
วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

การศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
สําหรับแผนหลักการบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
(พ.ศ. 2566-2580)

เพ่ือศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ของพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

1.

เพ่ือทบทวนวิเคราะห์การดําเนินงานพัฒนาแหล่งน้ําในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการท่ีผา่นมา เพ่ือประกอบการจัดทําแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พร้อมประเมินผลการดําเนินงานของแผนหลักฯ
ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 และจัดทําแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรน้ํา ลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566-2570

2.

   ลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลําภู หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี มีเน้ือท่ี 47,165.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 29.48 ล้านไร่ แบ่งเป็น 36 ลุ่มน้ําย่อย
มีทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ทิศใต้ ติดกับ ลุ่มน้ําป่าสัก ลุ่มน้ําชี และลุ่มน้ํามูล
และทิศตะวันตก ติดกับ ลุ่มน้ําน่าน

สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
อาคารจุฑามาศ เลขท่ี 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต เขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทร : 0-2554-1800 โทรสาร : 0-2521-9140 E-mail : onwr@onwr.go.th

   กระบวนการศึกษา SEA เน้นและให้ความสําคัญมากต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงเป็นผู้ใช้ทรัพยากรน้ํา ในการ
ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนาและทางเลือก
การพัฒนาของลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลของ
การวิเคราะห์สภาพและปัจจัยสภาวะแวดล้อมของพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา ทัง้ท่ี
เป็นโอกาสข้อจํากัดและความท้าทาย ทัง้น้ีให้การมีส่วนร่วมขับเคล่ือน
การมุ่งเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ําน้ี ให้ม่ันคงและย่ังยืน
โดยให้โอกาสแก่ผูมี้ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ
ส่งเสริมให้มีการประสานร่วมกันในการจัดการทรัพยากรน้ํา
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การมีส่วนร่วม
ของผู้ใช้ทรัพยากรน้ํา

การมีส่วนร่วม
ของผู้ใช้ทรัพยากรน้ํา

ผลลัพธ์ SEA สู่แผนหลักฯ
และแผนปฏิบัติการ

ผลลัพธ์ SEA สู่แผนหลักฯ
และแผนปฏิบัติการ

   กระบวนการ SEA ได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน
สภาพและปัจจัยการพัฒนา ประเด็นสําคัญต่อการพัฒนา รวมกับ
ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปพิจารณาในการกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ หมุดหมายการพัฒนา เป้าหมายและขอบเขต
การพัฒนาของแผนหลักการบริหารจัดการลุ่มน้ําโขงตะวันออก
เฉียงเหนือ พ.ศ. 2566-2580 โดยในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ภายใต้หมุดหมายต่าง ๆ ของแผนหลักฯ ได้ถูกกําหนดให้สอดคล้อง
และพร้อมท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ํา 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ทัง้ 6 ด้าน รวมถึงนําข้อเสนอแนะท่ีได้จากกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ไปบรรจุรวมในแผนหลักฯ เพ่ือให้คณะกรรมการ
ลุ่มน้ําฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือนําไป
ออกแบบแผนงาน โครงการ

(สามารถดูรายละเอียดแผนงานและเป้าหมาย
ในแต่ละด้านเพ่ิมเติมจากเอกสาร
รายงานฉบับประชาชน)

สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
อาคารจุฑามาศ เลขท่ี 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210
โทร : 0-2554-1800 โทรสาร : 0-2521-9140 
E-mail : onwr@onwr.go.th

UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จํากัด
3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2763-2828 อีเมล : uae@uaeconsultant.com

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จํากัด
3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2763-2828 อีเมล : uae@uaeconsultant.com

บริษัท โพธิศิรินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จํากัด
50/91 หมู่ท่ี 6 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร : 02-042-1882 อีเมล : phothisirin.thaicon@gmail.com

บริษัท โพธิศิรินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จํากัด
50/91 หมู่ท่ี 6 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร : 02-042-1882 อีเมล : phothisirin.thaicon@gmail.com

บริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ จํากัด
100/87 หมู่บ้านเดอะคอนเนค 23 ซอยรัตนาธิเบศร์ 17 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 02-192-6881-2 อีเมล : ITC2546@gmail.com

บริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ จํากัด
100/87 หมู่บ้านเดอะคอนเนค 23 ซอยรัตนาธิเบศร์ 17 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 02-192-6881-2 อีเมล : ITC2546@gmail.com

กรอบขัน้ตอนการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามกระบวนการ SEA



ความเช่ือมโยงของกระบวนการจัดทําแผนและกระบวนการ SEA ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา

ผลการวิเคราะห์สภาพและปัจจัยการพัฒนา

   ปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลสูงต่อการขับเคล่ือนและการเปล่ียนแปลงเช่ือมโยงกับหลากหลายภาคส่วนในพ้ืนท่ี โดยสรุปออกเป็น 7 ปัจจัย
สําคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านการขาดแคลนน้ํา น้ําท่วม คุณภาพน้ําเส่ือมโทรม ทรัพยากรแหล่งต้นน้ําถูกทําลาย ผลผลิตทางการประมง
ลดลง รายได้ของประชาชนต่ํา และการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซ่ึงมีประเด็นความต้องการและความคาดหวังหลัก คือ

มีน้ําใช้เพียงพอ

น้ําไม่ท่วม/ ไม่มีอุทกภัย

มีการกระจายน้ําอย่างท่ัวถึงและจัดสรรน้ําอย่างเหมาะสม

มีคุณภาพน้ําดี มีการทําเกษตรท่ีเหมาะสม

ป่าต้นน้ําฟ้ืนฟู

มีท่ีดินเพ่ือประกอบอาชีพ/อยู่อาศัยท่ีเหมาะสม

ความหลากหลายทางชีวภาพสูงข้ึน/ รักษาระบบนิเวศ

มีรายได้สูงข้ึน

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมกลับมาเหมือนเดิม

มีการบริหารน้ําร่วมกันระหว่างประเทศ และ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

   ประเด็นหลักสําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ คือ การมีน้ําใช้ท่ีเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน ปรับตัวได้เท่าทันต่อสถานการณ์เปล่ียนแปลง
ด้านทรัพยากรน้ํา และมีการบริหารจัดการท่ีมีศักยภาพ จากประเด็นดังกล่าวสามารถวิเคราะห์และนําไปสู่เป้าหมายของการพัฒนานัน้
สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก คือ

นําไปสู่การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ี

1) การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้ํา

2) การให้บริการระบบนิเวศท่ีเช่ือมโยงกับทรัพยากรน้ํา

3) ความสามารถในการปรับตัวของผู้ใช้น้ํา

4) ความเข้มแข็งและศักยภาพในการบริหารจัดการลุ่มน้ํา

 “ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรนํา้ โดยการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้นํา้และประชาชนในพืน้ทีลุ่่มนํา้
ให้สามารถขับเคลือ่นการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของลุ่มนํา้”

เป้าหมายการพัฒนา “สร้างความมัน่คงของทรัพยากรน้ําในลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม”

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. จัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้ํา
  อย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
  อย่างย่ังยืน โดยการมีส่วนร่วม
  ของผู้ใช้น้ํา

2. ป้องกัน คุ้มครอง และฟ้ืนฟู
  การให้บริการระบบนิเวศท่ีเช่ือมโยง
  กับทรัพยากรน้ํา โดยการมีส่วนร่วม
  ของผู้ใช้น้ํา

3. ส่งเสริมการปรับตัวของผู้ใช้น้ํา
  ต่อปัญหาด้านทรัพยากรน้ําและ
  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการลุ่มน้ําแบบบูรณาการ

ทางเลือกการพัฒนา

ลักษณะของทางเลือกในมุมมอง 3 มิติการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

   ผลลัพธ์สุดท้ายของการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียในการศึกษา SEA คือ การร่วมกันตัดสินใจว่าทางเลือก
ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
จากความคิดเห็นของประชาชนทัง้ลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยรวมสําหรับเป็นกรอบให้เดินหน้าไปตามเส้นทางในการจัดทํา
แผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการฯ คือเศรษฐกิจ

สภาพปกติ ทางเลือกการพัฒนา

สังคม ส่ิงแวดล้อม


