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กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

ติดตามรายละเอียดได้ที่ :  www.sea-northeasternmekong.com
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตาม QR code

การประชุมปัจฉิมนิเทศ
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ

ในระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565



ความเป็นมาของโครงการ
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จากสถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ าในปัจจุบัน รวมถึงความส าคัญของลุ่มน้ าและสภาพปัญหาของพื้นที่ 
จึงจ าเป็นต้องเร่งรัดวางแผนบริหารจัดการน้ าทั้ งระบบลุ่มน้ า ต้องจัดการใช้ประโยชน์และจัดสรร
ตามความต้องการน้ า การพัฒนาของเมืองและชนบท การใช้น้ าเพื่อการพัฒนาภาคส่วนต่าง ๆ การเกษตร
การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังต้องอนุรักษ์น้ าส าหรับรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 
ตลอดจนเพื่อการแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ น้ าท่วม น้ าแล้ง คุณภาพน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการพัฒนาชุมชน ความเป็นอยู่ การกินดีอยู่ดี นอกจากนี้ ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือที่เกี่ยวข้องกับ
ลุ่มน้ าระหว่างประเทศ ต้องพิจารณาบริบทการใช้น้ าระหว่างประเทศ และต้องเช่ือมโยงข้อมูลการบริหารจัดการ
น้ ากับประเทศเพื่อนบ้าน  ดังนั้น ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางที่ก าหนดนโยบาย
ด้านการบริหารจัดการน้ า เห็นควรให้มีการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้การพัฒนาของลุ่มน้ าสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือมี
ผลกระทบในระดับที่ ยอมรับได้ และเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) พร้อมทั้งจัดท าแผนหลกัการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า จัดล าดับความส าคัญของโครงการ
พัฒนาในอนาคต การป้องกันอุทกภัยและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเป็นกรอบการด าเนินการบริหารจัดการน้ า
ของลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือส าหรับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปด าเนินการ ลดความซ้ าซ้อนของ
แผนงาน และก าหนดกรอบแนวทาง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์

• เพื่อศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) ของพื้นที่ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

• เพื่อทบทวนวิเคราะห์การด าเนินงานพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่ศึกษาโครงการที่ผ่านมาเพื่อประกอบการจัดท า
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) พร้อมประเมินผลการด าเนินงาน 
ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2564 และจัดท าแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2566 - 2570

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
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• กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 3 (น ้าโมง - น ้าสวย) ครอบคลุม 7 ลุ่มน้ าสาขา ประกอบด้วย ลุ่มน้ าโมง - น้ าสวย 
ลุ่มห้วยน้ าโสม ลุ่มน้ าแม่น้ าโขงส่วนที่ 5 ลุ่มน้ าแม่น้ าโขงส่วนที่ 6/1 ลุ่มน้ าแม่น้ าโขงส่วนที่ 6/2 และ
ลุ่มน้ าแม่น้ าโขงส่วนที่ 7/1

• กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง) ครอบคลุม 3 ลุ่มน้ าสาขา ประกอบด้วย ลุ่มน้ าห้วยหลวงส่วนที่ 1  
ลุ่มน้ าห้วยดาน และลุ่มน้ าห้วยหลวงส่วนที่ 2

• กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป - ห้วยหนิง) ครอบคลุม 1 ลุ่มน้ าสาขา คือ ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขงส่วนที่ 7/2 

• กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 6 (แม่น ้าสงคราม) ครอบคลุม 9 ลุ่มน้ าสาขา ประกอบด้วย แม่น้ าสงครามตอนบน 
ห้วยคอง แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนที่ 1 ห้วยฮี้ แม่น้ าสงครามตอนล่างสว่นที่ 2 ห้วยน้ ายาม 
แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนที่ 3 ห้วยน้ าอูน และแม่น้ าสงครามตอนลา่งส่วนที่ 4 

• กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย) ครอบคลุม 2 ลุ่มน้ าสาขา คือ ลุ่มน้ าแม่น้ าโขงส่วนที่ 8 และลุ่มน้ า
ห้วยทวย 

• กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 8 (น ้าพุง - น ้าก่้า) ครอบคลุม 2 ลุ่มน้ าสาขา ประกอบด้วย ลุ่มน้ าพุง และลุ่มน้ า
ห้วยน้ าก่ า

• กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย - ห้วยมุก) ครอบคลุม 5 ลุ่มน้ าสาขา คือ ลุ่มน้ าห้วยบางทราย 
ลุ่มน้ าห้วยบังอี่ ลุ่มน้ าห้วยมุก ลุ่มน้ าแม่น้ าโขงส่วนที่ 9 และลุ่มน้ าแม่น้ าโขงตอนล่าง

พื นที่ศึกษาลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบด้วย 36 ลุ่มน้ าสาขา สามารถจ าแนกเปน็กลุ่ม

ได้ 9 กลุ่มลุ่มน้ าสาขา ดังนี้

1
2

3
4

5

6 7

8

9

• กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 1 (น ้าหมัน - น ้าสาน) ครอบคลุม 
4 ลุ่มน้ าสาขา ประกอบด้วย ลุ่มน้ าแม่น้ าโขงส่วนที่ 3 
ลุ่มน้ าแม่น้ าโขงส่วนที่ 4 ลุ่มน้ าหมัน และลุ่มน้ าสาน

• กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 2 (แม่น ้าเลย) ครอบคลุม 3 ลุ่มน้ า
สาขา ประกอบด้วย ลุ่มน้ าห้วยน้ าปวน ลุ่มน้ าแม่น้ าเลย
ตอนล่างส่วนที่ 1 และลุ่มน้ าแม่น้ าเลยตอนล่างสว่นที่ 2
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การประชุมปัจฉิมนิเทศในรปูแบบผสมผสานระหว่างการจดัประชุมในพื้นที่ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ด าเนินการจัดประชุมในช่วงวันที่ 17, 19 และ 20 พฤษภาคม 2565 จ าแนกเป็น 3 เวที 

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการมลฑาทพิย์ 
ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมกลุม่ลุม่น้ าที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ประกอบด้วย จังหวัดเลย อุดรธานี 
หนองคาย และหนองบัวล าภู โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที ่103 คน และเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์
45 คน รวมทั้งสิ้น 148 คน

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ โรงแรมบลูโฮเทล จังหวัดนครพนม กลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมกลุ่มลุม่น้ าที่ 5, 6, 7 และ 8 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม สกลนคร และบึงกาฬ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ในพื้นที่ 100 คน และเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 41 คน รวมทั้งสิ้น 141 คน

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมกลุ่มลุม่น้ าที่ 9 ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ในพื้นที่ 72 คน และเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 41 คน รวมทั้งสิ้น 113 คน

ก้าหนดการ

ลงทะเบียน

พิธีเปิดการประชุม

น าเสนอข้อมูลโครงการ

รับฟังความคิดเห็น (ต่อ)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ปิดการประชุม

น าเสนอผลการศึกษาโครงการ







รับฟังความคิดเห็น 

08.30 - 10.00 น.

10.20 - 12.00 น.

13.00 - 14.30 น.
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เวทีท่ี 1 : วันอังคารท่ี 17 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดอุดรธานี

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ
โครงการ ในเวทีที่ 1 ณ ห้องประชุมภาสกร ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มลฑาทิพย์ 
ฮอลล์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมีนายจ ารัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
กล่าวต้อนรับ ทั้งน้ี รองเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (ด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์) เป็นผู้เข้าร่วมช้ีแจงข้อมูลแก่ประชาชน
การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการศึกษาการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (SEA) แผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน

• เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ในพื้นที่  เพื่อให้น้ าเพียงพอต่อความต้องการและใช้ใน
การชะล้างน้ าเสียได้

• แก้ไขปัญหาน้ าประปาหมู่บ้านทั้ งเรื่ องความเพียงพอและคุณภาพ รวมถึงสนับสนุน
งบประมาณ

• จ ากัด สงวนขอบเขตการเข้าถึงพื้นที่ป่าต้นน้ าแหล่งน้ าต้นทุน ของเอกชนหรือนายทุน
• ข้อมูลประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาน้ าโขง
• ข้อมูล Watershed และ Water Area
• ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักเรื่องการบริหารจัดการน้ าโขงสายประธานที่ชัดเจน
• ส่ง เสริม สนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น้ าสามารถวางแผน และท างานร่วมกับท้องถิ่นได้ 

พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
• การจัดสรรน้ าข้ามพื้นที่ ปัญหาน้ าเสีย และเพิ่มนวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลง
• ควรมีการรวบรวมข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลหลัก (Big Data) ที่มีความสอดคล้องตรงกัน
• ประชาชนในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่าง ๆ
• มีการเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการ และองค์กรต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และ

องค์กรผู้ใช้น้ า

สรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประชุมครั งนี 



การประชุมปัจฉิมนิเทศ
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  

บริษัท อินเตอร์ เทค
คอนซัลแตนท์ จ ากัด

บริษัท โพธิศิรินทร์
ไทยคอนซัลแตนท์ จ ากัด

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

เวทีท่ี 2 : วันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดนครพนม

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ
โครงการ ในเวทีที่ 2 ณ ห้องบลโูซเชียล โรงแรมบลโูฮเทล อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยมี
นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ ทั้ง น้ี 
รองเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) เป็นผู้เข้าร่วม
ช้ีแจงข้อมูลแก่ประชาชน
การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการศึกษาการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (SEA) แผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน

• เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ ากับองค์กรหรือยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานอ่ืนๆ และบูรณาการร่วมกัน

• มีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างจริงจัง
• จัดล าดับความส าคัญ เพื่อการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม
• ปรับปรุงกฎหมาย ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนา และ

กฎหมายต้องมีความเป็นธรรมต่อประชาชน
• ส่งเสริม จัดท าแผนการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
• ศึกษา รวบรวมข้อมูลน้ าต้นทุนจากทุกแหล่งให้ครบถ้วน
• ผลกระทบข้ามพรมแดนและความอ่อนไหวระหว่างประเทศต้อง ระบุ

ในแผนงาน และก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักให้ชัดเจน
• ส่งเสริมและผลักดันการใช้งาน Thai Water Plan
• น าข้อมูลของโครงการเข้าสู่กลไกของจังหวัดเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
• ส่งเสริมและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเก่ียวกับขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารจัดการ

จากระดับพื้นที่/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ส่งเสริม สร้างความรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูป่าต้นน้ า
• เพิ่มเติมเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ า การใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรกรรม

สรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประชุมครั งนี 



การประชุมปัจฉิมนิเทศ
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  

บริษัท อินเตอร์ เทค
คอนซัลแตนท์ จ ากัด

บริษัท โพธิศิรินทร์
ไทยคอนซัลแตนท์ จ ากัด

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

เวทีท่ี 3 : วันศุกร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดมุกดาหาร

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ
โครงการ ในเวทีที่  3 ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เ มืองมุกดาหาร 
จ.มุกดาหาร โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ ทั้งน้ี 
รองเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) เป็นผู้เข้าร่วม
ช้ีแจงข้อมูลแก่ประชาชน
การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการศึกษาการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (SEA) แผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน

• การจัดการน้ าในแหล่งกักเก็บน้ าให้มีน้ าใช้ตลอดปี แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าดื่มให้ได้มาตรฐาน
• เร่งรัดจัดท าโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภคเป็นการเร่งด่วน
• เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ า วิธีการผันน้ าสู่พื้นที่เกษตร และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้
• รวบรวมข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลหลัก (Big Data) ระดับจังหวัด 
• ข้อมูลประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า
• บูรณาการองค์ความรู้ ของภาคส่วนต่างๆ และการบริหารจัดการร่วมกัน
• ให้ความส าคัญการบูรณาการแผนงาน ไปสู่อนุกรรมการจังหวัด เพื่อจัดสรรงบประมาณ
• ผลักดันให้มีการท าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น
• ข้อมูลด้านการเตือนภัย เฝ้าระวัง เช่นการเตือนภัยจากการสร้างเขื่อน และการชดเชย
• สนับสนุนเรื่องการแก้ไขปัญหาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
• ปัญหาแหล่งเงินทุนขององค์กรผู้ใช้น้ า ควรสนับสนุนให้เข้าถึงได้จากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
• ค านึงขอบเขตในการอนุญาตในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร เช่นการดูดทรายในแม่น้ าโขง
• เชื่อมโยงของแผนฯ ในแต่ละลุ่มน้ า และแต่ละจังหวัด
• การบริหารจัดการแม่น้ าโขงสายประธาน จากผลกระทบระหว่างประเทศ

สรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประชุมครั งนี 



บทสรุปการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  

บริษัท อินเตอร์ เทค
คอนซัลแตนท์ จ ากัด

บริษัท โพธิศิรินทร์
ไทยคอนซัลแตนท์ จ ากัด

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

ผลลัพธ์จากการจัดท้า SEA 

• มีเคร่ืองมือสนับสนุนการทบทวนและจดัท าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พื้นที่ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมีการบูรณาการที่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

• มีแผนงานที่มาจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดเ้สีย ตอบสนองความตอ้งการของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ และ
สร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของแผนร่วมกับหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนไปสู่ความยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic issues)

เป้าหมายการพัฒนา 
(Development Goal)

SEA

วัตถุประสงค์
เพื่อความย่ังยืน

ตัวชี วัด

ผลการประเมินข้อมูลฐาน

ทางเลือกการพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)

หมุดหมาย 
(Milestone)

แผนหลักฯ

เป้าหมาย

ตัวชี วัด

ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการฯ

กรอบทิศทางของ
แผนปฏิบัติการฯ 5 ปี

ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการจาก

หน่วยงานของรัฐ

แผนงาน/โครงการท่ีได้จาก
กระบวนการมีส่วนร่วม

กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สู่การจัดท้าแผนหลักฯ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
และแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2566 - 2570 พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 



ตดิตอ่สอบถาม

ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ
อาคารจุฑามาศ เลขท่ี 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

คุณจรัล เทพอวยพร

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กองนโยบายและแผนแม่บท

โทรศัพท์ : 0 2554 1870
โทรสาร : 0 2521 9146

อีเมล : envionwr@gmail.com

บรษิทัทีป่รกึษา

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด
เลขท่ี 81 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

คุณภรัญยู รัตนบุรี
นักวิชาการสิง่แวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2763 2828 ต่อ 3211 โทรสาร : 0 2763 2830 
อีเมล : paranyoo.r@uaeconsultant.co.th

นางสาวปฏิมาภรณ์ ภู่ระย้า
นักวิชาการสิง่แวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2763 2828 ต่อ 4087 มือถือ 08 7915 5860 โทรสาร : 02 763 2830 
อีเมล : patimaphon.r@uaeconsultant.co.th


