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รายงานฉบับประชาชน 
การศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ส้าหรับแผนหลักการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566-2580) 
 

บทท่ี 1  
บทน้า 

รายงานฉบับประชาชน เรื่องการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ นี้เป็นมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารผล
การศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียที่จะได้รับประโยชน์จากทรัพยา กรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 10 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวล้าภู สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อ้านาจเจริญและอุบลราชธานี ให้เข้าใจการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้้านี้ 
ประกอบด้วย การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวิเคราะห์และประเมินข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรน้้า มองเห็นโ อกาสและ
ประโยชน์การใช้น้้า และตระหนักรู้ปัญหา ข้อจ้ากัดและความเสี่ยงของทรัพยากรน้้าต่อทุกภาคส่วนที่อาศัยและพึ่งพาน้้า  
ในการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความต้องการ ความคาดหวัง  
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของทรัพยาน้้าของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือสู่ความมั่นคงและยั่งยืน  

การศึกษา SEA เพื่อบูรณาการกับแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ส้าหรับพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีพื้นที่ศึกษารรวม 29.58 ล้านไร่ ใน 10 จังหวัด และส้าเร็จได้ผลลัพธ์ เป็น รายงาน SEA ให้ข้อมูลส้าคัญจากกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียสู่การจัดท้าแผนหลักฯ ปี พ.ศ. 2566-2580 ซึ่งใช้เป็นกรอบการด้าเนินงานระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 กรอบการด้าเนินงานระยะสั้น เป็นรายละเอียดของแผนงานและโครงการ ระยะแรก  
 

รายงานฉบับประชาชนนี้ ครอบคลุมสาระส้าคัญของการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเรียกย่อว่า 
รายงาน SEA ฉบับประชาชน และสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจความส้าคัญของการมีส่วนร่วมในการน้าผลการศึกษา SEA ไปใช้
ในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ   
 

 
 
 
 

รายงาน SEA ฉบับประชาชนนี้ มีค้าถาม-ค้าตอบ หาได้จากเนื้อหาในแต่ละบท ดังนี ้
1. ที่ผ่านมาและถึงปัจจุบัน ลุ่มน้้ามีสภาพและปัจจัยส่งผลอะไร (บทที่ 2) 
2. ค้นหาปัญหาอุปสรรค โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาว่าคอือะไรบ้าง (บทที่ 2) 
3. ช้ีประเด็นสา้คัญของการพัฒนาให้ส้าเรจ็และยั่งยืน คืออะไร (บทที่ 3) 
4. มีเป้าหมายและพัฒนาไปตามทางเลือกไหนดี ให้เหมาะสมและตรงความต้องการ (บทที่ 3) 
5. สร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง ให้กว้างขวางและต่อเนื่องได้ อย่างไร (บทที่ 4) 
6. น้าผลของ SEA ไปสู่การด้าเนินงานและปฏิบตัิ ได้อยา่งไร (บทที่ 5) 
 
 



2 
 

 
รูปที่  1   ขอบเขตลุ่มน้้าหลัก กลุ่มลุ่มน้้าสาขา และลุ่มน้้าสาขา ของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ขั้นตอนการศึกษา SEA มุ่งให้เกิดการบูรณาการผลลัพธ์กับการจัดท้าแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ได้ยึดตามแนวทาง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ดังแผนผังที่ 1 
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แผนผังท่ี 1 ความเชื่อมโยงของกระบวนการจัดท้าแผนและกระบวนการ SEA 
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บทท่ี 2   
ผลการวิเคราะหส์ภาพและปัจจัยการพัฒนา 

การวิเคราะห์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อท้าความเข้าใจปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือท้ังในทางบวกและทางลบ และบ่งช้ีช่องว่างและโอกาสในการพัฒนา 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ฯ นั้น ได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า โดยน้าข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วน
ได้เสียและบางส่วนจากการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงของผู้เชี่ยวชาญโครงการ ในส่วนของข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียนั้น เป็น
ประเด็นที่ค้นพบจากกระบวนการมีส่วนร่วมที่ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันวิเคราะห์และน้าเสนอ  จากผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาศัย
กระจายในทุกพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือตามพื้นที่ล้าน้้าส้าคัญ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันระดมความ
คิดเห็น ในประเด็นปัญหา ความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาในพื้นที่เช่ือมโยงกับบริบทของทรัพยากรน้้าเป็น
หลัก จากประเด็นปัญหาที่รวบรวมได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่าง ๆ ในขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ได้น้ามา
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้้าในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาต่าง ๆ  

จากการวิเคราะห์พบว่า ประเด็นปัญหาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในแต่ละพื้นท่ีหรือแต่ละล้าน้้าส้าคัญ มีประเด็นที่คล้ายคลึงกัน (ปัญหาเดียวกัน) แต่อาจมีลักษณะของปัญหาแตกต่างกันไปตาม
บริบทของพื้นที่และปัจจัยแวดล้อม เมื่อได้พิจารณาความเชื่อมโยงและเข้าใจสภาพปัญหาทั้งหมดที่เช่ือมโยงกับทรัพยากรน้้าใน
พื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว สามารถวิเคราะห์เป็นปัจจัยส้าคัญที่มีอิทธิพลสูงต่อการขับเคลื่อนและการ
เปลี่ยนแปลง เช่ือมโยงกับหลากหลายภาคส่วนในพื้นที่ โดยสรุปออกเป็น 7 ปัจจัยส้าคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านการขาดแคลนน้้า 
น้้าท่วม คุณภาพน้้าเสื่อมโทรม ทรัพยากรแหล่งต้นน้้าถูกท้าลาย ผลผลิตทางการประมงลดลง รายได้ของประชาชนต้่า  
และการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ปัจจัยส้าคัญดังกล่าว สอดคล้องกับผลการทบทวนข้อมูลพื้นฐาน 
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มน้้า แต่อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา  ซึ่งมีประเด็นความต้องการและความคาดหวัง
หลัก คือ 1) มีน้้าใช้เพียงพอ 2) น้้าไม่ท่วม/ ไม่มีอุทกภัย 3) มีการกระจายน้้าอย่างทั่วถึงและจัดสรรน้้าอย่างเหมาะสม  
4) มีคุณภาพน้้าดี มีการท้าเกษตรที่เหมาะสม 5) ป่าต้นน้้าฟื้นฟู 6) มีที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ/อยู่อาศัยที่เหมาะสม  
7) ความหลากหลายทางชีวภาพสูงขึ้น/ รักษาระบบนิเวศ 8) มีรายได้สูงขึ้น 9) มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 10) วิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรมกลับมาเหมือนเดิม 11) มีการบริหารน้้าร่วมกันระหว่างประเทศ และ 12) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 
 

ปัจจัย / แรงขับเคลื่อนส้าคัญ 
 

ขาดแคลนน้้า น้้าท่วม คุณภาพน้้า
เสื่อมโทรม 

ทรัพยากร
แหล่งต้นน้้า
ถูกท้าลาย 

ผลผลิต
ทางการ

ประมงลดลง 

รายได้ของ
ประชาชนต้่า 

วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม

เปลี่ยนแปลง 
 

ความคาดหวังของพ้ืนที่ 
 

มีน้้าใช้
เพียงพอ 

 น้้าไม่ท่วม/ ไม่
มีอุทกภัย 

 มีการกระจาย
น้้าอย่างท่ัวถึง 

 มีคุณภาพ
น้้าด ี

 ป่าต้นน้้า
ฟื้นฟ ู

 มีที่ดินเพื่อประกอบ
อาชีพ/อยู่อาศัยท่ี

เหมาะสม 
 

 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงข้ึน/ รักษา

ระบบนิเวศ 

 มีรายได้
สูงขึ้น 

 มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

 วิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรมกลบัมา

เหมือนเดมิ 

 มีการบรหิารน้้า
ร่วมกันระหว่าง

ประเทศ 

 

 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
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บทท่ี 3  
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและทางเลือกการพัฒนา 

การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ แรง
ขับเคลื่อนของการพัฒนา และประเด็นความต้องการและความคาดหวัง พบว่า ประเด็นหลักส้าคัญของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ คือ การมีน้้าใช้ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่า
เทียม มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน ปรับตัวได้เท่าทันต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรน้้า และมี
การบริหารจัดการที่มีศักยภาพ จากประเด็นดังกล่าวสามารถวิเคราะห์และน้าไปสู่เป้าหมายของการพัฒนานั้น สามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก คือ  

1) การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้้า  

2) การให้บริการระบบนิเวศท่ีเชื่อมโยงกับทรัพยากรน้้า  

3) ความสามารถในการปรับตัวของผู้ใช้น้้า  

4) ความเข้มแข็งและศักยภาพในการบริหารจัดการลุ่มน้้า  

และน้าไปสู่การก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดังนี ้

“สร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” 

• การสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้้า ครอบคลุมการจัดหาและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  การ
จัดสรรอย่างเป็นธรรม การฟื้นฟูระบบนิเวศให้สมบูรณ์ และสร้างความสามารถในการปรับตัวของผู้ใช้น้้า 

• การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ครอบคลุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

เครื่องมือส้าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การพัฒนามีทิศทางไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งได้
พิจารณาก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็นหลัก ที่สามารถตอบสนองปัจจัยส้าคัญและแรงขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่ม
น้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งหมด สามารถใช้ในการถ่ายทอดเจตนารมณ์จากเป้าหมายการพัฒนาได้ มีความครอบคลุม
ประเด็นส้าคัญที่ควรก้าหนดเป็นยุทธศาสตร์และพัฒนาเป็นทางเลือกในการพัฒนาต่อไป ซึ่งสรุปการวิเคราะห์ได้และมี
องค์ประกอบดังน้ี 

 

เป้าหมายการพัฒนา 

 

“สร้างความมัน่คงของทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. จัดหาและจัดสรรทรัพยากร
น้้ า อ ย่ า ง เ ป็ น ธ ร ร ม และมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดย
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้้า 

2. ป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟู
การให้บริการระบบนิเวศที่
เช่ือมโยงกับทรัพยากรน้้า โดย
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้้า 

3. ส่งเสริมการปรับตัวของผู้ใช้
น้้าต่อปัญหาด้านทรัพยากรน้้า
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

4. สร้างความเขม้แข็งในการบริหารจัดการลุ่มน้า้แบบบูรณาการ  
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บทท่ี ๔  
ทางเลือกการพัฒนา 

ผลลัพธ์สุดท้ายของการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการศึกษา SEA คือ การร่วมกันตัดสินใจว่า
ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตอบโจทย์กับการบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนา
และประเด็นยุทธศาสตร์ มีทางเลือกที่เป็นไปได้มีหลายลักษณะ วิธีการ ข้อดีและความเสี่ยงแตกต่างกันไป ทั้งนี้มีทางเลือกการ
พัฒนาที่เหมาะสม จากความคิดเห็นของประชาชนทั้งลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมส้าหรับเป็นกรอบให้เดินหน้าไป
ตามเส้นทางในการจัดท้าแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการฯ  คือ  
 
 “ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรน้้า โดยการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้้าและประชาชนในพื้นที่ลุ่ม
น้้า ให้สามารถขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของลุ่มน้้า” 
 
1. ความมุ่งหมายของทางเลือก: 

องค์กรผู้ใช้น้้าและประชาชนมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมและตัดสินใจในประเด็นส้าคัญเพื่อขับเคลื่อนด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี 
2. ลักษณะของทางเลือก:  

เป็นทางเลือกที่เน้นให้ความส้าคัญในช่วงระยะเริ่มต้นของแผน (5 ปีแรก) กับการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้
น้้าและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ของพื้นที่ลุ่มน้้า กล่าวคือ เป็นทางเลือกที่ผลักดันให้องค์กรผู้ใช้น้้าและประชาชนในพ้ืนท่ีมีศักยภาพ
ในการเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนท่ี ในประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจง เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของพื้นที่ได้
ด้วยตนเอง สามารถเลือกและตัดสินใจด้าเนินการในประเด็นที่มีความส้าคัญ จ้าเป็น และสอดคล้องกับความต้องการของ
พื้นที่ได้ตามความเหมาะสม 
3. วิธีการของทางเลือก:  

การด้าเนินงานภายใต้ทางเลือกนี้ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็ งของผู้ใช้น้้าทั้งในด้านองค์กร องค์ความรู้ 
กลไกการเงินและทุน ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบท่ีช่วยให้องค์กรผู้ใช้น้้าสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียัง
มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรที่ถือเป็นภาคส่วนใหญ่ส้าคัญที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้า  
ในการร่วมเป็นส่วนที่ช่วยกันบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคงในด้านการบริหารจัดการ
ร่วมกันเป็นหลัก ส่วนการด้าเนินการสนับสนุนของทางเลือกนี้จะเป็นการพิจารณาตามประเด็นที่มีความเหมาะสมหรือ  
สอดรับกับบริบทความต้องการของพื้นที่เท่าน้ัน กล่าวคือ การด้าเนินการสนับสนุนจะเลือกด้าเนินการเฉพาะประเด็นส้าคัญ
ของแต่ละพื้นที่เท่านั้น ซึ่งองค์กรผู้ใช้น้้าและประชาชนในพื้นที่จะร่วมกันพิจารณาตัดสินใจในการเลือกด้าเนินการ  
ในบางส่วนบางประเด็น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง มีจุ ดเน้น (Focus) ที่จะ
พัฒนาหรือด้าเนินการอย่างชัดเจนอีกทั้งยังก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที ่

 
4. มุมมองในมิติความยั่งยืน: 

หากพิจารณาในมิติของความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทางเลือกนี้จะมุ่งเน้น 
ในการสร้างความเข้มแข็งในมิติสังคมมากท่ีสุด แต่เป็นลักษณะของการเปิดโอกาสและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่ให้มีส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ตนเอง สร้างความเข้มแข็งระดับพื้นที่ชุมชนให้ด้าเนินการได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ตรงต่อความต้องการของพื้นที่มากที่สุด สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 17 การสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังสอดคล้องกับประเด็นด้านอื่น ๆ ที่เช่ือมโยง
กับด้านทรัพยากรน้้า ทั้งในเป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้้า
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และสุขาภิบาล และเป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ทางเลือกนี้จึงมีลักษณะที่โดดเด่นเน้นในการ
ขับเคลื่อนมิติด้านสังคมเป็นตัวน้าหลัก และส่งผลเชื่อมโยงไปสู่มิติเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นส่วนสนับสนุนตามถัดไป 
5. ข้อดี และช่องว่างและความเสี่ยง 
5.1 ข้อดี: 

ทางเลือกนี้มุ่งหวังหรือมีลักษณะเด่นที่ต้องการสร้างให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้้าและประชาชนในพื้นที่ให้
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกลไกการบริหารจัดการและขับเคลื่อนอย่างชัดเจน 
รวมไปถึงมีจุดเน้นในการด้าเนินการที่จะสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้สามารถ
ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่มากท่ีสุด เป็นจุดเน้นในการด้าเนินงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรกของแผนฯ 
5.2 ช่องว่างและความเสี่ยง: 

ทางเลือกนี้ยังมีช่องว่างหรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันกับลักษณะเด่นของทางเลือก เนื่องจากทางเลือกนี้มุ่งเน้น
ให้เกิดการบริหารจัดการโดยองค์กรผู้ใช้น้้าและภาคประชาชนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีศักยภาพแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ี รวม
ไปถึงมีสภาพบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกันไปด้วย จึงศักยภาพการบริหารจัดการโดยองค์กรผู้ใช้น้้าและภาคประชาชนจึงมี
ความแตกต่างกันไป การเตรียมความพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งอาจเป็นไปอย่างล่าช้าในบางพื้นที่และกระทบต่อ  
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรกของแผนฯ กล่าวคือ ในช่วง 5 ปีแรกของแผนฯ นี้อาจเป็นเพียง 
การมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรผู้ใช้น้้าและภาคประชาชนเท่านั้น ความคืบหน้าของการสร้างความมั่นคงของ
ทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนืออาจยังไม่คืบหน้ามากนัก  
6. ลักษณะของทางเลือกในมุมมอง 3 มิติการพัฒนา  
    เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: 

 

  
 

บทท่ี ๕   
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ทรัพยากรน้้า 

กระบวนการศึกษา SEA เน้นและให้ความส้าคัญมากต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้ทรัพยากรน้้า ในการร่วมกัน
ก้าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนาและทางเลือกการพัฒนาของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลของการวิเคราะห์
สภาพและปัจจัยสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ลุ่มน้้า ท้ังที่เป็นโอกาส ข้อจ้ากัดและความท้าทาย ทั้งนี้ให้การมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
การมุ่งเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้านี้ ให้มั่นคงและยั่งยืน โดยให้โอกาสแก่ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ตัดสินใจ ส่งเสริมให้มีการประสานร่วมกันในการจัดการทรัพยากรน้้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

สภาพเดิม 
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รูปที่     กรอบขั้นตอนการด้าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกระบวนการ SEA 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการศึกษา SEA ประกอบด้วยล้าดับของกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนและระดม
ความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนท่ีลุ่มน้้า ผู้ใช้น้้าในทุกภาคส่วน ทั้งในการประกอบอาชีพและในการยังชีพและรักษาวิถี
ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า ในลุ่มน้้าสาขาท้ัง 36 ลุ่มน้้าย่อยของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้  

   บ        ท   SEA

   ทบท     /                          
    ที่        

  บ    บ   ี                    
           /                 ี       

               /     บ    ่       ที่        
        ท                      

                                   /

        

                ี         ี +
   ท         ี        +  ่    

               ท        
        3   ท ี

                        ที่ 1 
        10   ที 

                        ที่ 2
        10   ที 

                  ท 
        3   ที 

   ทบท                     ี่                
         ท            ี -     บ  

                      
                         ่    

         ท        บ       

        ท       

                           ทบ   ท          
     

                 

          บ           ท           

       ่        

               ี                  
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การประชุมปฐมนิเทศโครงการ  
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะหผ์ู้มสีว่นได้เสีย รวบรวม
ปัญหาและสาเหตุในแตล่ะลุ่มน้้า และความคาดหวังในการ
พัฒนา 
การด้าเนินงาน : ด้าเนินการจัดประชุม 3 ครั้งในวันที่  
24, 25 และ 26 พฤษภาคม 2564 ที่จังหวัดอุดรธานี 
สกลนคร และมุกดาหาร ตามล้าดบั  

 -  

    

การประชุมกลุ่มย่อยคร้ังท่ี 1  
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนส้าคัญ 
เป้าหมายของการพัฒนาและยุทธศาสตร์ของพื้นที่ลุ่มน้้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ และรับฟังความเห็น และรับฟัง
ข้อเสนอแนะต่อแผนและแผนงานที่เกี่ยวข้อง 
กับโครงการ 
การด้าเนินงาน : ด้าเนินการจัดประชุม 10 ครั้งในวันที่ 
27 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 ที่จังหวัดเลย อุดรธานี
หนองคาย สกลนคร นครพนม และอ้านาจเจริญ 
ตามลา้ดับ  

 
 

    

การประชุมกลุ่มย่อยคร้ังท่ี 2  
วัตถุประสงค์ : เพื่อร่วมกันก้าหนดตัวช้ีวัดและประเมิน
สถานภาพของตัวช้ีวัด พิจารณาและเปรียบเทียบทางเลือก
การพัฒนา รวมทั้งเลือกชุดโครงการและแผนงานสา้หรับ
แต่ละทางเลือก 
การด้าเนินงาน : ด้าเนินการจัดประชุม 10 ครั้งในวันที่ 
15 – 26 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัดสกลนคร นครพนม 
มุกดาหารอ้านาจเจริญ บึงกาฬ อุดรธานี และเลย
ตามลา้ดับ 

 

 

-  

    

การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพรผ่ลการด้าเนินงานโครงการ 
และรับฟังข้อเสนอแนะต่อแผนหลกัการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าของพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 
ปี และแผนปฏิบัติการ ฯ 5 ป ี
การด้าเนินงาน : ด้าเนินการจัดประชุม 3 ครั้งในวันที่  
17, 19 และ 20 พฤษภาคม 2565 ที่จังหวัดอุดรธานี 
นครพนม และมุกดาหาร ตามล้าดบั 

 

  

 
 

- ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
- ปัญหาที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้้า และสาเหต ุ

- ความคาดหวังและ 
เป้าหมายการพัฒนา
พื้นที ่

- แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
พื้นฐานในพ้ืนท่ี 

- ร่างวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย การ
พัฒนาพ้ืนท่ี 

 

- ทางเลือกการพัฒนา  
- ชุดโครงการและ

แผนงานส้าหรับแต่
ละทางเลือก 

ข้อเสนอแนะต่อแผน
หลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าฯ 20 ปี 
และแผนปฏิบัติการ ฯ 
5 ป ี
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กิจกรรมการมีส่วนร่วมช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในทุกพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดท้าแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าผ่านกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยการน้าผลลัพธ์จากขั้นตอนต่าง ๆ ไป
ผนวกเข้าในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 
ในระดับต่าง ๆ เพื่อน้าไปสู่การพฒันาที่ยั่งยืน 

วิเคราะหส์าเหตุต้นตอของปญัหา / แรงขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี ท้าความเข้าใจและ
เชื่อมโยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นท้ังในทางบวกและทางลบจากการพฒันา รวมทั้ง

ทราบถึงโอกาสและความท้าทายท่ีจะเกิดขึ้น 

ท้าความเข้าใจลักษณะ สถานการณ์ ปัญหา นโยบาย แผนหรือแผนงานในทุกระดับที่  
เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข้องด้วย 

การก้าหนด

ขอบเขต 

การรวบรวมและทบทวนข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา 

การก้าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์  

ก้าหนดกรอบเป้าหมายและตัวช้ีวัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกัน 
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ทบทวนข้อมูลของแต่ละตัวช้ีวัด และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงตัวช้ีวัด  

การก้าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนและตัวชี้วัด  

การประเมินข้อมลูฐาน  

ระบุความเป็นไปได้ในแนวทางการพัฒนาของแผนหรือแผนงานเบื้องต้น  

การก้าหนดทางเลือกการพัฒนาเบ้ืองต้น  

การพัฒนาและ

ประเมินทางเลือก 

การก้าหนด

มาตรการความ

ยั่งยืน 

ก้าหนดและวิเคราะห์หาทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีที่เหมาะสมทีสุ่ด รวมทั้งประเมิน 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในแตล่ะทางเลอืก 

การพัฒนาและประเมินทางเลือก  

ก้าหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีการด้าเนินงานเพื่อช่วยให้ประเดน็ยุทธศาสตร์
บรรลตุามวตัถุประสงค์ความยั่งยืน 

การก้าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน  

กา
รมี

ส่ว
นร

่วม
 (จ

าก
ผู้มี

ส่ว
นไ

ด้เ
สีย

ทุก
ภา

คส
่วน

 ใน
ทุก

กา
รป

ระ
ชุม

ขอ
งโ

คร
งก

าร
) 
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บทท่ี ๖  
ผลลัพธ์ SEA สู่แผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการ 

กระบวนการ SEA ไดผ้ลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน สภาพและปัจจยัการพัฒนา ประเด็นส้าคัญต่อการพัฒนา รวมกับ
ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปพิจารณาในการก้าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ หมุดหมายการพัฒนา เป้าหมายและ
ขอบเขตการพฒันาของแผนหลักการบริหารจัดการลุม่น้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566-2580 โดยมีกรอบยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนวสิัยทัศน์ของแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ดังรูปที่ xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้หมุดหมายต่าง ๆ ของแผนหลักฯ ได้ถูกก้าหนดใหส้อดคล้องและพร้อมที่จะสนับสนุน
การด้าเนินงานของยุทธศาสตรต์่าง ๆ จึงได้จ้าแนกแผนปฏิบัติการฯ ออกเป็นแต่ละด้านตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้้า 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้แก่ ด้านการจัดการน้้าอุปโภคบรโิภค ดา้นการสร้างความมั่นคงน้้าภาคการผลิต ด้านการจัดการน้้า
ท่วมและอุทกภัย ดา้นการจดัการคุณภาพน้้าและอนรุักษ์ทรัพยากรน้้า ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม และ
ด้านการบริหารจดัการ สรุปดังนี้ 



12 
 

1. ด้านการจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 
     ยุทธศาสตร์ในแผนหลักฯ          ้                        

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
และขยายระบบประปา
หมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์การท้าให้
ประชาชนเข้าถึงน้้าสะอาด 
เพื่อการอุปโภค-บริโภค ใน
ราคาที่จ่ายได้ (1.4) 

แผนงานพัฒนากลไกเพื่อสนับสนนุ
ให้ชุมชนผลิตน ้าสะอาดทีไ่ด้
มาตรฐานด้านสุขอนามัย  

ประชาชนไดร้ับการให้บริการน ้า
สะอาดทีไ่ด้มาตรฐานด้าน
สุขอนามัยอย่างท่ัวถึง 

- โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตระบบประปา 
ในพื นที่ 34 ลุ่มน ้าสาขา 

- โครงการจดัตั งคณะกรรมการและคณะท้างานผลิต
น ้าประปาหมู่บ้าน เป็นต้น 

1.2 การพัฒนาระบบประปา
เมือง/พื นที่เศรษฐกิจ 

 แผนงานส่งเสริมการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพน ้าชุมชน 

ชุมชนมีการผลิตน ้าสะอาดทีม่ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- โครงการก่อสร้างระบบประปา ในพื นท่ี 26 ลุ่มน ้า
สาขา 

- โครงการเสรมิสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ
ระบบประปาหมูบ่้านให้แก่ อปท. เป็นต้น 

  แผนงานจัดหาและควบคมุ
คุณภาพแหล่งน ้าต้นทุน 

ค่าใช้จ่ายส้าหรับค่าน ้าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภคที่ครัวเรือน
สามารถประหยัดได้จากการซื อ
น ้าจากกิจการผลติน ้าสะอาด
ของชุมชนลดลง 

- โครงการจดัหาแหล่งน ้าต้นทุนส้าหรับการผลิตน า้
สะอาดประจ้าหมู่บ้าน 

1.3 พัฒนาน ้าดื่มให้ได้
มาตรฐานและราคาที่
เหมาะสม 

 แผนงานพัฒนากลไกเพื่อสนับสนนุ
ให้ชุมชนผลิตน ้าสะอาดทีไ่ด้
มาตรฐานด้านสุขอนามัย  

ประชาชนไดร้ับการให้บริการน ้า
สะอาดทีไ่ด้มาตรฐานด้าน
สุขอนามัยอย่างท่ัวถึง 

- โครงการจดัตั งสถานผีลติน ้าสะอาดประจา้หมู่บ้าน 
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2. ด้านการสร้างความมั่นคงน้้าภาคการผลิต 
     ยุทธศาสตร์ในแผนหลักฯ          ้                        

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการแหล่งน ้า และ
ระบบส่งน ้าเดิม 

ยุทธศาสตร์การเพิม่
ปริมาณน ้าต้นทุนให้มีความ
เพียงพอ (1.1) 

แผนงานพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โครงสร้างด้านชลประทาน 

มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้าท่ี
จัดสร้างขึ นอย่างคุ้มค่าและเต็ม
ศักยภาพ 

- โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟูระบบชลประทาน
ประเภทฝาย ในพื นท่ี 25 ลุ่มน ้าสาขา 

- โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟูระบบชลประทาน
ประเภทระบบกระจายน ้า สถานสีบูน ้า และระบบส่งน ้า 
ในพื นที่ 30 ลุ่มน ้าสาขา เป็นต้น 

2.2 การพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน ้า/ระบบส่งน ้าใหม ่

   - โครงการก่อสร้างระบบชลประทานประเภทฝาย ในพื นที่ 
30 ลุ่มน ้าสาขา 

- โครงการก่อสร้างระบบชลประทานประเภทอ่างเก็บน ้า ใน
พื นที่ 2 ลุ่มน ้าสาขา เป็นต้น 

2.3 การส่งเสรมิเทคโนโลยี
และความรู้เพื่อเพิ่มผลติ
ภาพมูลคา่ภาคการผลิต 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
(1.3) 

แผนงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เพื่อลดการสูญเสยีน ้าและการใช้น า้
ที่แม่นย้า  

มีผลติภาพการใช้น ้าต่อหน่วย
สูงขึ น 

- โครงการพัฒนาแหล่งความรูเ้ชิงประจักษ์ท่ีทันสมยั เพื่อ
เผยแพร่วิธีการ เทคโนโลยีทีล่ดการสูญเสยีน ้าและการใช้
น ้าท่ีแม่นย้า 

  แผนงานส่งเสริมแปลงตัวอย่างการ
ใช้น ้าท่ีมีประสิทธิภาพ  

 - โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจในการใช้
น ้าอย่างมีประสิทธิภาพแก่กลุม่เกษตรกร 

- โครงการแปลงสาธิตตัวอย่างการใช้น ้าแม่นย้าควบคู่การท้า
เกษตรแม่นย้า เป็นต้น 

2.4 การจัดหาน ้าในพื นท่ี
เกษตรน ้าฝน 

ยุทธศาสตร์การท้าให้
ประชาชนเข้าถึงน้้าสะอาด 
เพื่อการอุปโภค-บริโภค ใน
ราคาที่จ่ายได้ (1.4) 

แผนงานจัดหาและควบคมุคณุภาพ
แหล่งน ้าต้นทุน  

ค่าใช้จ่ายส้าหรับค่าน ้าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภคที่ครัวเรือนสามารถ
ประหยดัได้จากการซื อน ้าจาก
กิจการผลิตน ้าสะอาดของชุมชน
ลดลง 

- โครงการก่อสร้างระบบบ่อบาดาลในพื นที่เกษตรน ้าฝน ใน
พื นที่ 31 ลุ่มน ้าสาขา เป็นต้น 
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3. ด้านการจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 
     ยุทธศาสตร์ในแผนหลักฯ          ้                        

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน ้าของระบบ
ระบายน ้าหลัก / แหล่งน ้า
ธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์การเพิม่
ปริมาณน ้าต้นทุนให้มีความ
เพียงพอ (1.1) 

แผนงานพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โครงสร้างด้านชลประทาน (P1.5) 

มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้าท่ี
จัดสร้างขึ นอย่างคุ้มค่าและเต็ม
ศักยภาพ 

- โครงการก่อสร้างระบบชลประทานประเภทประตูระบาย
น ้า ในพื นที่ 8 ลุ่มน ้าสาขา เป็นต้น 
 

3.2 ป้องกันน ้าท่วมส้าหรับ
พื นที่ชุมชนเมืองและพื นที่
เศรษฐกิจ 

   - โครงการก่อสร้างระบบชลประทานประเภทเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง ในพื นที่ 27 ลุ่มน ้าสาขา เป็นต้น 

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการพื นที่น ้าท่วม/พื นที่
ชะลอน ้า 

   - โครงการก่อสร้างระบบชลประทานประเภทอาคารบังคับ
น ้า ในพื นที่ 23 ลุ่มน ้าสาขา เป็นตน้ 

3.4 บรรเทาอุทกภัยในเชิง
พื นที ่

ยุทธศาสตร์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการ
ภัยแล้ง- อุทกภัย (1.5) 

แผนงานปรับปรุงและพัฒนา
โครงการชลประทานทุกระดับเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาความเสียหาย (P5.4) 

ความเสยีหายจากน ้าท่วมและภัย
แล้งลดลงอย่างเป็นรูปธรรม 

- โครงการระบบระบายน ้าป้องกันน า้ท่วมที่หน่วยงานได้
ก้าหนดเป็นเปา้หมายแล้ว ในพื นที่ 15 ลุ่มน ้าสาขา 

- โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการระบายน ้าล้าน ้าธรรมชาติที่
หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเปา้หมายแล้ว ในพื นที่ 15 ลุ่มน ้า
สาขา เป็นต้น 
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4. ด้านการจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 
     ยุทธศาสตร์ในแผนหลักฯ          ้                        

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน ้าของระบบระบาย
น ้าหลัก / แหล่งน ้าธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ป้องกัน 
คุ้มครองและ ฟื้นฟูพื นท่ี
ระบบนิเวศแหล่งน ้าสา้คัญ 
โดยการเสริมพลังให้กับ
องค์กรชุมชน (2.1) 

แผนงานพัฒนาระบบการจัดการ
คุณภาพน ้าเพ่ือสนับสนุนการป้องกัน 
คุ้มครอง และฟื้นฟูพื นท่ีระบบนิเวศ
โดยชุมชน  

มีคุณภาพน ้าท่ีดีขึ น และระบบนิเวศ
ได้รับการป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟู
โดยชุมชน 

- โครงการการก่อสรา้งเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และบ้าบดัน ้าเสีย เป็นต้น 
 

4.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้า
ล้าคลองและแหล่งน ้า
ธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรม/การ
ให้บริการระบบนิเวศ 

 แผนงานจัดหาและควบคุมคุณภาพ
แหล่งน ้าต้นทุน  

ค่าใช้จ่ายส้าหรับค่าน ้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคท่ีครัวเรือนสามารถ
ประหยัดได้จากการซื อน ้าจากกิจการ
ผลิตน ้าสะอาดของชุมชนลดลง 

- โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและควบคมุคุณภาพน ้าในแหล่งน ้า
ต้นทุนส้าหรบัการผลติน ้าสะอาดประจ้าหมู่บ้าน  

- โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูขุดลอกแหล่งน ้า ในพื นที่ 33 ลุ่ม
น ้าสาขา  

- โครงการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า ในพื นที ่5 ลุ่มน ้าสาขา เป็นต้น 

 

5. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้้าท่ีเสื่อมโทรม 
     ยุทธศาสตร์ในแผนหลักฯ          ้                        

5.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื นท่ีป่าต้น
น ้าท่ีเสื่อมโทรม 

ยุทธศาสตร์การเพิม่
ปริมาณน ้าต้นทุนให้มีความ
เพียงพอ (1.1) 

แผนงานพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โครงสร้างด้านชลประทาน  

ป่าต้นน ้าได้รับการฟื้นฟู 

 
- โครงการก่อสร้างระบบชลประทานประเภทฝายบริเวณต้น

น ้า ในพื นที่ 6 ลุ่มน ้าสาขา เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์ป้องกัน 
คุ้มครองและ ฟื้นฟูพื นท่ี
ระบบนิเวศแหล่งน ้าสา้คัญ 
โดยการเสริมพลังให้กับ
องค์กรชุมชน (2.1) 

แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู พื นท่ีป่าต้นน ้า  แหล่งน ้าธรรมชาติบริเวณพื นท่ีต้นน ้า 
ได้รับการอนุรักษ์ และการฟื้นฟู 

- 1) โครงการฟื้นฟูป่า ในพื นที่ 4 ลุ่มน ้าสาขา เป็นต้น 
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6. ด้านการบริหารจัดการ 
     ยุทธศาสตร์ในแผนหลักฯ          ้                        

6.1 จัดท้าปรับปรุง
กฎหมายและองค์กรด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 

ยุทธศาสตร์การเพิม่
ปริมาณน ้าต้นทุนให้มีความ
เพียงพอ (1.1) 

แผนงานปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการกักเกบ็
น ้าโดย อปท. และภาคประชาชน  

อปท./ ชุมชน สามารถดา้เนินการ 
และบรหิารจดัการทรัพยากรน ้า 
เพื่อการกักเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้
โดยไม่ขัดกับกฎ/ระเบียบ 

- โครงการศึกษา ทบทวน เสนอแนะ กฎหมายและกลไกเพื่อ
การบริหารจัดการน ้าโดยการมีส่วนร่วมจากส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาชน 

- โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อขบัเคลื่อนกลไกการบริหาร
จัดการน ้าโดยการมสี่วนร่วมจากสว่นท้องถิ่นและภาค
ประชาชน เป็นต้น 

  แผนงานส่งเสริม พัฒนา องค์กร
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ใน
ระดับพื นท่ี  

มีผู้รับผิดชอบหลักในการบรหิาร
จัดการน ้าในระดับพื นท่ี 

- โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มและขึ นทะเบียนองค์กรผู้ใช้
น ้าครอบคลมุพื นท่ี 36 ลุ่มน ้าสาขา 

- โครงการศูนย์ประสานงานองค์กรผู้ใช้น ้าพื นท่ีลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์การจดัสรรน ้า
ให้กับผู้ใช้น ้าทุกกลุ่มอย่าง
เป็นธรรม (1.2) 

แผนงานปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการน ้า
แบบ Cluster  

มีการบรหิารจดัการน ้าข้ามลุม่น ้าที่
ไม่ขัดกับกฎ/ ระเบียบ 

- โครงการศึกษา ทบทวน เสนอแนะ กฎหมายและกลไกเพื่อ
การบริหารจัดการน ้าแบบ Cluster เป็นต้น 
 

  แผนงานจัดท้าค้าแนะน้า 
(Guideline) และเตรียมความ
พร้อมในการบริหารจดัการน ้าแบบ 
Cluster (P2.2) 

แหล่งน ้าธรรมชาติบรเิวณพื นที่ต้น
น ้า ได้รับการอนุรักษ์ และการ
ฟื้นฟ ู

- โครงการจดัท้าค้าแนะน้า (Guideline) ในการบริหาร
จัดการน ้าแบบ Cluster พื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์การท้าให้
ประชาชนเข้าถึงน ้าสะอาด 
เพื่อการอุปโภค-บริโภค ใน
ราคาที่จ่ายได้ (1.4) 

แผนงานส่งเสริมการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพน ้าชุมชน (P4.2) 

ชุมชนมีการผลิตน ้าสะอาดทีม่ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- โครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตน ้า
สะอาดหมู่บ้าน เป็นต้น 
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     ยุทธศาสตร์ในแผนหลักฯ          ้                        
 ยุทธศาสตร์สร้างความ

เข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้
น ้า (4.1)  

แผนงานก้าหนดโครงสร้างองค์กร 
รูปแบบการบริหารจัดการ และ
แนวทางการจัดหารายได้เพื่อใช้ใน
การด้าเนินงาน  

องค์กรผู้ใช้น ้ามีความเขม้แข็ง
สามารถบริหารจัดการทรัพยากร
น ้าในพื นท่ีที่มีธรรมาภิบาลได้อย่าง
ยั่งยืน 

- โครงการศึกษา ก้าหนดโครงสร้าง บทบาทภารกิจ ของ
องค์กรผู้ใช้น ้าท่ีเหมาะสมกับบริบทพื นท่ีลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งองค์กร
ผู้ใช้น ้า  

องค์กรผู้ใช้น ้าไดร้ับการเสรมิสร้าง
องค์ความรู้ ค้าแนะน้าเพื่อเพ่ิม
ความเข้มแข็งในการด้าเนินงาน
ขององค์กรผู้ใช้น ้า พร้อมทั งมี
แนวทางในการติดตาม ประเมินผล 
และฟื้นฟูองค์กรผู้ใช้น ้าเพื่อยังคง
ด้ารงความเขม้แข็งของกลุ่มได ้

- โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น ้า เป็น
ต้น 

6.2 การจัดท้าแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า 

ยุทธศาสตร์การจดัสรรน ้า
ให้กับผู้ใช้น ้าทุกกลุ่มอย่าง
เป็นธรรม (1.2) 

แผนงานขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการน ้าแบบ Cluster ทั งระบบ  

มีการบรหิารจดัการน ้าข้ามลุม่น ้า
อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

- โครงการพัฒนากลไกการบริหารจดัการน ้าข้ามลุ่มน ้าหรือ
ข้ามเขตอ้านาจเชิงกฎหมาย (Cross-cutting 
jurisdiction) 

- โครงการน้าร่องพื นที่การบริหารจดัการน ้าแบบ Cluster 
เป็นต้น 

6.3 การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

ยุทธศาสตร์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการ
ภัยแล้ง- อุทกภัย (1.5) 

แผนงานปรับปรุงและพัฒนา
โครงการชลประทานทุกระดับเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาความเสียหาย (P5.4) 

ความเสยีหายจากน ้าท่วมและภัย
แล้งลดลงอย่างเป็นรูปธรรม 

- โครงการระบบฐานข้อมลู แก้ปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วม ท่ี
หน่วยงานได้ก้าหนดเป็นเปา้หมายแล้ว ในพื นท่ี 2 ลุ่มน ้า
สาขาและส่วนกลาง เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์การสร้างขีด
ความสามารถในการ
ปรับตัวของประชาชน 
(3.1) 

แผนงานพัฒนาระบบข้อมลูและ
ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลด้าน
สถานการณ์น ้า (P8.3) 

ประชาชนไดร้ับข้อมูลด้าน
สถานการณ์น ้าท่ีทันต่อ
สถานการณ์ อย่างถูกต้อง แม่นย้า 
และรวดเร็ว 

- โครงการการพัฒนาระบบขอมูลอตุุ-อุทกวิทยาและระบบ
เตือนภัยน ้าทวม-น ้าแลงเพื่อการบริหารจดัการน ้า 
(Mobile Application) เป็นต้น 
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นอกจากนี  โครงการฯ ได้น้า           ที่         บ      ี           ภ          ไปบรรจุรวมในแผน
หลักฯ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน ้าฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อน้าไปออกแบบแผนงาน โครงการ
ส้าหรับการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือได้ในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อหมุด
หมายทั ง 4 หมุดหมาย โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมผลักดันให้ท้องถิ่นเป็นผู้คุ้มครองรักษาทรัพยากรในพื นท่ี ประกอบด้วย 
 

1.                          ท      ่  ็                 ท             ที ่
- แผนงานส่งเสริมให้ชุมชนเป็นผู้คุ้มครอง รักษาและใช้ประโยชน์จากพื นที่ลุ่มน ้า 
- แผนงานปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพื่อเอื อให้ชุมชนเป็นผู้คุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์พื นท่ีลุ่มน ้า 
- แผนงานส่งเสริมความเป็นองค์กร/สถาบันของชุมชนที่ยั่งยืนในการเป็นผู้คุ้มครองฯ พื นที่ลุ่มน ้า 
- แผนงานเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านวิชาการในการเป็นผู้คุม้ครองฯ พื นที่ลุ่มน ้า 
- แผนงานสนับสนุนแหล่งเงินทุนส้าหรับการขับเคลื่อนขององค์กร/ สถาบันของชุมชนที่ท้าหน้าท่ีคุ้มครองฯ พื นที่

ลุ่มน ้า 
2.         ึ                           ท                  ทบ            

- แผนงานศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนพื นที่ล้าน ้าโขง 
- แผนงานสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อบรรเทาผลกระทบขา้มพรมแดน 
- แผนงานก้าหนดเกณฑ์และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

3.                                                ี่       ภ  ภ        /       ณ      
- แผนงานส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- แผนงานรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสถานการณ์น ้าและสภาพภมูอิากาศ 
- แผนงานเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรในการปรับตัวและรับมือการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์น ้า 

4.                                                 ี              ภ          
- แผนงานส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน ้าชุมชน 
- แผนงานสร้างจติส้านึกและรู้คณุคา่ต่อทรัพยากรน ้า 
- แผนงานพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต้นทุนน ้า 
- แผนงานส่งเสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการชะลอน ้า/ กักเก็บน า้ 
- แผนงานสนับสนุนกลุ่มองค์กรประชาชนเพื่อการบริหารจดัการภัยแลง้และน ้าท่วมในชุมชนท้องถิ่น 
- แผนงานเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรในการปรับตัวและรับมือการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์น ้า 
- แผนงานพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรแม่นย้าและเกษตรแปลงใหญ ่
- แผนงานการรวมกลุ่มเกษตรกรด้านเกษตรแม่นย้าและเกษตรแปลงใหญ่ 
- แผนงานส่งเสริมกลไกสนับสนุนการด้าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 

5.                 ภ                   ท   
- แผนงานส่งเสริมศักยภาพการจัดหาแหล่งเงินทุน (ดอกเบี ยต่้า) 
- แผนงานสนับสนุนกลุ่มองค์กรประชาชนเพื่อการบริหารจดัการภัยแลง้และน ้าท่วมในชุมชนท้องถิ่น 

6.        ฟ้ื      ณ               ่                                     ณี       ี ี    
- แผนงานฟ้ืนคืนคุณค่า สร้างความยั่งยืน และการด้ารงอยู่ของวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนท่ี

เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้า 



รายงาน SEA ฉบับประชาชนรายงาน SEA ฉบับประชาชน




