสร้าง 
ความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต (3) ด้านการจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย (4) ด้านการจัดการคุณภาพน้้า
และอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า (5) ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย
ของดิน และ (6) ด้านการบริหารจัดการ ให้มีความเป็นรูปธรรมชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทเฉพาะของ
ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้การน้าไปสู่การปฏิบัติเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
โดยสาระส้าคัญในส่วนนี้ ประกอบด้วย  

(1) วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ภาพอนาคตหรือสภาพพึงปรารถนาที่แผนหลักฯ ที่ต้องการบรรลุ
หรือต้องการไปให้ถึง โดยการก้าหนดวิสัยทัศน์ได้ด้าเนินการครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์จากบนลงล่าง 
(Top-down Process) โดยการทบทวนรวบรวมวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของแผนต่าง ๆ 
ในระดับชาติและแผนแม่บทการบริหารจัดการน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มาพิจารณาอย่างรอบคอบ 
รวมถึงการบูรณาการความคาดหวังหรือความต้องการจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดท้า SEA มาปรับแต่ง (Fine-tuned) วิสัยทัศน์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมซึ่งเป็นกระบวนการด้าเนินงานจากล่างขึ้นบน (Bottom-up Process) 
ท้าให้สามารถมั่นใจได้ว่าวิสัยทัศน์ที่จัดท้ามีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนที่อยู่เหนือกว่า (Macro 
Policies/Strategies)  และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง  ๆ  
ได้ อย่ า งสมดุล  โดยได้ก้ าหนดวิสั ยทัศน์ ของแผนหลั กฉบับนี้ ว่ า  “ทรัพยากรน้้ าลุ่ มน้้ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความม่ันคงอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” 
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(2) หมุดหมาย (Milestone) หมายถึง หลักชัยระหว่างทางที่ต้องไปให้ถึงหรือบรรลุถึงเพ่ือให้
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการในภาพรวม โดยแผนหลักฯ ฉบับนี้ได้ก้าหนดหมุดหมายที่จะต้องเดินทาง
ไปให้ถึง จ้านวน 4 หมุดหมาย ประกอบด้วย 

- หมุดหมายที่ 1: การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน้้า เพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้านน้้า มีการจัดสรรน้้า
อย่างเป็นธรรมให้กับภาคส่วนต่าง ๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการบรรเทาภัยด้านน้้า  

- หมุดหมายที่ 2: ความยั่งยืนของทรัพยากรน้้า เพ่ือให้มีกระบวนการ วิธีการ และการด้าเนินการ
ป้องกัน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูการให้บริการระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้าโดยการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้ใช้น้้าเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรน้้า 

- หมุดหมายที่ 3: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้า สภาพภูมิอากาศ 
และผลกระทบข้ามพรมแดน เพ่ือช่วยเหลือชุมชนที่อ่อนไหวเปราะบางให้มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ สามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ สามารถรับมือกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนของลุ่มน้้าโขงระหว่างประเทศต่อชุมชนฝั่งไทยที่
เสี่ยงและเปราะบาง 

- หมุดหมายที่ 4: การบริหารจัดการน้้า เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้้าแบบ
บูรณาการแบบครบวงจรตั้งแต่การจัดหาน้้า การจัดสรรน้้า การใช้ประโยชน์จากน้้า ตลอดจนการสร้าง
ความมั่นคงด้านน้้าอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมความเป็นสถาบันขององค์กรชุมชนและใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(Community Based Approach) ในการบริหารจัดการน้้าให้เกิดความม่ันคงได้อย่างยั่งยืน 

(3) ยุทธศาสตร์ (Strategy) หมายถึง วิธีการในการบรรลุถึงหมุดหมายที่ต้องการแต่ละหมุดหมาย
ด้วยวิธีคิดและวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดภายใต้ข้อจ้ากัดด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้แผนหลักนี้จะประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อน
หมุดหมายต่าง ๆ ทั้ง 4 หมุดหมาย รวมทั้งสิ้น 11 ยุทธศาสตร์ 

(4) เป้าหมาย (Goal) หมายถึง เป้าหมายในระดับผลลัพธ์ (Outcome) โดยจะแบ่งออกเป็น
เป้าหมายระยะ 5 ปี (ส่วนใหญ่เป็นผลลัพธ์ขั้นต้น หรือ Immediate Outcome) เป้าหมายระยะ 10 ปี 
(ส่ วน ใหญ่ เป็ นผลลั พธ์ ขั้ น กลา ง  หรื อ  Intermediate Outcome)  และ เป้ าหมายระยะ 15 ปี   
(ส่วนใหญ่เป็นผลลัพธ์ขั้นปลาย หรือ Final Outcome) 

(5) ตัวชี้วัด (Indicator) หมายถึง ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ที่แสดงหรือสะท้อนให้เห็นว่าผลจากการ
ด้าเนินการตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการได้น้าไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่ก้าหนดไว้ในเป้าหมายของ
แต่ละยุทธศาสตร์ 
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(6) สิ่งที่ต้องด้าเนินการ (Commitment) หมายถึง สิ่งที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยสิ่งที่ต้องด้าเนินการนี้จะท้าหน้าที่เป็นแนวทางในการออกแบบแผนงาน/
โครงการในการจัดท้าแผนปฏิบัติการทั้ง 3 ระยะต่อไป 

(7) ข้อแนะน้า (Guideline) หมายถึง ข้อแนะน้าในการด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนด
ไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบข้างต้นมีการท้างานท่ีสอดประสานกันดังรูปที่ 4-1 

 

 
รูปที่ 4-1 แผนที่การท้างานร่วมกันของแต่ละองค์ประกอบของแผนหลักฯ 

 

4.2 วิสัยทัศน์ของแผนหลักฯ 

ในกระบวนการการก้าหนดวิสัยทัศน์ของ “แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580)” ได้มีการยกร่างวิสัยทัศน์เบื้องต้นที่เกิดจากกระบวนการทบทวน
และวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นกระบวนการก้าหนดวิสัยทัศน์จากบนลงล่าง  
(Top-down Process) และได้จัดให้มีกระบวนการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Iterative) โดยการน้า
ความคาดหวังหรือความต้องการจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมมาปรับปรุงวิสัยทัศน์
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ให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ (Bottom-up Process) ให้ได้มากที่สุดแต่ยังคง
รักษาไว้ซึ่งความสอดคล้องกับนโยบายและแผนที่อยู่เหนือกว่า โดยแผนหลักฯฉบับนี้ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์  
การพัฒนาดังนี้ 

“ทรัพยากรน้้าลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” 

4.2.1 แนวคิดส้าคัญในการก้าหนดวิสัยทัศน์ 

แนวคิดส้าคัญในการก้าหนดวิสัยทัศน์ของแผนหลักฯ ฉบับนี้ คือ “การสร้างสรรค์แผนหลัก 
ในการบริหารจัดการลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นมากกว่าการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือบริหาร
จัดการลุ่มน้้า แต่เป็นโอกาสของประชาชนในลุ่มน้้าทุกคนในการสะท้อนบทบาทและความสามารถในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีส้าหรับอนาคตที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น” 

4.2.2 แนวทางในการก้าหนดวิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ที่ก้าหนดขึ้นนี้มีความสอดคล้องกับผลการก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาในกระบวนการ
จัดท้า SEA อย่างแนบแน่น จนอาจกล่าวได้ว่าวิสัยทัศน์ของแผนหลักฯ เกิดจากกระบวนการจัดท้า SEA 
นอกจากนี้แล้วในกระบวนการจัดท้าแผนหลักฯ ยังได้มีการน้าความคาดหวังที่เกิดจากกระบวนการ  
มีส่วนร่วมที่ได้รับทั้งจากกระบวนการจัดท้า SEA และกระบวนการจัดท้าแผนฯ มาพิจารณาวิเคราะห์และ
น้ามาใช้เป็นกรอบทิศทางในการก้าหนดหมุดหมายการพัฒนา (Milestones) และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(Strategies) ในกระบวนการจัดท้าแผนหลักฯ 

4.2.3 บทบาทของวิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ที่ก้าหนดขึ้นนี้จะถูกใช้เป็นจุดศูนย์กลางและเป็นทิศทางในการก้าหนดหมุดหมายการ
พัฒนา (Milestone) และ ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) ในแผนหลักฯ ฉบับนี้ และยุทธศาสตร์ที่
ก้าหนดขึ้นจะท้าหน้าที่เป็นเข็มทิศชี้น้าการออกแบบแผนงานและโครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการฯ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2571-2575) และแผนปฏิบัติการฯ ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2576-2580) เพ่ือน้าไปสู่การปฏิบัติต่อไป เพ่ือให้การด้าเนินการของ สทนช. และหน่วยงาน
พันธมิตรที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องกลมกลืนกัน และร่วมกันเดินทางไปสู่วิสัยทัศน์หรือฉากทัศน์ 
(Scenario) ที่พึงประสงคใ์นอนาคต ทั้งในแนวราบ (ความสอดคล้องในการด้าเนินการระดับกระทรวง กรม 
หรือ อปท. ที่เก่ียวข้อง) และในระดับแนวดิ่ง (ความสอดคล้องกลมกลืนกับ “แผนแม่บทการบริหารจัดการ
น้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)” ของ สทนช. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566-2570) และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)) 
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4.3 เ ส้ น ท า ง สู่ ค ว า ม ยั่ ง ยื น แ ล ะ มั่ น ค ง ข อ ง ท รั พ ย า ก ร น้้ า ลุ่ ม น้้ า โ ข ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แนวคิดส้าคัญในการก้าหนดเส้นทางการพัฒนา คือ “ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นต้นแบบ
ในการก้าวสู่ความม่ันคงของทรัพยากรน้้าส้าหรับอนาคตที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น” โดยเส้นทาง 
การพัฒนาลุ่มน้้าโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 4 หมุดหมาย (Milestones) หลัก คือ  

หมุดหมายที่ 1: การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน้้า เป็นหมุดหมายที่มุ่งตอบสนองแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี จ้านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านที่ 1: การจัดการน้้าอุปโภค 
บริโภค (2) ด้านที่ 2: การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต (3) ด้านที่ 3: การจัดการน้้าท่วมและ
อุทกภัย (4) ด้านที่ 4:  ด้านการจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า (5) ด้านที่ 5: การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน และ (6) ด้านที่ 6: การบริหารจัดการ รวมถึง
มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจัดท้า SEA คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ “การจัดหา
และจัดสรรน้้า” และเนื่องจากอาจสามารถกล่าวได้ว่าหมุดหมายนี้เป็นหมุดหมายที่มีความส้าคัญสูงสุดใน
แผนนี้และมีขอบเขตการด้าเนินงานกว้างขวางที่สุด ท้าให้จ้าเป็นต้องอาศัยยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายของหมุดหมายนี้มากถึง 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์การจัดการน้้าเพื่อสร้างสมดุลน้้าต้นทุนและการใช้ประโยชน์ 

2) ยุทธศาสตร์การจัดสรรน้้าให้กับผู้ใช้น้้าทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม 

3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

4) ยุทธศาสตร์การท้าให้ประชาชนเข้าถึงน้้าสะอาด เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในราคาที่จ่ายได้ และ 

5) ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง- อุทกภัย 

หมุดหมายที่ 2: ความยั่งยืนของทรัพยากรน้้า เป็นหมุดหมายที่มุ่งตอบสนองแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี จ้านวน 2 ด้าน คือ (1) ด้านที่ 4: การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์
ทรัพยากรน้้า และ (2) ด้านที่ 5: การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลาย
ของดิน รวมถึงมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจัดท้า SEA คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
“ความยั่งยืนของทรัพยากรน้้า” และ ประเด็นยุทธศาสตร์ “การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร
น้้าและสภาพภูมิอากาศ” หมุดหมายนี้ ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ คือ  

1) ยุทธศาสตร์ป้องกัน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ระบบนิเวศแหล่งน้้าส้าคัญ โดยการเสริมพลังให้กับ
องค์กรชุมชน 

2) ยุทธศาสตร์ป้องกัน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูระบบนิเวศแหล่งน้้า โดยอาศัยวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้า 
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หมุดหมายที่ 3: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้้า  สภาพภูมิอากาศ และ
ผลกระทบข้ามพรมแดน เป็นหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี 
จ้านวน 1 ด้าน คือ ด้านที่ 6: การบริหารจัดการ รวมถึงมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจาก
การจัดท้า SEA คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ “ความยั่งยืนของทรัพยากรน้้า” และ ประเด็นยุทธศาสตร์ “การ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้้าและสภาพภูมิอากาศ”  

อย่างไรก็ตาม การป้องกันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาของต่างประเทศ
ที่ใช้ประโยชน์จากล้าน้้าโขงหรือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นเรื่องที่ท้าได้ยากในทางปฏิบัติ 
ดังนั้น หมุดหมายนี้จะมุ่งให้ความส้าคัญกับเป้าหมายในการยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวของ
ชุมชนชาวไทยที่เปราะบางหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึง
ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายภายใต้หมุดหมายนี้ จ้านวน  2 ยุทธศาสตร์ คือ 

1) ยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของประชาชน 

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประสิทธิผลในการปฏิบัติตามข้อตกลงและความร่วมมือลุ่มน้้าระหว่าง
ประเทศ 

หมุดหมายที่ 4: การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (Governance & Institution) โดยข้อเท็จจริง
แล้วหมุดหมายนี้จะมีบทบาทส้าคัญในการส่งเสริมความส้าคัญของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
20 ปี จ้านวน 2 ด้าน คือ (1) ด้านที่ 2: การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต และ (2) ด้านที่ 6:   
การบริหารจัดการ ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่เกิดจาก SEA ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ (1) การจัดหาและจัดสรรน้้า (2) ความยั่งยืนของทรัพยากรน้้า 
(3) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้้าและสภาพภูมิอากาศ และ (4) การบริหารจัดการน้้า  

ทั้งนี้ เนื่องจากการบริหารจัดการที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงจะมีส่วนท้าให้การขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี และการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่
เป็นเจตนารมณ์หลักของการจัดท้า SEA สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลสูงภายใต้ข้อจ้ากัด
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ดังนั้น แผนหลักฯฉบับนี้ จึงได้ท้าการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยส้าคัญที่จะสามารถยกระดับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้เกิดความแข็งแกร่ง (Robustly) มั่นคง (Stability) และยั่งยืน 
(Sustainability) ได้ภายใต้อายุของแผนหลักฯฉบับนี้ คือ ภายในปี พ.ศ.2566-2580 จึงได้พิจารณาให้
ความส้าคัญกับกลุ่มผู้ใช้น้้าที่ได้รับการส่งเสริมอ้านาจจาก พ.ร.บ.ทรัพยากรน้้า พ.ศ.2561 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งประเทศและมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนในระดับชุมชน และเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้ใช้น้้าที่มีจ้านวนมากที่สุดและใช้น้้าเป็นสัดส่วนสูงสุด 
เป็น 3 แกนหลักท่ีจะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบทบาทและศักยภาพในการบริหารจัดการน้้า
ในระดับชุมชนท้องถิ่นให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลต่อท้าให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
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น้้าในภาพรวมของประเทศดีขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายของหมุด
หมายนี้จึงประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ส้าคัญ คือ 

1) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้้าในการบริหารจัดการน้้าแบบครบวงจรภายใต้
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร 

4.4 แผนท่ีการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์  

4.4.1 แผนที่การขับเคลื่อนระดับวิสัยทัศน์ 

ภาพอนาคตส้าหรับสถานการณ์ที่เป็นผลจากการพัฒนาเมื่อสิ้นสุด “แผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580)” คือ  

(1) สถานการณ์การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้้าให้กับกลุ่มผู้ใช้น้้ากลุ่มต่าง  ๆ ได้มีการ
ด้าเนินการอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน ทั้งในด้านขอบเขต
จ้านวนผู้ได้รับผลประโยชน์ และระดับผลประโยชน์  

(2) สถานการณ์ระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสถานการณ์ 
ความมั่นคงของทรัพยากรน้้าของลุ่มน้้าโขง  

(3) กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้้าและการเปลี่ยนแปลง
อ่ืน ๆ ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ได้โดยยังคงมีคุณภาพ
ชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีไม่ด้อยไปจากเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม และ 

(4) ระบบการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการที่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานรัฐ กรรมการลุ่มน้้า 
และกลุ่มผู้ใช้น้้ากลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานในการบริหารจัดการ 
(Community Based) 

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุสภาพพึงปรารถนาหลัก ๆ ทั้ง 4 สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น 
จ้าเป็นต้องมีการก้าหนดแผนที่เชิงยุทธศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงสอดคล้อง

ต้องกันของวิสัยทัศน์ หมุดหมาย และยุทธศาสตร์ดังรูปที่ 4-2 
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รูปที่ 4-2 แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของแผนหลักฯ 

 

4.4.2 แผนที่การขับเคลื่อนระดับหมุดหมาย 

1) แผนที่การขับเคลื่อนหมุดหมายที่ 1: การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน้้า 
อาจกล่าวได้ว่าหมุดหมายที่ 1 เป็นหมุดหมายหลักในการขับเคลื่อน “แผนหลักการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580)” ประกอบด้วย
เป้าหมายส้าคัญ จ้านวน 7 เป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ชุมชนท้องถิ่นมีความมั่นคงด้านน้้าอย่างยั่งยืน1  
(2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกักเก็บน้้าเพ่ือให้สามารถน้าน้้าท่ามาใช้ประโยชน์ใน
อัตราส่วนที่สูงขึ้น (3) อัตราส่วนหมู่บ้านที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตรในหน้าแล้งลดลงอย่างต่อเนื่อง (4) ผลิตภาพการใช้น้้าต่อหน่วยโดยรวม2 
และผลิตภาพน้้าต่อหน่วยในภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น (5) ชุมชนสามารถผลิตน้้าสะอาดส้าหรับการอุปโภค
บริโภคภายในชุมชนอย่างเพียงพอ และมีความยั่งยืนทั้งทั้งในด้านการผลิตและด้านการเงิน (6) ประชาชน
เข้าถึงน้้าสะอาด เพ่ือการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและครอบคลุม ในราคาที่ต่้ากว่าการซื้อน้้าเพ่ือการ

                                                           
1 ความมั่นคงทางน ้าเกี่ยวข้องกับการใช้ การพัฒนา การคุ้มครองทรัพยากรน ้าให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการป้องกัน
อันตรายที่เกี่ยวข้องกับน ้า (น ้าท่วมและภัยแล้ง) รวมถึงการส่งเสริมบทบาทของน ้าในการให้บริการผู้คนและการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
2 ผลิตภาพการใช้น ้า (Productivity) หมายถึง มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท) ที่เกิดจากการใช้น ้าหนึ่งหน่วย (ลบ.ม) โดยอาจ
วัดจากมูลค่าสินค้าหรือผลผลิตที่ได้หารด้วยปริมาณน ้าท่ีใช้ 
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บริโภคจากภายนอกชุมชน และ (7) ชุมชนสามารถรับมือกับปัญหาภัยแล้งและ/หรือปัญหาน้้าท่วมได้โดย
ไม่ได้รับความเสียหายหรือได้รับความเสียหายในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพหรือการใช้
ชีวิตปกติ  

 
 

รูปที่ 4-3 แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหมุดหมายท่ี 1: การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน้้า 
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายทั้ง 7 เป้าหมายหลักของหมุดหมายนี้ จ้าเป็นต้องก้าหนด

ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนจ้านวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การจัดการน้้าเพ่ือ
สร้างสมดุลน้้าต้นทุนและการใช้ประโยชน์ (2) ยุทธศาสตร์การจัดสรรน้้าให้กับผู้ใช้น้้าทุกกลุ่มอย่างเป็น
ธรรม (3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า (4) 
ยุทธศาสตร์การท้าให้ประชาชนเข้าถึงน้้าสะอาด เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในราคาที่จ่ายได้ และ (5) 
ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง-อุทกภัย 

2) แผนที่การขับเคลื่อนหมุดหมายที่ 2: ความย่ังยืนของทรัพยากรน้้า 
หมุดหมายที่ 2 ได้รับการออกแบบเพ่ือการป้องกัน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูการให้บริการ

ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้าโดยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้น้้า มีเป้าหมายที่จ้าเป็นต้อง
ด้าเนินการให้บรรลุภายใน ปี พ.ศ. 2580 จ้านวนทั้งสิ้น 2 เป้าหมาย ประกอบด้วย 

เป้าหมาย 1: พัฒนาให้ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีระบบนิเวศลุ่มน้้าที่มีความ
สมบูรณ์และสามารถให้บริการกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ขอบเขตของเป้าหมายนี้จะเกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองรักษาป่าต้นน้้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือรักษาคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าให้อยู่ในระดับที่สามารถ



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-10 

เอ้ือประโยชน์ให้กับประชาชนในการด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพให้มากที่สุด ตลอดจนการใช้
ประโยชน์เพ่ือการรักษาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์ และส่งเสริมให้เกิดแหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติ โดยอาศัยการขยายบทบาทของชุมชนซึ่งมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับทรัพยากรน้้าในทุกมิติ
ของการด้ารงชีวิต แต่ในช่วงที่ผ่านมา อาจจะยังเป็นการด้ารงบทบาทในการเป็นเพียง “ผู้ใช้น้้า” เป็นหลัก 
ให้กลายเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการรักษา คุ้มครองแหล่งก้าเนิดทรัพยากรน้้า คือ ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ 
เพ่ือให้ระบบนิเวศมีความยั่งยืนในการให้บริการชุมชนทั้งทรัพยากรน้้าและด้านอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
อาหาร ยารักษาโรค ทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นต้น 

เป้าหมาย 2: ชุมชนสามารถด้ารงรักษาวัฒนธรรม และประเพณีที่มีความเชื่อมโยงกับ
ลุ่มน้้าเอาไว้ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป้าหมายนี้จะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการด้ารงอยู่ของวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  คือ การน้าวัฒนธรรมประเพณีมาเป็น
เครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าผ่านการส่งเสริมจิตส้านึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้้าที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจ้าวันของสมาชิกในชุมชนอย่างแนบแน่น 

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเป้าหลักท่ีส้าคัญอย่างยิ่งทั้ง 2 เป้าหมาย จะสามารถบรรลุถึงได้ภายในปี 
พ.ศ. 2580 จ้าเป็นต้องมีการก้าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จ้านวน 2 
ยุทธศาสตร์ คือ  

1) ยุทธศาสตร์ป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูพื้นที่ระบบนิเวศแหล่งน้้าส้าคัญ โดยการ
เสริมพลังให้กับองค์กรชุมชน ด้วยการก้าหนดบทบาทขององค์กรชุมชนในการบริหารจัดการน้้าให้มีความ
ชัดเจน ปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือ และส่งเสริมบทบาทให้ชุมชนเป็นผู้คุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนที่ลุ่มน้้า การส่งเสริมความเป็นสถาบันขององค์กรชุมชน เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการด้ารงบทบาทการ
เป็นผู้คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้้าของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะด้านวิชาการ การปฏิบัติ และ
สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งเชิงสถาบันให้กับองค์กรชุมชนที่ท้าหน้าที่คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่ม
น้้าให้เกิดความต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 

2) ยุทธศาสตร์การป้องกัน คุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้้า โดยอาศัย
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้า โดยอาศัยการส่งเสริม สืบสาน วัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้าของชุมชนเพ่ือสร้างจิตส้านึกด้านการหวงแหนประเพณี
วัฒนธรรมและจะเชื่อมโยงไปสู่การหวงแหนความสมบูรณ์ของทรัพยากรน้้าให้มีความเข้มแข็งและสามารถ
ด้ารงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกในชุมชนจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
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รูปที่ 4-4 แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหมุดหมายท่ี 2: ความยั่งยืนของทรัพยากรน้้า 
 

3) แผนที่การขับเคลื่อนหมุดหมายที่ 3: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้้า 
สภาพภูมิอากาศ และผลกระทบข้ามพรมแดน  
หมุดหมายที่ 3 ได้รับการออกแบบเพ่ือส่งเสริมการปรับตัวของผู้ใช้น้้า ต่อปัญหาด้าน

ทรัพยากรน้้า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการให้บรรลุภายใน ปี พ.ศ. 2580 
จ้านวน 2 เป้าหมาย ประกอบด้วย  

เป้าหมาย 1: ชุมชนและกลุ่มประชาชนที่ เปราะบางสามารถปรับตัวรับมือกับ
ผลกระทบจากสถานการณ์น้้าจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไม่ส่งผลให้คุณภาพชีวิต 
ด้อยลง ในการขับเคลื่อนเป้าหมายนี้นั้น สทนช.จะเป็นแกนกลางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
น้้า และจะมีบทบาทสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการ
ปรับตัวของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อาทิ สนับสนุนกรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร  
ในการยกระดับผลผลิตของเกษตรกรหรือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้้าและ
คุณภาพดิน สนับสนุนกรมการค้าภายในและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการจัดหาตลาดส้าหรับ
ผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ รวมถึงสนับสนุนส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy 
Promotion Agency-DEPA) ในการส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการท้าการเกษตรกรรมและ
พัฒนาช่องทางการจัดจ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  
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เป้าหมาย 2: มีการปรึกษาหารือข้ามพรมแดน (Transboundary Consultation) 
ในกรณีที่แผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากล้าน้้าโขงของรัฐใดรัฐหนึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบข้าม
พรมแดน บทบาทในการขับเคลื่อนเป้าหมายนี้ของ สทนช. จะให้ความส้าคัญกับการศึกษาวิจัยและการ
ท้างานร่วมกับคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง (Mekong River Commission-MRC) ผ่านกรมทรัพยากรน้้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักฝ่ายไทย ในฐานะที่ สทนช .เป็น
เลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) ที่รับผิดชอบในการก้าหนดนโยบายและการ
ก้ากับดูแลการบริหารจัดการน้้าที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้น้้าในแม่น้้าโขงซึ่งเป็นแม่น้้านานาชาติ 
และจะพยายามผลักดันให้มีการปรึกษาหารือข้ามพรมแดนในกรณีที่การใช้น้้าโขงหรือการพัฒนาที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนของไทยในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเป้าหลักที่ส้าคัญอย่างยิ่งทั้ง 2 เป้าหมายจะสามารถบรรลุถึงได้ภายในปี  
พ.ศ.2580 จ้าเป็นต้องมีการก้าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จ้านวน 2 
ยุทธศาสตร์ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของประชาชน เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของประชาชน เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์น้้าที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบข้ามพรมแดนที่เกิดจาก
กระบวนการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยการปรับวิถีการประกอบอาชีพเพ่ิมเติม การปรับเปลี่ยนหาแหล่งน้้า
ต้นทุนส้ารอง การจัดท้าระบบและการเข้าถึงข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ของชุมชนต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการก้าหนดมาตรการรับมือกับผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือลุ่มน้้าระหว่างประเทศ 

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการผลักดันการปฏิบัติตามและการส่งเสริมประสิทธิผลของข้อตกลงความร่วมมือลุ่ม

น้้าระหว่างประเทศ เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนของลุ่มน้้าโขงระหว่างประเทศ ต่อชุมชนฝั่ง

ไทยที่เสี่ยงและเปราะบาง โดยผลักดันภาครัฐให้มีการประสานความร่วมมือและเจรจาปรึกษาหารือกับประเทศ

ที่ใช้แม่น้้าโขงร่วมกัน รวมทั้งการก้าหนดมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนประชาชน จากผลกระทบข้าม

พรมแดน โดยยุทธศาสตร์นี้จะมีขอบเขตการด้าเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 ปี คือ ช่วงปี พ.ศ. 2566-

2575 
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รูปที่ 4-5 แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหมุดหมายท่ี 3: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ

ทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้า สภาพภูมิอากาศ และผลกระทบข้ามพรมแดน 
 

4) แผนที่การขับเคลื่อนหมุดหมายที่ 4: การบริหารจัดการน้้า  
หมุดหมายที่ 4 ได้รับการออกแบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารจัดการน้้าแบบ 

บูรณาการ โดยก้าหนดเป้าหมายที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการให้บรรลุภายใน ปี พ.ศ. 2580 จ้านวนทั้งสิ้น 4 
เป้าหมาย ประกอบด้วย 

เป้าหมาย 1: องค์กรผู้ใช้น้้ามีความยั่งยืนในการด้ารงอยู่และมีบทบาทส้าคัญในการ
สร้างความม่ันคงด้านน้้าอย่างต่อเนื่อง เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการลุ่มน้้าทุกระดับ การสร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายความรู้ในการบริหาร
จัดการลุ่มน้้าของทุกภาคส่วน และการพัฒนา ปรับปรุง กลไกที่สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการ
ลุ่มน้้าอย่างบูรณาการ 

เป้าหมาย 2: เกษตรกรมีการใช้น้้าต่อหน่วยการผลิตลดลงต่อเนื่อง เป็นเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการลุ่มน้้าแบบบูรณาการผ่านกลไกกลุ่มเกษตรกรให้มี 
ความเข้มแข็งในด้านการเพ่ิมผลิตภาพการใช้น้้า ซึ่งจะเป็นปัจจัยส้าคัญในการรักษาเสถียรภาพและความ
มั่นคงด้านน้้าในอนาคตอันใกล้นี้ 

เป้าหมาย 3: เกษตรกรมีผลิตภาพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการลุ่มน้้าแบบบูรณาการผ่านกลไกกลุ่มเกษตรกรที่มี  
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ความเข้มแข็งด้านการผลิตโดยอาศัยวิธีการทางการเกษตรที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเพ่ิมจ้านวนและคุณภาพของผลผลิตโดยมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 

เป้าหมาย 4: เกษตรกรสามารถจ้าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน เป็นเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการลุ่มน้้าแบบบูรณาการผ่านกลไกกลุ่ม
เกษตรกรที่มีความเข้มแข็งด้านการตลาด เพ่ือให้เกษตรกรสามารถจ้าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นโดย
อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือลดบทบาทของพ่อค้าคนกลาง และขยายขอบเขต
กลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อผลผลิตของเกษตรกร 

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเป้าหลักที่ส้าคัญทั้ง 4 เป้าหมายจะสามารถบรรลุถึงได้ภายในปี  
พ.ศ.2580 จึงไดก้้าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จ้านวน 2 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้้าในการบริหารจัดการน้้าแบบ 
ครบวงจรภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้้าโดยการสนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น้้าขยายบทบาทให้ครอบคลุมการบริหาร
จัดการน้้าทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทรัพยากรน้้า โดยการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
รูปแบบ และแนวทางการบริหารจัดการ กลไกด้านการเงินและการระดมทุน และการส่งเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบสนองการจัดการทรัพยากรน้้าให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความรู้ในการ
บริหารจัดการลุ่มน้้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการ
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการลุ่มน้้าแบบบูรณาการผ่านกลไกกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง  
โดยด้าเนินการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการท้าเกษตร การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
การสนับสนุนเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่้าและเทคโนโลยีที่จ้าเป็น การพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร
และแพลตฟอร์มตลาดกลาง รวมทั้งการส่งเสริมการค้าออนไลน์ทั้งแบบ B2B3 และ B2C4 โดยการอบรบความรู้
และทักษะด้านการประกอบธุรกิจและทักษะด้านดิจิทัลให้กับเกษตรกร 

 

                                                           
3 Business-to-Business หรือ B2B เปน็ค้าเรียกในการท้าธุรกิจการค้าระหว่างหน่วยงานธุรกิจกับหนว่ยธุรกิจ ซ่ึงมักจะเป็นผู้ผลิตสินค้า โดยผู้
ซ้ือและผู้ขายเป็นหน่วยงานธุรกจิทั้งคู่ 
4 Business-to-Consumer หรือ B2C เป็นรูปแบบธุรกิจของการขายผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับลูกค้า ทา้ให้สามารถหลีกเลี่ยงผู้ค้าปลีกบุคคลที่
สาม ผู้ค้าส่งหรือพ่อค้าคนกลางอื่น ๆ และมักท้าให้ผู้ผลิตสามารถจ้าหนา่ยสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น 
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รูปที่ 4-6 แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหมุดหมายท่ี 4: การบริหารจัดการน้้า  

 

4.5 การน้าแผนท่ีการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

หมุดหมายที่ 1: การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน้้า 
ในการจัดหาและบรรเทาภัยด้านน้้าจะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าที่ขับเคลื่อนโดย

ท้องถิ่นและประชาชน โดยก้าหนดบทบาทให้หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาและให้การสนับสนุน 
ด้วยการน้าวิธีการบริหารจัดการน้้าแบบคลัสเตอร์ (Cluster) มาใช้ประโยชน์ในการสร้างสมดุลการใช้น้้า
ระหว่างพ้ืนที่/ ลุ่มน้้า ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพการใช้น้้าให้มีความคุ้มค่ามากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้
ท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดหาน้้าสะอาดให้กับครัวเรือนที่เป็นสมาชิกในชุมชนอย่างเพียงพอและในราคาที่
จ่ายได ้รวมถึงการเสริมพลังให้กับชุมชนในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหา
อุทกภัย โดยอาศัยกลไกท้องถิ่นและองค์กรชุมชนเป็นฐานในการรับมือ 

1.1 ยุทธศาสตร์การจัดการน้้าเพื่อสร้างสมดุลน้้าต้นทุนและการใช้ประโยชน์ 

มีจุดเน้นอยู่ที่การเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าที่ขับเคลื่อนโดยท้องถิ่นและประชาชน โดย 
หน่วยงานภาครัฐ รับผิดชอบด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรค การสนับสนุนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน 
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทางการเงิน ในรูปแบบที่สมาชิกในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบ
ด้านการเงิน 
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1.1.1 เป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

1. อปท. /ชุมชนสามารถบริหารจัดการเพ่ือกักเก็บน้้าได้โดยไม่ขัดกับระเบียบกฎหมาย 

2. มีแหล่งน้้าขนาดเล็กที่พัฒนาโดย อปท. /ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 

3. มีเจ้าภาพในการบริหารจัดการน้้าในระดับพ้ืนที่ 

4. ท้องถิ่น/ชุมชนช่วยกันก้ากับให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความประหยัดและโปร่งใส 

ตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการและการกักเก็บน้้า
โดย อปท. /ชุมชนได้รับการเพ่ิมเติม/ปรับปรุง/แก้ไข 

ด้าเนินการแล้วเสร็จและมีการ
ประกาศใช้ 

2. จ้านวนหมู่บ้านที่มีกลุ่ม/องค์กรชุมชนเป็นเจ้าภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าในหมู่บ้านแบบครบวงจร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจ้านวน
หมู่บ้านทั้งหมด 

3. จ้านวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนระยะยาวดอกเบี้ย
ต่้าเพ่ือใช้ลงทุนพัฒนาแหล่งน้้าและริเริ่มพัฒนาแหล่งน้้าระดับหมู่บ้าน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ้านวน
หมู่บ้านทั้งหมด 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 1-5  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกฎหมาย/กฎระเบียบให้เอ้ือต่อการ
ขับเคลื่อนการกักเก็บน้้าโดย อปท. และภาคประชาชน 

ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี 

2. สนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการ
แหล่งน้้าขนาดเล็กให้กับชุมชนท้องถิ่น 

เริ่มด้าเนินการตั้งแต่ปีแรกและควร
ด้าเนินการต่อเนื่องตลอดอายุแผน
หลักฯ 

3. สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ใช้น้้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
บริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืน 

เริ่มด้าเนินการตั้งแต่ปีแรกและควร
ด้าเนินการต่อเนื่องตลอดอายุแผน
หลักฯ 

4. สนับสนุนแหล่งเงินทุน (ดอกเบี้ยต่้า) หรือเงินช่วยเหลือที่ท้องถิ่น/
ชุมชนมีอ้านาจการตัดสินใจและรับผิดชอบต่อภาระผูกพัน/หนี้สิน 

เริ่ มด้ า เนิ นการในปี ที่  4 และ
ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นสุดอายุแผน
หลักฯ 

5. พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างด้านชลประทาน เป็นการด้าเนินงานในรูปแบบเดิม
โดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 
ซึ่งควรมีการด้าเนินการตั้งแต่ปีแรก
ของแผนฯ และให้แล้วเสร็จภายใน 
10 ปีโดยท้องถิ่นและชุมชนเข้ามา 
มีบทบาทในการด้าเนินการมากขึ้น 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-17 

1.1.2 เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2571-2575) 
 

1. ความครอบคลุมของแหล่งกักเก็บน้้าในระดับพ้ืนที่ (ต้าบล/หมู่บ้าน) เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. การใช้น้้ามีความคุ้มค่าและมีผลิตภาพต่อหน่วยสูงขึ้น 

3. มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าที่จัดสร้างขึ้นอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ 
 

ตัวชี้วัด ระยะ 10 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. หมู่บ้านที่มีแหล่งกักเก็บน้้าอยู่ในพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ้านวน
หมู่บ้านทั้งหมด 

2. มูลค่าผลผลิตที่เกิดจากการใช้น้้าต่อหน่วย เ พ่ิมขึ้ นไม่น้ อยกว่ าร้ อยละ  50 
ภายในปี พ.ศ. 2575 

3. แหล่งน้้าเดิมในหมู่บ้านที่มีการใช้งานเต็มศักยภาพตามที่ออกแบบ
ไว้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจ้านวน
แหล่งน้้าในหมู่บ้านทั้งหมด 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 6-10  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. สนับสนุนองค์ความรู้และเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่้าเพ่ือสนับสนุน
การก่อสร้างแหล่งน้้าขนาดเล็กในหมู่บ้านและระบบส่งน้้า 

มุ่งให้ความรู้กับองค์กรชุมชน/อปท.
ในการก่อสร้างแหล่งน้้าขนาดเล็กที่
มีศักยภาพรองรับความต้องการใช้
น้้าของสมาชิกในหมู่บ้าน รวมถึง
การแนะน้าแหล่งเงินทุนและการ
แนะน้าวิธีการขอทุนทั้งในรูปของ
เงินให้เปล่า (Grant) และเงินกู้ระยะ
ยาวดอกเบี้ยต่้า (Soft loan)  

2. สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพเพียงพอในการรองรับ
ความต้องการใช้น้้าของสมาชิกในหมู่บ้านโดยมีการบูรณาการ 
ภูมิปัญญาของชุมชนกับเทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่ 

หน่วยงานรัฐมีบทบาทเสริมในการ
สนับสนุนเทคนิคด้านวิศวกรรม
สมัยใหม่บนพ้ืนฐานภูมิปัญญา
เฉพาะถิ่นในชุมชน 

3. การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการเกษตรและแพลตฟอร์มด้าน
การตลาดเพ่ือเพ่ิมจ้านวนและคุณภาพผลผลิต รวมทั้งสนับสนุนให้
เกษตรกรเข้ามาใช้งานอย่างกว้างขวาง 

ควรด้าเนินงานร่วมกันระหว่าง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  แ ล ะ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-18 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 6-10  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

4. ส่งเสริมองค์กรจัดการน้้าในระดับหมู่บ้านให้มีความรู้และ
ทักษะในการกักเก็บน้้าและกระจายน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดบนพ้ืนฐานข้อตกลงที่มีลักษณะเฉพาะภายในชุมชน 

กรมชลประทานควรเข้ามามีบทบาทส้าคัญ
ในการถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้า
อย่างต่อเนื่อง 

 

1.1.3 เป้าหมายระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2576-2580) 

1. ชุมชนท้องถิ่นมีความมั่นคงด้านน้้าอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ระยะ 15 ปี (ร่าง) ค่าเป้าหมาย 

1. อัตราส่วนหมู่บ้านที่มีน้้ าใช้อย่างเพียงพอส้าหรับทุก
กิจกรรมตลอดทั้งปีต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปีเมื่อนับถอย
หลังกลับไปจากวันที่ท้าการประเมินผลและยังคงมีแนวโน้มที่
จะมีน้้าใช้อย่างเพียงพออย่างต่อเนื่องไปในอนาคต 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ้านวนหมู่บ้าน
ทั้งหมด 

2. อัตราส่วนหมู่บ้านที่องค์กรบริหารจัดการน้้าที่ด้าเนินการ
โดยชุมชนยังคงอยู่และสามารถบริหารจัดการน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อเนื่อง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ้านวนหมู่บ้าน
ทั้งหมด 

3. อัตราส่วนหมู่บ้านที่สามารถยกระดับผลิตภาพการใช้น้้า
เพ่ิมขึ้นจากช่วงก่อนการประกาศใช้แผนหลักฯ โดยเพ่ิมขึ้นจาก
เดิมมากกว่าร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ้านวนหมู่บ้าน
ทั้งหมด 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีที่ 11-15  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้น้้าอย่างประหยัดและ
เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวัน
และการประกอบอาชีพ 

สทนช .  ควรมี บทบาทหลั ก ในกา ร
ด้าเนินการโดยความร่วมมือของหน่วยงาน
ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และควรด้าเนินการ
ตั้ งแต่ปีแรกที่น้าแผนไปปฏิบัติจนถึ ง
สิ้นสุดอายุแผนฯ 

2. ส่งเสริมองค์กรบริหารจัดการน้้าระดับหมู่บ้านให้มีความ
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาเทคนิคการบริหารจัดการ และความ
เข้มแข็งด้านการเงิน 

สทนช. ควรเป็นแกนกลางในฐานะผู้ช่วย
ขององค์กรการบริหารจัดการน้้าระดับ
ชุมชน และควรเริ่มด้าเนินการตั้งแต่ปีแรก
ที่น้าแผนไปปฏิบัติจนถึงสิ้นสุดอายุแผนฯ 

 

 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-19 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 11-15  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

3. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน เพ่ือร่วมกันส่งเสริม 
ยกระดับผลิตภาพการใช้น้้าในมิติที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร
และสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

สทนช.  ควรเป็ นแกนกลางในฐานะ
หน่วยงานบูรณาการเพ่ือประสานความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการส่งเสริมความรู้และทักษะให้กับ
เกษตรกรและสมาชิกในชุมชน และควรเริ่ม
ด้าเนินการตั้งแต่ปีแรกที่น้าแผนไปปฏิบัติ
จนถึงสิ้นสุดอายุแผนฯ 

 

1.2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรน้้าให้กับผู้ใช้น้้าทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม 

มุ่งเน้นการกระจายการจัดสรรน้้าให้ทั่วถึงทั้งลุ่มน้้าโดยน้าเทคนิคการบริหารจัดการน้้าแบบ Cluster 
มาใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างสมดุลการใช้น้้าระหว่างพ้ืนที่/ลุ่มน้้าและส่งเสริมความยืดหยุ่นในการจัดสรรน้้า
รวมถึงการค้านึงถึง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ที่ได้ระบุว่าการจัดสรรน้้าของประเทศพึงค้านึงถึง 
น้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม 
การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และผู้ใช้น้้าแต่ละกลุ่มควรมีค่าใช้จ่าย 
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้น้้าและความสามารถ 
ในการจ่าย  

1.2.1 เป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

1. การบริหารจัดการน้้าแบบ Cluster มีความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. การบริหารจัดการน้้าแบบ Cluster สามารถด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (ร่าง) ค่าเป้าหมาย 

1. กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้า  กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการน้้าไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารจัดการน้้ าแบบ Cluster 
ภายใน 3 ปี 

2. กลไกการบริหารจัดการที่มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการน้้าข้ามลุ่มน้้าหรือข้ามเขตอ้านาจเชิงกฎหมาย (Cross-
cutting jurisdiction) 

มีการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการน้้าแบบ 
Cluster ภายในระยะ 5 ปี 

 

 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-20 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 1-5  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. การปรับปรุง/เพ่ิมเติมกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น้้าแบบ Cluster และการจัดท้าค้าแนะน้า (Guideline) ในการ
บริหารจัดการน้้าแบบ Cluster 

สทนช. ควรเป็นเจ้าภาพในการตรวจสอบ
ข้อจ้ากัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบ 
การขับเคลื่อนการปรับปรุงและจัดท้า
กฎระเบียบรวมถึงการจัดท้าค้าแนะน้าใน
การบริหารจัดการน้้าแบบ Cluster 

2. ขับเคลื่อนแนวคิดการบริหารจัดการน้้าแบบ Cluster เพ่ือ
สร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการน้้าที่ครอบคลุมระบบ
น้้ าทั้ งระบบและจัดตั้ งกลไกการบริหารจัดการที่ มี ขี ด
ความสามารถในการบริหารจัดการน้้าข้ามลุ่มน้้าหรือข้ามเขต
อ้านาจเชิงกฎหมาย (Cross-cutting jurisdiction) 

ควรมีการศึกษาแนวทางการด้าเนินการ
อย่างละเอียดในทุกมิติโดย สทนช. เป็นผู้
แนะน้าและก้ากับดูแลความเสี่ยงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เข้ มงวด โดยความร่ วมมื อของกรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรน้้ า กรม
ทรัพยากรน้้าบาดาล ส้านักงานนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และวางบทบาท
ให้  อปท. ที่ เกี่ ยวข้องในแต่ละพ้ืนที่มี
บทบาทในการจัดท้าระบบการเข้าถึงน้้า
ของเกษตรกรและประชาชนโดยอาจมี
มาตรการในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการ
จัดสรรน้้าเพ่ือชดเชยให้กับพื้นที่แหล่งต้น
น้้า 

 

1.2.2 เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2571-2575) 

1. การสูญเสียน้้าท่าส่วนเกินที่ไม่ถูกน้ามาใช้ประโยชน์ลดลง 

2. สถานการณ์การขาดแคลนน้้าในหน้าแล้งของชุมชนที่มีปริมาณน้้าต้นทุนน้อยลดลง 

ตัวชี้วัด ระยะ 10 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. อัตราส่วนน้้าที่สามารถกักเก็บได้เมื่อเทียบกับปริมาณน้้าท่า
ในปี พ.ศ. 2575 เทียบกับปี พ.ศ. 2570 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2. อัตราส่วนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้้าในหน้าแล้ง
ในปี พ.ศ. 2575 เทียบกับปี พ.ศ. 2570 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-21 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 6-10  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

0. สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพเพียงพอในการ
รองรับความต้องการใช้น้้ าของสมาชิกในหมู่บ้านโดยมี 
การบูรณาการภูมิปัญญาของชุมชนกับเทคนิคการก่อสร้าง
สมัยใหม่ (กิจกรรมเดียวกันกับ กิจกรรมที่ 2 ภารกิจระยะ  
10 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1) 

หน่ วยงานรั ฐมี บทบาทเสริ มในการ
สนับสนุนเทคนิคด้านวิศวกรรมสมัยใหม่
บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นในชุมชน 

1. พัฒนาระบบการผันหรือผ่องถ่ายน้้าจากแหล่งที่มีน้้ า
ส่วนเกินเข้าสู่ระบบจัดเก็บน้้าในพ้ืนที่ที่มีน้้าไม่เพียงพอ 

การด้าเนินงานระบบนี้อาจมีต้นทุนในการ
ด้าเนินการสูงกว่าระบบการส่งน้้าตามปกติ
จึงอาจจ้าเป็นต้องให้ท้องถิ่นร่วมมือกัน
หรือให้องค์กรชุมชนที่มีศักยภาพด้าน
การเงินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และ
ผู้ใช้น้้าอาจต้องมีส่วนร่วมในการช้าระคืน
ค่าลงทุนตามสัดส่วนปริมาณน้้าที่ใช้ โดย
ค้านึงถึงความสามารถในการจ่ายและมี
ความคุ้ มค่ ากับผลประโยชน์ที่ ได้ รั บ
ตลอดจนประเภทของกิจกรรมการใช้น้้า 

2. พัฒนาระบบกระจายน้้าให้ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรกรรมของ
ชุมชน 

3. จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดสรรน้้าให้กับผู้ใช้น้้ากลุ่มต่าง ๆ 
ด้วยต้นทุนที่สอดคล้องกับความเต็มใจในการจ่าย (Willing to 
Pay) และความสามารถในการจ่าย (Affordability) 

 

1.2.3 เป้าหมายระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2576-2580) 

1. การสูญเสียน้้าท่าที่ไม่ถูกน้ามาใช้ประโยชน์ลดลงต่อเนื่อง 

2. สถานการณ์การขาดแคลนน้้าในหน้าแล้งของชุมชนที่มีปริมาณน้้าต้นทุนน้อยลดลงต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด ระยะ 15 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. อัตราส่วนน้้าที่สามารถกักเก็บได้เมื่อเทียบกับปริมาณน้้าท่า
ในปี พ.ศ. 2580 เทียบกับปี พ.ศ. 2575 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

2. อัตราส่วนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้้าในหน้าแล้ง
ในปี พ.ศ. 2580 เท่ากับศูนย์ 

ไม่มีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้้า
ในหน้าแล้ง 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 11-15  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. พัฒนาระบบการผันหรือผ่องถ่ายน้้าจากแหล่งที่มีน้้ า
ส่วนเกินเข้าสู่ระบบจัดเก็บน้้าในพ้ืนที่ที่มีน้้ าไม่เพียงพอ
ต่อเนื่องให้เต็มศักยภาพ 

ด้าเนินการเต็มศักยภาพเท่าที่จะสามารถ
ด้าเนินการได้ โดยมี อปท.และชุมชนเป็น
แกนกลางในการขับเคลื่อน 

 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-22 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 11-15  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

2. พัฒนาระบบกระจายน้้าให้ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรกรรมของ
ชุมชนเต็มพ้ืนที่ 

ให้องค์กรน้้าประจ้าหมู่บ้านเป็นแกนกลาง
ในการเชื่อมต่อระบบน้้าเข้าสู่หมู่บ้ าน
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) 

3. สนับสนุนให้องค์กรน้้าประจ้าหมู่บ้านติดตั้งระบบ Smart 
Meter เพ่ือจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดสรรน้้าให้กับผู้ใช้น้้าใน
ชุมชนในราคาที่สามารถจ่ายได้ ตามสัดส่วนการใช้น้้าและ
วัตถุประสงค์ ในการใช้น้้ า เพ่ือน้าเงินที่ ได้มาใช้ ในการ
บ้ารุงรักษาระบบน้้าและด้าเนินการเพ่ือผลประโยชน์ของ
ชุมชนให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

สทนช. ด้าเนินบทบาทในฐานะหน่วยก้ากับ
ดูแล (Regulator) เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงน้้าและออกระเบียบต่าง  ๆ   
ที่ เกี่ยวข้อง ส่วนกรมชลประทานจะมี
บทบาทในการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้้า
ของระบบหลักในระดับลุ่มน้้า 

 

1.3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

จุดเน้นของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า คือ การส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้น้้าอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมหรือความต้องการของพืช รวมถึงการลดการสูญเสียน้้าในระหว่าง
การส่งน้้าและการกักเก็บน้้า ตลอดจนการเพ่ิมผลิตภาพของน้้าต่อหน่วยให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และลด 
ความเข้มข้นของการใช้น้้าในกระบวนการผลิต 

 

1.3.1 เป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

1. ผู้ใช้น้้าทุกกลุ่มมีความรู้เกี่ยวกับมูลค่าของน้้า (ต้นทุนในการกักเก็บ จัดส่ง และค่าเสียโอกาสกรณี  
ขาดแคลนน้้าหรือมีน้้าใช้ไม่เพียงพอ) 

2. ผู้ ใช้น้้ าทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความคุ้มค่าเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. อัตราการสูญเสียน้้าโดยเปล่าประโยชน์หรือการใช้น้้าไม่สอดคล้องกับความจ้าเป็นลดลง และผลิตภาพ 
การใช้น้้าต่อหน่วยสูงขึ้น 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-23 

ตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. อัตราส่วนผู้ใช้น้้าที่มีความรู้เกี่ยวกับมูลค่าของน้้า (ต้นทุนใน
การกักเก็บ จัดส่ง และค่าเสียโอกาสกรณีขาดแคลนน้้าหรือ 
มีน้้าใช้ไม่เพียงพอ) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ้านวนผู้ใช้น้้า
ทั้งหมด 

2. อัตราส่วนผู้ใช้น้้าที่ริเริ่มการปฏิบัติในการลดความเข้มข้น 
ในการใช้น้้าและมีผลิตภาพในการใช้น้้าสูงขึ้น  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ้านวนกลุ่ม
ผู้ใช้น้้าทั้งหมด 

3. อัตราการสูญเสียน้้าหรือการรั่วไหลของน้้าโดยไม่ได้ใช้
ประโยชน์เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2570 กับ ปี พ.ศ. 2565 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 1-5  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. รณรงค์สร้างจิตส้านึกให้ผู้ใช้น้้าตระหนักว่า “น้้าทุกหยดมี
ต้นทุน ต้องใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า” 

ควรด้าเนินการอย่างกว้างขวางด้วยวิธีการ
สื่ อสารและการใช้ สื่ อที่ หลากหลาย
สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมายแต่
ละกลุ่ม 

2. จัดท้าชุดความรู้และเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับต้นทุน
น้้าต่อหน่วยทั้งระดับลุ่มน้้ าและเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ ใช้น้้ า
ตระหนักถึงต้นทุนในการผลิตน้้า 

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดการสูญเสียน้้าและการใช้น้้า
อย่างเหมาะสมแม่นย้า และมีการส่งเสริมแปลงตัวอย่างส้าหรับ
การใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ควรมี การด้ า เนิ นงานให้ บู รณาการ
สอดคล้ อ งกั บการ ส่ ง เ ส ริ มกา ร ท้ า
การเกษตรแม่นย้าสูงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อน 

 

1.3.2 เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2571-2575) 

1. ผลิตภาพการใช้น้้าต่อหน่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

2. อัตราการสูญเสียน้้าโดยเปล่าประโยชน์หรือการใช้น้้าไม่สอดคล้องกับความจ้าเป็นลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด ระยะ 10 ปี (ร่าง) ค่าเป้าหมาย 

1. อัตราส่วนผู้ใช้น้้าที่สามารถลดความเข้มข้นในการใช้น้้าต่อ
หน่วยการผลิตลดลงแต่มีผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือไม่ด้อยไป
กว่าเดิม ในช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2575 เทียบกับ สิ้นปี พ.ศ. 2570 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ้านวน
กลุ่มผู้ใช้น้้าทั้งหมด 

2. อัตราการสูญเสียน้้าหรือการรั่ วไหลของน้้าโดยไม่ได้ใช้
ประโยชน์เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2575 กับ ปี พ.ศ. 2570 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-24 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 6-10  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดการสูญเสียน้้าและการใช้น้้า
อย่างเหมาะสมแม่นย้า ให้ครอบคลุมแปลงเกษตรทั้งลุ่มน้้า 

ควรมี การประสานความร่ วมมื อกั บ
ภาคเอกชนในการสนับสนุนอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มผู้ใช้น้้าในราคาต่้า 

2. ปรับปรุงการสนับสนุนเชิงนโยบายด้านการเกษตรให้
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และบริบทพ้ืนฐานของเกษตรกร และ
ควรมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอด
ทั้งห่วงโซ่การผลิตและการจัดจ้าหน่าย 

การก้าหนดนโยบายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
การเกษตรของเกษตรกรควรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับศักยภาพของเกษตรกรและบริบท
เชิงพ้ืนที่ 

1.3.3 เป้าหมายระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2576-2580) 

1. ผลิตภาพการใช้น้้าต่อหน่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

2. อัตราการสูญเสียน้้าโดยเปล่าประโยชน์หรือการใช้น้้าไม่สอดคล้องกับความจ้าเป็นลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด ระยะ 15 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. อัตราส่วนผู้ใช้น้้าที่สามารถลดการใช้น้้าต่อหน่วยการผลิต
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่มีผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือไม่
ด้อยไปกว่าเดิม ในช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2580 เทียบกับ สิ้นปี พ.ศ. 
2575 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ้านวน
กลุ่มผู้ใช้น้้าทั้งหมด 

2. อัตราการสูญเสียน้้าหรือการรั่วไหลของน้้าโดยไม่ได้ใช้
ประโยชน์เปรียบเทียบระหว่างสิ้นปี พ.ศ. 2580 กับ ปี พ.ศ. 
2575 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 11-15  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมการใช้ความยั่งยืนและต่อเนื่องในการลดการสูญเสีย
น้้าและการใช้น้้าอย่างเหมาะสมแม่นย้า ให้ครอบคลุมแปลง
เกษตรทั้งลุ่มน้้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมในช่วงปี พ.ศ. 2576-
2580 

สทนช. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนบทบาทของ
เกษตรกรจากผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการ
แบบครบวงจรที่มีความเชื่ อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

  
 

 

 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-25 

1.4 ยุทธศาสตร์การท้าให้ประชาชนเข้าถึงน้้าสะอาด เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในราคาที่จ่ายได้ 

การจัดหาน้้าสะอาดเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) เป้าหมายที่ 6 แต่เพ่ือรับมือกับประเด็นด้านความ
คุ้มค่าทางการเงินของการพัฒนาระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและความไม่พร้อมในการผลิต
น้้าประปาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้ประชาชนจ้านวนมากต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดหาน้้าสะอาดมาใช้ในการบริโภคด้วยด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้  
ยุทธศาสตร์นี้จึงมุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนด้าเนินการผลิตและบริหารจัดการระบบน้้าสะอาดเพ่ือการ
บริโภคโดยชุมชน เพ่ือให้มนี้้าสะอาดส้าหรับการบริโภคให้กับครัวเรือนในชุมชนของตนเองอย่างเพียงพอ
ในราคาที่สมาชิกในชุมชนสามารถจ่ายได้ 

1.4.1 เป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

1. ชุมชนสามารถผลิตน้้าสะอาดเพ่ือการบริโภคที่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยเพ่ือให้บริการกับสมาชิกภายใน
ชุมชน 

2. กิจกรรมการผลิตน้้าสะอาดของชุมชนมีการด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง มีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืนในการผลิตและการให้บริการ 

3. ลดค่าใช้จ่ายค่าน้้าสะอาดเพ่ือการอุปโภค-บริโภคให้กับสมาชิกในชุมชน 

ตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. อัตราส่วนหมู่บ้านที่สามารถผลิตน้้าสะอาดเพ่ือการบริโภคที่
ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยเพ่ือให้บริการกับสมาชิกในชุมชน
ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2570 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ้านวนหมู่บ้าน
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าทั้งหมด 

2. ขีดความสามารถในการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการน้้า
สะอาดของครัวเรือนในหมู่บ้านโดยกิจการผลิตน้้าสะอาดของ
ชุมชน 

ไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ  20 ของจ้ านวน
ครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน 

3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายส้าหรับค่าน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคที่
ครัวเรือนสามารถประหยัดได้จากการซื้อน้้าจากกิจการผลิตน้้า
สะอาดของชุมชนเปรียบเทียบกับการซื้อน้้าจากแหล่งอ่ืนนอก
ชุมชน 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 

 

 

 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-26 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 1-5  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. สนับสนุนด้านเทคนิค เครื่องมือ การบริหารจัดการ และ
เงินกู้ระยะยาวเพ่ือให้หมู่บ้านสามารถผลิตน้้าสะอาดเพ่ือการ
บริโภคที่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยเพ่ือให้บริการกับสมาชิก
ในชุมชนได้ 

ควรมีการประสานความร่วมมื อจาก
ภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการผลิตน้้า
ดื่มและให้ความช่วยเหลือทางการเงินใน
รูปแบบของเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่้า 
(Soft loan) แทนการให้การช่วยเหลือแบบ
ให้เปล่า (Grant) 

2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที่ เกี่ ยวข้ อง 
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานรวมถึงการให้ใบรับรองมาตรฐานของน้้าที่ผลิตได้ 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนในการซื้อน้้าดื่มจากกิจการ
การผลิตน้้าสะอาดที่ด้าเนินการโดยชุมชนเอง 

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีบทบาททั้งการ
ก้ากับควบคุมคุณภาพ และการให้มาตรฐาน 
อย.รวมถึงอาจมีบทบาทในการควบคุมราคา
จัดจ้าหน่ายให้มีความสมเหตุสมผลเหมาะสม
กับความสามารถในการจ่ายของสมาชิกใน
ชุมชน 

3. จัดหาและควบคุมคุณภาพแหล่งน้้าต้นทุนเพ่ือเป็นแหล่งน้้า
ดิบส้าหรับการผลิตน้้าสะอาดให้กับชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของระบบการผลิต
น้้าสะอาด 

 

1.4.2 เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2571-2575) 

1. กิจกรรมการผลิตน้้าสะอาดของชุมชนมีความยั่งยืนทั้งในด้านการผลิต และด้านการเงิน 

2. ประชาชนเข้าถึงน้้าสะอาด เพ่ือการอุปโภค-บริโภคอย่างครอบคลุม ในราคาที่จ่ายได้ 

ตัวชี้วัด ระยะ 10 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. อัตราส่วนกิจการผลิตน้้าสะอาดของชุมชนที่มีความยั่งยืนทั้ง
ในด้านการผลิต และด้านการเงินโดยเปรียบเทียบจ้านวนที่มี
การจัดตั้งกับจ้านวนที่มีความยั่งยืนจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2575 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2. อัตราส่วนครัวเรือนที่มีการจัดซื้อน้้าสะอาดจากกิจการของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กิจการเริ่มด้าเนินการจนถึงสิ้นปี 
พ.ศ. 2575 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 6-10  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของน้้าที่ผลิตได้ เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนในการซื้อน้้าดื่มจากกิจการการ
ผลิตน้้าสะอาดที่ด้าเนินการโดยชุมชนเองอย่างต่อเนื่อง 

อ้ านวยความสะดวกให้ หน่ วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ด้าเนินการ 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-27 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 6-10  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

2. การให้ค้าแนะน้าเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับช่วงเวลา เ ป็ น ก า ร แ น ะ น้ า เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ มี 
ความเหมาะสมกับช่วงเวลาที่จะมีส่วนช่วย
ในการลดต้นทุนหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต 

3.จัดหาและควบคุมคุณภาพแหล่งน้้าต้นทุนเพ่ือเป็นแหล่งน้้า
ดิบส้าหรับการผลิตน้้าสะอาดให้กับชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของระบบการผลิต
น้้ าสะอาดและความต่ อเนื่ องในการ
ให้บริการ 

 

1.4.3 เป้าหมายระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2576-2580) 

1. กิจกรรมการผลิตน้้าสะอาดของชุมชนมีความยั่งยืนทั้งในด้านการผลิต และด้านการเงิน 

2. ประชาชนเข้าถึงน้้าสะอาด เพ่ือการอุปโภค-บริโภคอย่างครอบคลุม ในราคาที่จ่ายได้ 

ตัวชี้วัด ระยะ 15 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. อัตราส่วนกิจการผลิตน้้าสะอาดของชุมชนที่มีความยั่งยืนทั้ง
ในด้านการผลิต และด้านการเงินโดยเปรียบเทียบจ้านวนที่มี
การจัดตั้งกับจ้านวนที่มีความยั่งยืนจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2580 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2. อัตราส่วนครัวเรือนที่มีการจัดซื้อน้้าสะอาดจากกิจการของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กิจการเริ่มด้าเนินการจนถึงสิ้นปี 
พ.ศ. 2580 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 11-15  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของน้้าที่ผลิตได้ เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนในการซื้อน้้าดื่มจากกิจการการ
ผลิตน้้าสะอาดที่ด้าเนินการโดยชุมชนเองอย่างต่อเนื่อง 

อ้ านวยความสะดวกให้หน่ วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ด้าเนินการ 

2. การให้ค้าแนะน้าเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับช่วงเวลา เป็นการแนะน้ าเทคโนโลยีที่ มี ความ
เหมาะสมกับช่วงเวลาที่จะมีส่วนช่วยใน
การลดต้นทุนหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต 

3. จัดหาและควบคุมคุณภาพแหล่งน้้าต้นทุนเพ่ือเป็นแหล่งน้้า
ดิบส้าหรับการผลิตน้้าสะอาดให้กับชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของระบบการผลิต
น้ าสะอาดและความต่ อเนื่ องในการ
ให้บริการ 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-28 

1.5 ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง-อุทกภัย 

สืบเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง (การขาดแคลนน้้าในหน้าแล้ง) และปัญหาอุทกภัย ได้กลายเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นประจ้า มีแนวโน้มที่จะเกิดบ่อยครั้งขึ้นตามล้าดับ ทวีความรุนแรง และส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วน
หนึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาเหตุที่เกิดจากประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการน้้าและปัญหาความหย่อนยานหรือความบกพร่องหรือความไม่สอดประสานบูรณาการกัน 
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านผังเมืองของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ยุทธศาสตร์นี้จึงมุ่งเสริมพลัง 
ในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย โดยอาศัยกลไกท้องถิ่นและ
ชุมชนเป็นฐานในการรับมือกับปัญหาที่ต้องการการจัดการที่มีความหลากหลาย จ้าเพาะเจาะจง และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว  

 

1.5.1 เป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

1. อปท./ชุมชนสามารถบริหารจัดการระบบป้องกันภัยแล้งและอุทกภัยภายในชุมชนได้ โดยไม่ขัดกับ
ระเบียบกฎหมาย 

2. ท้องถิ่น/ชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการภัยแล้งและอุทกภัยในระดับพ้ืนที่/ชุมชน 

3. มีเจ้าภาพในการบริหารจัดการภัยแล้งและอุทกภัยในระดับพ้ืนที่/ชุมชน 

ตวัชี้วัด ระยะ 5 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. กฎระเบียบที่เอ้ืออ้านวยให้อปท./ชุมชนสามารถตัดสินใจ
บริหารจัดการระบบป้องกันภัยแล้งและอุทกภัยภายในชุมชน
ได้มากขึ้น 

มีการด้ าเนินการปรับปรุ งแก้ ไขและ
ประกาศใช้ 

2. องค์กรจัดการน้้าของหมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัยซ้้าซากได้รับการอบรมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
ภยัแล้งและอุทกภัยในระดับพ้ืนที่/ชุมชน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ้านวนหมู่บ้าน
เป้าหมายทั้งหมด 

3. หมู่บ้านที่มีองค์กรเจ้าภาพในการบริหารจัดการภัยแล้งและ
อุทกภัยในระดับพ้ืนที่/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิกในชุมชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ้านวนหมู่บ้าน
เป้าหมายทั้งหมด 

 

 

 

 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-29 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 1-5  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกฎหมาย/ระเบียบให้เอ้ือต่อการ
ขับเคลื่อนการชะลอ/การกักเก็บน้้าโดย อปท. และภาค
ประชาชน 

การปรับปรุงกฎระเบียบควรมุ่งสนับสนุน
ให้ชุมชนเป็นแกนกลางการท้างาน โดยมี 
อปท. เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือด้านการ
ปฏิบัติ และหน่วยงานรัฐเป็นผู้สนับสนุน
ด้านวิชาการและค้าปรึกษา 

2. สนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหาร
จัดการการชะลอน้้า/กักเก็บน้้าให้กับชุมชนท้องถิ่น 

สทนช. ท้าหน้าที่บูรณาการการท้างาน
ร่วมกับกรมชลประทานในการอบรมให้
ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการการ
ชะลอน้้า/กักเก็บน้้าในชุมชน 

3. สนับสนุนกลุ่มองค์กรประชาชนในการบริหารจัดการน้้าท่วม
และภัยแล้งในชุมชนท้องถิ่น 

สทนช. มีบทบาทหลักในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กรจัดการน้้าระดับ
หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการให้
ความรู้ ทักษะ และวิธีการระดมทุนจาก
ภายนอก 

4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการชลประทานทุกระดับเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหาย 

กรมชลประทานมีบทบาทในการปรับปรุง
ระบบชลประทานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและเอ้ือต่อการบริหารจัดการน้้าใน
ระดับหมู่บ้าน 

1.5.2 เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2571-2575) 

1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยสูงขึ้น 

2. ชุมชนได้รับความเสียหายจากผลกระทบของปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยลดลง 

ตัวชี้วัด ระยะ 10 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. มูลค่าความเสียหายจากผลกระทบของปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัยที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ลดลงอย่างต่อเนื่องโดย
เปรียบเทียบระหว่างช่วง ปี พ.ศ. 2571-2575 กับช่วง ปี พ.ศ. 
2566-2570 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 

 

 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-30 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 6-10  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. สนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหาร
จัดการการชะลอน้้า/กักเก็บน้้าให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 

สทนช. บูรณาการการท้างานร่วมกับกรม
ชลประทานในการอบรมให้ความรู้และ
ทักษะในการบริหารจัดการการชะลอน้้า/
กักเก็บน้้าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

2. สนับสนุนกลุ่มองค์กรประชาชนในการบริหารจัดการภัยแล้ง
และอุทกภัยในชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้านการบริหาร
จัดการและด้านการเงินเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดภาวะการ
พ่ึงพางบประมาณภาครัฐให้น้อยลงอย่างต่อเนื่อง 

สทนช. ท้าหน้าที่ส่งเสริมการให้ความรู้ 
ทักษะ และวิธีการระดมทุนจากภายนอก
โดยเฉพาะเงินทุนจากต่างประเทศที่ไม่มี
เงือ่นไขครอบง้าการท้างานของชุมชน 

3.ปรับปรุงและพัฒนาโครงการชลประทานทุกระดับเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายอย่าง
ต่อเนื่อง 

กรมชลประทานรับผิดชอบในการปรับปรุง
ระบบชลประทานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและเอ้ือต่อการบริหารจัดการน้้าใน
ระดับหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 

 

1.5.3 เป้าหมายระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2576-2580) 

1. ชุมชนสามารถรับมือกับปัญหาภัยแล้งและ/หรืออุทกภัยได้โดยไม่ได้รับความเสียหายหรือได้รับ 
ความเสียหายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพหรือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีนัยส้าคัญ 

ตัวชี้วัด ระยะ 15 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. มูลค่าความเสียหายจากผลกระทบของปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัยที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ลดลงอย่างต่อเนื่องโดย
เปรียบเทียบระหว่างช่วง ปี พ.ศ. 2576-2580 กับช่วง ปี พ.ศ. 
2571-2575 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 11-15  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมความยั่งยืนในการบริหารจัดการภัยแล้งและอุทกภัย 
ในชุมชนท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ บุคลากร และด้านการเงิน 

สทนช. ควรส่งเสริมการให้ความรู้ ทักษะ 
และวิ ธี การระดมทุ นจากภายนอก
โดยเฉพาะเงินทุนจากต่างประเทศที่ไม่มี
เงื่อนไขครอบง้าการท้างานของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 

 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-31 

หมุดหมายที่ 2: ความยั่งยืนของทรัพยากรน้้า 

ความยั่งยืนของทรัพยากรน้้า จะมุ่งเน้นการป้องกัน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูระบบนิเวศแหล่งน้้าที่เชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรน้้าโดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้้า เพ่ือส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสืบสาน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้า  

2.1  ยุทธศาสตร์ป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูพื้นที่ระบบนิเวศแหล่งน้้าส้าคัญ โดยการเสริมพลังให้กับ
องค์กรชุมชน 

จุดมุ่งเน้นของการปกป้อง คุ้มครอง และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ระบบนิเวศแหล่งน้้าส้าคัญ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ด้วยการก้าหนดบทบาทที่ชัดเจน ปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือ และส่งเสริมบทบาทให้
ชุมชนเป็นผู้คุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ลุ่มน้้า การส่งเสริมความเป็นองค์กร/สถาบันของชุมชน
เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการด้ารงบทบาทการเป็นผู้คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้้าของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนองค์
ความรู้ ทักษะด้านวิชาการ การปฏิบัติ และสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งเชิงสถาบันให้กับ
องค์กรชุมชนที่ท้าหน้าที่คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้้า 

2.1.1 เป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

1. ชุมชนได้รับการรับรองโดยกฎหมายให้เป็นผู้คุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ลุ่มน้้าอย่างเป็น
ทางการ 

2. มีองค์กร/สถาบันของชุมชนที่เข้มแข็งเป็นผู้คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้้า 

3. องค์กรชุมชนด้าเนินงานคุ้มครองฯ ลุ่มน้้าบนพ้ืนฐานของความรู้และทักษะด้านวิชาการและการปฏิบัติที่
ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. กฎหมาย/กฎระเบียบที่ก้าหนดบทบาทให้สมาชิกในชุมชน
เป็นผู้คุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ลุ่มน้้าอย่าง
เป็นทางการ 

มีการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมกฎหมาย/
กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องและประกาศใช้
ภายในปี พ.ศ. 2570 

2. หมู่บ้านที่มีการจัดตั้งองค์กร/สถาบันของชุมชนที่ได้รับการ
รับรองบทบาทคุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าอย่างเป็นทางการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ้านวนหมู่บ้าน
ทั้งหมดในลุ่มน้้า 

3. องค์กรชุมชนที่มีการริเริ่มการด้าเนินงานคุ้มครอง รักษา 
และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ลุ่มน้้า 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ้านวนหมู่บ้าน
ทั้งหมดในลุ่มน้้า 

 

 

 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-32 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 1-5  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. ก้าหนด และรับรองบทบาทให้ชุมชนเป็นผู้คุ้มครอง รักษา 
และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ลุ่มน้้าอย่างเป็นทางการ 

สทนช. ท้าหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการบูรณา
การนโยบายหรือท้าข้อตกลงกับหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้อง คือ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส้าหรับการ
ก้าหนดและรับรองบทบาทชุมชนในการ
เป็นผู้คุ้มครอง รักษาและใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนที่ลุ่มน้้าอย่างเป็นทางการร่วมกัน 

2. ปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือและส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้
คุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ลุ่มน้้าของชุมชน 

สทนช. ร่ วมกับกระทรวงทรั พยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจสอบ 
ทบทวน และปรับปรุ งกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือและส่งเสริม
บทบาทการเป็นผู้คุ้มครอง รักษา และใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ลุ่มน้้าของชุมชน 

3. ส่งเสริมความเป็นเป็นสถาบันขององค์กรชุมชนเพ่ือสร้าง
ความยั่งยืนในการด้ารงบทบาทการเป็นผู้คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่ม
น้้าของชุมชน 

สทนช. เป็นเจ้าภาพในการริเริ่มจัดตั้งหรือ
ปรับปรุงองค์กรชุมชนที่มีอยู่เดิมในระดับ
หมู่บ้านเพ่ือให้เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาท
ในการเป็นผู้คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้้าในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน 

4. สนับสนุนองค์ความรู้และทักษะด้านวิชาการและการปฏิบัติ
ให้กับชุมชนในฐานะเป็นผู้คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้้า 

สทนช. เป็นเจ้าภาพในการส่งเสริมความรู้ 
พัฒนาแหล่งข้อมูล เชื่อมโยงเครือข่าย
นักวิชาการในพ้ืนที่ จังหวัด ภูมิภาค และ
ฝึกอบรมทักษะด้านวิชาการและการ
ปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเป็น
ผู้คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้้าขององค์กรชุมชน
ที่ถูกจัดตั้งขึ้น 

5. สนับสนุนการแสวงหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งเชิง
สถาบันให้กับองค์กรชุมชนที่ท้าหน้าที่คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้้า 

สทนช. รับผิดชอบในการแนะน้าแหล่งทุน
และฝึกอบรมแนวทางและวิธีการแสวงหา
ทุนจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้กับองค์กรชุมชน  
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2.1.2 เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2571-2575) 

1. มีระบบการคุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์จากลุ่มน้้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นใน
การบริหารจัดการ และสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน 

ตัวชี้วัด ระยะ 10 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. หมู่บ้านที่มีการจัดตั้งองค์กร/สถาบันของชุมชนที่มีบทบาท
คุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ลุ่มน้้าอย่างเป็น
ทางการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ้านวนหมู่บ้าน
ทั้งหมดในลุ่มน้้า 

2. องค์กรชุมชนที่มีการด้าเนินงานหรือกิจกรรมการคุ้มครอง 
รักษา และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ลุ่มน้้าอย่างต่อเนื่องทุกปี
นับตั้งแต่วันที่มีการจัดตั้งองค์กรฯอย่างเป็นทางการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ้านวนหมู่บ้าน
ทั้งหมดในลุ่มน้้า 

3. องค์กรชุมชนมีงบประมาณการด้าเนินงาน  โดยใช้
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ (โดย
ไม่ถูกครอบง้าวัตถุประสงค์การด้าเนินงานจากแหล่งทุน) 
มากกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ใช้ด้าเนินงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ้านวนหมู่บ้าน
ทั้งหมดในลุ่มน้้า 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 6-10  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมความเป็นองค์กร/สถาบันของชุมชนเพ่ือสร้างความ
ยั่งยืนในการด้ารงบทบาทการเป็นผู้คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้้าของ
ชุมชนให้เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สทนช. ริเริ่มจัดตั้งหรือปรับปรุงองค์กร
ชุมชนที่มีอยู่เดิมในระดับหมู่บ้านเพ่ือให้
เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทในการเป็นผู้
คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้้าในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับหมู่บ้านให้เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และอาจประสานขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาทิ กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า กรมประมง 
เป็นต้น 

2. สนับสนุนองค์ความรู้และทักษะด้านวิชาการและการปฏิบัติ
ให้กับชุมชนในฐานะเป็นผู้คุ้มครองฯ พื้นที่ลุ่มน้้าอย่างต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

สทนช. เป็นเจ้าภาพในการส่งเสริมความรู้ 
พัฒนาแหล่งข้อมูล เชื่อมโยงเครือข่าย
นักวิชาการในพ้ืนที่ จังหวัด ภูมิภาค และ
ฝึกอบรมทักษะด้านวิชาการและการ
ปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับ
องค์กรชุมชนที่ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 6-10  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

3. สนับสนุนการแสวงหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
เชิงสถาบันให้กับองค์กรชุมชนที่ท้าหน้าที่คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่ม
น้้าอย่างต่อเนื่อง 

สทนช. เป็นเจ้าภาพการแนะน้าแหล่งทุน
และฝึกอบรมแนวทางและวิธีการแสวงหา
ทุนจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้กับองค์กรชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

2.1.3 เป้าหมายระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2576-2580) 

1. ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีระบบนิเวศลุ่มน้้าที่มีความสมบูรณ์และสามารถให้บริการกับชุมชนได้
อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ระยะ 15 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. ความยั่งยืนในการให้บริการน้้าต้นทุน โดยเปรียบเทียบ
เสถียรภาพของปริมาณน้้าต้นทุนเฉลี่ยช่วงปี พ.ศ. 2576-2580 
เปรียบเทียบกับช่วงปี พ.ศ. 2571-2575 

มีความแปรปรวนเชิงลบไม่เกินร้อยละ 30 

2. ความยั่ งยืนในด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดย
เปรียบเทียบเสถียรภาพของความหลากหลายทางชีวภาพช่วงปี 
พ.ศ. 2576-2580 เปรียบเทียบกับช่วงปี พ.ศ. 2571-2575 

มีความแปรปรวนเชิงลบไม่เกินร้อยละ 30 

3. ความยั่ งยืนในการให้บริการสัตว์น้้ าในแหล่งน้้ าตาม
ธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยช่วงปี พ.ศ. 2576-
2580 เปรียบเทียบกับช่วงปี พ.ศ. 2571-2575 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

4. ความยั่งยืนด้านความปลอดภัยจากภัยแล้ง-อุทกภัย และภัย
พิบัติอื่นที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ (อาทิ ดินถล่ม) โดย
พิจารณาจากความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้ 
โดยเปรียบเทียบความเสียหายเฉลี่ยระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2576-
2580 กับช่วงปี พ.ศ. 2571-2575 

มีความเสียหายเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 
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สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 11-15  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมความเป็นสถาบันขององค์กรชุมชนเพ่ือสร้างความ
ยั่งยืนในการด้ารงบทบาทการเป็นผู้คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้้าของ
ชุมชนให้เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สทนช. เป็นเจ้าภาพในการจัดตั้ งหรือ
ปรับปรุงองค์กรชุมชนที่มีอยู่เดิมในระดับ
หมู่บ้านเพ่ือให้เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาท
ในการเป็นผู้คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้้าในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านให้เพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และอาจประสานขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สนับสนุนองค์ความรู้และทักษะด้านวิชาการและการปฏิบัติ
ให้กับชุมชนในฐานะเป็นผู้คุ้มครองฯ พื้นที่ลุ่มน้้าอย่างต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

สทนช. เป็นแกนกลางในการส่งเสริม
ความรู้  พัฒนาแหล่งข้อมูล เชื่อมโยง
เครือข่ายนักวิชาการในพ้ืนที่  จังหวัด 
ภูมิภาค และฝึกอบรมทักษะด้านวิชาการ
และการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ให้กับองค์กรชุมชนที่ถูกจัดตั้งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

3. สนับสนุนการแสวงหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
เชิงสถาบันให้กับองค์กรชุมชนที่ท้าหน้าที่คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่ม
น้้าอย่างต่อเนื่อง 

สทนช. เป็นเจ้าภาพในการแนะน้าแหล่ง
ทุนและฝึกอบรมแนวทางและวิธีการ
แสวงหาทุนจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้กับองค์กรชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

  

2.2 ยุทธศาสตร์ป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้้า โดยอาศัยวัฒนธรรม ประเพณี และ
วิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้า 

จุดมุ่งเน้นของยุทธศาสตร์นี้ คือ การป้องกัน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ระบบนิเวศแหล่งน้้า โดยอาศัย
การส่งเสริม สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้าของชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและสามารถด้ารงอยู่อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกในชุมชนจากกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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2.2.1 เป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

1. วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้าของชุมชนที่มีอยู่เดิมได้รับการส่งเสริมให้
เข้มแข็งขึ้น 

2. วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้าของชุมชนที่เลือนหายไปได้รับการฟ้ืนฟู
กลับคืนมาใหม่ 

ตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. มีการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่
เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้าของชุมชนที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง 

มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทุกปี 

2. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้าของชุมชนที่เลือนหายไป 

มีการริ เริ่มจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตฯ ที่เคยเลือนหายไป
ขึ้นมาใหม ่

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 1-5  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. การอธิบายและสร้างความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความยั่งยืนของทรัพยากรน้้ากับการด้ารงอยู่ของวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้าของชุมชน 

ด้ าเนิ นการส่ งเสริ มสมาชิ กในชุ มชน
โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงแก่น
แท้ของวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตใน
ฐานะเครื่องมือในการอนุรักษ์และสร้าง
ความตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์และ
ความยั่งยืนของทรัพยากรน้้า 

2.2.2 เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2571-2575) 

1. การด้ารงอยู่อย่างเข้มแข็งของวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้า 

2. การสืบทอดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้าได้น้าไปสู่
ผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด ระยะ 10 ปี (ร่าง) ค่าเป้าหมาย 

1. มีการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่
เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้าอย่างต่อเนื่อง 

มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทุกปี 

2. ครัวเรือนในชุมชนที่มีรายได้เสริมจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 20 ของจ้ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด 

 

 

 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-37 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 6-10  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสร้างคุณค่าวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่และเชื่อมโยง
กับทรัพยากรน้้าอย่างต่อเนื่อง 

สทนช. ประสานความร่วมมือกับ อปท. 
กระทรวงวัฒนธรรมการท่ อง เที่ ยว 
แห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริม
การเกษตร และองค์กรจัดการน้้าระดับ
ชุมชน เพ่ือส่งเสริมและฟ้ืนฟูวัฒนธรรม 
ประเพณี  และวิถีชี วิตที่ เชื่ อมโยงกับ
ทรัพยากรน้้า และส่งเสริมการหารายได้
เสริมจากสินค้าหรือบริการที่เชื่อมโยงกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

2. การร่ วมมือกับการท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยและ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิง
วฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 

 

2.2.3 เป้าหมายระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2576-2580) 

1. ชุมชนสามารถด้ารง รักษา วัฒนธรรม และประเพณีท่ีมีความเชื่อมโยงกับลุ่มน้้าเอาไว้ได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ระยะ 15 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. มีการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่
เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้าอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 

มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทุกปี 

2. ครัวเรือนในชุมชนมีรายได้เสริมจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยเปรียบเทียบระหว่าง
ช่วงสิ้นสุดปี พ.ศ. 2580 กับสิ้นสุดปี ปี พ.ศ. 2575 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 11-15  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสร้างคุณค่าวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่และเชื่อมโยง
กับทรัพยากรน้้าอย่างต่อเนื่อง 

สทนช. ประสานความร่วมมือกับ อปท. 
กระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ผู้ประกอบการท่องเที่ยว กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 
และองค์กรจัดการน้้าระดับชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมและฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ประเพณี และ
วิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้า และ
ส่งเสริมการหารายได้เสริมจากสินค้าหรือ
บริการที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 

2. การร่ วมมือกับการท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยและ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิง
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-38 

หมุดหมายที่ 3: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้้า สภาพภูมิอากาศ และ
ผลกระทบข้ามพรมแดน 

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้้า และสภาพภูมิอากาศ มีจุดมุ่งเน้นเพ่ือช่วยเหลือ
ชุมชนที่อ่อนไหวเปราะบางให้มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ส่งเสริมการเข้าถึง
ข้อมูล ความรู้ และเครื่องมือของประชาชนในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้้าและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนของลุ่มน้้าโขงท่ีเกิดจากการพัฒนา
ระหว่างประเทศ ต่อชุมชนฝั่งไทยที่เสี่ยงและเปราะบาง  

3.1 ยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของประชาชน 

จุดมุ่งเน้นของยุทธศาสตร์นี้ คือ การสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของประชาชน เพ่ือเพ่ิม
ความยืดหยุ่นและการฟ้ืนฟูตัวเองในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้้าที่มีสาเหตุมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบข้ามพรมแดนที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาระหว่างประเทศ โดย
การปรับวิถีการประกอบอาชีพ การปรับเปลี่ยนในการจัดหาแหล่งน้้าต้นทุนส้ารอง การจัดท้าระบบและการ
เข้าถึงข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ การให้ความรู้และสร้างความตระหนักของชุมชนต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการก้าหนดมาตรการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้นั้น สทนช. จะเป็นแกนกลางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการน้้า และจะมีบทบาทสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการ
ปรับตัวของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อาทิ สนับสนุน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร  
ในการยกระดับผลผลิตของเกษตรกรหรือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้้า และ
คุณภาพดิน สนับสนุนกรมการค้าภายในและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการจัดหาตลาดส้าหรับ
ผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ รวมถึงสนับสนุนส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy 
Promotion Agency-DEPA) ในการส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการท้าการเกษตรกรรมและ
พัฒนาช่องทางการจัดจ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

3.1.1 เป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

1. ชุมชนมีความรู้และความตระหนักถึงความส้าคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. มีการด้าเนินมาตรการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปรับตัวเพ่ือรับมือกับปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสถานการณ์ให้ประชาชนที่เปราะบางและประชาชนทั่วไป 

4. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้้าที่มีสาเหตุ 
มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบข้ามพรมแดน 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-39 

ตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. อัตราส่วนสมาชิกในชุมชนที่มีความรู้และตระหนักถึง
ความส้าคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
เปรียบเทียบในช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2570 กับสิ้นปี พ.ศ. 2565 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2. อัตราส่วนสมาชิกในชุมชนที่มีการปฏิบัติตามมาตรการ 
ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น ห รื อ ป รั บ ตั ว เ พ่ื อ รั บ มื อ กั บ ปั ญ ห า 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเปรียบเทียบในช่วงสิ้นปี 
พ.ศ. 2570 กับสิ้นปี พ.ศ. 2565 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 1-5  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. การรณรงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักเกี่ ยวกับผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ นจากปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สทนช. ประสานความร่วมมือและท้างาน
ร่ ว มกั นกั บส้ านั ก ง าน นโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การด้าเนินมาตรการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

และการปรับตัวเพ่ือรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

3. มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสถานการณ์ ให้ประชาชน 
ที่เปราะบางและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 

4. สนับสนุนให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพทางเลือกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้้าที่มีสาเหตุมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบข้ามพรมแดน 

สทนช. ประสานความร่วมมือและท้างาน
ร่ วมกั นกั บกรมส่ ง เสริ มการเกษ ตร  
กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าภายใน 
กรมการค้ า ระหว่ า งประ เทศ และ 
ส้ า นั ก ง า น พั ฒ น า ธุ ร ก ร ร ม ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA  

 

3.1.2 เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2571-2575) 

1. ชุมชนมีความรู้และความตระหนักถึงความส้าคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง 

2. มีการด้าเนินมาตรการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปรับตัวเพ่ือรับมือกับปัญหา  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเข้มข้นมากขึ้น 

3. มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสถานการณ์ให้ประชาชนที่เปราะบางและประชาชนทั่วไปอย่างครอบคลุมและ
เข้มข้นมากขึน้ 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-40 

4. เกษตรกรมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้้าที่มีสาเหตุมาจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบข้ามพรมแดนได้โดยมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่เท่าเดิมหรือ
ดีกว่าเดิม 

ตัวชี้วัด ระยะ 10 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. อัตราส่วนสมาชิกในชุมชนที่มีความรู้และตระหนักถึง
ความส้าคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
เปรียบเทียบในช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2575 กับสิ้นปี พ.ศ. 2570 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. อัตราส่วนสมาชิกในชุมชนที่มีการปฏิบัติตามมาตรการ 
ในการป้ องกั นหรื อปรั บตั ว เ พ่ื อรั บมื อกับปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเปรียบเทียบในช่วงสิ้นปี 
พ.ศ. 2575 กับสิ้นปีพ.ศ. 2570 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 6-10  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. การรณรงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น 

สทนช. ประสานความร่วมมือและท้างาน
ร่ วมกั นกั บส้ านั กงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและ
เข้มข้นมากขึ้น 

2. มีการด้าเนินมาตรการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและการปรับตัวเพ่ือรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างเข้มข้นมากขึ้น 

3. มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสถานการณ์ให้ประชาชนที่
เปราะบางและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมาก
ขึ้น 

4 สนับสนุนให้เกษตรกรในการประกอบอาชีพทางเลือกให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้้าที่มีสาเหตุ 
มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
ข้ามพรมแดน 

สทนช. ประสานความร่วมมือและท้างาน
ร่วมกันกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร กรมการค้าภายใน กรมการ
ค้าระหว่างประเทศ และ ส้านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ 
ETDA เพ่ือส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ข อ ง ท รั พ ย า ก ร น้้ า ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
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3.1.3 เป้าหมายระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2576-2580) 

1. ชุมชนและกลุ่มประชาชนที่เปราะบางสามารถปรับตัวรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์น้้าจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไม่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้อยลง 

ตัวชี้วัด ระยะ 15 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. ครัวเรือนที่มีรายได้ลดลงและ/หรือคุณภาพชีวิตด้อยลงจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์น้้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของจ้านวน
ครัวเรือนทั้งหมดในลุ่มน้้า 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 11-15  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการขนาดจิ๋วและขนาด
ย่อมในการผลิตสินค้าส้าเร็จรูปที่เชื่อมโยงกับผลผลิตทางการ
เกษตรในฟาร์มของตัวเองหรือฟาร์มใกล้เคียงกัน และสร้าง
ความเข้มแข็งเกี่ยวกับช่องทางการตลาดทั้งในภูมิภาค ใน
ประเทศ และต่างประเทศ (อาทิ จีน)  

สทนช. ประสานความร่วมมือและท้างาน
ร่วมกันกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร กรมการค้าภายใน กรมการ
ค้าระหว่างประเทศ และ ส้านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ 
ETDA ส้านักงานส่งเสริมการลงทุน และ
ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy Promotion Agency-DEPA) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือลุ่มน้้าระหว่างประเทศ 

จุดเน้นของการผลักดันการเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือลุ่มน้้าระหว่าง
ประเทศ เพ่ือบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนของลุ่มน้้าโขงระหว่างประเทศ ต่อชุมชนฝั่งไทยที่เสี่ยงและ
เปราะบาง โดยผลักดันภาครัฐให้มีการประสานความร่วมมือและเจรจาปรึกษาหารือกับประเทศที่ใช้แม่น้้า
โขงร่วมกัน รวมทั้งสร้างมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบข้ามพรมแดน  โดย
ยทุธศาสตร์นี้ จะมีขอบเขตการด้าเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 ปี คือ ช่วงปี พ.ศ. 2566-2575 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ของ สทนช. ควรให้ความส้าคัญกับการศึกษาวิจัยและการท้างาน
ร่วมกับคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง (Mekong River Commission-MRC) ผ่านกรมทรัพยากรน้้า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักฝ่ายไทย ในฐานะที่ สทนช. เป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) ที่รับผิดชอบในการก้าหนดนโยบายและการก้ากับดูแล 
การบริหารจัดการน้้าที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้น้้าในแม่น้้าโขงซึ่งเป็นแม่น้้านานาชาติ และพยายาม
ผลักดันให้มีการปรึกษาหารือข้ามพรมแดนในกรณีที่การใช้น้้าโขงหรือการพัฒนาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
กับชุมชนของไทยในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3.2.1 เป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

1. มีการเจรจาหาทางบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนระหว่างรัฐและประชาชน 

2. เงื่อนไขข้อก้าหนดในการพิจารณาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

ตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. มีการเจรจาระหว่างรัฐกับรัฐเพ่ือบรรเทาผลกระทบข้าม
พรมแดน 

มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐ 

2. มีเกณฑ์การพิจารณาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เกณฑ์ที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและ
ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 1-5  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. ด้าเนินการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนที่เป็นผลจากการ
พัฒนาระหว่างประเทศร่วมกันของประเทศที่ใช้ประโยชน์จาก
ล้าน้้าโขงอย่างเป็นทางการ 

สามารถด้าเนินการในรูปแบบโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง สทนช.กับหน่วยงาน
รับผิดชอบที่มีอยู่เดิม 

2. จัดให้มีการเจรจาระหว่างรัฐกับรัฐเพื่อน้าไปสู่การก้าหนด
มาตรการในการบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนที่ยอมรับ
ร่วมกัน 

สทนช.สามารถริเริ่มแนวคิด จัดท้าข้อเสนอ 
และผลักดันให้หน่วยงานรัฐที่มีอ้านาจตาม
กฎหมายในการด้าเนินการ 

3. ด้าเนินการศึกษาขอบเขตผลกระทบ สาเหตุที่แน่ชัด ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ และกลุ่มผู้
ได้รับผลกระทบรุนแรงที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือก่อน  

ด้าเนินการโดย สทนช. และอาจใช้เป็น
เอกสารพ้ืนฐานในการศึกษาร่ วมกัน
ระหว่างประเทศผู้ใช้น้้าในล้าน้้าโขงเพ่ือให้
เกิดการยอมรับระหว่างกัน 

4. ก้าหนดเกณฑ์และมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบรุนแรง 

ควรค้ านึ ง ถึ ง คว าม เป็ น ไป ไ ด้ ด้ า น
งบประมาณ และความเสี่ยงที่จะถูกโต้แย้ง
จากกลุ่มที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ 

5. ให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรง  มาตรการให้ความช่วยเหลืออาจอยู่ ใน
รูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่เงินช่วยเหลือแบบให้
เปล่า (Grant) อาทิ การช่วยเหลือเงินกู้ระยะ
ยาวดอกเบี้ยต่้า (Soft Loan) พร้อมความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการในการปรับเปลี่ยน
แนวทางการผลิต ความช่วยเหลือในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและช่องทางการ
จัดจ้าหน่าย เป็นต้น 
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3.2.3 เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2571-2575) 

1. มีการปรึกษาหารือข้ามพรมแดน (Transboundary Consultation) ในกรณีที่แผนการพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากล้าน้้าโขงของรัฐใดรัฐหนึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดน 

ตัวชี้วัด ระยะ 10 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. มีการปรึกษาหารือข้ามพรมแดนส้าหรับแผนการพัฒนาที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดน 

มีการจัดกิจกรรมปรึกษาหารือระดับชุมชน
ข้ามพรมแดนโดยการท้างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานรัฐของแต่ละประเทศ 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 6-10  ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. จัดท้าข้อตกลงระหว่างประเทศแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี
เกี่ยวกับการปรึกษาหารือข้ามพรมแดน 

สามารถริ เริ่ ม  จั ดท้ าแนวทาง เ พ่ื อ
ประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศเพ่ือ
ผลักดันให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือ
ข้ามพรมแดนส้าหรับแผน หรือ แผนงานที่
อาจท้าให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของระบบลุ่มน้้า 

 

หมุดหมายที่ 4: การบริหารจัดการน้้า  
จุดมุ่งเน้นของการบริหารจัดการน้้า เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งของผู้ใช้น้้า ด้านองค์กร  

องค์ความรู้ กลไกการเงินและทุน เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ใช้น้้ามีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้้า โดยมุ่งสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการน้้า อันเนื่องมาจากเกษตรกรเป็นกลุ่มผู้ใช้น้้าที่มีจ้านวน
มากที่สุด และมีการใช้น้้าในอัตราส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ใช้น้้ากลุ่มอ่ืน  ๆ

4.1 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้้า  

การสร้างความเข้มเข็งของผู้ใช้น้้า มุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้้าให้
ปรับเปลี่ยนมาเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการน้้า เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทรัพยากร
น้้า โดยการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการ กลไกด้านการเงิน  
การระดมทุน และการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองการจัดการทรัพยากรน้้าให้เกิดความยั่งยืน 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความรู้ในการบริหารจัดการลุ่มน้้า 

4.1.1 เป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

1. องค์กรผู้ใช้น้้าได้รับการยกระดับความเข้มแข็งในการพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล 
เงินทุน ความรู้และนวัตกรรม และการพัฒนาเครือข่ายการท้างาน เพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นสถาบัน 
ในการบริหารจัดการน้้าระดับพ้ืนที่ 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-44 

ตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. องค์กรผู้ใช้น้้าที่มีการก้าหนดโครงสร้างองค์กร รูปแบบการ
บริหารจัดการ และแหล่งที่มาของรายได้ส้าหรับการด้าเนินงาน
ที่ชัดเจน โดยเปรียบเทียบระหว่างช่วงสิ้นสุดปี พ.ศ. 2570 กับ 
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2565 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 1-5 ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. จัดท้าแนวทางในการก้าหนดโครงสร้างองค์กร รูปแบบการ
บริหารจัดการ และแนวทางการจัดหารายได้เพ่ือใช้ในการ
ด้าเนินงาน 

การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้้า
จะท้าให้ สทนช. มีกลไกเชิงพ้ืนที่ในการ
ก้ากับดูแลการบริหารจัดการน้้าที่อยู่ติด
พ้ืนที่เป็นจ้านวนมากและท้าให้มีความ
เป็นไปได้ในการสร้างความยั่ งยืนด้าน
ทรัพยากรน้้ามากยิ่งขึ้น 

2. จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ และให้ค้าแนะน้าแนวทางการสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้้าในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

3. ด้าเนินการติดตามประเมินผลและตรวจวัดระดับความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้้าและด้าเนินการฟ้ืนฟูองค์กรผู้ใช้น้้าที่
มีแนวโน้มอ่อนแอ 

 

4.1.2 เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2571-2575) 

1. องค์กรผู้ใช้น้้ามีความยั่งยืนในการด้ารงอยู่และมีบทบาทส้าคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้้า 

ตัวชี้วัด ระยะ 10 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. องค์กรผู้ ใช้น้้ าที่ยังคงด้ารงอยู่และมีการด้าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงด้านน้้า (อาทิ การอนุรักษ์ป่า
ต้นน้้า การเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้้า การเพ่ิมผลิตภาพ
การใช้น้้า การส่งเสริมคุณภาพน้้า เป็นต้น) โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างจ้านวนที่มีการจัดตั้งและจ้านวนที่ด้ารงอยู่ในช่วงสิ้นปี 
พ.ศ. 2575 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ้านวนที่มีการ
จัดตั้ง 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 6-10 ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ และให้ค้าแนะน้าแนวทางการสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้้าในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

- 

2. ด้าเนินการติดตามประเมินผลและตรวจวัดระดับความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้้าและด้าเนินการฟ้ืนฟูองค์กรผู้ใช้น้้าที่
มีแนวโน้มอ่อนแอ 

- 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-45 

4.1.3 เป้าหมายระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2576-2580) 

1. องค์กรผู้ใช้น้้ามีความยั่งยืนในการด้ารงอยู่และมีบทบาทส้าคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด ระยะ 15 ปี (ร่าง) ค่าเป้าหมาย 

องค์กรผู้ใช้น้้าที่ยังคงด้ารงอยู่และมีการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้ างความมั่ นคงด้ านน้้ าอย่ างต่อเนื่ อง  (อาทิ   
การอนุรักษ์ป่าต้นน้้า การเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้้า  
การเพ่ิมผลิตภาพการใช้น้้า การส่งเสริมคุณภาพน้้า เป็นต้น) 
โดยเปรียบเทียบระหว่างจ้านวนทั้งหมดที่มีการจัดตั้งกับ
จ้านวนที่ด้ารงอยู่ในช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2580 

มีจ้ านวนไม่น้ อยกว่ าร้ อยละ  70 ของ
จ้านวนที่มีการจัดตั้งทั้งหมด 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 11-15 ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ และให้ค้าแนะน้าแนวทางการสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้้าในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

สทนช.ควรเป็นเจ้าภาพในการประสาน
ความร่ วมมือกับหน่ วยงานที่ มี ความ
เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องมาอบรมให้ความรู้
กับองค์กรผู้ ใช้น้้ าอย่ างรอบด้านและ
ต่อเนื่อง 

2. ด้าเนินการติดตามประเมินผลและตรวจวัดระดับความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้้าและด้าเนินการฟ้ืนฟูองค์กรผู้ใช้น้้าที่
มีแนวโน้มอ่อนแอ 

สทนช.ควรด้าเนินการติดตามสถานการณ์
การท้างานและประเมินผลการท้างานของ
องค์กรผู้ใช้น้้าอย่างต่อเนื่องทุกปี 

  

4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร 

การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการลุ่มน้้าแบบบูรณาการผ่านกลไกกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง โดยการฝึกอบรมในรูปแบบที่
หลากหลายเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการท้าเกษตร รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
การสนับสนุนเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่้าและเทคโนโลยีที่จ้าเป็น การพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร
และแพลตฟอร์มตลาดกลาง รวมทั้งการส่งเสริมการค้าออนไลน์ทั้งแบบ B2B และ B2C โดยการอบรบความรู้
และทักษะด้านการประกอบธุรกิจและทักษะด้านดิจิทัลให้กับเกษตรกร 

 

 

 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-46 

4.2.1 เป้าหมายระยะ 5 ปี 

1. เกษตรกรมีการใช้น้้าต่อหน่วยการผลิตลดลง 

ตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. เกษตรกรมีการใช้น้้าต่อหน่วยการผลิตในปี พ.ศ. 2570 
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2565 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 1-5 ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการท้าเกษตร
แม่นย้าและเกษตรแปลงใหญ่ให้กับเกษตรกรเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการใช้น้้าอย่างคุ้มค่า 

สทนช. ประสานความร่วมมือกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร 

2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการจัดท้าเกษตร
แม่นย้าและเกษตรแปลงใหญ่ 

3. สนับสนุนเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่้าและเทคโนโลยีที่จ้าเป็น
ให้กับกลุ่มเกษตรกร 

สทนช. ประสานความร่วมมือกับ ธกส. 
กรมวิชาการเกษตร และภาคเอกชน 

 

4.2.2 เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2571-2575) 

1. เกษตรกรมีการใช้น้้าต่อหน่วยการผลิตลดลงต่อเนื่อง 

2. เกษตรกรมีผลิตภาพด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

3. เกษตรกรสามารถจ้าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ 

ตัวชี้วัด ระยะ 10 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. เกษตรกรมีการใช้น้้าต่อหน่วยการผลิตในปี พ.ศ. 2575 
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2570 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

2. เกษตรกรมีผลิตภาพด้านการเกษตรเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 
2571-2575 เปรียบเทียบกับในช่วงปี พ.ศ. 2566-2570 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

3. เกษตรกรสามารถจ้าหน่ายผลผลิตได้ราคาเฉลี่ยในช่วงปี  
พ.ศ. 2571-2575 เปรียบเทียบกับในช่วงปี พ.ศ. 2566-2570 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 

 

 

 

 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-47 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 6-10 ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและแพลตฟอร์ม
ตลาดกลางเพ่ือลดบทบาทพ่อค้าคนกลางและส่งเสริมการ
เข้าถึงข้อมูลราคาสินค้าเกษตรทั้งฝั่งผู้ซื้อและฝั่งผู้ขาย 

สทนช. สามารถประสานความร่วมมือและ
ท้างานร่วมกันกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าภายใน 
กรมการค้ า ระหว่ า งประ เทศ และ 
ส้ า นั ก ง า น พั ฒ น า ธุ ร ก ร ร ม ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA 

2. ส่งเสริมการค้าออนไลน์ทั้งแบบ B2B และ B2C โดยการอบ
รบความรู้และทักษะด้านการประกอบธุรกิจและทักษะด้าน
ดิจิทัลให้กับเกษตรกร 

 

4.2.3 เป้าหมายระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2576-2580) 

1. เกษตรกรมีการใช้น้้าต่อหน่วยการผลิตลดลงต่อเนื่อง 

2. เกษตรกรมีผลิตภาพด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง 

3. เกษตรกรสามารถจ้าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ระยะ 15 ปี ค่าเป้าหมาย 

1. เกษตรกรมีการใช้น้้าต่อหน่วยการผลิตในปี พ.ศ. 2580 
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2575 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

2. เกษตรกรมีผลิตภาพด้านการเกษตรเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 
2576-2580 เปรียบเทียบกับในช่วงปี พ.ศ. 2570-2575 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

3. เกษตรกรสามารถจ้าหน่ายผลผลิตได้ราคาเฉลี่ยในช่วงปี  
พ.ศ. 2576-2580 เปรียบเทียบกับในช่วงปี พ.ศ. 2570-2575 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

สิ่งที่ต้องด้าเนินการภายในช่วงปีท่ี 11-15 ข้อแนะน้าในการปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารโดยใช้ผลผลิตจากฟาร์มของตัวเองและ
ผลผลิตในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

สทนช. สามารถประสานความร่วมมือและ
ท้างานร่วมกันกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าภายใน 
กรมการค้าระหว่างประเทศ ส้านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 
หรือ ETDA และส้านักงานส่งเสริมการ
ลงทุน 

2. ส่งเสริมให้เกษตรกรค้าขายออนไลน์ข้ามพรมแดนไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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4.6 ม าต ร ก า ร เพื่ อ ส ร้ า ง ค ว ามยั่ ง ยื น ใ ห้ กั บ ท รั พ ย า ก รน้้ า ลุ่ ม น้้ า โ ข ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

มาตรการเพ่ือความยั่งยืนเป็นการก้าหนดมาตรการส่งเสริมผลกระทบทางบวก และบรรเทา
ผลกระทบทางลบ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในฐานะเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
ตลอดจนมาตรการแสวงหาประโยชน์จากโอกาส โดยผลการจัดท้า SEA ได้ระบุข้อเสนอแนะเป้าหมาย
ส้าหรับการจัดท้ามาตรการเพ่ือความยั่งยืนไว้ จ้านวน 5 เป้าหมาย ประกอบด้วย (1) การสนับสนุนให้มี
ทรัพยากรน้้าเพียงพอ คุ้มค่า และเท่าเทียม (กรณีน้้าน้อย) (2) การสร้างความยืดหยุ่นและตอบสนอง 
ความเสี่ยง (กรณีน้้ามาก) (3) การส่งเสริมการเข้าถึงน้้าสะอาดของประชาชน (4) การปรับตัวและ
ตอบสนองต่อภัยพิบัติ และ (5) การปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

4.6.1 มาตรการสนับสนุนให้มีทรัพยากรน้้าเพียงพอ คุ้มค่า และเท่าเทียม (กรณีน้้าน้อย) 

มาตรการด้านนี้ ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก ได้แก่  

1) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้้า (Water Storage) ประกอบด้วย 4 มาตรการ
ย่อย คือ (1) การเลือกและสร้างขนาดอ่างเก็บน้้าที่เหมาะสม (2) การสร้างเขื่อนแบบ Multi-purpose 
Dam (3) การรักษาความชุ่มชื้นในดิน และ (4) การสร้างพื้นที่สีเขียว 

2) มาตรการเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้้า (Water Augmentation) ประกอบด้วย 3 มาตรการ
ย่อย คือ (1) การคุ้มครองแหล่งน้้า (2) การเติมน้้าใต้ดิน และ (3) การเก็บกักน้้าฝน 

3) มาตรการส่งเสริมการจัดสรรน้้าอย่างเป็นธรรม (Water Allocation) ประกอบด้วย 2 
มาตรการย่อย คือ (1) การแบ่งปันทรัพยากรน้้าตามฤดูกาล และ (2) การจัดสรรน้้าและการขายสิทธิการใช้
ทรัพยากรน้้า 

4) มาตรการส่งเสริมการจัดหาแหล่งทรัพยากรน้้าทางเลือก (Alternative) ประกอบด้วย 3 
มาตรการย่อย คือ (1) การส่งน้้าแบบคลัสเตอร์ระหว่างลุ่มน้้า (2) การดึงและใช้ประโยชน์จากน้้าใต้ดิน 
และ (3) การรีไซเคิลและน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ 

5) มาตรการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้้าอย่างคุ้มค่าและการจัดการความต้องการน้้า 
( Water Efficiency and Demand Management) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  7 ม า ต ร ก า ร ย่ อ ย  คื อ  
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าในภาคอุตสาหกรรม (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าภาคเกษตรและ
ปรับปรุงด้านชลประทาน (3) การลดการสูญเสียและรั่วไหลของน้้า (4) รณรงค์การอนุรักษ์ ดูแล แหล่งน้้า
สาธารณะ (5) การก้าหนดราคาค่าใช้น้้าแบบก้าวหน้า (6) การแบ่งเขตการใช้น้้าตามลักษณะอุทกวิทยา 
และ (7) การจัดท้าใบอนุญาตการขอใช้น้้าส้าหรับกิจกรรมการใช้น้้าปริมาณมาก 



แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) ส่วนท่ี 4-49 

4.6.2 มาตรการเพิ่มความยืดหยุ่นและขีดความสามารถในการตอบสนองความเสี่ยง (กรณีน้้ามาก) 

มาตรการด้านนี้ ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก ได้แก่  

1) มาตรการป้องกันน้้าท่วม (Riverine Flood Protection) ประกอบด้วย 6 มาตรการย่อย 
คือ (1) การสร้างโครงสร้าง/สิ่งกีดขวางเพ่ือป้องกันน้้าท่วม (2) การบริหารจัดการอ่างเก็บน้้าที่เหมาะสม  
(3) การเชื่อมต่อทางเดินน้้าระหว่างแม่น้้าและพ้ืนที่น้้าท่วม (4) การเตรียมพ้ืนที่เก็บ/กักน้้าชั่วคราว  
(5) การฟ้ืนฟูล้าน้้า /แม่น้้า และ (6) การจ้ากัดการพัฒนาหรือการขยายตัวของเมือง  

2) มาตรการจัดการน้้าฝนในเมือง (Urban Stormwater Management) ประกอบด้วย 2 
มาตรการย่อย คือ (1) การปรับปรุงระบบระบายน้้าให้เหมาะสม และ (2) การสร้างโครงสร้างเพ่ือเก็บกัก
น้้าฝนชั่วคราว 

4.6.3 มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงน้้าสะอาดให้กับสมาชิกในชุมชน 

มาตรการด้านนี้ ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก ได้แก่  

1) มาตรการการจ้ากัดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนสารเคมีในแหล่งน้้า ประกอบด้วย 3 มาตรการ
ย่อย คือ (1) ส่งเสริมวิธีท้าการเกษตรปลอดภัย (2) การสร้างแนวกันชน (Buffer-zone) ระหว่างพ้ืนที่เสี่ยง
กับแหล่งน้้าดิบของชุมชน (3) การก้าหนดพ้ืนที่คุ้มครองและจ้ากัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (4) การเตรียม
พ้ืนที่เก็บ/กักน้้าชั่วคราว (5) การฟ้ืนฟูล้าน้้า /แม่น้้า และ (6) การจ้ากัดการพัฒนาหรือการขยายตัวของ
เมือง  

2) มาตรการปรับปรุงความสามารถในการบ้าบัดน้้า ประกอบด้วย 2 มาตรการย่อย คือ (1) 
พัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้้า และ (2) ปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสียของท้องถิ่นให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด 

4.6.4 มาตรการส่งเสริมการปรับตัวและตอบสนองต่อภัยพิบัติ 

มาตรการด้านนี้ ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก ได้แก่  

1) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ประกอบด้วย 3 
มาตรการย่อย คือ (1) ระบบเตือนภัยน้้าท่วม (2) ระบบเตือนภัยดินโคลนถล่ม และ (3) ระบบคาดการณ์
ภัยแล้ง 

2)  มาตรการเพิ่ มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อภัยพิบัติ  (Disaster Response) 
ประกอบด้วย 2 มาตรการย่อย คือ (1) พัฒนารูปแบบการสื่อสารและวิธีการตอบสนองที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และ (2) พัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) และระบบแผนที่เพ่ือการแจ้งและแนะน้า
วิธีการตอบสนองต่อภัยพิบัติท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
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4.6.5 มาตรการส่งเสริมการปรับตัวและความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มาตรการด้านนี้ ประกอบด้วย 2 มาตรการย่อย คือ (1) การวิเคราะห์และประเมินเพ่ือจัดท้า
แผนที่น้้าท่วมและแผนที่ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง และ (2) การวิเคราะห์และประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม 
และความสามารถในการปรับตัวของประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง     

4.7 กลไกและวิธีการขับเคลื่อน “แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่
ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580)” 

4.7.1 หน่วยงาน/องค์กรขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

ความท้าทายของ สทนช. ในฐานะหน่วยงานหลักในการก้ากับดูแลการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้า คือ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการน้านโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลกับประชาชน
ตามภารกิจของ สทนช. ทั้งนี้ เนื่องจากการจะบรรลุผลการด้าเนินงานตามภารกิจ จ้าเป็นต้องมีนโยบาย
และแผนที่ดี แต่การมีเพียงนโยบายและแผนที่ดีอาจยังไม่เพียงพอ เนื่องจากนโยบายหรือแผนที่ดีต้องการ  
การน้าไปปฏิบัติที่มีประสิทธิผล การเพ่ิมขีดความสามารถในการน้าไปปฏิบัติจึงได้รับความสนใจจาก 
ผู้ก้าหนดนโยบายเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม การน้านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลไม่มี
วิธีการที่ส้าเร็จรูป และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก้าลังค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการน้า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิผล  

แนวคิด “หน่วยขับเคลื่อนการน้าแผนสู่การปฏิบัติ” หรือ (Delivery Units: DUs) (World 
Bank Group., 2017) จึงถูกน้ามาประยุกต์ใช้ในการน้าเสนอกลไกและวิธีการการขับเคลื่อน  “แผน
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580)” ฉบับนี้ 
หลักการและแนวคิดส้าคัญในการออกแบบกลไกการขับเคลื่อน สรุปดังนี้ 

1) กลไกการขับเคลื่อนนี้เป็นกลไกการขับเคลื่อนส้าหรับการใช้งานของส้านักงาน สทนช. 
โดยเฉพาะ 

2) กลไกการขับเคลื่อนนี้เป็นกลไกที่ถูกออกแบบบนพ้ืนฐานของการใช้ประโยชน์ภายใต้
กฎระเบียบการบริหารงานเดิมของ สทนช. โดยไม่จ้าเป็นต้องมีการก้าหนดกฎระเบียบใหม่หรือปรับปรุง
กฎระเบียบเดิม แต่อาจต้องอาศัยอ้านาจของเลขาธิการฯในการออกค้าสั่งหรือจัดตั้งคณะท้างานตามที่
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า ปี พ.ศ.2561ได้ให้อ้านาจเอาไว้ 

3) กลไกขับเคลื่อนนี้เป็นกลไกที่ถูกออกแบบตามบทบาทของส้านักงาน สทนช. ในฐานะ
หน่วยงานเลขานุการของ กนช. ที่มีอ้านาจหน้าที่ในการก้ากับดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้้าในอดีต ซึ่งมีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานและมีหน้าที่และ
อ้านาจภายใต้กฎหมายหลายฉบับ โดยมีเป้าหมายที่ส้าคัญ คือ การบูรณาการและบริหารทรัพยากรน้้า
อย่างเป็นระบบในทุกมิติให้มีความประสานสอดคล้องกันอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ความส้าคัญกับการ
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เพ่ิมประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ในการน้านโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติโดยรวมและประชาชนในแต่ละชุมชนตามภารกิจของ สทนช.  

 

1) การท้างานของ “หน่วยขับเคลื่อนการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ” 
“หน่วยขับเคลื่อนการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ” จะท้าหน้าที่เสริมสร้างความเชื่อมโยง

ระหว่าง สทนช. กับหน่วยงานปฏิบัติทั้งที่อยู่ภายใต้ สทนช. ด้วยอ้านาจทางกฎหมายและหน่วยงาน
พันธมิตรเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลด้านผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนหลักฯ รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ
หน่วยงานระดับปฏิบัติ โดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการก้ากับดูแลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้ง “หน่วยขับเคลื่อนการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ” จะต้องท้างาน
ใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง คือ เลขาธิการฯ และรองเลขาธิการฯ สทนช. โดยมีบทบาทหลัก ประกอบด้วย 

1) มุ่งเน้นที่การปรับปรุงผลลัพธ์ในประเด็นเป้าหมายส้าคัญของ สทนช. 
2) จัดการกับข้อจ้ากัดต่าง ๆ เมื่อตรวจสอบพบว่าความก้าวหน้าในการด้าเนินงานไม่เป็นไป

ตามแผนฯ 
3) สร้างความเข้าใจและสร้างขีดความสามารถให้กับผู้ที่รับผิดชอบ รวมทั้งพัฒนาระบบ

และกระบวนการท้างาน  

โดย “หลักการส้าคัญในการจัดตั้ง DUs ประกอบด้วย 

(1) DUs จะต้องท้างานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง คือ เลขาธิการฯ และรองเลขาธิการฯ 
สทนช.  

(2) DUs ควรประกอบด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพสูงและมีจ้านวนเพียง 7 - 
10 คน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวสูง  
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(3) DUs ควรได้รับการแต่งตั้งโดยผู้บริหารสูงสุด (อาจมีการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญเข้ามาร่วม)  

(4) ผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้มอบอ้านาจให้ท้างาน และมีอายุการท้างานสอดคล้องกับวาระ
ของผู้บริหาร 

 
2) ภารกิจของ “หน่วยขับเคลื่อนการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ” 

ภารกิจส้าคัญของ DUs อย่างน้อยควรประกอบด้วย  

(1) การจัดล้าดับความส้าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ (Program/Project 

Prioritization) เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้เกิดการด้าเนินการที่เป็นรูปธรรมและเพ่ือให้แน่ใจว่าแผนงาน/โครงการที่

ส้าคัญสูงถูกน้าไปสู่การปฏิบัติในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม 

(2) สร้างความรู้ความเข้าใจและความเป็นเจ้าของ (Ownership) ให้กับหน่วยปฏิบัติและ

หน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนแผนฯ 

(3) จัดท้าและเผยแพร่ Roadmaps ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือให้แน่ใจว่าบุคลากรที่

เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ตระหนักและรับรู้ถึงแผนการด้าเนินงานของ สทนช. 

(4) เป็นฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคให้กับหน่วยปฏิบัติและหน่วยงานพันธมิตรในการก้าหนด

และติดตามตรวจสอบค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก้าหนดเอาไว้ในแผน และให้ความช่วยเหลือกรณีมีปัญหา

และการติดขัดเกิดขึ้นในระหว่างการน้าไปปฏิบัติ 
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(5) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและเป็นผู้ประสานงานในคณะกรรมการก้ากับดูแล  

(Steering Committee) การขับเคลื่อนแผนหลัก (ถ้ามี) และการประชุมเพ่ือแก้ปัญหา (Problem 

Solving Meeting ) ที่มีองค์ประกอบเป็นผู้บริหารระดับเลขาธิการ และรองเลขาธิการ  

(6) ท้าหน้าที่ติดตาม (Monitoring) และดูแล (Fostering) เพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุน

ความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบด้าเนินการโดยหน่วยงานปฏิบัติ

และหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ 

(7) รายงาน และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งจัดท้ารายงานเสนอผู้บริหาร โดยการ

ติดตามความคืบหน้าควรด้าเนินการทุกสัปดาห์ หากพบปัญหาการท้างาน ก็ควรนัดประชุมคณะท้างาน

ด้านเทคนิคที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปฏิบัติและหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในการ

ด้าเนินการ หากปัญหาการน้าไปปฏิบัติที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยคณะท้างานด้านเทคนิค ก็จะน้าขึ้นสู่

คณะกรรมการก้ากับการขับเคลื่อนแผนหลักฯหรือผู้บริหารที่ก้ากับดูแลและเกี่ยวข้อง  

  

4.7.2 แนวปฏิบัติ 

ในการเสนอจัดตั้ง “หน่วยขับเคลื่อนการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ” จะหลีกเลี่ยงการจัดท้าหรือ
เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมาย หรือ กฎระเบียบใหม่ แต่จะมุ่งเน้นการน้ากฎระเบียบหรืออ้านาจที่มีอยู่เดิม
ของเลขาธิการ สทนช. ในการจัดตั้งคณะท้างานเฉพาะส้าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด้าเนินงานขององค์กรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยมีแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ท้างานของ“หน่วยขับเคลื่อนการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ” ดังนี้ 

1) การประสานงานกับกรมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายของแผน
หลักฯ เนื่องจากมีหลายเป้าหมายของแผนหลักฯ ที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง โดยไม่ ได้ อยู่ ใน อ้านาจของ พ.ร .บ .ทรัพยากรน้้ า  พ .ศ . 2561 อาทิ  กรมพัฒนาที่ ดิ น  
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency-DEPA) เป็นต้น ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องมีค้าสั่ง 
หรือการมอบหมายที่ชัดเจนของเลขาธิการฯ เพ่ือเอ้ืออ้านวยให้ “หน่วยขับเคลื่อนการน้าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ” สามารถด้าเนินประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนเป้าหมายต่าง ๆ ของแผนหลัก
โดยสะดวก 

2) การสร้างความเต็มใจและความร่วมมือจากกรมหรือหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนหลักฯ สทนช. จ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากการท้างานของกรมและหน่วยงาน
พันธมิตรที่มีอ้านาจและความรับผิดชอบตามกฎหมายในการน้าเป้าหมายของแผนหลักฯสู่การปฏิบัติใน
กิจกรรมเฉพาะของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดสถานการณ์ “ความส้าเร็จร่วม” กล่าวคือ ความส้าเร็จที่
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เกิดขึ้นจะต้องน้าไปสู่การบรรลุ KPI ทั้งของ สทนช. เองและหน่วยงานพันธมิตรที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติ 
เนื่องจาก สทนช. ไม่ได้เป็นผู้ด้าเนินการโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาเหล่านั้นโดยตรง และไม่ได้รับ
งบประมาณเพ่ือมาด้าเนินการโดยตรง ดังนั้น สทนช. จ้าเป็นต้องมีการปรึกษาหารือหรือการท้างานร่วมกัน
กับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในรูปแบบของการบูรณาการด้านเทคนิค การบริหารจัดการ หรือการบูรณาการ
ด้านงบประมาณ (อาทิ การสนับสนุนด้านวิชาการที่  สทนช. มีความเชี่ยวชาญ การร่วมวางแผน  
การก้าหนดตัวชี้วัดร่วมและการประเมินผลร่วม การเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบด้านงบประมาณในบางรายการ 
เป็นต้น) 

3) การจัดตั้งกลไกการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับกรมหรือ
หน่วยงานพันธมิตรที่มีอ้านาจในการด้าเนินงานตามกฎหมายโดยตรง สทนช.  จ้าเป็นต้องช่วยเหลือกรม
หรือหน่วยงานพันธมิตรในการตัดสินใจหรือการแก้ไขปัญหาในขั้นการน้าไปปฏิบัติผ่านกลไกต่าง ๆ ที่ควร
ประกอบด้วย การจัดตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิค (Technical Committees) เพ่ือช่วยเหลือในการ
ตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาในการท้างานที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับเทคนิคซึ่งเป็นกลไกที่สามารถ
ตอบสนองปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และหากกลไกกรรมการด้านเทคนิคไม่สามารถตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ได้ ประเด็นหรือปัญหาดังกล่าวควรถูกน้าไปสู่ที่ประชุมคณะกรรมการก้ากับการด้าเนินงานประจ้าเดือน 
(The Monthly Steering Committee Meetings) ที่ประกอบด้วยผู้บริหารของ สทนช. และผู้บริหาร
ของกรมหรือหน่วยงานพันธมิตรที่มีอ้านาจตัดสินใจ และหากปัญหายังไม่สามารถตัดสินใจได้หรือไม่ได้รับ
การแก้ไข ปัญหานี้ควรจะถูกส่งต่อไปยัง “คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.)” หรือ 
“คณะรัฐมนตรี” ต่อไป  

4) การพัฒนากลไกและแผนการสื่อสารที่แข็งแกร่ง สทนช. จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญต่อ 
ช่องทางการสื่อสารที่เป็นรูปธรรมและทุ่มเททรัพยากรและความพยายามในการสื่อสารอย่างเข้มแข็ง โดย
ในช่วงเริ่มต้นของการด้าเนินงานภายใต้แผนหลักฯ ควรมีการจัดสรรงบประมาณเป็นพิเศษเพ่ือพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแผนการสื่อสารส้าหรับกรม หน่วยงานพันธมิตร และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
สร้างการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับแผนหลักและแผนปฏิบัติการรวมถึงแนวนโยบายและความมุ่งมั่นของ 
สทนช. โดยเนื้อหาหลักที่สมควรมีการสื่อสาร ควรประกอบด้วยรายละเอียดของ Roadmap แสดงให้เห็น
ถึงความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น เป้าหมาย KPI ที่มีความยืดหยุ่น หมุดหมาย (Milestones) และ 
ความท้าทายในระหว่างการด้าเนินการ โดยการจัดท้าแผนที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก 
มีส่ วนร่ วม ด้วยยุทธศาสตร์ การสื่อสารตั้ งแต่ ระดับผู้ บริหารสู งสุดไปจนถึงระดับการปฏิบัติ   
ซึ่งรวมถึงการน้าเสนอรายงานต่อเลขาธิการประจ้าสัปดาห์อย่างต่อเนื่องเพ่ือแจ้งให้ทราบและรับทราบ
ความคืบหน้าของ การขับเคลื่อนแผนหลักฯ โดยใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่หลากหลาย 

5) รายงานความก้าวหน้าและผลการด้าเนินงานประจ้าปี การรายงานความก้าวหน้าประจ้าปี
ในการขับเคลื่อนแผนหลักควรถูกบรรจุเอาไว้ในรายงานประจ้าปีของ สทนช. โดยเป็นการรายงาน
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ความก้าวหน้าและผลการประเมินการด้าเนินงานควรมาจากการด้าเนินการอย่างเข้มงวดที่ยึดโยงกับทีม
ภายในและผู้ประเมินผลที่เป็นบุคคลที่สาม (Third Party) โดยครอบคลุมกระบวนการติดตามประเมินผล
เพ่ือให้แน่ใจว่า “กระบวนการด้าเนินงานมีความถูกต้องและมีการส่งมอบผลผลิตและผลลัพธ์ตรงเวลา” 
อย่างไรก็ตาม ความถี่ในการจัดท้ารายงานความก้าวหน้าอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามระยะเวลาเหมาะสม
ที่มีการตกลงกันระหว่างส่วนงานที่เก่ียวข้อง 

4.7.3 กรอบการเชื่อมโยงแผนหลักฯ ไปสู่แผนปฏิบัติการ 

แผนหลักฯ ฉบับนี้จะท้าหน้าที่ในการชี้น้าการออกแบบแผนงาน/ โครงการในแผนปฏิบัติการ
ระยะต่าง ๆ ที่มีความยึดโยงกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และสิ่งที่ต้องด้าเนินการในแต่ละช่วงเวลา
ของแผนปฏิบัติการ โดยมีกรอบแนวคิดในการเชื่อมโยงแผนหลักฯ กับแผนปฏิบัติการรายละเอียด ดังนี้ 

หมุดหมายที่ 1 การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน้้า ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโดย 

19 แผนงาน สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 4-7 และมีรายละเอียดดังนี้   

1) ยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนให้มีความเพียงพอ ประกอบด้วย 5 แผนงาน คือ  
(1) แผนงานปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการกักเก็บน้้าโดย อปท. และภาคประชาชน 
(2) แผนงานส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้้าชุมชน (3) แผนงานส่งเสริม 
พัฒนา องค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ในระดับพ้ืนที่ (4) แผนงานส่งเสริมศักยภาพการจัดหาแหล่ง
เงินทุน (ระยะยาว ดอกเบี้ยต่้า) และ (5) แผนงานพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างด้านชลประทาน   

2) ยุทธศาสตร์การจัดสรรน้้าให้กับผู้ใช้น้้าทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ประกอบด้วย 3 แผนงาน 
คือ (1) แผนงานปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน้้าแบบ Cluster (2) แผนงานจัดท้า
ค้าแนะน้า (Guideline) และเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้้าแบบ Cluster และ (3) แผนงาน
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้้าแบบ Cluster ทั้งระบบ 

3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ (1) แผนงานสร้างจิตส้านึกและรู้คุณค่าต่อทรัพยากรน้้า (2) แผนงานพัฒนา
และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต้นทุนน้้า (3) แผนงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดการสูญเสียน้้าและ 
การใช้น้้าที่แม่นย้า และ (4) แผนงานส่งเสริมแปลงตัวอย่างการใช้น้้าที่มีประสิทธิภาพ 

4) ยุทธศาสตร์การท้าให้ประชาชนเข้าถึงน้้าสะอาด เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในราคาที่จ่ายได้ 
ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ (1) แผนงานพัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนผลิตน้้าสะอาดที่ได้มาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย (2) แผนงานส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพน้้าชุมชน และ (3) แผนงานจัดหาและ
ควบคุมคุณภาพแหล่งน้้าต้นทุน 

5) ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง- อุทกภัย ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ (1) 
แผนงานปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพ่ือสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนการชะลอและกักเก็บน้้าโดย อปท. และ
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ประชาชน (2) แผนงานส่งเสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการชะลอน้้า/ กักเก็บน้้า   
(3) แผนงานสนับสนุนกลุ่มองค์กรประชาชนเพ่ือการบริหารจัดการภัยแล้งและน้้าท่วมในชุมชนท้องถิ่น 
และ (4) แผนงานปรับปรุงและพัฒนาโครงการชลประทานทุกระดับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาความเสียหาย 

 
รูปที่ 4-7 กรอบแนวคิดในการเชื่อมโยงแผนหลักฯ หมุดหมายที่ 1 กับแผนปฏิบัติการ 

 

หมุดหมายที่ 2 ความยั่งยืนของทรัพยากรน้้า ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโดย 6 

แผนงาน สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 4-8 และมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ป้องกัน คุ้มครองและ ฟื้นฟูพื้นที่ระบบนิเวศแหล่งน้้าส้าคัญ โดยการเสริมพลัง
ให้กับองค์กรชุมชน ประกอบด้วย 5 แผนงาน คือ (1) แผนงานส่งเสริมให้ชุมชนเป็นผู้คุ้มครอง รักษาและ
ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ลุ่มน้้า (2) แผนงานปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพ่ือเอ้ือให้ชุมชนเป็นผู้คุ้มครอง รักษา และ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้้า (3) แผนงานส่งเสริมความเป็นองค์กร/สถาบันของชุมชนที่ยั่งยืนในการเป็น 
ผู้คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้้า (4) แผนงานเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านวิชาการในการเป็นผู้คุ้มครองฯ พ้ืนที่
ลุ่มน้้า (5) แผนงานสนับสนุนแหล่งเงินทุนส้าหรับการขับเคลื่อนขององค์กร/ สถาบันของชุมชนที่ท้าหน้าที่
คุ้มครองฯ พื้นที่ลุ่มน้้า (6) แผนงานพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้้าเพ่ือสนับสนุนการป้องกัน คุ้มครอง 
และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ระบบนิเวศโดยชุมชน และ (7) แผนงานอนุรักษ์ ฟ้ืนฟพ้ืูนที่ป่าต้นน้้า 
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2) ยุทธศาสตร์ป้องกัน คุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้้า โดยอาศัยวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้า มีแผนงานขับเคลื่อนเพียงแผนงานเดียว คือ แผนงานฟ้ืนคืน
คุณค่า สร้างความยั่งยืน และการด้ารงอยู่ของวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนที่เชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรน้้า   

 
รูปที่ 4-8 กรอบแนวคิดในการเชื่อมโยงแผนหลักฯ หมุดหมายที่ 2 กับแผนปฏิบัติการ 

 

หมุดหมายที่ 3 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้้า สภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบข้ามพรมแดน ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโดย 7 แผนงาน สามารถสรุปได้ดัง 

รูปที่ 4-9 และมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของประชาชน  ประกอบด้วย 4 
แผนงาน คือ (1) แผนงานส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(2) แผนงานรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสถานการณ์น้้าและสภาพภูมิอากาศ (3) แผนงานพัฒนาระบบ
ข้อมูลและช่องทางเผยแพร่ข้อมูลด้านสถานการณ์น้้า และ (4) แผนงานเสริมสร้างขีดความสามารถของ
เกษตรกรในการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้้า 
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2) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือลุ่มน้้าระหว่าง
ประเทศ ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ (1) แผนงานศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนพ้ืนที่ล้าน้้าโขง  
(2) แผนงานสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดน และ (3) แผนงาน
ก้าหนดเกณฑ์และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

 
รูปที่ 4-9 กรอบแนวคิดในการเชื่อมโยงแผนหลักฯ หมุดหมายที่ 3 กับแผนปฏิบัติการ 

 

หมุดหมายที่ 4 การบริหารจัดการน้้า ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโดย 5 แผนงาน 

สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 4-10 และมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้้า  ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ  
(1) แผนงานก้าหนดโครงสร้างองค์กร รูปแบบการบริหารจัดการ และแนวทางการจัดหารายได้เพ่ือใช้ใน
การด้าเนินงาน และ (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้าและ อปท. ในพ้ืนที่ 

2) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ  
(1) แผนงานพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรแม่นย้าและเกษตรแปลงใหญ่ (2) แผนงานการรวมกลุ่มเกษตรกร
ด้านเกษตรแม่นย้าและเกษตรแปลงใหญ่ และ (3) แผนงานส่งเสริมกลไกสนับสนุนการด้าเนินงานของกลุ่ม
เกษตรกร 
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รูปที่ 4-10 กรอบแนวคิดในการเชื่อมโยงแผนหลักฯ หมุดหมายที่ 4 กับแผนปฏิบัติการ 

 



ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผลแผนหลัก

การบริหารจัดการทรพัยากรน้้าพืน้ที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2561 - 2580



การติดตามและประเมินผลของแผนหลักฯ  ส่วนท่ี 5-1 

ส่วนที ่5 การติดตามและประเมินผล 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ 

ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2561 – 2580 
5.1 ความน้า 

สาระส าคัญของส่วนที่ 5 คือ การน าเสนอระบบการติดตามและประเมินผลรูปแบบใหม่ที่ประยุกต์ใช้
ตัวแบบ Outcome mapping ซึ่งเป็นตัวแบบการประเมินผลล่าสุดที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากมีความสามารถในการขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ระบุเอาไว้ในแผนและเป็นตัวแบบที่มุ่งเน้นการประเมินเพ่ือปรับปรุงระดับผลประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ โดยน าเสนอแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนหลักการบริหาร
จัดการฯ ทีป่ระกอบด้วย เกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน แหล่งข้อมูล และกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม 
ในการติดตามและประเมินผล ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.2 เกณฑ/์วิธีการ การติดตามและประเมินผล  

5.2.1 เกณฑ์การติดตามและประเมินผล 

ในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการภายใต้แผนหลักการบริหารจัดการฯ ฉบับนี้ควร
ใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานของ OECD มาประยุกต์ใช้ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ 4 เกณฑ์ คือ 

(1) การประเมินความสอดคล้อง (Relevance): เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องต้องกันของผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ที่อยู่ภายใตแ้ผนหลักการบริหารจัดการฯ 

(2) การประเมินความเชื่อมโยงกัน (Coherence): เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่า
แผนงาน/โครงการที่ถูกออกแบบและบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการระยะต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงหรือเข้ากันได้
กับโครงการอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการภายใต้แผนหลักหรือไม่ โดยกรอบที่น ามาพิจารณา คือ การเสริมหรือ
ประสานกับโครงการอ่ืนหรือซ้ าซ้อนกับโครงการอ่ืน โดยวัตถุประสงค์ของเกณฑ์นี้ คือ ต้องการตรวจสอบ
การท างานร่วมกันหรือความซ้ าซ้อนกันของโครงการที่ได้รับการออกแบบโดยหน่วยงานที่แตกต่างกัน  

(3) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness): เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าผลการ
ด าเนินโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ระดับผลผลิต 
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และระดับผลลัพธ์ ที่ได้มีการระบุไว้ในแผนหรือที่คาดหวังเอาไว้ ที่เรียกว่า “ค่าเป้าหมาย” โดยเกณฑ์
ประสิทธิผลมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการประเมินโอกาสในการบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนหลักการบริหาร
จัดการฯ และ เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ภายใต้กรอบเวลาที่ก าหนดเอาไว้  

(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency): เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าผลผลิตที่มีการส่งมอบ และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (Economic) และความทันเวลาหรือทันท่วงที (Timely) 
หรือไม่ เกณฑ์ประสิทธิภาพมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการประเมินความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร  และ 
ความทันท่วงทีในการส่งมอบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

(5) ความยั่งยืน (Sustainability): เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าประโยชน์ที่เกิดจาก
แผนงาน/โครงการภายใต้แผนหลักการบริหารจัดการฯ มีแนวโน้มที่จะด ารงต่อไปหรือไม่ โดยในการ
ประเมินความยั่งยืนจะมุ่งให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ 2 ประเด็นหลัก คือ (1) ประโยชน์ของแผนงาน/
โครงการภายใต้แผนหลักการบริหารจัดการฯ มีแนวโน้มที่จะด ารงอยู่ต่อเนื่องยาวนานเพียงใด และ
ประโยชน์ที่ยังคงด ารงอยู่ในแต่ละช่วงเวลาอยู่ในระดับใด และ (2) อะไรคือปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความ
ยั่งยืนหรือความไม่ยั่งยืนของโครงการ  

(6) การประเมินความส าเร็จในภาพรวม (Overall Evaluation): การประเมินความส าเร็จ
ในภาพรวมของแผนหลักการบริหารจัดการฯ โดยจัดท า Composite Indexes  

5.2.2 วิธีการประเมิน หรือวิธีการวัด (Measuring)   

1) วิธีการวัดในการประเมินความสอดคล้อง (Relevance Measuring)  

วิธีการวัดความสอดคล้อง คือ พิจารณาว่าการออกแบบโครงการจะก่อให้เกิดผลผลิตที่มี
แนวโน้มที่จะตอบสนองหมุดหมายที่อยู่ภายใต้แผนหลักการบริหารจัดการฯ หรือไม่ โดยมีแนวทางการวัดดัง

ตารางที่ 5-1 

ตารางท่ี 5-1 ตัวอย่างวิธีการวัดในการประเมินความสอดคล้อง (Relevance Measuring) 
ความสอดคล้อง หมุดหมายที่ 1 หมุดหมายที่ 2 หมุดหมายที่ 3 หมุดหมายที่ 4 รวม 

โครงการ 25 คะแนน 25 คะแนน 25 คะแนน 25 คะแนน 100 คะแนน 

โครงการที่ 1 √ √ × × 50 คะแนน 
โครงการที่ 2 √ × × × 25 คะแนน 

โครงการที่ 3 √ × × × 25 คะแนน 
โครงการที่ 3 × × × × 0 คะแนน 

หมายเหตุ √ = สอดคล้องกับเป้าหมายของแผน  

 
วิธีการก าหนดคุณค่า เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการตัดสินใจและการปรับปรุงการด าเนินงาน

ให้ดีขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการก าหนดคุณค่าจากการวัดความสอดคล้องดังตารางที่ 5-2 
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ตารางท่ี 5-2 ตัวอย่างวิธีการก้าหนดคุณค่าในการวัดความสอดคล้อง 
ระดับคะแนนความสอดคล้อง ความหมาย 

0-24 คะแนน ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

25-50 คะแนน ระดับยอมรับได ้
26-75 คะแนน ระดับด ี
76-100 คะแนน ระดับดีมาก 

 

2) วิธีการวัดในการประเมินความเชื่อมโยงกัน (Coherence Measuring)  

การประเมินความเชื่อมโยงมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การท างานร่วมกัน (Co-operate 
Analysis) การวิเคราะห์ความซ้ าซ้อนกัน (Redundancy Analysis) และการวิเคราะห์การขัดขวางกัน 
(Interference Analysis) ของโครงการที่ได้รับการออกแบบโดยหน่วยงานที่แตกต่างกัน โดยมีวิธีการวัดและ

ก าหนดคุณค่าจากการวัดดังตารางที่ 5-3 และตารางที่ 5-4 

ตารางท่ี 5-3 ตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 
ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น ๆ 

 
การวิเคราะห์ลักษณะความเชื่อมโยง 

ส่งเสริม ไม่ขัด/ไม่ซ้้าซ้อนและ 
ไม่ส่งเสริม 

ซ้้าซ้อนกัน ขัดกัน 

3 คะแนน 1 คะแนน (-1 คะแนน) (-3 คะแนน) 
โครงการที่ 1 กับโครงการที่ 2 √    
โครงการที่ 1 กับโครงการที่ 3   √  
โครงการที่ 1 กับโครงการที่ 4    √ 

โครงการที่ 2 กับโครงการที่ 3  √   
โครงการที่ 2 กับโครงการที่ 4 √    

โครงการที่ 3 กับโครงการที่ 4  √   
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ตารางท่ี 5-4 ตัวอย่างวิธีการประมวลผลความเชื่อมโยง 
โครงการ การประมวลผลความเชื่อมโยง (คะแนน) 5.คะแนน

เต็ม 
6.คะแนนดิบ 

ที่ได้ 
7.คะแนนเชิง
อัตราส่วน 1. ส่งเสริม 

หรือ  
n1(3) 

2. ไม่ส่งเสริม
และไม่ขดั 

หรือ n2 (1) 

3. ซ้้าซ้อน 
หรือ  

n3 (-1) 

4. ขัดกัน
หรือ 

n 4 (-3) 

โครงการที่ 1 3*1 0 (-1)*1 (-3)*1 9 -1 -11 

โครงการที่ 2 3*2 1*1 0 0 9 7 78 
โครงการที่ 3 0 1*2 (-1)*1 0 9 1 11 

โครงการที่ 4 3*1 1*1 0 (-3)*1 9 1 11 
หมายเหตุ 1. มาจาก 3*n1 (3*จ านวนโครงการที่มีความเชื่อมโยงในลักษณะส่งเสริมกัน) 
 2. มาจาก 1*n2 (1*จ านวนโครงการที่มีความเชื่อมโยงในลักษณะไม่ส่งเสริมกันและไม่ขัดกัน) 
 3. มาจาก -1*n3 (-1*จ านวนโครงการที่มีความเชื่อมโยงในลักษณะซ้ าซ้อนกัน) 
 4. มาจาก -3*n4 (-3*จ านวนโครงการที่มีความเชื่อมโยงในลักษณะขัดกัน) 
 5. มาจาก 3*(N-1) (3*จ านวนโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่วิเคราะห์ความเชื่อมโยงโดยไม่รวมโครงการที่ท าการ

วิเคราะห์) 
 6. มาจาก 1. +2.+3.+4. 
 7. มาจาก ผลรวมของ 1. +2.+3.+4. หารด้วยข้อ 5. คูณด้วย 100 

ส่วนการระบุคุณค่าจากผลการวัดความเชื่อมโยงเพ่ือประโยชน์ในกระบวนการตัดสิน ใจ

ปรากฎ ดังตารางที่ 5-5 

ตารางท่ี 5-5 ตัวอย่างวิธีการระบุคุณค่าจากผลการวัดภายใต้เกณฑ์ความเชื่อมโยง 

อัตราส่วนคะแนนความเชื่อมโยงกัน ความหมาย 
ต่ ากว่า (40) คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

(40) - 0 คะแนน ต้องปรับปรุง 
1-40 คะแนน ยอมรับได้ 
41-80 คะแนน ระดับดี 

81 คะแนนขึ้นไป ระดับดีมาก 

 

3) วิธีการวัดในการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Measuring)  

มีวิธีการวัด คือ พิจารณาว่าโครงการ มีผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการหรือแผนหลักการบริหารจัดการฯ โดยมีรายละเอียดวิธีการวัด ดังนี้ 

(1) กรณีผลผลิต แนวทางการวัดระดับประสิทธิผลของผลผลิต ปรากฏดังตัวอย่าง 

ตารางที่ 5-6 
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ตารางท่ี 5-6 ตัวอย่างแนวทางการวัดระดับประสิทธิผลของผลผลิต  
โครงการ ผลผลิต ค่า

เป้าหมาย
(จ้านวน) 

ที่เกิดขึ้น
จริง 

(จ้านวน) 

ที่เกิดจริงเทียบ
กับเป้าหมาย 

(%)  

ประสิทธิผล
รวม 
(%) 

โครงการจดัตั้ง
ศูนย์เรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพภมูิอากาศ 

1.เกษตรกรทีไ่ด้รับ
ประโยชน์จากศูนย์การ
เรียนรู้  

500 320 64.00 
 

 
 

80.10 

2.เกษตรกรที่มคีวามรูจ้าก
การอบรม 

100 90 90.00 
 

3.กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
เผยแพรค่วามรู ้

1,000 863 86.30 
 

เฉลี่ย 80.10 

 
วิธีการก าหนดคุณค่า เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการตัดสินใจและการปรับปรุงการด าเนินงาน

ให้ดีขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการก าหนดคุณค่าจากการวัดประสิทธิผลด้านผลผลิตโครงการ ดังตารางที่ 5-7 

ตารางท่ี 5-7 ตัวอย่างวิธีการก้าหนดคุณค่าการวัดระดับประสิทธิผลของผลผลิต 

ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมาย (%) ความหมาย 
ไม่เกินร้อยละ 60 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ 61-75 ต้องปรับปรุง 
ร้อยละ 76-85 ยอมรับได้ 
ร้อยละ 86-95 ระดับดี 

ร้อยละ 96 ขึ้นไป ระดับดีเยี่ยม 

 
(2) กรณีผลลัพธ์ แนวทางการวัดระดับประสิทธิผลของผลลัพธ์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

(2.1) ระดับประสิทธิผลของผลลัพธ์ขั้นต้น (Effectiveness of Immediate Outcome) 

ปรากฏดังตัวอย่างในตารางที่ 5-8 
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ตารางท่ี 5-8 ตัวอย่างแนวทางการวัดระดับประสิทธิผลของผลลัพธ์ขั้นต้น  
โครงการ ผลลัพธ์ขัน้ต้น ค่า

เป้าหมาย
(จ้านวน) 

ที่เกิดขึ้น
จริง 

(จ้านวน) 

ที่เกิดจริงเทียบ
กับเป้าหมาย 

(%)  

ประสิทธิผล
รวม 

(หลังถ่วง
น้้าหนัก) 

โครงการส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัย 

1. เกษตรกรที่ท าการเกษตร
ปลอดภัย (น้ าหนัก 60%) 

100 45 45.00 
 

 
 

63.00 2. ชุมชนที่แหล่งน้ าดิบไม่
ปนเปื้อนสารเคมี (น้ าหนัก 
40%) 

100 90 90.00 
 

เฉลี่ย 67.50 63.00 

วิธีการก าหนดคุณค่า เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการตัดสินใจและการปรับปรุงการด าเนินงาน

ให้ดีขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการก าหนดคุณค่าจากการวัดประสิทธิผลของผลลัพธ์ขั้นต้นดังตารางที่ 5-9 

ตารางท่ี 5-9 ตัวอย่างวิธีการก้าหนดคุณค่าการวัดระดับประสิทธิผลของผลลัพธ์ขั้นต้น 

ผลลัพธ์ขั้นต้นที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมาย (%) ความหมาย 
ไม่เกินร้อยละ 60 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ 61-75 ระดับต้องปรับปรุง 
ร้อยละ 76-85 ระดับยอมรับได้ 
ร้อยละ 86-95 ระดับดี 

ร้อยละ 96 ขึ้นไป ระดับดีมาก 

(2.2) ระดับประสิทธิผลของผลลัพธ์ขั้นกลาง (Effectiveness of Intermediate 

Outcome) ปรากฏดังตัวอย่างในตารางที่ 5-10 

ตารางท่ี 5-10 ตัวอย่างแนวทางการวัดระดับประสิทธิผลของผลลัพธ์ขั้นกลาง  
โครงการ ผลลัพธ์ขัน้กลาง ค่า

เป้าหมาย
(จ้านวน) 

ที่เกิดขึ้น
จริง 

(จ้านวน) 

ที่เกิดจริงเทียบ
กับเป้าหมาย 

(%)  

ประสิทธิผล
รวม 

(หลังถ่วง
น้้าหนัก) 

โครงการ
ส่งเสริม
การเกษตร
แม่นย าสูง 

1.เกษตรกรที่ใช้น้ าใน
การเกษตรน้อยลงภายใน 2 ปี 
(น้ าหนัก 60%) 

30 40 133.33 
 

 
 

120.00 
2.เกษตรกรที่มรีายได้เพิม่ขึ้น
ภายใน 3 ปี (น้ าหนัก 40%) 

30 30 100.00 
 

เฉลี่ย 116.67 120.00 
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วิธีการก าหนดคุณค่า เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการตัดสินใจและการปรับปรุงการด าเนินงาน

ให้ดีขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการก าหนดคุณค่าจากการวัดประสิทธิผลของผลลัพธ์ขั้นกลาง ดังตารางที่ 5-11 

ตารางท่ี 5-11 ตัวอย่างวิธีการก้าหนดคุณค่าการวัดระดับประสิทธิผลของผลลัพธ์ขั้นกลาง 

ผลลัพธ์ขั้นกลางที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมาย (%) ความหมาย 
ไม่เกินร้อยละ 60 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ 61-75 ระดับต้องปรับปรุง 
ร้อยละ 76-85 ระดับยอมรับได้ 
ร้อยละ 86-95 ระดับดี 

ร้อยละ 96 ขึ้นไป ระดับดีมาก 

(2.3) ระดับประสิทธิผลของผลลัพธ์ขั้นปลาย (Effectiveness of Final Outcome) 

ปรากฏดังตัวอย่างในตารางที่ 5-12 

ตารางท่ี 5-12 ตัวอย่างแนวทางการวัดระดับประสิทธิผลของผลลัพธ์ขั้นปลาย  
โครงการ ผลลัพธ์ขัน้กลาง ค่า

เป้าหมาย
(จ้านวน) 

ที่เกิดขึ้น
จริง 

(จ้านวน) 

ที่เกิดจริงเทียบ
กับเป้าหมาย 

(%)  

ประสิทธิผล
รวม 

(หลังถ่วง
น้้าหนัก) 

โครงการส่งเสริม
การเกษตร
แม่นย าสูง 

1.เกษตรกรที่มรีายได้
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 
ต่อปีติดต่อกันมากกว่า 5 ปี 
(น้ าหนัก 60%) 

30 20 66.67 
 

 
 

53.33 

2.เกษตรกรที่มเีงินออมไม่
น้อยกว่า 5 หมื่นบาทต่อปี 
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(น้ าหนัก 40%) 

30 10 33.33 
 

เฉลี่ย 50.00 53.33 
 

วิธีการก าหนดคุณค่า เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการตัดสินใจและการปรับปรุงการด าเนินงาน

ให้ดีขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการก าหนดคุณค่าจากการวัดประสิทธิผลของผลลัพธ์ขั้นปลาย ดังตารางที่ 5-13 
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ตารางท่ี 5-13 ตัวอย่างวิธีการก้าหนดคุณค่าการวัดระดับประสิทธิผลของผลลัพธ์ขั้นปลาย 

ผลลัพธ์ขั้นปลายที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมาย (%) ความหมาย 
ไม่เกินร้อยละ 60 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ 61-75 ระดับต้องปรับปรุง 
ร้อยละ 76-85 ระดับยอมรับได้ 
ร้อยละ 86-95 ระดับดี 

ร้อยละ 96 ขึ้นไป ระดับดีมาก 

 

4) วิธีการวัดในการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Measuring)  

วิธีการวัด การวัดระดับประสิทธิภาพในการด าเนินแผนงาน/โครงการ จะด าเนินการโดย
พิจารณาใน 2 มิติ คือ  

(1) ประสิทธิภาพด้านต้นทุน (Unit-Cost Efficiency) เป็นการพิจารณา ต้นทุนต่อหน่วย
ของผลผลิตส าคัญของโครงการ (ผลผลิตที่ส่งมอบให้กับผู้ใช้ประโยชน์) ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Unit-Cost) 
เปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยที่ได้รับอนุมัติ (Estimated Unit-Cost) แนวทางการวัดระดับประสิทธิภาพ 

ด้านต้นทุนของผลผลิต ปรากฏดังตัวอย่างในตารางที่ 5-14 

ตารางท่ี 5-14 ตัวอย่างแนวทางการวัดระดับประสิทธิภาพด้านต้นทุน  
โครงการ ผลผลิต ค่าเป้าหมาย

(บาท/คน) 
ที่เกิดขึ้น

จริง (บาท/
คน) 

ที่เกิดจริงเทียบ
กับเป้าหมาย 

(%)  

ประสิทธิผล
รวม 

(หลังถ่วง
น้้าหนัก) 

โครงการจดัตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรแม่นย าสูง
และการค้า
ออนไลน ์

1.เกษตรกรทีไ่ด้รับ
ประโยชน์จากศูนย์การ
เรียนรู้ (น้ าหนัก 30%) 

50 64 128.00  
 

108.73 
2.เกษตรกรที่มคีวามรูจ้าก
การอบรม (น้ าหนัก 50%) 

2,500 2,800 112.00 

3.กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การเผยแพร่ความรู้/
การตลาด (น้ าหนัก 20%) 

300 215 71.67 

เฉลี่ย 103.89 108.73 

วิธีการก าหนดคุณค่า เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการตัดสินใจและการปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้ดีขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการก าหนดคุณค่าจากการวัดประสิทธิภาพด้านต้นทุนของผลผลิตโครงการ ดัง 

ตารางที่ 5-15 
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ตารางท่ี 5-15 วิธีการก้าหนดคุณค่าจากการวัดต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิต 

อัตราส่วนต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับท่ีประมาณการ ความหมาย 
ร้อยละ 116 ขึ้นไป ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ 106-115 ระดับต้องปรับปรุง 
ร้อยละ 96-105 ระดับยอมรับ 
ร้อยละ 86-95 ระดับดี 

ไม่เกินร้อยละ 85 ระดับดีมาก 
 

(2) ประสิทธิภาพด้านเวลาในการส่งมอบผลผลิต (Time Efficiency) เป็นการพิจารณา
ระยะเวลาในการส่งมอบผลผลิตส าคัญของโครงการ ไปยังผู้ใช้ประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Delivered) 
เปรี ยบเที ยบกับระยะเวลาในการส่ งมอบผลผลิ ตที่ ได้ ก าหนดไว้ ในแผน ( Estimated Delivery)  

แนวทางการวัดระดับประสิทธิภาพด้านการส่งมอบผลผลิต ปรากฏดังตัวอย่างในตารางที่ 5-16 
 

ตารางท่ี 5-16 ตัวอย่างวิธีการวัดในการประเมินประสิทธิภาพด้านระยะเวลาส่งมอบผลผลิต 
โครงการ ผลผลิตส้าคัญ 

(หน่วยนับเวลาต้ังแต่เร่ิม
ด้าเนินการจนถึงส่งมอบ) 

ที่ก้าหนด
ไว้ 

ในแผน 
(วัน) 

ที่เกิดขึ้นจริง 
(วัน) 

อัตราส่วนระยะเวลาที่
เร็วหรือช้ากว่าแผน 

(%) 

ภาพรวม 
(หลังถ่วง
น้้าหนัก) 

เร็วกว่า ช้ากว่า 

โครงการจดัตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรแม่นย า
สูงและการค้า

ออนไลน ์

1.การให้บริการของศูนย์
การเรยีนรู้ (น้ าหนัก 30%) 

120 90 25.00   
 

1.95 2.การจัดฝึกอบรม (น้ าหนัก 
50%) 

180 200  (11.11) 

3.การเผยแพร่ความรู้/
การตลาด (น้ าหนัก 20%) 

240 240 0 0 

 4.63  1.95 

 
วิธีการก าหนดคุณค่า เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการตัดสินใจและการปรับปรุงการด าเนินงาน 

ให้ดีขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการก าหนดคุณค่าจากการวัดประสิทธิภาพด้านเวลาของผลผลิตโครงการ ดัง 

ตารางที่ 5-17 
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ตารางท่ี 5-17 ตัวอย่างวิธีการก้าหนดคุณค่าในการประเมินประสิทธิภาพด้านระยะเวลาส่งมอบ
ผลผลิต 

ระยะเวลาการส่งมอบผลผลิตที่เกิดขึ้น
จริง เทียบกับที่ก้าหนดในแผน 

คะแนนส้าหรับการ
วิเคราะห์รายโครงการ 

(เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนนส้าหรับการ
วิเคราะห์ภาพรวม 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ความหมาย 

ช้ากว่าแผนมากกว่าร้อยละ 25 1 0.1-1.0 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ช้ากว่าแผนร้อยละ 16-25 2 1.1-2.0 ต้องปรับปรุง 
ช้ากว่าแผนร้อยละ 6-15 3 2.1-3.0 ยอมรับได ้

เร็วกว่าแผนไม่เกินร้อยละ 5/ตามแผน/ 
ช้ากว่าแผน ไม่เกินร้อยละ 5 

4 3.1-4.0 ระดับด ี

เร็วกว่าแผนมากกว่าร้อยละ 5 5 4.1-5.0 ระดับดีมาก 

 

5) วิธีการวัดในการประเมินความย่ังยืน (Sustainability Measuring)  

วิธีการวัด การวัดระดับความยั่งยืนในการด าเนินโครงการจะเป็นการตรวจวัดความต่อเนื่อง

ของการได้รับประโยชน์จากโครงการ ปรากฏดังตัวอย่างในตารางที่ 5-18 

ตารางท่ี 5-18 ตัวอย่างแนวทางการวัดระดับความย่ังยืน 
โครงการ ผลประโยชน ์ ระยะเวลาที่ด้ารงอยู่ 

โครงการจดัตั้งศูนย์การเรยีนรู้เกษตร
แม่นย าสูงและการค้าออนไลน ์

1.เกษตรกรที่มรีายได้เพิม่ขึ้นมากกว่า
ร้อยละ 20 ต่อปี 

5 ปี 

2.เกษตรกรที่มเีงินออมไม่น้อยกว่า 5 
หมื่นบาทต่อปี  

3 ปี 

วิธีการก าหนดคุณค่า เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการตัดสินใจและการปรับปรุงการด าเนินงาน

ให้ดีขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการก าหนดคุณค่าจากการวัดระดับความยั่งยืนของผลโครงการ ดังตารางที่ 5-19 

ตารางท่ี 5-19 วิธีการก้าหนดคุณค่าจากการวัดต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิต 

ระยะเวลาที่เกิดผลประโยชน์ต่อเนื่อง ความหมาย 

ไม่เกิน 1 ปีหลังจากโครงการแล้วเสร็จ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2-3 ปีหลังจากโครงการแล้วเสร็จ ระดับต้องปรับปรุง 
4-5 ปีหลังจากโครงการแล้วเสร็จ ระดับยอมรับ 
6-8 ปีหลังจากโครงการแล้วเสร็จ ระดับดี 

มากกว่า 8 ปีหลังจากโครงการแล้วเสร็จ ระดับดีมาก 
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5.3 แหล่งข้อมูลที่น้ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล 

แหล่งข้อมูล คือ แหล่งที่รวบรวมข้อมูลส าหรับการติดตามประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย
แหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ  

1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ การใช้แบบรวบรวมข้อมูลส าหรับการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของแผนงาน/โครงการเป้าหมาย ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานระดับปฏิบัติและหน่วยงานพันธมิตร  
โดยอาศัยแบบรวบรวมข้อมูล ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานปฏิบัติและหน่วยงานพันธมิตร 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงประชาชนที่ได้รับประโยชน์และการสังเกตการณ์สถานที่จริง (ด าเนินการเฉพาะโครงการ
ที่มีความส าคัญสูง)  

2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย (1) แผนปฏิบัติการระยะต่าง ๆ และ (2) รายงานผล 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับปฏิบัติและหน่วยงานพันธมิตร 

5.4 กรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการติดตามและประเมินผลแผนหลักการ
บริหารจัดการฯ 

กรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ แบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ 

ระยะที่ 1 การติดตามและประเมินผลช่วงการน้าไปปฏิบัติ  

- การติดตามและประเมินผลช่วงการน าไปปฏิบัติ อาทิ ช่วงการก่อสร้าง ช่วงการจัดตั้งกลุ่ม ช่วงการ
อบรม ช่วงการศึกษาวิจัย เป็นต้น 

- เป็นการติดตามและประเมินผลในช่วงที่ก าลังมีการด าเนินการโครงการ แต่ยังไม่ได้มีการส่งมอบ
ผลผลิต (output) ให้กับผู้ได้รับประโยชน์ (Beneficiary) ได้ใช้ประโยชน์ 

- การติดตามและประเมินผลในขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบว่าการด าเนินแผนงาน/โครงการมี
แนวโน้มที่จะท าให้เกิดผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นไปตามที่ได้มีการออกแบบหรือระบุไว้
ในขอบเขตงาน (TOR) หรือไม่  

การติดตามและประเมินผลในขั้นตอนนี้ จะประกอบด้วย  

(1) การติดตามความก้าวหน้า (Monitoring) หรือการประเมินสถานะของโครงการที่จะ
เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินการ อาทิ ระยะเตรียมการ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นต้น 

(2) การประสิทธิภาพของผลผลิต (Output Efficiency) โดยการประเมินประสิทธิภาพ
ของผลผลิตภายใต้แผนงาน/โครงการ อาจพิจารณาประเมินใน 2 มุมมอง คือ มุมมองด้านความคุ้มค่า 
(Cost Efficiency) และมุมมองด้านความสามารถในการส่งมอบผลผลิตให้กับผู้ใช้หรือผู้ได้รับประโยชน์ได้
ทันเวลา(Time Efficiency)  
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(3)  การประเ มินประสิทธิผล  ประกอบด้วย ประสิทธิผลด้านผลผลิต (Output 
Effectiveness) และประสิทธิผลด้านผลลัพธ์ (Outcome Effectiveness) 

ส่วนกรอบเวลาในการติดตามประเมินผลในขั้นตอนนี้สามารถ แบ่งย่อยออกเป็น 2 ส่วน คือ  

(1) “การติดตาม (Monitoring)” เป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดที่ระบุเพ่ือแสดงให้ผู้จัดการโครงการหรือผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนได้เสียหลัก ทราบว่าโครงการที่
ก าลังด าเนินการมีความก้าวหน้าอย่างไร และมีแนวโน้มจะบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการหรือไม่ 
ควรด้าเนินการติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามข้อตกลงระหว่าง สทนช. 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(2) “การประเมินผล (Evaluation)” เป็นการพัฒนาระบบในการตรวจวัดคุณค่า ความส าคัญ 
และคุณภาพของโครงการ เพ่ือให้ทราบถึงระดับการบรรลุ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือค่า
มาตรฐานที่ก าหนดเอาไว้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจในการพัฒนา ปรับปรุง โครงการ หรือ
แผนงาน หรือการด าเนินการใด ๆ ให้ดีขึ้น หรือเพ่ือการตัดสินใจในการขยายหรือลดขนาดแผนงาน โครงการ
หรือการด าเนินการใด ๆ โดยให้ความส าคัญกับหลักการใช้ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความ
ถูกต้อง รวมทั้ง ความส าคัญกับการท างานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม 
ต่าง ๆ ควรมีการประเมินผลทุกปี หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามข้อตกลงระหว่าง สทนช. กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  

 

ระยะที่ 2 การติดตามและประเมินผลภายหลังจากการส่งมอบผลผลิตหรือบริการให้กับผู้
ได้รับผลประโยชน์แล้ว  

- เป็นการติดตามและประเมินผลในช่วงที่การด าเนินการหรือการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการส่ง
มอบผลผลิตให้ผู้รับประโยชน์ไปใช้ประโยชน์  

- การติดตามและประเมินผลในขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์จริงหรือไม่  

- ขอบเขตของการได้รับประโยชน์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีมากน้อยเพียงใด  

- ประโยชน์ที่เกิดข้ึนมีความยั่งยืนมากน้อยเพียงใด และ 

- อาจมีการประเมินถึงระดับผลกระทบว่าการได้ประโยชน์จากแผนงาน/โครงการต่าง ๆ นั้นได้มี
ส่วนท าให้ชีวิตของผู้ได้รับประโยชน์ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร  

ดังนั้นการติดตามประเมินผลในขั้นตอนนี้จึงเป็นการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) หรือ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเป็นหลัก  
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5.5 กรอบประเด็นในการติดตามและประเมินผล  

กรอบประเด็นในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/ โครงการภายใต้แผนหลักฯ ฉบับนี้ เสนอ
ประเด็นส าคัญที่ควรน าไปพิจารณาในการติดตามและประเมินผล ดังตารางท่ี 5-20  

ตารางท่ี 5-20 ข้อเสนอแนะกรอบประเด็นส้าคัญในการติดตามประเมินผลแผนงาน/ โครงการ 
ล้าดับ ประเด็น แนวทางการติดตาม/ประเมินผล กรอบ/เกณฑ์ในการ

ติดตามประเมินผล 

1 การใช้ทรัพยากร ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  และ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ ใช้ในการด าเนิน
แผนงาน/ โครงการ  

เปรียบวงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติจริงกับวงเงิน
งบประมาณที่ก าหนดไว้ใน
แผน 

2 การน าแผนงาน/ 
โครงการไปสู่การปฏิบัติ 

ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ 
รวมถึงประเด็นความท้าทายที่เกิดขึ้น
จากการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

เปรียบเทียบระยะเวลาใน
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง กั บ ก ร อบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผน 

3 การส่งมอบผลผลิต
ภายใต้แผนงาน/ 
โครงการ 

ติดตามการส่งมอบผลผลิตตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด (Time Efficiency) 
โดยอาจพิจารณาว่าการด าเนินงานยังอยู่
บนเส้นทางที่ท าให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่
ต้องการได้ทันเวลาหรือไม่  (อยู่บน
เส้นทาง/ ไม่อยู่บนเส้นทาง/ ด าเนินการ
ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายแล้ว) 

เปรียบเทียบระยะเวลาใน
ก า ร ส่ ง ม อ บ ผ ล ผ ลิ ต ที่
เกิดขึ้นจริงกับระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผน 

4 การประเมินผลลัพธ์
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/ โครงการ 

ติดตามโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะ
บรรลุความส าเร็จตามผลลัพธ์ที่ก าหนด
ไ ว้  (Outcome Efficiency) ( อ า จ
พิจารณาความเป็นไปได้ เช่น บรรลุ
เป้าหมายสูง/ บรรลุเป้าหมายค่อนข้าง
สุง/ บรรลุเป้าหมายปานกลาง/บรรลุ
เป้ าหมายเพียงบางส่ วน/ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย) 

เ ป รี ยบ เที ยบผลลั พ ธ์ ที่
เกิดขึ้นจริงกับค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด 
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ตารางท่ี 5-20 ข้อเสนอแนะกรอบประเด็นส้าคัญในการติดตามประเมินผลแผนงาน/ โครงการ 

ล้าดับ ประเด็น แนวทางการติดตาม/ประเมินผล กรอบ/เกณฑ์ในการ
ติดตามประเมินผล 

5 การประเมินความคุ้มค่า
ของงบประมาณในการ
ด าเนินการตามแผนงาน/ 
โครงการ 

ประเมินผลความคุ้มค่าของงบประมาณ
ที่ใช้เปรียบเทียบกับคุณค่า/มูลค่าของ
ผลลัพธ์ที่ได้รับกับงบประมาณที่ใช้ใน
การด าเนินการ  

เปรียบเทียบคุณค่า /มูล
ค่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง กั บ ผ ล
การศึกษาความเหมาะสม 

 



ส่วนที่ 6
แผนการบริหารความเสีย่งของแผนหลัก

การบริหารจัดการทรพัยากรน้้าพืน้ที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2561 - 2580
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ส่วนที ่6 แผนการบริหารความเสี่ยง 
ของแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที ่
ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2561 - 2580 
6.1 ความน้า 

ในการด้าเนินงานตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
พ.ศ. 2561-2580 ซึ่งเป็นทิศทางในการพัฒนาระยะยาว อาจมีความไม่แน่นอนในการปฏิบัติงานที่อาจ
ส่งผลต่อความส้าเร็จและการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ทั้งจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ถือเป็นความเสี่ยงและจ้าเป็นต้องได้รับการรับมือหรือมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบและครอบคลุม เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนหลักการบริหารจัดการฯ สามารถด้าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในขณะนั้น ดั งนั้น การจัดท้าแผนการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงจึงเป็นการเตรียมพร้อมและรับมือ
ต่อความไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึน และจะเป็นแนวทางให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการต่อไป  

6.2 กรอบแนวคิดในการจัดท้าแผนการบริหารความเสี่ยง 

การจัดท้าแผนการบริหารความเสี่ยงของแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2561-2580 ได้พิจารณาตามแนวทางการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงส้าหรับ
การวางแผนและบริหารจัดการด้านน้้า  (Risk Management Framework for Water Planning and 
Management) ของ Department of Environment, Water and Natural Resources (Government 
of South Australia) ซึ่ งได้ พิจารณาตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบมาตรฐาน  
The Australian and New Zealand Standard for Risk Management (AS/NZS ISO 31000:2009) 
โดยมีองค์ประกอบหลักเริ่มตั้งแต่ การสร้างบริบทของการประเมินความเสี่ยง (Establishing the 
Context) การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 
การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Evaluation) และการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Treatment) 

รายละเอียดสรุปดังรูปที่ 6-1 ซึ่งเมื่อจัดท้าแผนการบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ จ้าเป็นต้องมีการสื่อสารเพ่ือ
สร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกัน เนื่องจากความเสี่ยงนี้จะ
เป็นข้อมูลส้าคัญในการวางแผน ก้าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้วย และควรมีการติดตามประเมินผล
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เพ่ือให้แน่ใจว่าได้มีการตื่นตัวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่จากสถานการณ์แวดล้อมภายนอกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และพร้อมส้าหรับการทบทวนและปรับปรุงแผนอยู่ตลอดการด้าเนินการ 

 
ที่มา : Department of Environment, Water and Natural Resources (2012) 

รูปที่ 6-1 กรอบแนวทางและกระบวนการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงของ  
AS/NZS ISO 31000:2009 

6.3 การสร้างบรบิทของการประเมินความเสี่ยง (Establishing the Context) 

การสร้างบริบทของการประเมินความเสี่ยงเป็นการระบุวัตถุประสงค์ของการประเมินพร้อมทั้ง
พิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องและต้องจัดการกับความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ นั้น 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.3.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง (Objectives) 

1) เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงมีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแผนหลักการบริหารจัดการฯ  

2) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ  ตลอดจนเป็นแนวทางการบริหาร 
ความเสี่ยงในการขับเคลื่อนแผนหลักการบริหารจัดการฯ ให้กับหน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

3) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

6.3.2 การก้าหนดกรอบประเภทความเสี่ยง (Risk Categories) 

การก้าหนดกรอบประเภทความเสี่ยงจะช่วยให้สามารถพิจารณาขอบเขตของความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างตรงประเด็น และชัดเจน มีกรอบในการพิจารณาที่เหมาะสม ช่วยให้ประเด็นความเสี่ยง
ได้รับการวิเคราะห์และระบุไว้อย่างครอบคลุม ซึ่งแนวทางการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงส้าหรับ  
การวางแผนและบริห ารจั ดการด้ านน้้ า  (Department of Environment, Water and Natural 
Resources, 2012) ได้เสนอกรอบประเภทความเสี่ยงไว้ 3 กลุ่มประเภทความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากรน้้า ความเสี่ยงด้านชุมชนและประชาชน และความเสี่ยงด้านการด้าเนินการตามแผน  
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นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการน้าเอาแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk 
Management Framework : ERM Framework) ที่  Committee of Sponsoring Organization of 
the Treadway Commission (COSO) แ ล ะ World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) ได้แนะน้ากรอบในการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงไว้ โดยบูรณาการทั้ง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) หรือ  

ESG ผนวกรวมในการจัดท้าแผนการบริหารความเสี่ยงนี้ด้วย (รายละเอียดดังตารางที่ 6-1) เพ่ือให้การ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้มีการพิจารณาในทุกประเด็นอย่างครอบคลุม  

ทั้งนี้ กรอบประเภทความเสี่ยงตามที่แนวทางทั้ง 2 แนวทางดังกล่าวข้างต้น จะน้าไปเป็นกรอบ
ในการพิจารณาในข้ันตอนการระบุประเดน็ความเสี่ยงต่อไป 

ตารางท่ี 6-1 กรอบประเด็นความเสี่ยง (ERM Framework) 
มิต ิ สาระส้าคญั ประเด็นหลัก 

สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate 
change) 

การปล่อยคาร์บอน (Carbon emissions) 

ผลิตภณัฑ์คารบ์อนฟุตพริ้นท์ (Product carbon footprint) 
ผลกระทบด้านการจัดหาเงินทุนดา้นสิ่งแวดล้อม (Financing 
environmental impact) 

ความเปราะบางต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
change vulnerability) 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
(Natural resources) 

ความเครยีดน้้า (Water stress)  
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ที่ดิน(Biodiversity 
and land use) 
การจัดหาวตัถุดิบ (Raw material sourcing) 

มลพิษและของเสีย 
(Pollution and waste) 

การปล่อยสารพิษ และของเสีย (Toxic emissions and waste) 

วัสดุบรรจุภณัฑ์และของเสยี (Packaging materiality and 
waste) 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic waste) 

โอกาสด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental 
opportunities) 

โอกาสด้านเทคโนโลยสีะอาด (Opportunities in clean tech) 
โอกาสด้านอาคารสีเขียว (Opportunities in green building) 
โอกาสด้านพลังงานหมุนเวียน (Opportunities in renewable 
energy) 

สังคม (Social) ทุนมนุษย์ (Human 
capital) 

การจัดการแรงงาน (Labor management) 
สุขภาพและความปลอดภัย (Health and safety) 
การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development) 

ห่วงโซ่อุปทานของมาตรฐานแรงงาน (Supply chain labor 
standards) 
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ตารางท่ี 6-1 กรอบประเด็นความเสี่ยง (ERM Framework) 
มิต ิ สาระส้าคญั ประเด็นหลัก 

ความรับผิดต่อสินค้า 
(Product liability) 

ความปลอดภัยและคณุภาพของผลิตภณัฑ์ (Product safety 
and quality) 

ความปลอดภัยของสารเคมี (Chemical safety) 
ความปลอดภัยของผลิตภณัฑ์ทางการเงิน (Financial product 
safety) 
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล (Privacy and 
data security) 

การลงทุนอย่างมีความรับผดิชอบ (Responsible investment) 
ความเสีย่งด้านสุขภาพและประชากร (Health and 
demographic risk) 

การคัดค้านของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี(Stakeholder 
opposition) 

การจัดหาทีม่ีความขัดแย้ง (Controversial sourcing) 

โอกาสทางสังคม (Social 
opportunities) 

การเข้าถึงการสื่อสาร (Access to communications) 
การเข้าถึงการเงิน (Access to finance) 
การเข้าถึงบริการสุขภาพ (Access to health care) 
โอกาสทางโภชนาการและสุขภาพ (Opportunities in 
nutrition and health) 

ธรรมาภิบาล 
(Governance) 

การก้ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance) 

คณะกรรมการผู้บริหาร (Board) 
การจ่ายเงิน (Pay) 

กรรมสิทธ์ิ การเป็นเจ้าของ (Ownership) 
การบัญชี (Accounting) 

พฤติกรรมองค์กร 
(Corporate Behavior) 

จริยธรรมทางธุรกิจ (Business ethics) 
แนวปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า (Anti-competitive 
practices) 
ความโปร่งใสด้านภาษี (Tax transparency) 
คอร์รัปช่ันและความไม่มั่นคง (Corruption and instability) 

ความไม่แน่นอนของระบบการเงิน (Financial system 
instability) 
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6.4 การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification) 

การระบุประเด็นความเสี่ยงเป็นการระบุแหล่งที่มาของความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงนั้น โดยอาจวิเคราะห์จากประเด็นว่า ความเสี่ยงอะไรที่อาจเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นได้อย่างไร  
จะเกิดขึ้นที่ไหน เหตุใดจึงเกิดขึ้น ผลกระทบคืออะไร และใครเป็นผู้มีบทบาทส้าคัญหรือมีอิทธิพลต่อ  
การเกิดความเสี่ยงนั้น ในการระบุประเด็นความเสี่ยงนี้ จะพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
เพ่ือที่จะระบุเหตุการณ์หรือความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุที่อาจส่งผลให้ประเด็น
ความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึนด้วย  

ในการระบุประเด็นความเสี่ยงได้น้าเอากรอบแนวทางการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงส้าหรับ 
การวางแผนและบริห ารจั ดการด้ านน้้ า  (Department of Environment, Water and Natural 
Resources, 2012) ที่เสนอกรอบประเภทความเสี่ยงไว้ 3 กลุ่มประเภทความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากรน้้า ความเสี่ยงด้านชุมชนและประชาชน และความเสี่ยงด้านการด้าเนินการตามแผน  
มาพิจารณาร่วมกับกรอบการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง (ERM Framework) ที่เสนอประเด็นความเสี่ยง
ในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้การระบุประเด็นความเสี่ยงซึ่งส่งผลต่อการด้าเนินงานตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) มีความชัดเจน และมั่นใจว่าได้พิจารณาครอบคลุม
ในทุกประเด็นแล้ว โดยวิเคราะห์ภายใต้หมุดหมายแต่ละหมุดหมายของแผนหลักการบริหารจัดการฯ และ

วิเคราะห์ถึงปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส่งผลด้วย รายละเอียดการระบุประเด็นความเสี่ยงดังตารางท่ี 6-2 
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ตารางท่ี 6-2 ประเด็นความเสี่ยงในการด้าเนินงานตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) 
ล้าดับ ประเด็นความเสี่ยง  

(Risk) 
หมุดหมายที่ ปัจจัย ประเภทความเสี่ยง (Categories) สาเหตุการเกิด 

(Cause) Risk Management Framework for  
Water Planning and Management 

ERM Framework 

1 2 3 4 ภายใน ภายนอก ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากรน้้า 

ความเสี่ยงด้านชุมชน
และประชาชน 

ความเสี่ยงด้านการ
ด้าเนินการตามแผน 

สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล 

1 ปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้้า √ - - - √ - √ - - √ - - - การจัดหาแหล่งกักเก็บน้้าท้าได้ไม่ทันต่อความต้องการใช้ประโยชน์ 
- ขาดการดูแล รักษา ฟ้ืนฟูแหล่งน้้าอย่างเป็นระบบ 

- ประชาชนไม่เล็งเห็นถึงความส้าคัญในการดูแลรักษาแหล่งน้้า 

2 ความเพียงพอของน้้าอุปโภค-บริโภค √ - - - √ - - √ - - √ - - ข้อจ้ากัดด้านแหล่งน้้าต้นทุนในแต่ละพื้นท่ีที่มีไม่เท่ากัน 

- การเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากร ท่ีอาจเกิดจากการโยกย้ายกลับถิ่นฐาน 

- การเติบโตของภาคส่วนการพัฒนา 

3 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

√ - - √ √ - - √ - - √ - - ขาดอ้านาจ หน้าท่ี ตามกฎ/ ระเบียบ 

- บุคลากรเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4 ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าโดยชุมชน 

√ - - √ √ - - √ - - - √ - ชุมชนไม่เข้มแข็งมากเพียงพอ ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
- ขาดกลไกสนับสนุนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าโดยชุมชน 

- บทบาทและอ้านาจไม่เพียงพอ 

5 ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์น้้า √ - √ - - √ - √ - √ - - - ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- ผลกระทบข้ามพรมแดนจากการใช้ประโยชน์ของประเทศเพื่อนบ้าน 

6 ความสมดุลของระบบนิเวศกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้้า 

- √ - - √ - √ - - √ - - - ความต้องการใช้ประโยชน์มากกว่าต้นทุนทางทรัพยากรที่มี 
- ขาดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ท้ังระบบ 

7 ศักยภาพและความพร้อมของชุมชนและพื้นท่ีใน
การคุ้มครองพื้นท่ีลุ่มน้้า 

- √ - - √ - - √ - - √ - - สภาพแวดล้อม บริบทของพื้นที่แต่ละลุ่มน้้ามีความแตกต่างกัน บาง
พื้นที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีลุ่มน้้า 

- ประชาชนขาดความรู้ ทักษะในการดูแลคุ้มครองพื้นที่ลุ่มน้้าอย่างเป็น
ระบบ 

8 การสูญเสียวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท่ีเกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรน้้า 

- √ - - √ - - √ - - √ - - ประชาชนห่างเหินจากกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี หรือวิถีชีวิต
ดั้งเดิม 

- การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 

- ขาดการปลูกฝังจิตส้านึก และสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต 

9 ภัย คุกคามจากการ เปลี่ ยนแปลงด้ านสภาพ
ภูมิอากาศ 

- - √ - - √ √ - - √ - - - สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและโลกท่ีแย่ลง 
- ประชาชนไม่พร้อมรับมือหรืออาจยังไม่สามารถปรับตัวได้ตาม

สถานการณ์อย่างยืดหยุ่น 



แผนการบริหารความเสี่ยงของแผนหลักการบริหารจัดการฯ  ส่วนท่ี 6-7 

ตารางท่ี 6-2 ประเด็นความเสี่ยงในการด้าเนินงานตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) 
ล้าดับ ประเด็นความเสี่ยง  

(Risk) 
หมุดหมายที่ ปัจจัย ประเภทความเสี่ยง (Categories) สาเหตุการเกิด 

(Cause) Risk Management Framework for  
Water Planning and Management 

ERM Framework 

1 2 3 4 ภายใน ภายนอก ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากรน้้า 

ความเสี่ยงด้านชุมชน
และประชาชน 

ความเสี่ยงด้านการ
ด้าเนินการตามแผน 

สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล 

10 ความร่วมมือระหว่างประเทศ - - √ - - √ - - √ - - √ - ขาดกลไกประสานความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง 
- ขาดกลไกการด้าเนินงานระดับพื้นท่ี 

11 ขีดจ้ ากั ด  ความสามารถในการปรั บตั วของ
ประชาชน 

- - √ - √ - - √ - - √ - - บริบทของประชาชนมีความแตกต่างกันมากในแต่ละพื้นท่ี 

- ขาดองค์ความรู้  ทักษะในการปรับตัว ไม่สามารถยืดหยุ่นในการ
ด้ารงชีวิตได้ 

12 ศักยภาพขององค์กรผู้ใช้น้้าในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 

- - - √ √ - - √ - - √ - - ขาดองค์ความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

- ไม่มีกลไกสนับสนุนจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการผลักดันให้องค์กรผู้ใช้
น้้าเป็นผู้ด้าเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

- การรวมตัวเป็นองค์กรผู้ใช้น้้ามีน้อย ผู้สนใจมีน้อย  
13 ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร - - - √ √ - - √ - - √ - - ขาดความรู้ ทักษะในการท้าการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที ่

- ข้อจ้ากัดทางด้านเศรษฐกิจ (ราคาต้นทุนสูง) 
- ขาดกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนของกลุ่มเกษตรกร 

14 ความเพียงพอและการเข้าถึงงบประมาณ - - - √ √ - - - √ - - √ - สถานการณ์การเงินและการคลังของประเทศ 

- การรับรู้เรื่องแหล่งเงินทุนอยู่ในวงจ้ากัด 

15 ความคุ้มค่าของงบประมาณ - - - √ √ - - - √ - - √ - ข้อจ้ากัดด้านระเบียบการใช้งบประมาณ 

- ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกต้อง ส่งผลให้การพัฒนาไม่
สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

16 ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมของประชาชน - - - √ √ - - - √ - - √ - ขาดการสร้างจิตส้านึกรักษ์ต่อทรัพยากรของประชาชน 

- ประชาชนไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพยากร 

- ขาดกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา 
บริหารจัดการทรัพยากร 

17 การให้อ้านาจและสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรและ
ชุมชน 

- - - √ √ - - - √ - √ √ - ระบบการด้าเนินงานของภาครัฐ ไม่เอื้ออ้านวยต่อการกระจายอ้านาจสู่
องค์กรและชุมชน 

18 กลไกการเงินสนับสนุน √ √ √ √ √ - - - √ - - √ - สถานการณ์การเงินและการคลังของประเทศ 

- ขาดกลไกอิสระด้านการเงิน 

19 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของลุ่มน้้า √ √ √ √ √ - - - √ - √ - - ผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) 
- สถานการณ์การเงินและการคลังของประเทศ 

- การลงทุนพัฒนาจากต่างประเทศลดลง 
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ตารางท่ี 6-2 ประเด็นความเสี่ยงในการด้าเนินงานตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-2580) 
ล้าดับ ประเด็นความเสี่ยง  

(Risk) 
หมุดหมายที่ ปัจจัย ประเภทความเสี่ยง (Categories) สาเหตุการเกิด 

(Cause) Risk Management Framework for  
Water Planning and Management 

ERM Framework 

1 2 3 4 ภายใน ภายนอก ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากรน้้า 

ความเสี่ยงด้านชุมชน
และประชาชน 

ความเสี่ยงด้านการ
ด้าเนินการตามแผน 

สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล 

20 นโยบาย/ทิศทางการขับเคลื่อนการด้าเนินงานด้าน
ทรัพยากรน้้าในระดับพื้นท่ี 

√ √ √ √ √ - - - √ - - √ - เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารของรัฐบาล 

- การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว/ฉับพลันของสถานการณ์โลก 

21 การน้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติ √ √ √ √ √ - - - √ - - √ - ความเข้มแข็งของหน่วยงานขับเคลื่อน (Delivery Units) 
22 ความพร้อมและความร่วมมือของหน่วยงานในการ

ขับเคลื่อนตามแผนหลักการบริหารจัดการฯ 
√ √ √ √ √ - - - √ - - √ - บทบาท ภารกิจ หน้าท่ีของหน่วยงานไม่เอื้ออ้านวย 

- ไม่มีกลไกเช่ือมการบูรณาการด้าเนินการ่วมระหว่างหน่วยงาน 

23 กฎหมาย และระเบียบท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อน √ √ √ √ √ - - - √ - - √ - ขาดการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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6.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ถึงระดับของความเสี่ยงในแต่ละประเด็นเพ่ือน้าไปสู่  
การพิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญของความเสี่ยงนั้นในขั้นตอนต่อไป โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
จะพิจารณาในมิติมุมมองด้าน โอกาสการเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) กล่าวคือ  
เป็นการพิจารณาว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ
มากน้อยขนาดไหนต่อความส้าเร็จของการด้าเนินการขับเคลื่อนแผนหลักการบริหารจัดการฯ ให้บรรลุสู่
เป้าหมายที่ได้ก้าหนดไว้ โดยแบ่งเป็นระดับของโอกาสการเกิดและระดับของผลกระทบไว้ 5 ระดับคะแนน
ดังนี้ 

ระดับ โอกาส (likelihood) ค้าจ้ากัดความ 

1 เกิดขึ้นยากมาก  ไม่น่าจะเกิดขึ้น  
2 ไม่น่าจะเกิดขึ้น  คาดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น  

3 มีโอกาสเกิดขึ้น อาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว  
4 มีโอกาสเกิดขึ้นสูง อาจจะเกิดขึ้น แต่ไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงท่ีถาวร  

5 เกือบจะเกิดขึ้นแน่นอน  มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างสม่้าเสมอ  

 
ระดับ ผลกระทบ (Impact) ค้าจ้ากัดความ 

1 น้อยที่สุด มีผลต่อการด้าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายน้อยมาก 
2 น้อย มีผลต่อการด้าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเล็กน้อย 

3 ปานกลาง มีผลต่อการด้าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายปานกลาง 
4 สูง มีผลต่อการด้าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายมาก 
5 สูงมาก มีผลต่อการด้าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายมากท่ีสุด 

จากกรอบการวิเคราะห์ระดับโอกาสและผลกระทบดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะน้าไปใช้ในการวิเคราะห์ค่า
ความเสี่ยงในแต่ละประเด็น โดยการพิจารณาให้ระดับคะแนนควบคู่กันทั้ง 2 มิติ เพ่ือให้ทราบว่าประเด็น
ความเสี่ยงแต่ละประเด็นนั้นมีโอกาสการเกิดในระดับใด และมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด โดยผู้เชี่ยวชาญ
ได้ร่วมกันวิเคราะห์ พร้อมประเมินให้ระดับคะแนนรายบุคคล (Expert judgement) และได้น้าผลคะแนน
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละประเด็นไว้ ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงดัง

ตารางท่ี 6-3 
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ตารางท่ี 6-3 ผลการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงรายประเด็น 
ล้าดับ ประเด็นความเสี่ยง  

(Risk) 
สาเหตุการเกิด 

(Cause) 
โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) 

(A) 

ระดับผลกระทบ  
(Level of Impact) 

(B) 
1 ปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้้า - การจัดหาแหล่งกักเก็บน้้าท้าไดไ้มท่ันต่อความต้องการใช้ประโยชน ์

- ขาดการดูแล รักษา ฟื้นฟูแหล่งน้้าอย่างเป็นระบบ 

- ประชาชนไม่เล็งเห็นถึงความส้าคญัในการดูแลรักษาแหล่งน้้า 

3 3.6 

2 ความเพียงพอของน้้าอุปโภค-บริโภค - ข้อจ้ากัดด้านแหล่งน้้าต้นทุนในแตล่ะพื้นท่ีที่มีไม่เท่ากัน 

- การเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากร ที่อาจเกิดจากการโยกย้ายกลับถิ่นฐาน 
- การเติบโตของภาคส่วนการพัฒนา 

3 3.6 

3 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรพัยากรน้้า 

- ขาดอ้านาจ หน้าท่ี ตามกฎ/ ระเบยีบ 
- บุคลากรเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3.6 4.2 

4 ความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรน้้า
โดยชุมชน 

- ชุมชนไม่เข้มแข็งมากเพยีงพอ ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได ้

- ขาดกลไกสนับสนุนในการบรหิารจัดการทรัพยากรน้้าโดยชุมชน 
- บทบาทและอ้านาจไม่เพียงพอ 

3.2 3.2 

5 ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์น้้า - ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
- ผลกระทบข้ามพรมแดนจากการใช้ประโยชน์ของประเทศเพื่อนบ้าน 

2.8 3 

6 ความสมดุลของระบบนิเวศกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้้า 

- ความต้องการใช้ประโยชน์มากกว่าต้นทุนทางทรัพยากรที่ม ี
- ขาดการบรหิารจดัการเชิงพื้นที่ท้ังระบบ 

2.6 2.8 
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ตารางท่ี 6-3 ผลการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงรายประเด็น 
ล้าดับ ประเด็นความเสี่ยง  

(Risk) 
สาเหตุการเกิด 

(Cause) 
โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) 

(A) 

ระดับผลกระทบ  
(Level of Impact) 

(B) 
7 ศักยภาพและความพร้อมของชุมชนและพื้นที่ในการ

คุ้มครองพื้นที่ลุ่มน้้า 
- สภาพแวดล้อม บริบทของพื้นที่แต่ละลุ่มน้้ามีความแตกต่างกัน บางพื้นที่ไม่มี

ศักยภาพเพียงพอในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีลุ่มน้้า 

ประชาชนขาดความรู้ ทักษะในการดูแลคุ้มครองพื้นที่ลุม่น้้าอย่างเปน็ระบบ 

3.6 3.8 

8 การสญูเสยีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรน้้า 

- ประชาชนห่างเหินจากกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี หรือวิถีชีวิตดั้งเดิม 

- การพัฒนา/การเปลีย่นแปลงตามกาลเวลา 
- ขาดการปลูกฝังจิตส้านึก และสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 

3.2 2.4 

9 ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงดา้นสภาพภมูิอากาศ - สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและโลกท่ีแย่ลง 
- ประชาชนไม่พร้อมรับมือหรืออาจยังไม่สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์

อย่างยืดหยุ่น 

2.6 2.8 

10 ความร่วมมือระหว่างประเทศ - ขาดกลไกประสานความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง 
- ขาดกลไกการด้าเนินงานระดับพื้นที ่

3 2.8 

11 ขีดจ้ากัด ความสามารถในการปรบัตัวของประชาชน - บริบทของประชาชนมีความแตกตา่งกันมากในแต่ละพื้นท่ี 
- ขาดองค์ความรู้ ทักษะในการปรับตัว ไมส่ามารถยืดหยุ่นในการด้ารงชีวิตได้ 

3 3 

12 ศักยภาพขององค์กรผู้ใช้น้้าในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้้า 

- ขาดองค์ความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

- ไม่มีกลไกสนับสนุนจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการผลักดันให้องค์กรผู้ใช้น้้าเป็น
ผู้ด้าเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

- การรวมตัวเป็นองค์กรผู้ใช้น้้ามีน้อย ผู้สนใจมีน้อย  

3.8 4.6 
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ตารางท่ี 6-3 ผลการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงรายประเด็น 
ล้าดับ ประเด็นความเสี่ยง  

(Risk) 
สาเหตุการเกิด 

(Cause) 
โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) 

(A) 

ระดับผลกระทบ  
(Level of Impact) 

(B) 
13 ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร - ขาดความรู้ ทักษะในการท้าการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที ่

- ข้อจ้ากัดทางด้านเศรษฐกิจ (ราคาต้นทุนสูง) 
- ขาดกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนของกลุ่มเกษตรกร 

3.4 4 

14 ความเพียงพอและการเข้าถึงงบประมาณ - สถานการณ์การเงินและการคลังของประเทศ 
- การรับรูเ้รื่องแหล่งเงินทุนอยู่ในวงจ้ากัด 

3.8 3.8 

15 ความคุ้มค่าของงบประมาณ - ข้อจ้ากัดด้านระเบียบการใช้งบประมาณ 
- ขาดการมสี่วนร่วมจากผูม้ีส่วนได้เสียที่ถูกต้อง ส่งผลให้การพัฒนาไมส่ามารถ

ตอบสนองไดต้รงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

3.2 3.4 

16 ความรูส้ึกเป็นเจ้าของและมสี่วนรว่มของประชาชน - ขาดการสร้างจิตส้านึกรักษ์ต่อทรพัยากรของประชาชน 

- ประชาชนไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพยากร 
- ขาดกลไกท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการดูแล รักษา บริหาร

จัดการทรัพยากร 

2.8 3.4 

17 การให้อ้านาจและสร้างความเขม้แข็งให้องค์กรและ
ชุมชน 

- ระบบการด้าเนินงานของภาครัฐ ไม่เอื้ออ้านวยต่อการกระจายอ้านาจสู่องค์กร
และชุมชน 

3.6 4.4 

18 กลไกการเงินสนับสนุน - สถานการณ์การเงินและการคลังของประเทศ 
- ขาดกลไกอิสระด้านการเงิน 

3.6 4.4 
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ตารางท่ี 6-3 ผลการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงรายประเด็น 
ล้าดับ ประเด็นความเสี่ยง  

(Risk) 
สาเหตุการเกิด 

(Cause) 
โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) 

(A) 

ระดับผลกระทบ  
(Level of Impact) 

(B) 
19 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของลุ่มน้้า - ผลกระทบจากโรคระบาดไวรสัโคโรนา-19 (COVID-19) 

- สถานการณ์การเงินและการคลังของประเทศ 
- การลงทุนพัฒนาจากต่างประเทศลดลง 

3 3 

20 นโยบาย/ทิศทางการขับเคลื่อนการด้าเนินงานดา้น
ทรัพยากรน้้าในระดับพ้ืนท่ี 

- เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารของรัฐบาล 
- การเปลีย่นแปลงท่ีรวดเร็ว/ฉับพลนัของสถานการณโ์ลก 

3.4 4 

21 การน้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ ไปสู่การปฏิบตั ิ - ความเข้มแข็งของหน่วยงานขับเคลื่อน (Delivery Units) 2.8 4.2 

22 ความพร้อมและความร่วมมือของหน่วยงานในการ
ขับเคลื่อนตามแผนหลักการบริหารจัดการฯ 

- บทบาท ภารกิจ หน้าท่ีของหน่วยงานไม่เอื้ออ้านวย 
- ไม่มีกลไกเชื่อมการบูรณาการด้าเนินการ่วมระหว่างหน่วยงาน 

3.6 4.2 

23 กฎหมาย และระเบียบทีส่นับสนุนการขับเคลื่อน - ขาดการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์และยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป 

3.6 3.6 
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6.6 การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Evaluation) 

การประเมินระดับความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรงเพ่ือพิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญของ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ ซึ่งแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

(1) ความเสี่ยงต่้า (Low Risk) คือ สามารถด้าเนินการตามขั้นตอนการท้างานปกติ  

(2) ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk) คือ ควรมีการพิจารณาความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบและ
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด   

(3) ความเสี่ยงสูง (High Risk) คือ จ้าเป็นต้องมีการตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นทันท ีรวมถึงต้องมี
การติดตาม ตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างใกล้ชิด 

การประเมินระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) ที่ได้วิเคราะห์ไว้ผ่านตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) ดังนี้ 
 

รุนแรงน้อยท่ีสุด 
(1) 

รุนแรงน้อย 
(2) 

รุนแรงปานกลาง 
(3) 

รุนแรงมาก 
(4) 

รุนแรงมากที่สุด 
(5) 

มีโอกาสเกิดขึน้สูงมาก  
(5) 

5 10 15 20 25 

มีโอกาสเกิดขึน้สูง  
(4) 

4 8 12 16 20 

มีโอกาสเกิดขึน้  
(3) 

3 6 9 12 15 

ไม่น่าจะเกิดขึน้  
(2) 

2 4 6 8 10 

เกิดขึ้นยากมาก  
(1) 

1 2 3 4 5 

 ความเสีย่งต่้า (Low) 

 ความเสีย่งปานกลาง (Moderate) 

 ความเสีย่งสูง (High) 

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงของแต่ละประเด็นแสดงดังตารางท่ี 6-4 
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ตารางท่ี 6-4 ผลการประเมินระดับความเสี่ยง 
ล้าดับ ประเด็นความเสี่ยง  

(Risk) 
โอกาส 
ที่จะเกิด 

(Likelihood) 
(A) 

ระดับผลกระทบ  
(Level of 
Impact) 

(B) 

ระดับความเสี่ยง 
(Level of Risk) 

(A x B) 

1 ปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้้า 3 3.6 10.8 

2 ความเพียงพอของน้้าอุปโภค-บริโภค 3 3.6 10.8 

3 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

3.6 4.2 15.1 

4 ความ เป็ น เอกภาพในการบริห ารจั ดการ
ทรัพยากรน้้าโดยชุมชน 

3.2 3.2 10.2 

5 ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์น้้า 2.8 3 8.4 

6 ความสมดุลของระบบนิเวศกับการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน้้า 

2.6 2.8 7.3 

7 ศักยภาพและความพร้อมของชุมชนและพื้นที่ใน
การคุ้มครองพ้ืนท่ีลุ่มน้้า 

3.6 3.8 13.7 

8 การสูญเสียวัฒนธรรม ประเพณี  วิถี ชีวิตที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า 

3.2 2.4 7.7 

9 ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพ
ภูมิอากาศ 

2.6 2.8 7.3 

10 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 2.8 8.4 

11 ขีดจ้ากัด ความสามารถในการปรับตัวของ
ประชาชน 

3 3 9.0 

12 ศักยภาพขององค์กรผู้ใช้น้้าในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 

3.8 4.6 17.5 

13 ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร 3.4 4 13.6 

14 ความเพียงพอและการเข้าถึงงบประมาณ 3.8 3.8 14.4 

15 ความคุ้มค่าของงบประมาณ 3.2 3.4 10.9 

16 ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมของประชาชน 2.8 3.4 9.5 

17 การให้อ้านาจและสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรและ
ชุมชน 

3.6 4.4 15.8 

18 กลไกการเงินสนับสนุน 3.6 4.4 15.8 

19 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของลุ่มน้้า 3 3 9.0 

20 นโยบาย/ทิศทางการขับเคลื่อนการด้าเนินงาน
ด้านทรัพยากรน้้าในระดับพื้นท่ี 

3.4 4 13.6 
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ตารางท่ี 6-4 ผลการประเมินระดับความเสี่ยง 
ล้าดับ ประเด็นความเสี่ยง  

(Risk) 
โอกาส 
ที่จะเกิด 

(Likelihood) 
(A) 

ระดับผลกระทบ  
(Level of 
Impact) 

(B) 

ระดับความเสี่ยง 
(Level of Risk) 

(A x B) 

21 การน้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

2.8 4.2 11.8 

22 ความพร้อมของหน่วยงานในการขับเคลื่อนตาม
แผนหลักการบริหารจัดการฯ 

3.6 4.2 15.1 

23 กฎหมาย และระเบียบที่สนับสนุนการขับเคลื่อน 3.6 3.6 13.0 

 

ผลการประเมินระดับความเสี่ยง พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High) อยู่
ทั้งหมด 5 ประเด็น เรียงตามล้าดับคะแนน ได้แก่ 1) ศักยภาพขององค์กรผู้ใช้น้้าในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 2) การให้อ้านาจและสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรและชุมชน 3) กลไกการเงินสนับสนุน  
4) ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  และ  
5) ความพร้อมและความร่วมมือของหน่วยงานในการขับเคลื่อนตามแผนหลักการบริหารจัดการฯ  

จากประเด็นความเสี่ยงทั้ง 5 ประเด็นได้สะท้อนถึงความท้าทายทั้งในระดับลุ่มน้้าและระดับองค์กร
ที่ เป็นส่วนส้าคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปดังนี้ 

ความเสี่ยงที่ 1 : ศักยภาพขององค์กรผู้ใช้น้้าในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

ภายใต้การบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการที่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานรัฐ กรรมการลุ่มน้้า และ
กลุ่มผู้ใช้น้้ากลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานในการบริหารจัดการ (Community 
Based) รวมถึงการส่งเสริมให้ฐานการจัดการระดับชุมชนสามารถด้าเนินการได้อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ หรือมีอ้านาจ หน้าที่ บทบาทที่ระบุไว้อย่างชัดเจน จ้า เป็นต้องอาศัยการด้าเนินการและ
เชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่น ๆ เป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะในระดับภาคประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน
ไปในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้า ซึ่งจ้าเป็นต้องมีความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้นส้าหรับกิจกรรมหลักที่ก้าหนดใน
แผนแม่บท ซึ่งปัจจุบันการรวมตัวและจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้้ายังมีน้อย และมีศักยภาพและความพร้อมที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนที่แตกต่างกัน จึงเป็นความเสี่ยงที่ว่าหากฐานการจัดการระดับชุมชน 
(Community Based) มีศักยภาพไม่เพียงพอหรือไม่สามารถเป็นฐานสนับสนุนในการด้าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนได ้
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ความเสี่ยงท่ี 2 : การให้อ้านาจและสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรและชุมชน 

ภายใต้การบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการที่อาศัยชุมชนเป็นฐานในการบริหารจัดการ 
(Community Based) จะต้องมีการกระจายอ้านาจจากส่วนกลางไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคประชาชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจ้าเป็นต้องมีกลไกและรูปแบบการท้างานที่มีการกระจาย
อ้านาจและบูรณาการกับหน่วยงานส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือส่งเสริมการท้างานอย่าง
บูรณาการ และขับเคลื่อนแผนในระดับพ้ืนที่ให้บรรลุผลส้าเร็จและโปร่งใส ดังนั้นหากองค์กรและชุมชนมี
อ้านาจหน้าที่ที่ไม่เพียงพอที่จะด้าเนินการกิจกรรมหรือแผนงานตามประเด็นที่ตั้งเป้าหมายไว้ ก็จะส่งผลจะ
ต่อความส้าเร็จของการด้าเนินการตามแผนหลักการบริหารจัดการฯ ได ้

ความเสี่ยงที่ 3 : กลไกการเงินสนับสนุน  

งบประมาณถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนงานและการด้าเนินการต่าง ๆ ความเสี่ยง
ทางด้านกลไกการเงินนั้นรวมถึงการบริหารจัดการทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน รวมทั้งการบริหาร
งบประมาณ โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดการสภาพ
คล่องของเงินทุน) หรือจากปัจจัยภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล หรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น) ซึ่งส่งผลต่อสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพของกระบวนการ
ท้างานขององค์กร ดังนั้นการมีกลไกการเงินสนับสนุนที่ดีจะช่วยให้การด้าเนินงานสามารถด้าเนินได้อย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลุมตามเป้าหมายที่ต้องการบรรลุได้อย่างครบถ้วน โดยอาจมีท้ังกลไกที่สนับสนุนระดับ
หน่วยงานไปจนถึงระดับพื้นท่ีเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด้าเนินการแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใส 
สามารถด้าเนินการตรวจสอบได้ ซึ่งหากขาดกลไกสนับสนุนด้านการเงินหรือขาดความต่อเนื่องจะส่งผลต่อ
ความส้าเร็จของการด้าเนินการตามแผนหลักการบริหารจัดการฯ ได ้

ความเสี่ยงที่ 4 : ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า  

การบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการที่อาศัยชุมชนเป็นฐานในการบริหารจัดการ (Community 
Based) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนจะเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดย
จ้าเป็นต้องมีกลไกและแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนมี
ความเข้มแข็ง ปรับตัว และสามารถพัฒนาพ้ืนที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะงานที่ได้มีการ
ถ่ายโอนจากหน่วยราชการส่วนภูมิภาค และมีความโปร่งใสในการด้าเนินงาน ทั้งนีเ้มื่ออ้านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มี
ความพร้อมในด้านบุคลากร ทักษะความรู้ ความเข้าในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าก็จะส่งผล
กระทบในทางลบต่อการบริหารจัดการ และการปฏิบัติตามแผนงานฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีผลงานที่
มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นและสาธารณะชนทั่วไปได้ยาก 

 



แผนการบริหารความเสี่ยงของแผนหลักการบริหารจัดการฯ  ส่วนท่ี 6-18 

ความเสี่ยงที่ 5 : ความพร้อมและความร่วมมือของหน่วยงานในการขับเคลื่อนตามแผนหลักการ
บริหารจัดการฯ  

การบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการตามแผนแม่บทฯ จ้าเป็นต้องได้การสนับสนุนและสร้างความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐหลาย ๆ หน่วยงาน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่นอกเหนือจากหน่วยงานบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าด้วย เนื่องจากการพัฒนาและการบริหารจัดการลุ่มน้้าให้เกิดความยั่งยืนจ้าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือและการบูรณาการทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติจากทั้งหน่วยงานภคเกษตร พลังงาน 
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม โดยในการขับเคลื่อนจ้าเป็นต้องมีการสร้างความความรู้ความเข้าใจในแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในทุกระดับตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด 
และระดับท้องถิ่น หากหน่วยงานขับเคลื่อนในแต่ละระดับยังไม่เข้าใจและยังขาดความพร้อมที่จะรับน้าเอา
แนวทางการด้าเนินงานที่ระบุไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ นั้น ไปปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานดังกล่าว หรือผลักดันและแปลงยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการด้าเนินงานในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องได้ ก็จะส่งผลต่อความส้าเร็จของการด้าเนินการตาม
แผนหลักการบริหารจัดการฯ ได ้

6.7 มาตรการเพ่ือลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Measure) 

จากผลการประเมินระดับความเสี่ยง พบว่า ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงทั้ง 5 
ประเด็นข้างต้น และจ้าเป็นต้องมีการก้าหนดมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือให้สามารถด้าเนินการ
ตามแผนหลักการบริหารจัดการฯ ได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก้าหนดไว้ โดยพิจารณา

ก้าหนดแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นดังตารางท่ี 6-5 

อย่างไรก็ตาม ส้าหรับประเด็นที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ถือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้จึงไม่ได้ก้าหนดมาตรการเฉพาะเพ่ือลดความเสี่ยงนั้น แต่ควรมีการติดตามและเฝ้าระวังความ
เสี่ยงเป็นระยะ ๆ รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงตามความถี่ที่ก้าหนดไว้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการชี้บ่งความเสี่ยง
หรือปรับมาตรการในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 
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ตารางท่ี 6-5 มาตรการและแนวทางการตอบสนองต่อประเด็นความเสี่ยงในการขับเคลื่อนแผนหลักการบริหารจัดการฯ  
ความเสี่ยง หมุดหมาย มาตรการลดความเสี่ยง 

1 2 3 4 
ศักยภาพขององค์กรผู้ใช้น้้าในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 

    - ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้้า ที่มาจากการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มของคนใน
ชุมชนท้องถิ่น โดยมีอ้านาจหน้าท่ีและระเบียบในการบริหารจัดการภายในที่ชัดเจน  

- สนับสนุนองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  
- ทบทวนแผนในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
- จัดตั้งศูนย์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าระดับพื้นท่ี 
- ส่งเสริมการสร้างความเป็นเครือข่ายร่วมระหว่างกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้้า ให้เกิดกระบวนการ

ช่วยเหลือ ดูแลระหว่างกลุ่ม 
การให้อ้านาจและสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรและ
ชุมชน 

    - ก้าหนดบทบาทและหน้าท่ีในการด้าเนินงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
- ก้าหนดกลไกการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการน้้าชุมชนแบบมีส่วนร่วม มี

แผนในการติดตามสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและมีองค์ประกอบของทีมติดตามที่มีความ
หลากหลาย 

กลไกการเงินสนับสนุน     - ส่งเสริมการจัดการด้านการเงินของกลุ่ม ในรูปแบบกองทุนเพื่อจัดการน้้าชุมชน โดยมี
การสร้างรายได้ของกลุ่ม เช่น การเก็บเงินจากสมาชิกเป็นค่าบริหารจัดการน้้าชุมชน การ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 

- จัดตั้งองค์กรการเงินชุมชนที่มีศักยภาพในระดับต้าบล  พร้อมจัดให้มีกลไกสนับสนุนด้าน
ข้อมูล ความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน 

- สร้างระบบเครือข่ายองค์กรการเงินระหว่างกลุ่ม เพื่อเป็นตัวกลางในการระดมทรัพยากร 
เช่น เงินทุนจากภายนอก มีการใช้ระบบบัญชีร่วมกัน และให้มีการตรวจสอบบัญชีไขว้
ระหว่างกลุ่ม และใช้เครือข่ายเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 6-5 มาตรการและแนวทางการตอบสนองต่อประเด็นความเสี่ยงในการขับเคลื่อนแผนหลักการบริหารจัดการฯ  
ความเสี่ยง หมุดหมาย มาตรการลดความเสี่ยง 

1 2 3 4 
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

    - สนับสนุนองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  
- ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ ของคนในชุมชนต่อการบริหารจัดการน้้า มีกิจกรรม

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ มีการส่งเสริมความรู้และสื่อสารข้อมูลที่เท่าทันกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งในแง่ของสภาวะอากาศหรือกลไกการผลิตและการตลาด 

- ส่งเสริมจัดตั้งศูนย์ความรู้ระดับพื้นท่ี 

ความพร้อมและความร่วมมือของหน่วยงานในการ
ขับเคลื่อนตามแผนหลักการบริหารจัดการฯ 

    - สื่อสารและสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ก้าหนดในแผนแม่บทฯ ให้กับ
หน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับ 

- สนับสนุนการจัดท้าระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ และเช่ือมประสานกับความรู้และ
เทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดการน้้าของพื้นที่ 

- เช่ือมโยงการด้าเนินงานของ DUs ในฐานะหน่วยด้าเนินการขับเคลื่อนหลัก กับกลไก
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ในฐานะเป็น
คณะกรรมการก้ากับการด้าเนินงาน (Steering Committee) 
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6.8 แผนบริหารความเสี่ยงกรณีเกิดภาวะวิกฤติด้านน้้า 

นอกจากความเสี่ยงด้านการขับเคลื่อนแผนหลักการบริหารจัดการฯ ให้ประสบความส้าเร็จแล้ว 
เนื่องจากแผนหลักการบริหารจัดการฯ นี้เป็นแผนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทรัพยากรน้้า การพิจารณาเรื่องภาวะ
วิกฤติด้านน้้าโดยเฉพาะภัยแล้งและอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่ชุมชน
เมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นอย่างมากจึงเป็นประเด็นส้าคัญ ซ่ึงลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความเสี่ยงที่
จะเกิดภาวะวิกฤติภัยแล้งหรืออุทกภัยที่มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณฝนที่ไม่สามารถควบคุมได้ กล่าวคือ ไม่
สามารถควบคุมพ้ืนที่ที่ฝนตก ช่วงเวลาและระยะเวลาที่ฝนตก หรือปริมาณฝนที่ตกได้ ดังนั้นการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงกรณีเกิดภาวะวิกฤติด้านน้้าจึงเป็นการด้าเนินการเพ่ือลดความรุนแรงและบรรเทาความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้น ซึ่งแผนหลักการบริหารจัดการฯ ฉบับนี้ได้พิจารณาภาวะวิกฤติด้านน้้า 2 กรณี คือ กรณีภัยแล้งและ
กรณอุีทกภัย โดยจะท้าการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ท้าให้เกิดภัยแล้งและอุทกภัย ก้าหนด
หลักเกณฑ์และประเมินระดับความเสี่ยง เพ่ือน้าไปสู่การจัดท้าแผนบริหารความเสี่ ยงกรณีเกิดภาวะวิกฤติของ
ทั้ง 2 กรณ ี

6.8.1 การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมกรณีเกิดภาวะวิกฤติด้านน้้าเพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงด้านภัยแล้งและอุทกภัย 

1)  ภัยแล้ง 

การวิ เคราะห์ สถานการณ์ภั ยแล้ ง เ พ่ื อประเมิ นความเสี่ ยงภั ยแล้ งของลุ่ มน้้ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือจะพิจารณาปัจจัยหลัก ๆ 4 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณฝน ฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้้าท่าต่อปริมาณฝน 
และปริมาณน้้าที่ขาดแคลนต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์สมดุลน้้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุท้าให้เกิด
ภัยแล้งและเป็นปัจจัยที่เป็นผลกระทบจากภัยแล้ง ทั้งนี้ ปัจจัยด้านปริมาณน้้าที่ขาดแคลนต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมจะ
พิจารณาเฉพาะการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งของพ้ืนที่นอกเขตชลประทานเท่านั้น เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตชลประทาน
ส่วนใหญ่มีแหล่งน้้าต้นทุนและมีระบบชลประทาน นอกจากนั้นยังมีการวางแผนเพาะปลูกพืชตามปริมาณน้้าต้นทุน
ในแต่ละปี ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงวิกฤติภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้ว โดยหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านภัยแล้ง
จะถูกก้าหนดเป็นระดับคะแนนใน 2 ประเด็น ได้แก่ ความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง  
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ความรุนแรงของผลกระทบ เป็นการก้าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดความ
เสี่ยงด้านภัยแล้ง ซึ่งเป็นความรุนแรงของปัจจัยหลัก 4 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณฝน ฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้้าท่าต่อปริมาณ
ฝน และปริมาณน้้าที่ขาดแคลนต่อพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยก้าหนดความรุนแรงไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง  

ปานกลาง น้อย และน้อยมาก มีรายละเอียดของระดับคะแนนดังแสดงในตารางที่ 6-6 
 2) ระดับความเสี่ยง เป็นการก้าหนดระดับความเสี่ยงด้านภัยแล้ง ซ่ึงก้าหนดไว้ 4 ระดับ ได้แก่  

สูงมาก สูง ปานกลาง และต่้า โดยพิจารณาจากความรุนแรงของผลกระทบจากปัจจัยหลัก 4 ปัจจัย ข้างต้น ว่าจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด 
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ตารางท่ี 6-6 การก้าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงด้านภัยแล้ง 
ปัจจัย คะแนน ระดับความรุนแรง ค้าอธิบาย 

ปริมาณฝน 5 สูงมาก น้อยกว่าค่าเฉลีย่ของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมาก 

 4 สูง น้อยกว่าค่าเฉลีย่ของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3 ปานกลาง ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของลุ่มน้า้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2 น้อย มากกว่าค่าเฉลี่ยของลุ่มน้้าโขงตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 1 น้อยมาก มากกว่าค่าเฉลี่ยของลุ่มน้้าโขงตะวนัออกเฉียงเหนือมาก 
ฝนท้ิงช่วง 5 สูงมาก เกิดเหตุการณ์ฝนท้ิงช่วงมากกว่า 20 ครั้ง ในรอบ 30 ปี 

 4 สูง เกิดเหตุการณ์ฝนท้ิงช่วง 15-20 ครั้ง ในรอบ 30 ปี 

 3 ปานกลาง เกิดเหตุการณ์ฝนท้ิงช่วง 10-15 ครั้ง ในรอบ 30 ปี 

 2 น้อย เกิดเหตุการณ์ฝนท้ิงช่วง 5-10 ครั้ง ในรอบ 30 ปี 

 1 น้อยมาก เกิดเหตุการณ์ฝนท้ิงช่วงน้อยกว่า 5 ครั้งรอบ ใน 30 ปี 

ปริมาณน้้าท่า 5 สูงมาก น้อยกว่าค่าเฉลีย่ของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมาก 
ต่อปริมาณฝน 4 สูง น้อยกว่าค่าเฉลีย่ของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 3 ปานกลาง ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของลุ่มน้า้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2 น้อย มากกว่าค่าเฉลี่ยของลุ่มน้้าโขงตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 1 น้อยมาก มากกว่าค่าเฉลี่ยของลุ่มน้้าโขงตะวนัออกเฉียงเหนือมาก 
ปริมาณน้้าท่ี 5 สูงมาก ปริมาณน้้าขาดแคลนมากกว่า 200 ลบ.ม./ไร ่
ขาดแคลนต่อ 4 สูง ปริมาณน้้าขาดแคลน 150-200 ลบ.ม./ไร ่

พื้นที่เกษตรกรรม 3 ปานกลาง ปริมาณน้้าขาดแคลน 100-150 ลบ.ม./ไร ่
 2 น้อย ปริมาณน้้าขาดแคลน 50-100 ลบ.ม./ไร ่

 1 น้อยมาก ปริมาณน้้าขาดแคลนน้อยกว่า 50 ลบ.ม./ไร ่

 

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก ควรจะต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้้า หรืออาจจะต้องถ่ายโอน
ความเสี่ยง 

- ระดับความเสี่ยงสูง ควรจะต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

- ระดับความเสี่ยงปานกลาง ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่จะต้องมีแผนเพ่ือจัดการควบคุม
ความเสี่ยง  

- ระดับความเสี่ยงต่้า ถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส้าคัญต่อการด้าเนินงาน เป็นความเสี่ยงที่
สามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องการการด้าเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 
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2) อุทกภัย 

การวิ เคราะห์ สถานการณ์ อุทกภั ยเ พ่ื อประเมิ นความเสี่ ยง อุทกภั ยของลุ่ มน้้ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือจะพิจารณาจากพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยที่ได้จากการประยุกต์ใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาน้้าท่วม และพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยซ้้าซากของกรมพัฒนาที่ดิน โดยหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ด้านอุทกภัยจะถูกก้าหนดเป็นระดับคะแนนใน 2 ประเด็น เช่นเดียวกันกับการประเมินความเสี่ยงด้านภัยแล้ง ได้แก่ 
ความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ความรุนแรงของผลกระทบ เป็นการก้าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดความ
เสี่ยงด้านอุทกภัย ซึ่งเป็นความรุนแรงที่พิจารณาจาก 2 ด้าน ได้แก่ พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยที่ได้จากการประยุกต์ใช้
แบบจ้าลองคณิตศาสตร์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาน้้าท่วม ที่ก้าหนดความรุนแรงไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง  
ปานกลาง ต่้า และต่้ามาก และพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยซ้้าซากของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ก้าหนดความรุนแรงไว้ 4 ระดับ 

ได้แก่ สูง ปานกลาง ต้่า และไม่เสี่ยง มีรายละเอียดของระดับคะแนนดังแสดงในตารางที่ 6-7 

ตารางท่ี 6-7 การก้าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงด้านอุทกภัย 
ปัจจัย คะแนน ระดับความรุนแรง ค้าอธิบาย 

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 5 สูงมาก เกิดความเสียหายของพื้นที่น้้าท่วมที่คาบอุบัติน้อยกว่า 2 ปี 
จากแบบจ้าลอง 4 สูง เกิดความเสียหายของพื้นที่น้้าท่วมที่คาบอุบัติ 2-5 ปี 
 3 ปานกลาง เกิดความเสียหายของพื้นที่น้้าท่วมที่คาบอุบัติ 10-25 ปี 

 2 ต่้า เกิดความเสียหายของพื้นที่น้้าท่วมที่คาบอุบัติ 50-100 ปี 
 1 ต่้ามาก เกิดความเสียหายของพื้นที่น้้าท่วมที่คาบอุบัติมากกว่า 100 ปี 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 3 สูง พื้นที่ท่ีเกิดน้้าท่วม 8 ครั้ง ขึ้นไป ในรอบ 10 ปี 

ซ้้าซาก 2 ปานกลาง พื้นที่ท่ีเกิดน้้าท่วม 4-7 ครั้ง ในรอบ 10 ปี 

 1 ต่้า พื้นที่ท่ีเกิดน้้าท่วมไมเ่กิน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี 

 0 ไม่เสี่ยง พื้นที่ท่ีไม่เคยเกดิน้้าท่วม 

2) ระดับความเสี่ยง เป็นการก้าหนดระดับความเสี่ยงด้านอุทกภัย ซึ่งก้าหนดไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 
สูงมาก สูง ปานกลาง และต่้า โดยพิจารณาจากความรุนแรงของผลกระทบว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด 
เช่นเดียวกันกับระดับความเสี่ยงด้านภัยแล้ง 

6.8.2 ผลการประเมินระดับความเสี่ยงกรณีภัยแล้งและอุทกภัย 

1) ภัยแล้ง 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งเพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านภัย
แล้งในหัวข้อ 6.8.1 สามารถน้ามาประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงด้านภัยแล้ง

ของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือโดยพิจารณาเป็นรายกลุ่มลุ่มน้้าสาขาได้ดังตารางที่ 6-8 และรูปที่ 6-2  
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไม่มีกลุ่มลุ่มน้้าสาขาใดมีความเสี่ยงภัยแล้งอยู่ในระดับต่้า กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความเสี่ยงภัยแล้ง
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อยู่ในระดับปานกลางมี 4 กลุ่มลุ่มน้้า ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 
(แม่น้้าสงคราม) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) เนื่องมาจากกลุ่มลุ่ม
น้้าสาขาดังกล่าวมีปริมาณฝนค่อนข้างมาก มีปัญหาฝนทิ้งช่วงน้อย รวมถึงมีแหล่งน้้าธรรมชาติจ้านวนมากที่
สามารถน้าน้้ามาใช้เสริมช่วงฝนทิ้งช่วงหรือในช่วงฤดูแล้งส้าหรับการเพาะปลูกพืชในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
ส่วนพื้นที่ในเขตชลประทานก็มีอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้้าต้นทุนส้าคัญ 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความเสี่ยงภัยแล้งอยู่ในระดับสูงมี 3 กลุ่มลุ่มน้้า ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 
1 (น้้าหมัน-น้้าสาน) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 
ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความเสี่ยงภัยแล้งอยู่ในระดับสูงมากมี 2 กลุ่มลุ่มน้้า ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 2 (แม่น้้า
เลย) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) ทัง้นี้ก็เนื่องมาจากกลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 2 นั้น มีปริมาณฝนและสัดส่วน
ปริมาณน้้าท่าต่อปริมาณฝนค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ยังไม่ค่อยมีแหล่งน้้าธรรมชาติที่จะสามารถน้าน้้ามาใช้
เสริมช่วงฝนทิ้งช่วงหรือในฤดูแล้งส้าหรับพ้ืนที่นอกเขตชลประทานได้ ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 ถึงแม้จะมี
ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ แต่มีสัดส่วนปริมาณน้้าท่าต่อปริมาณฝนน้อย
มาก จึงท้าให้มีโอกาสเกิดความเสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้้าอยู่ในเกณฑ์สูงมาก 

2) อุทกภัย 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์อุทกภัยเพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้าน
อุทกภัยในหัวข้อ 6.8.1 สามารถน้ามาประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงด้าน

อุทกภัยของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือโดยพิจารณาเป็นรายกลุ่มลุ่มน้้าสาขาได้ดังตารางที่ 6-9 และ 

รูปที่ 6-3 ซึ่งจะเห็นได้ว่า กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความเสี่ยงด้านอุทกภัยอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ได้แก่ กลุ่มลุ่ม
น้้าสาขาท่ี 6 (แม่น้้าสงคราม) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) โดยพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในกลุ่มลุ่มน้้าสงคราม 
ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่แม่น้้าสงครามตอนล่าง บริเวณเขตจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ส่วนพ้ืนที่
เสี่ยงอุทกภัยในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวงส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ้าเภอเมืองอุดรธานี และเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม
เช่นเดียวกัน ส้าหรับกลุ่มลุ่มน้้าสาขาอ่ืน ๆ นั้น ถือได้ว่ามีความเสี่ยงด้านอุทกภัยในระดับต่้า กล่าวคือ  
มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้้าท่วมในลักษณะท่วมขังต่้ามาก เนื่องจากบางกลุ่มลุ่มน้้าเป็นพ้ืนที่ลาดเชิงเขาที่มีน้้าท่วม
ในลักษณะของน้้าป่าไหลหลาก เช่น กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน) หรือบางกลุ่มลุ่มน้้ามีลักษณะเป็น
ล้าน้้าสายสั้น ๆ ไหลลงสู่แม่น้้าโขง และมีพ้ืนที่ต้นน้้าไม่มากท้าให้ฝนที่ตกเกิดเป็นน้้าท่าไหลลงสู่แม่น้้าโขงได้
โดยเร็ว เช่น กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย) 



แผนการบริหารความเสี่ยงของแผนหลักการบริหารจัดการฯ  ส่วนท่ี 6-25 

ตารางท่ี 6-8 ผลการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงด้านภัยแล้งในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขา 

ปัจจัยที่พิจารณา หน่วย/
คะแนน 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ปริมาณฝน มม./ปี 1,201.05 1,286.44 1,550.74 1,503.58 2,373.59 1,955.95 1,864.33 1,671.71 1,572.94 

 คะแนน 5 5 4 4 1 2 2 3 4 

ฝนท้ิงช่วงใน 30 ปี จ้านวนครั้ง 18 18 8 5 5 5 5 5 10 

 คะแนน 4 4 2 2 2 2 2 2 3 

น้้าท่าต่อปริมาณฝน           
ฤดูฝน ร้อยละ 48.24 37.95 24.68 11.10 18.93 34.04 25.69 26.82 29.63 

ฤดูแล้ง ร้อยละ 33.93 19.03 16.11 9.60 11.93 36.44 13.20 16.02 17.50 

 คะแนน 1 2 3 5 4 2 3 3 3 

ปริมาณน้้าท่ีขาดต่อ ลบ.ม./ไร่ 147 202 126 223 - 93 - - 161 

พื้นทีเกษตรกรรม คะแนน 4 5 3 5 1 2 1 1 4 

รวมคะแนน 14 16 12 16 8 8 8 9 14 

ระดับความรุนแรง สูง สูงมาก สูง สูงมาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง 
 

ตารางท่ี 6-9 ผลการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงด้านอุทกภัยในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขา 

ปัจจัยที่พิจารณา หน่วย/ กลุ่มลุ่มน้้าสาขา 

 คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

พื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย คะแนน 1 1 1 3 1 5 1 1 1 
จากแบบจ้าลอง           

พื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย คะแนน 1 1 2 3 1 4 1 2 1 
ซ้้าซาก           

รวมคะแนน 2 2 3 6 2 9 2 3 2 

ระดับความรุนแรง ต่้า ต่้า ปานกลาง สูง ต่้า สูงมาก ต่้า ปานกลาง ต่้า 
 



แผนการบริหารความเสี่ยงของแผนหลักการบริหารจัดการฯ  ส่วนท่ี 6-26 

 
รูปที่ 6-2 แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 



แผนการบริหารความเสี่ยงของแผนหลักการบริหารจัดการฯ  ส่วนท่ี 6-27 

 
รูปที่ 6-3 แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 



แผนการบริหารความเสี่ยงของแผนหลักการบริหารจัดการฯ  ส่วนท่ี 6-28 

6.8.3 แผนการจัดการความเสี่ยงกรณีภัยแล้งและอุทกภัย 

การจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงกรณีเกิดภาวะวิกฤติด้านน้้านั้น มีประเด็นหลัก ๆ ที่จะต้องพิจารณา
เพ่ือก้าหนดและประเมินความเสี่ยง ได้แก่ (1) การจัดการในภาวะวิกฤติที่อาจเกินความคาดหมาย  และ  
(2) แผนงานการบรรเทาอุทกภัยหรือภัยแล้งที่มีอยู่แล้วเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาหรือไม่ เนื่องจากแผนการ
ด้าเนินงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่มีอยู่อาจจะยังไม่สามารถควบคุมหรือลดความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง
กรณีเกิดภาวะวิกฤติด้านน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากงบประมาณที่จ้ากัด ท้าให้ไม่สามารถตั้ง
งบประมาณส้าหรับแผนงาน/โครงการที่มีค่าลงทุนสูงได้ หรือความพร้อมของหน่วยงานที่ต้องใช้ระยะเวลา  
ในการจัดตั้งงบประมาณเป็นเวลานาน ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการกิจกรรมที่สามารถควบคุมหรือลดความเสี่ยง
หรือปัจจัยเสี่ยงกรณีเกิดภาวะวิกฤติด้านน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าได้ 

ดังนั้น จึงควรมีการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด้าเนินงานของหน่วยงาน
และองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่จะป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในกรณีเกิดภาวะวิกฤติด้านน้้าไม่ว่า
จะเป็นกรณีอุทกภัยหรือภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในแต่ละปีได้ โดยมีขั้นตอน 
การจัดท้าแผน ดังนี้ 

1) การก้าหนดและประเมินความเสี่ยง ตามท่ีได้ด้าเนินการมาแล้วในหัวข้อ 6.8.1 และหัวข้อ 6.8.2 

2) การวิเคราะห์กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  เช่น แผนงาน/โครงการของกรมชลประทาน 
ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าเพ่ือบรรเทาภัยแล้วในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือสามารถควบคุมความเสี่ยง
ได้หรือไม ่

3) การก้าหนดงบประมาณ ระยะเวลาด้าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 

ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงกรณีภัยแล้งและอุทกภัยของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จะถูกจัดท้า
ขึ้นเพ่ือให้มีความสอดคล้องแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี ของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “จัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้้าอย่างเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้้า” หรือหมุดหมายที่ 1 “การจัดหาและจัดสรรน้้า” และสอดคล้องกับแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี ด้านที่ 2 “การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต” และด้านที่ 3  
“การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย”  

 



ส่วนที่ 7
บทสรุป



บทสรุป  ส่วนท่ี 7-1 

ส่วนที่ 7 บทสรุป 
การจัดท าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

(พ.ศ. 2561-2580) ฉบับนี้ ได้น้าเอาเครื่องมือ กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ 
SEA มาช่วยสนับสนุนในการจัดท้าแผน และได้น้าเอาผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ SEA มาผนวกรวมใน
การก้าหนดแผนหลักการบริหารจัดการฯ อย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายรวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นในการวางแผนผ่านกระบวนการ SEA ด้วย  

การจัดท าแผนหลักการบริหารจัดการฯ ในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงที่ยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “ทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความ
ม่ันคงอย่างย่ังยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” ประกอบด้วย 4 หมุดหมายส้าคัญ ได้แก่  

หมุดหมายที่ 1: การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน ้า ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ คือ 

1.1 ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าเพื่อสร้างสมดุลน ้าต้นทุนและการใช้ประโยชน์  มีจุดเน้นอยู่
ทีก่ารเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าที่ขับเคลื่อนโดยท้องถิ่นและประชาชน และการสนับสนุนจากภาครัฐ โดย
ด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบที่ เป็นอุปสรรค  
การสนับสนุนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน พร้อมทั้งให้  
การสนับสนุนทางการเงินที่สมาชิกในชุมชนจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบด้านการเงิน 

1.2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรน ้าให้กับผู้ใช้น ้าทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการกระจายการ
จัดสรรน้ าให้ทั่วถึงทั้งลุ่มน้ าโดยน าเทคนิคการบริหารจัดการน้ าแบบ Cluster มาใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างสมดุล
การใช้น้ าระหว่างพ้ืนที่/ ลุ่มน้ าและส่งเสริมความยืดหยุ่นในการจัดสรรน้ ารวมถึงการค านึงถึง พ.ร.บ. ทรัพยากร
น้ า พ.ศ. 2561 ที่ได้ระบุว่าการจัดสรรน้ าของประเทศพึงค านึงถึงน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบ
นิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว และผู้ใช้น้ าแต่ละกลุ่มควรมีค่าใช้จ่ายในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ าที่แตกต่างกันตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้น้ าและความสามารถในการจ่าย 

1.3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า จุดเน้นของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า คือ การส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้น้ าอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมหรือความต้องการของพืช รวมถึงการลดการสูญเสียน้ าในระหว่าง 
การส่งน้ าและการกักเก็บน้ า ตลอดจนการเพ่ิมผลิตภาพของน้ าต่อหน่วยให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ 
ลดความเข้มข้นในการใช้น้ าในกระบวนการผลิต 

1.4 ยุทธศาสตร์การท้าให้ประชาชนเข้าถึงน ้าสะอาด เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในราคาที่ 
จ่ายได้ การจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 



บทสรุป  ส่วนท่ี 7-2 

(Sustainable Development Goals-SDGs) เป้าหมายที่ 6 แต่เพ่ือรับมือกับประเด็นด้านความคุ้มค่าทาง
การเงินของการพัฒนาระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและความไม่พร้อมในการผลิตน้ าประปาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ประชาชนจ านวนมากต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดหาน้ าสะอาดมาใช้ในการ
บริโภคด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของสมาชิกในชุมชน ยุทธศาสตร์นี้จึงมุ่งเน้นให้สมาชิกใน
ชุมชนด าเนินการบริหารจัดการระบบน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค-บริโภคโดยชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้มีศักยภาพใน
การจัดหาน้ าสะอาดให้กับครัวเรือนอย่างเพียงพอและในราคาที่สมาชิกในชุมชนสามารถจ่ายได้ 

1.5 ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง-อุทกภัย สืบเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง  
(การขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง) และปัญหาอุทกภัย ได้กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ า มีแนวโน้มที่จะเกิด
บ่อยครั้งขึ้นตามล าดับ ทวีความรุนแรง และส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้
และไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสาเหตุที่เกิดจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าและปัญหาความหย่อนยานหรือความ
บกพร่องหรือความไม่สอดประสานบูรณาการกันในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านผังเมืองของทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน ยุทธศาสตร์นี้จึงมุ่งเสริมพลังในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหา
อุทกภัย โดยอาศัยกลไกท้องถิ่นและชุมชนเป็นฐานในการรับมือกับปัญหาที่ต้องการการจัดการที่มีความ
หลากหลาย จ าเพาะเจาะจง และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว  

หมุดหมายที่ 2: ความย่ังยืนของทรัพยากรน ้า ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ คือ  

2.1 ยุทธศาสตร์ป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูพื นที่ระบบนิเวศแหล่งน ้าส้าคัญ โดยการเสริม
พลังให้กับองค์กรชุมชน จุดมุ่งเน้นของยุทธศาสตร์ปกป้อง คุ้มครอง และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ระบบนิเวศแหล่งน้ าส าคัญ 
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการก าหนดบทบาท ปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือ และส่งเสริม
บทบาทให้ชุมชนเป็นผู้คุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ลุ่มน้ า การส่งเสริมความเป็นองค์กร/สถาบัน
ของชุมชนเพ่ือสร้างความยั่งยืนในการด ารงบทบาทการเป็นผู้คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้ าของชุมชน รวมทั้งสนับสนุน
องค์ความรู้ ทักษะด้านวิชาการ การปฏิบัติ และสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งเชิงสถาบันให้กับ
องค์กรชุมชนที่ท าหน้าที่คุ้มครองฯ พ้ืนที่ลุ่มน้ า 

2.2 ยุทธศาสตร์ป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน ้า โดยอาศัยวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้า จุดเน้นของการป้องกัน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ระบบนิเวศ
แหล่งน้ า โดยอาศัยการส่งเสริม สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้ าของชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งและสามารถด ารงอยู่อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกในชุมชนจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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หมุดหมายที่ 3: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน ้า สภาพภูมิอากาศ และ
ผลกระทบข้ามพรมแดน ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ คือ  

3.1 ยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของประชาชน จุดมุ่งเน้นของการ
สร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของประชาชน เพ่ือความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์น้ าที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบข้ามพรมแดนที่เกิดจาก
กระบวนการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยการปรับวิถีการประกอบอาชีพเพ่ิมเติม การปรับเปลี่ยนหาแหล่งน้ า
ต้นทุนส ารอง การจัดท าระบบและการเข้าถึงข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ของชุมชนต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการก าหนดมาตรการรับมือกับผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.2 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือลุ่มน ้าระหว่าง
ประเทศ จุดเน้นของการผลักดันการเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือลุ่มน้ าระหว่าง
ประเทศ เพ่ือบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนของลุ่มน้ าโขงระหว่ างประเทศต่อชุมชนฝั่งไทยที่เสี่ยงและ
เปราะบาง โดยผลักดันภาครัฐให้มีการประสานความร่วมมือและเจรจาปรึกษาหารือกับประเทศที่ใช้แม่น้ าโขง
ร่วมกัน รวมทั้งการก าหนดมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบข้ามพรมแดน โดย
ยุทธศาสตร์นี้จะมีขอบเขตการด าเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 ปี คือ ช่วงปี พ.ศ. 2566-2575 

หมุดหมายที่ 4: การบริหารจัดการน ้า ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ คือ 

4.1 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น ้าในการบริหารจัดการน ้าแบบครบ
วงจรภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างความเข้มเข็งของผู้ใช้น้ า มุ่งเน้นไปที่การ
สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้ าให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้
เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทรัพยากรน้ าโดยประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่ 
โดยการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการ กลไกด้านการเงินและการ
ระดมทุน และการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองการจัดการทรัพยากรน้ าให้เกิดความยั่งยืน 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความรู้ในการบริหารจัดการลุ่มน้ า 

4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร การสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
กลุ่มเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการลุ่มน้ าแบบบูรณาการผ่านกลไกกลุ่ม
เกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง โดยการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการท าเกษตร การส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของเกษตรกร การสนับสนุนเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่ าและเทคโนโลยีที่จ าเป็น การพัฒนาแพลตฟอร์ม
เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและแพลตฟอร์มตลาดกลาง รวมทั้งการส่งเสริมการค้าออนไลน์ทั้งแบบ B2B และ B2C 
โดยการอบรบความรู้และทักษะด้านการประกอบธุรกิจและทักษะด้านดิจิทัลให้กับเกษตรกร 

อย่างไรก็ตาม การผลักดันให้แผนหลักการบริหารจัดการฯ น าไปสู่การปฏิบัติได้นั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างมาก กลไกท่ีจะมาช่วยสนับสนุนในการขับเคลื่อนแผนหลักการบริหารจัดการฯ กลไกส าคัญ คือ กลไก
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หน่วยงาน/องค์กรขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ซึ่งแผนหลักการบริหารจัดการฯ ฉบับนี้ได้ประยุกต์ใช้แนวคิด 
“หน่วยขับเคลื่อนการน้าแผนสู่การปฏิบัติ” หรือ (Delivery Units: DUs) ที่จะท าหน้าที่เสริมสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่าง สทนช. กับหน่วยงานปฏิบัติ ทั้งที่อยู่ภายใต้ สทนช. ด้วยอ านาจทางกฎหมายและ
หน่วยงานพันธมิตรเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลด้านผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนหลักการบริหารจัดการฯ 
รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานระดับปฏิบัติ โดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และปรับปรุง
การก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้ง “หน่วยขับเคลื่อนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ” 
จะต้องท างานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง คือ เลขาธิการฯ และรองเลขาธิการฯ สทนช. 

นอกจากนี้ยังได้จัดท าข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการท างานของ 
“หน่วยขับเคลื่อนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ” โดย การประสานงานกับกรมและหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายของแผนหลักการบริหารจัดการฯ การสร้างความเต็มใจและความร่วมมือ
จากกรมหรือหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนหลักการบริหารจัดการฯ การจัดตั้ง
กลไกการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การพัฒนากลไกและแผนการสื่อสารที่แข็งแกร่ง และการรายงาน
ความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานประจ าปี ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนให้แผนหลักการบริหารจัดการฯ ได้
ถ่ายทอดเจตนารมณ์ที่ชัดเจนลงสู่การปฏิบัติการได้อย่างสมบูรณ์ และมุ่งหวังให้  “ลุ่มน ้ าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นต้นแบบในการก้าวสู่ความม่ันคงของทรัพยากรน ้าส้าหรับอนาคตที่มีความ
ยั่งยนืมากยิ่งขึ น” ต่อไป 
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