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1. ผู้ย่ืนสมัคร 
 
 �  กรณีส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด หรือองค์การมหาชน (สมัครเอง) 
       โปรดระบุ (ชื่อหน่วยงานท่ีสมัคร)      สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 
 

 �  กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง) โปรดระบุ 
       1) ชื่อผู้ยื่นสมัคร          
       2) ชื่อหน่วยงานท่ีเห็นควรได้รับรางวลั        
 

2. ช่ือผู้ติดต่อ/ประสานงาน 
 
2.1 ชื่อ  นายวิรุณภพ  นามสกุล   สุภาพ     
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสาํนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10        
     สังกัดหน่วยงาน สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10       
     เลขท่ี   283หมูท่ี    -     ถนน             กลางเมือง  ตําบล ในเมือง    
     อําเภอ  เมือง  จังหวัด  ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000   
     โทรศัพท์ 0 4324 6772-3  โทรสาร  0 4323 6107     
E-mail  reo10.org@mnre.mail.go.th         
2.2 ชื่อ  นายชัยวัฒน ์  นามสกุล  ประกิระเค     
ตําแหน่ง  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ        
     สังกัดหน่วยงาน       สาํนักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10       
     เลขท่ี   283หมูท่ี    -     ถนน             กลางเมือง  ตําบล ในเมือง    
     อําเภอ  เมือง  จังหวัด  ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000   
     โทรศัพท์ 0 4324 6772-3  โทรสาร  0 4323 6107     
E-mail  reo10.org@mnre.mail.go.th         
2.3 ชื่อ นางสิริธร     นามสกุล  จังโกฏิ     
ตําแหน่ง  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ        
     สังกัดหน่วยงาน       สาํนักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10       
     เลขท่ี   283หมูท่ี    -     ถนน             กลางเมือง  ตําบล ในเมือง    
     อําเภอ  เมือง  จังหวัด  ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000   
     โทรศัพท์ 0 4324 6772-3  โทรสาร  0 4323 6107     
E-mail  reo10.org@mnre.mail.go.th         
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1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ (6 คะแนน) 
 1.1  มีการกําหนดนโยบาย/ทศิทาง/แผนงานท่ีแสดงว่าให้ความสาํคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  �  ไม่มี 

  �  มี (โปรดระบุ  และแนบเอกสารประกอบ)  
   1)  พันธกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 3ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ
(เอกสารประกอบ 1) 
   2) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทําแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  โดยให้ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกมิติ โดยมีประเด็นสําคัญด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังน้ี  
   -พันธกิจ:บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  ในเป้าหมายที่ 6 ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการอย่างสมดุล และ
ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ทั้งน้ําผิวดินและนํ้าใต้ดิน แบบมีส่วนร่วม 
เป็นธรรมและเพียงพอ 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 พัฒนากลไก ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการ องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง(เอกสาร
ประกอบ 2) 
   3) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศนโยบายเร่งด่วน 
17 ข้อ โดย ข้อ 13 ทุกหน่วยงานให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(http://website.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=3181) 
   4)  นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 มกราคม 2561 โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ประกาศเจตนารมณ์ และกําหนดนโยบาย 4 ด้าน  ซ่ึงนโยบายด้านท่ี 2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
นโยบายหลัก “มุ่งม่ันให้บริการท่ีมีคุณภาพต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตอบสนองความต้องการอย่าง
แท้จริง”  โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการ

3. ผลการดําเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

มิติที่ 1: ความสามารถขององค์กร 
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ตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง  รวมถึงให้ความสําคัญต่อการให้บริการแก่ประชาชน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และเปิดเผยข้ันตอน/กระบวนการในการให้บริการ  (เอกสารประกอบ 3) 
 
 1.2  มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ/อัตรากําลัง หรือกําหนดหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

  �  ไม่มี 

  �  มี (โปรดระบุ  และแนบเอกสารประกอบ) 

  1)  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสาํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2560  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนท่ี 130 ก  วันท่ี 25 ธันวาคม 2560   
   ข้อ 2 ให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเก่ียวกับ
การเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็น
แผนปฏิบัติงาน  จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ ข้อ (7) กําหนดยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง
และทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม รวมท้ังถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ และให้คําปรึกษาแนะนําการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  และ (8) ดําเนินการ รวมท้ังประสานงานและ
สนับสนุนการดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นท่ี 
   ข้อ 3  ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง (9-24) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16  ข.ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
   ข้อ 15  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 มีหน้าที่และอํานาจ (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาคตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
   ข้อ 16 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มีหน้าที่และอํานาจ (5) ส่งเสริม 
สนับสนุน เผยแพร่ ให้คําปรึกษา พัฒนาองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอกสารประกอบ 4) 
  2)  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กําหนดหน่วยงานภายในและแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามคําสั่งที่ 106/2555 ลง
วันที่ 1 มีนาคม 2555  โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16  มีการจัดแบ่งงานภายในประกอบด้วย 6 ส่วนงาน และ
มีส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย  ทําหน้าท่ีจัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค  ติดตาม 
ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม (War room)  (เอกสาร
ประกอบ 5) 
 
 



4 
 

2.  การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (4 คะแนน)  

  �  ไม่มี 

  �  มี (โปรดระบุ  และแนบเอกสารประกอบ)  
  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทําแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  โดยให้ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกมิติ โดยกําหนดพันธกิจข้อ 2 :บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ท้ังนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดิน แบบมีส่วนร่วม เป็นธรรมและเพียงพอ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ซ่ึงกําหนดเป้าหมายการจัดการและอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรนํ้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง และคุณภาพน้ําแหล่งนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 95 
  บทบาทหน้าท่ีของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560  เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2560  ในข้อ (2) เฝ้าระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิชาการข้ันสูง เพื่อการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นท่ี และรายงานสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมระดับภาค และ (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค
ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
  สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 10  จึงเห็นความสําคัญในการสร้างเครือข่ายระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการเฝ้า
ระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในพื้นที่วิกฤต  โดยมีการดําเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง เตือนภัยมลพิษทางน้ําและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มนํ้าพองอย่างต่อเนื่องดังจะกล่าวในมิติท่ี 2 

3.  การใช้ข้อมูลข่าวสารและรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีประสิทธิภาพ (5 คะแนน) 
 3.1  มีช่องทางการให้ข้อมูลท่ีหลากหลายเข้าถึงได้สะดวก และทันเวลาในการใช้งาน 

  �  ไม่มี 

  �  มี (โปรดระบุ  และแนบเอกสารประกอบ) 
  1)  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีช่องทางการให้ข้อมูลที่สามารถเข้าถึง
ได้สะดวก และการรับเร่ืองร้องเรียนโดยเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)  ได้แก่ 
   1.1)  web site : บริการประชาชน  (http://website.mnre.go.th/more_news.php?cid=108)
ได้แก่  ห้องสมุดออนไลน์ สป.ทส.  ค้นหามติคณะรัฐมนตรี  ศูนย์บริการร่วม ทส.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.   
ข้ันตอนการดําเนินงาน/บริการข้อมูล ทส.  ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล สมัครงานออนไลน์กระดานสนทนา
และแบบฟอร์มดาวน์โหลดต่างๆ   
   1.2)  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่   
    - เว็บไซต์ http://petition.mnre.go.th 
    - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) :petitionmnre@mnre.go.th 
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    - ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่  92             
ซ.พหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
    - มายื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วม ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
    - สายด่วน Green Call 1310 หรือ 0-2265-6223-5 
    - โทรสาร (Fax) : 0-2265-6222 
    - Application (mnre e-petition)  
  2) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  มีช่องทางการให้ข้อมูล ดังนี้   (เอกสารประกอบ 6) 
   2.1)  web site สํานักงานฯ  http://reo10.mnre.go.th/ 
   2.2)  e-mail สํานักงานฯ   reo10.org@mnre.mail.go.th 
   2.3)  Face book สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 
   2.4)  Line  กลุ่มเครือข่ายของสํานักงานฯ 
   2.5)  การประชุม/สัมมนา/อบรม 

 3.2  มีการนําความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน/การ
ให้บริการท่ีชัดเจน 

  �  ไม่มี 

  �  มี (โปรดระบุ  และแนบเอกสารประกอบ) 
  1) นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 มกราคม 2561  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีนโยบายหลัก 
“มุ่งม่ันให้บริการท่ีมีคุณภาพต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง”  โดย
กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการตอบสนองผลอย่าง
รวดเร็ว และต่อเนื่อง  รวมถึงให้ความสําคัญต่อการให้บริการแก่ประชาชน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เปิดเผยข้ันตอน/กระบวนการในการให้บริการ  
  2) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1-16 และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทุกหน่วยงาน มีการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วิเคราะห์ผลสํารวจเพื่อจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ หรือนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ความไม่พึงพอใจ มา
ปรับปรุงการทํางาน  โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10  ได้การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการให้คําปรึกษาแนะนํา
ด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์สํานักงานฯ (http://reo10.mnre.go.th/more_news.php?cid=140)  
และสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลของผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลการสํารวจอย่างต่อเนื่อง  รวมถึง มีการวิเคราะห์และนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ความไม่
พึงพอใจ มาปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเนื่อง  (เอกสารประกอบ7) 
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มิติที่ 2: การทํางานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 

 4. การส่งเสริมการทํางานแบบมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ/ดําเนินงาน เพื่อส่งเสริมการเปิดระบบ

ราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วนในการบริหารราชการในระดับการเข้ามา

เก่ียวข้อง (Involve) หรือทํางานร่วมกันในระดับความร่วมมือ (Collaborate) ในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ 

 4.1 อธิบายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นมา/ที่มา/สภาพปัญหา หรือเหตุผลสําคัญท่ีนํามาสู่การ

ริเร่ิมดําเนินโครงการ/การแก้ไขปัญหา/เงื่อนไขของสถานการณ์ รวมท้ังผลกระทบตลอดจนระบุวัตถุประสงค์ ว่า

เป็นอย่างไร 

แม่นํ้าพองเปรียบเหมือนสายเลือดหลักของชาวจังหวัดขอนแก่น มีความสําคัญต่อการดํารงชีพของประชาชนเป็น

จํานวนมากทั้งทางตรงและทางอ้อม ท้ังการอุปโภค-บริโภค การชลประทาน การประมง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

การผลิตไฟฟ้า การท่องเที่ยว และการคมนาคม มีเข่ือนอุบลรัตน์เป็นเข่ือนเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ความจุ 

2,431.3 ล้าน ลบ.ม. สนับสนุนน้ําให้กับกิจกรรมต่างๆ เฉลี่ยปีละประมาณ 1,954 ล้าน ลบ.ม. และมีฝายหนอง

หวายเป็นอาคารทดนํ้าและกระจายนํ้าเพื่อการชลประทานในพื้นที่อําเภอน้ําพองอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ

อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กว่า 257,000 ไร่ 

     แม่นํ้าพองเป็นแม่น้ําที่ประสบปัญหามลพิษทางน้ําที่รุนแรงบ่อยครั้งนับตั้งแต่ปี 2535 ส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ระบบนิเวศน์ การใช้ประโยชน์แม่นํ้าอย่างมหาศาล และก่อเกิดความขัดแย้งของประชาชน 

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักกันท่ัวไป  ครั้งล่าสุดเกิดข้ึนในช่วงปี 2548 - 2550 มี

เหตุการณ์ปลาที่เลี้ยงในกระชังและปลาธรรมชาติตายหลายคร้ังในพื้นที่อําเภออุบลรัตน์และอําเภอน้ําพอง จังหวัด

ขอนแก่น ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนคร้ังน้ันหากประเมินเฉพาะมูลค่าของปลาท่ีเลี้ยงในกระชังมีค่าไม่ต่ํากว่า 20 ล้าน

บาท แม้หน่วยภาครัฐและสถาบันการศึกษาจะพยายามอธิบายถึงปัจจัยท่ีเช่ือมโยงกันหลายอย่างเป็นสาเหตุให้เกิด

ปลาตาย แต่กลับทําให้เกิดความขัดแย้งและความไม่เข้าใจกันของไตรภาคีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ทําให้เกิดการร้องเรียน 

ฟ้องร้อง หรือเรียกร้องความต้องการผ่านการสื่อมวลชนหลายแขนง ส่งผลกระทบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่

ยั่งยืนต่อเน่ือง 

ปลายปี 2548สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 10 เริ่มดําเนินการเชิงรุกเพื่อการจัดการปัญหาคุณภาพน้ําใน

แม่นํ้าพองหลายด้านท้ังการเฝ้าระวัง เตือนภัย การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และการป้องกันปัญหามลพิษทาง

น้ําจากแหล่งกําเนิดซ่ึงในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ทุกภาคส่วนมีการตื่นตัวด้านเฝ้าระวัง เตือนภัย และการจัดการ

คุณภาพน้ําในแม่น้ําพองเป็นอย่างมาก จนไม่ปรากฏภาวะวิกฤตในแม่นํ้าท่ีส่งการผลกระทบอย่างกว้างขวางเช่นใน

อดีต อย่างไรก็ตามตราบที่การเจริญเติบโตและใช้ประโยชน์จากลํานํ้าของชุมชน อุตสาหกรรม และกิจกรรมด้าน

การเกษตร ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง หากภาคส่วนที่เก่ียวข้องไม่มีความตระหนักถึงคุณค่าและความมุ่งม่ันท่ีจะส่งต่อ
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แม่นํ้าพองให้สามารถใช้ประโยชน์ถึงลูกหลานหรือคนรุ่นหลังได้อย่างแท้จริง แม่น้ําพองก็จะยังคงเป็นแม่น้ําที่เสี่ยง

ต่อการเกิดปัญหามลพิษและอุบัติภัยต่อเนื่องต่อไป 

 ดังน้ันการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการคุณภาพนํ้าแม่นํ้าพองอย่างยั่งยืน จึงเป็น

วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 มุ่งให้เกิดการขยายเครือข่ายและ

สร้างความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระมัดระวัง ป้องกัน และจัดการคุณภาพนํ้าอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างแท้จริง 

 4.2 อธิบายการดําเนินโครงการ/ดําเนินงานเก่ียวกับรูปแบบ/ข้ันตอน/วิธีการท่ีใช้ดําเนินงานในพื้นท่ี ตั้งแต่

ริเร่ิมไปจนถึงการกําหนดแนวทางและดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนา ท่ีสะท้อนระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน การบูรณาการการทํางานและการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วน และหลักการ/แนวคิดที่นํามา

ประยุกต์ใช้ ว่าเป็นอย่างไร 

 วิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันได้แก่ การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นหลักการ

สําคัญที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 น้อมนํามาเพื่อการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการ

จัดการคุณภาพนํ้าแม่นํ้าพองอย่างยั่งยืน 

 การเข้าใจเป็นการทําความเข้าใจถึงข้อมูลพื้นที่ สถานการณ์ สภาพปัญหา และปัจจัยต่างๆ ที่

เชื่อมโยงส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําและอุบัติภัยในแม่น้ําพองอย่างต่อเน่ืองผ่านการเฝ้าระวังด้าน

คุณภาพน้ําในแม่น้ําพอง และการรายงานข้อมูลสู่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง

สถานประกอบการในพื้นที่ ให้ทราบและเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน ผ่านการส่งเอกสารรายงาน การประชุมเครือข่าย และ

คณะกรรมการที่เก่ียวข้องในพื้นท่ีทั้งในระดับชุมชน ท้องถ่ิน อําเภอ และจังหวัด 

 การเข้าถึงปัญหาการร้องเรียนและอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีแม่น้ําพองมีความเช่ือมโยงกันจาก

ต้นสู่ปลายน้ํา สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10 มีหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ทํา

ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวซ่ึงเชื่อมโยงกับ

การสร้างความเข้าใจกับสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน นําสู่การเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความ

เข้าใจด้านการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการคุณภาพน้ําอย่างยั่งยืน โดยเน้นการระเบิดจากข้างในของเครือข่าย 

 การพัฒนาเม่ือเข้าใจและเข้าถึงแล้วการพัฒนาสู่การจัดการคุณภาพน้ําแม่นํ้าพองอย่างยั่งยืนย่อม

สามารถเกิดข้ึนจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงาน และสถานประกอบการในพื้นที่ โดยสํานักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เป็นหน่วยเชื่อมประสาน ส่งเสริม และขยายผลให้เกิดความต่อเน่ือง มุ่งสู่การจัดการเพื่อ

รักษาระดับความความสามารถในการรองรับมลพิษ (Carrying Capacity) ของแม่น้ําพองให้เกิดความยั่งยืน

ตลอดไป 
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 การดําเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนต้ังแต่ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร 

(Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) การเข้าร่วมกิจกรรม (Involve) และ ความร่วมมือ (Collaboration) 

ประกอบด้วย 

     1) การติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ ประเด็นปัญหามลพิษทางน้ําในแม่น้ําพอง เป็นภารกิจที่สํานักงาน

สิ่งแวดล้อมภาค่ี 10 ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อข้อมูลไปไปยังชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงาน 

และสถานประกอบการในพื้นที่ โดยมีเคร่ืองมือสําคัญคือ การติดตามประเมินโดยเจ้าหน้าท่ี การติดตั้งสถานีตรวจวัด

คุณภาพน้ําอัตโนมัติ และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซ่ึงในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมาพบ

ปัญหาท่ีแตกต่างกันในแต่ละช่วงของลําน้ํา  คือ 

  - พื้นท่ีต้นแม่นํ้าพองก่อนไหลลงเข่ือนอุบลรัตน์เขตเชื่อมต่อระหว่างอําเภอสีชมพู จังหวัด

ขอนแก่น และอําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภูพบปริมาณของแข็งทั้งหมด ของแข็งแขวนลอย ค่า

ฟอสฟอรัส และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการชะล้างหน้าดินช่วงฤดู

ฝนมีความรุนแรงเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจเชื่อมโยงจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อทําการเกษตรหรือกิจกรรม

ต่างๆ การตัดไม้ทําลายป่า และชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการนํ้าเสียอย่างเป็นระบบ 

  - พื้นที่ท้ายเข่ือนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จนถึงฝายหนองหวาย อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น พบปริมาณ

ออกซิเจนละลายในแม่น้ําพองมีค่าลดลงอยู่ 4 ช่วงเวลา คือ 1) ช่วงการเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อน 2) 

ช่วงต้นฝนหรือช่วงแรกที่น้ําไหลเข้าเข่ือนปริมาณมากอย่างต่อเน่ือง 3) ช่วงท่ีมีการปรับระดับหรือเปลี่ยนแปลง

ปริมาณการระบายนํ้าในแม่นํ้าอย่างรวดเร็ว และ 4) ช่วงหลังน้ําหลาก  และพบว่ามีการแบ่งช้ันของอุณหภูมิใน

เข่ือนอุบลรัตน์ที่อาจเชื่อมโยงเก่ียวเนื่องกับการลดลงของค่าออกซิเจนละลายในแม่นํ้าพอง เน่ืองจากการแบ่งชั้น

ดังกล่าวเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกับที่ค่าออกซิเจนละลายในแม่นํ้าพองมีแนวโน้มลดลงและชัดเจนมากในช่วงที่ค่า

ออกซิเจนละลายมีค่าต่ําสุด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อน (เดือนกุมภาพันธ์-

เมษายน) และสามารถเกิดข้ึนได้หลายช่วงเวลาในรอบปี นอกจากน้ียังเป็นพื้นที่รองรับน้ําท้ิงจากอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ และการชะล้างและระบายน้ําทิ้งจากพื้นที่การเกษตร ค่อนข้างหนาแน่น 

  - พื้นท่ีท้ายฝายหนองหวาย อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ถึงอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบค่า

ออกซิเจนละลายลดต่ําลงผิดปกติ โดยเฉพาะช่วงฤดูหีบอ้อย (ประมาณเดือนธันวาคม-เมษายน) และหลายครั้งค่า

แอมโมเนียไนโตรเจนมีค่าสูงเกินมาตรฐาน  ปัจจัยที่เก่ียวข้องประกอบด้วยพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสถาน

ประกอบการขนาดใหญ่หลายประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมน้ําตาล สุรา ล้างกรวดทราย และฟาร์มสุกร   

  - พื้นที่ท้ายน้ําบริเวณที่ไหลผ่านอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบปริมาณความสกปรกในรูป

สารอินทรีย์ ปริมาณสารอาหารประเภทไนโตรเจน และฟอสฟอรัส มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนและเกินกว่ามาตรฐานกําหนด 

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วยการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่องและส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการนํ้าเสียอย่างเป็น
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ระบบ เช่น ทม.ศิลา ทต.พระลับ เป็นต้น  การชะล้างและระบายนํ้าท้ิงจากพื้นท่ีการเกษตร อย่างกว้าขวาง และ

การเลี้ยงปลากระชังจํานวนมาก 

  รูปแบบการคืนข้อมูลสู่ภาคีเครือข่ายประกอบด้วย ผ่านการส่งเอกสารรายงาน การประชุม

เครือข่าย และคณะกรรมการที่เก่ียวข้องในพื้นที่ท้ังในระดับชุมชน ท้องถ่ิน อําเภอ และจังหวัด ให้เกิดการรับรู้

ข้อมูลร่วมกันในพื้นท่ี (ตัวอย่างการรายงานข้อมูล ดังเอกสารประกอบ8) 

                     2) การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการด้านการจัดการคุณภาพน้ําต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องในทุก

ระดับเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพน้ําในพื้นที่ 

     พื้นท่ีแม่นํ้าพองมีคณะกรรมการหรือคณะทํางานหลายคณะที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

น้ําในแม่นํ้าพอง ได้แก่  

      - คณะกรรมการในระดับลุ่มนํ้าและในระดับจังหวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ําชี 

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประมงจังหวัดขอนแก่น  

      - คณะกรรมการในระดับพื้นท่ี ได้แก่ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โรงงานฟินิคซพัลพแอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) 

                         สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10 มีบทบาทการร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อเสนอข้อมูลด้าน

วิชาการและเสนอแนะแนวทางการจัดการด้านคุณภาพน้ําที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นท่ีแม่น้ําพอง 

3) พัฒนาองค์ความรู้ สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการเฝ้าระวังและเตือนภัย 

      การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษทางน้ํา เป็นกิจกรรมสําคัญที่สํานักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 มุ่งใช้เป็นเวทีการสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและ

เตือนภัยมลพิษทางน้ํา ประกอบด้วยประชาชน ท้องถ่ิน ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นท่ีซ่ึงได้ดําเนินการโดย

ลําดับดังนี้ 

  ช่วงแรกเร่ิมสร้างเครือข่ายข้ึนต้ังแต่ปลายปี 2548-2554 รูปแบบการเฝ้าระวังแม่น้ําพอง 

เครือข่ายการเฝ้าระวังมลพิษทางน้ําเชิงรุก (แม่น้ําพอง) ประกอบด้วย  

           - การจัดตั้งกลุ่มคณะทํางานเครือข่ายทําการเฝ้าระวังแหล่งกําเนิดมลพิษเป็นกลุ่ม ๆ  แต่

ละประเภท  อาทิ  แหล่งกําเนิดมลพิษประเภท  การผลิตเยื่อกระดาษ  การผลิตไฟฟ้า  การผลิตสุรา  การผลิต

น้ําแข็ง การผลิตนํ้าตาล  การผลิตเอทานอล  การล้างกรวดทราย  การเลี้ยงปลา  และการเลี้ยงสุกร  เป็นต้น 

           - กลุ่มเครือข่ายทําการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพ แวดล้อมและคุณภาพนํ้า  

โดยมีแบบบันทึกการตรวจสอบท่ีสร้างข้ึนร่วมกันของภาคเอกชน – ประชาชนและนักวิชาการ 

           - การแจ้งเร่ืองกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินของกลุ่มเครือข่าย  กําหนดให้มีศูนย์รับเรื่องในพื้นที่ 

           - การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย   
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   ช่วงที่สอง  ช่วงปี 2555-2557  เป็นช่วงแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง

เครือข่ายและการสร้างกิจกรรมของเครือข่ายเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 

10 เป็นหน่วยเชื่อมประสานภาคเอกชน ประชาชน ท้องถ่ิน และ หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการเพื่อการดําเนินกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย 

ประกอบด้วย 

   1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ

องค์กร (CSR, Corporate Social Responsibility) ของภาคเอกชนในพื้นท่ี ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อ

กระดาษ  การผลิตไฟฟ้า การผลิตสุรา การผลิตน้ําแข็ง การผลิตน้ําตาล และการผลิตเอทานอล 

   2.การสร้างฝายชะลอน้ําในพื้นที่ลุ่มนํ้าพองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ

บริษัท บริษัท ฟินิคซพัลพแอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)  

   3.การร่วมกับเครือข่ายประชาคมรักษ์ลุ่มน้ําพองจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกในพื้นที่แม่นํ้า

พอง 

   4. ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน โรงเรียน วัด และท้องถ่ิน จัดโครงการคืนนํ้า

ใสห้วยศิลาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

   ช่วงที่สาม  ช่วงปี 2558 – ปัจจุบัน  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10 สนับสนุนการ

ดําเนินกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง และเป็นหน่วยเชื่อมประสาน 

ส่งเสริม และขยายผลให้เกิดการลดมลพิษของแหล่งกําเนิดต่างๆ เพื่อรักษาระดับความความสามารถในการรองรับ

มลพิษ (Carrying Capacity) ในแม่น้ําพอง และสร้างเจนตนารมณ์ร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมแม่นํ้าพองระหว่าง

ภาคีเครือข่ายให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป โดยเริ่มจากผู้ที่ปฏิบัติดีอยู่แล้วนําสู่การเรียนรู้และดําเนินการให้

กว้างขวางต่อเนื่อง ได้แก่ 

   1. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ประกอบด้วย 

   - การเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าแม่น้ําพองท้ายกลุ่มสถานประกอบการน้ําตาล สุรา ล้างกรวด

ทราย และฟาร์มสุกร โดยการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแม่นํ้าพอง บริเวณท้ายพื้นที่กลุ่ม

สถานประกอบการดังกล่าว พร้อมท้ังการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติแบบเคลื่อนเพื่อติดตามสถานการณ์ 

บริเวณวัดเกาะเมตตา ต.วังชัย อ.น้ําพอง  รวมถึงการประชุมเครือข่ายเพื่อชี้แจงสถานการณ์และขอร่วมมือลด

ผลกระทบที่เกิดข้ึนในฤดูกาลท่ีมีความเสี่ยง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าอาวาสวัดเกาะเมตตา เป็นเครือข่าย

หลักในการเฝ้าระวังสังเกตวังปลาท้ายวัด ตรวจวัดคุณภาพน้ํา และรายงานข้อมูลมายังสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 

โดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสถานประกอบการในพื้นที่ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจ้งข้อมูลคุณภาพน้ําและให้ความ

ร่วมมือดูแลรักษาลํานํ้าช่วงภาวะวิกฤตภัยแล้ง พบว่า จํานวนคร้ังของค่าออกซิเจนละลายที่มีค่าตํ่าผิดปกติมีจํานวน

ลดลงจากเดือนละ 6 คร้ัง ช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2559 เหลือ 3 คร้ังในเดือนมีนาคม 2559 และจากการ
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สอบถามเจ้าอาวาสวัดเกาะเมตตา ทราบว่าในปี 2560 ไม่พบสภาวะท่ีผิดปกติในแม่น้ําพอง โดยเฉพาะช่วงฤดูหีบอ้อย 

อีกทั้งปลาในวังปลาท้ายวัดสามารถกลับอาศัยอยู่ได้ตามปกติ 

      - การฟื้นฟูห้วยศิลา โดยภาคีเครือข่ายชุมชน วัด โรงเรียน ทหาร เทศบาลเมืองศิลา 

อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น และภาคเอกชน ร่วมรณรงค์กําจัดผักตบชวา ทําฝายชะลอนํ้าเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจน

ในห้วยศิลา และปลูกพืชบําบัดน้ําเสียในห้วยเพื่อลดความสกปรกของลําน้ํา โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10 

เป็นที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรม และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือการประเมินผลโครงการซ่ึงสามารถลดความเน่าเสีย

ของแหล่งน้ําได้ 

       - การแต่งตั้ งคณะกรรมการเครือข่ายประชารัฐเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษ

สิ่งแวดล้อมแม่น้ําพอง ประจําปี 2560 เป็นคณะกรรมการภาคประชาชนจํานวน 16 ท่าน โดยมีผู้อํานวยกร

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เป็นที่ปรึกษา มีหน้าท่ีให้ข้อคิดเห็นด้านการเฝ้าระวังและเตือนภัย และกําหนดทิศ

ทางการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นท่ี การเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี การร่วมจัดกิจกรรม

รณรงค์การลดมลพิษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่าย องค์กร หรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่ การ

แจ้งเตือนภัย และการจัดทํารายงานการดําเนินงานเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ดังเอกสารประกอบ9) 

   2. การลดมลพิษจากแหล่งกําเนิด เป็นการรณรงค์ให้สถานประกอบการลดปริมาณนํ้าใช้ 

บําบัดน้ําเสียเป็นไปตามมาตรฐาน และลดการระบายน้ําทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม โดยการนําน้ําทิ้งกลับใช้ประโยชน์ใหม่

หรือใช้ประโยชน์กับภาคส่วนอ่ืนที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ถือเป็นการทําบุญให้กับแม่น้ําหรือ

สิ่งแวดล้อมที่ควรร่วมกันทําในพื้นที่หรือเรียกตามภาษาอีสานว่า “การโฮมบุญ” พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจทางสังคม 

(Social motivation) ให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มสมาชิกหรือเครือข่ายผู้ร่วมกิจกรรมให้กว้างขวางต่อเน่ือง มี

เป้าหมายสูงสุดให้สถานประกอบการจัดการน้ําเสียอย่างครบวงจรจนไม่จําเป็นต้องระบายออกนอกพื้นที่ (Zero 

Discharge) ปี 2558 การดําเนินโครงการโฮมบุญการลดมลพิษท่ีแหล่งกําเนิด ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย โรงงาน

อุตสาหกรรม 9 แห่ง เทศบาลตําบล 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง มหาวิทยาลัย 1 แห่ง และเกษตรกร 1 ราย รวม 13 

ราย ซ่ึงสามารถลดปริมาณน้ําท้ิงได้ทั้งหมดประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ในฤดูแล้ง) ปี 2560 ขยาย

โครงการเพิ่มโดยปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “การลดมลพิษทางน้ํา ณ แหล่งกําเนิด สืบสานพระราชปณิธานการ

อนุรักษ์นํ้า ประจําปี ๒๕๖๐” เน้นแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และกลุ่มอาคาร

ประเภท ก ในจังหวัดขอนแก่น และมีการลงนามข้อในตกลงร่วมกัน (MOU) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย โรงงาน

อุตสาหกรรม 12 แห่ง โรงแรม 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง และโรงพยาบาล 1 ราย รวม 17 แห่ง คาดว่าจะสามารถ

ลดปริมาณนํ้าท้ิงได้ทั้งหมดไม่ต่ํากว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (โดยจะตรวจประเมินในปี 2561) 
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   3. การรณรงค์สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแม่นํ้าพอง

ประกอบด้วย 

      - สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายประชารัฐเฝ้าระวัง

และเตือนภัยมลพิษส่ิงแวดล้อมแม่น้ําพอง อําเภอน้ําพอง ประชาคมรักษ์ลุ่มน้ําพอง และหน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัด

ขอนแก่นท้ังภาครัฐและเอกชน จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจําปี 2560 ณ โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาหนอง

หวาย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการ

ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยนายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ ผู้ว่า

ราชการจังหวัด เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน 

       - สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายประชารัฐเฝ้าระวัง

และเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมแม่นํ้าพอง อําเภอน้ําพอง สมาคมไทสิกขา ประชาคมรักษ์ลุ่มนํ้าพอง และหน่วยงาน

ในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรมปั่นรักน้ําพอง ประจําปี 2561 ภายใต้โครงการพัฒนา

เครือข่ายประชารัฐด้านส่ิงแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร จากศูนย์คํ้าคูณ อ.

อุบลรัตน์ – วัดอุทุมพร บ้านท่ามะเดื่อ อ.น้ําพอง เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสําคัญด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแม่นํ้าพองและประกาศเจตนารมณ์เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแม่นํ้า

พอง ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชารัฐในพื้นที่ตลอดลํานํ้า  โดยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด นํากล่าวประกาศเจตนารมณ์ และร่วมป่ันจักรยาน มีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน 

 4.3 อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ/ดําเนินงาน

ในพื้นที่ โดยระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องในการดําเนินโครงการ/ดําเนินงาน และอธิบายบทบาทของแต่ละ

ภาคส่วน ว่าเป็นอย่างไร ต่อไปน้ี 

� เป็นกลไกหลัก (Key Actor) 

� เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) 

� เป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager) 

� เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการทํางาน (Partnership) 

 การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการคุณภาพน้ําแม่น้ําพองอย่างยั่งยืนเป็น

การดําเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในแม่น้ําพองและจังหวัดขอนแก่น เพื่อกร

ขับเคลื่อนสู่การมีนํ้าในแม่น้ําพองที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างม่ันคง ส่งต่อลูกหลานและคนรุ่นต่อไปได้โดยตลอด 

ข้ันตอนหลักประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจถึงสถานะภาพของแหล่งน้ําจาก การติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ 

ประเด็นปัญหามลพิษทางน้ําในแม่น้ําพอง และสื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในทุกภาคส่วน การเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการคุณภาพนํ้าอย่างยั่งยืน ให้เกิดการระเบิด

จากข้างในของเครือข่ายสร้างแนวคิดและปฏิบัติการด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี เพื่อนําสู่การพัฒนา 



13 
 

แนวทางท่ีเหมาะสมร่วมกันด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและบทบาทของ

แต่ละภาคส่วนในการดําเนินการจําแนกได้ดังน้ี 

    1. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย 

        - ประชาชนในพื้นท่ี เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตรง เน่ืองจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้

น้ําทั้ง อุปโภค บริโภค การประกอบอาชีพ เช่น การประมง การเกษตรกรรม หรือแม้แต่การคมนาคมทางน้ํา อีกท้ัง

ชุมชนยังเป็นแหล่งระบายน้ําเสียทั้งจากครัวเรือน หรือจากการประกอบอาชีพ เช่น การเกษตรกรรม ซ่ึงสุดท้ายก็

เป็นรับผลกระทบเช่นกัน 

        - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก เนื่องจากมีหน้าที่ต้องคุ้มครอง 

ฟื้นฟู และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจาก

ธรรมชาติ การดูแลรักษาที่สาธารณะ การบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา ทางระบายนํ้า และการรักษาความเป็น

ระเบียบเรียบ ร้อย รวมถึงส่งเส ริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        - หน่วยงานภาครัฐ เป็นกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียรอง เนื่องจากเป็นหน่วยกําหนดนโยบาย 

สนับสนุนด้านวิชาการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อม และวางมาตรการการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

        - ภาคเอกชน เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตรงและรอง กรณีกลุ่มที่มีส่วนได้เสียโดยตรง จะเป็น

กลุ่มท่ีต้องใช้ทรัพยากรนํ้าในการผลิตผลิตภัณฑ์และเป็นผู้ระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ํา ซ่ึงหากไม่มีการจัดการท่ีดีย่อม

ส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม กรณีภาคเอกชนที่ไม่ได้ใช้หรือระบายของเสียลงสู่

แหล่งน้ําโดยตรง หากเกิดความเสื่อมโทรมหรือความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้ํารุนแรงย่อมส่งผลต่อบรรยากาศการ

ลงทุนหรือผู้เข้ามาใช้บริการสินค้าในทางอ้อม 

     2. บทบาทของแต่ละภาคส่วน ประกอบด้วย 

         - สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 มีบทบาทเป็น Key Actor เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลัก

ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลวิชาการโดยเฉพาะการติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ ประเด็นปัญหามลพิษทางน้ําในแม่นํ้า

พอง พัฒนาองค์ความรู้ สร้าง และเชื่อมโยงเครือข่ายการเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ําในแม่นํ้าพอง ตลอดจน

หน่วยเชื่อมประสาน ส่งเสริม และขยายผลให้เกิดการลดมลพิษของแหล่งกําเนิดต่างๆ เพื่อรักษาระดับความ

ความสามารถในการรองรับมลพิษ (Carrying Capacity) ในแม่นํ้าพอง และสร้างเจนตนารมณ์ร่วมในการรักษา

สิ่งแวดล้อมแม่น้ําพองระหว่างภาคีเครือข่ายให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

         - ประชาชนในพื้นที่  มีบทบาทเป็น Key Actor เน่ืองจากเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตรง 

จําเป็นต้องมีผู้นําที่สามารถสื่อสารทําความเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี เป็นหน่วยประสานงาน

ระหว่างภาครัฐ เอกชน ท้องถ่ิน เพื่อทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติการหรือดําเนินกิจกรรม
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ด้านการดูแล เฝ้าระวัง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึงสามารถจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับครัวเรือน

หรือชุชนได้ 

         - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีบทบาทเป็น Facilitator เนื่องจากมีหน้าที่และงบประมาณ

ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน สามารถสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ

ภาครัฐ และมีอํานาจในการควบคุมกํากับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.ที่เก่ียวข้อง จึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่

สามารถเชื่อมโยงชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 

         - ทรัพยากรกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มีบทบาทเป็น Partnership เป็นหน่วยงาน

ที่ต้องปฏิบัติงานด้านเครือข่ายตามนโยบายของรัฐ  การส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การสงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จึงเป็นหน่วยงานสําคัญในระดับจังหวัดที่

สามารถเชื่อมโยง ส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างใกล้ชิด

และต่อเนื่อง 

  - หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนได้แก่ อําเภอนํ้าพอง สถาบันการศึกษา 

อุตสาหกรรมจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ 

การผลิตเยื่อกระดาษ การผลิตไฟฟ้า การผลิตสุรา การผลิตน้ําตาล และการผลิตเอทานอล เข่ือนอุบลรัตน์ 

ประชาคมรักษ์ลุ่มน้ําพองมีบทบาทเป็น Network Managerเพื่อการบูรณากรความร่วมมือด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี ได้แก่ การควบคุมกํากับแหล่งกําเนิดมลพิษที่ เก่ียวข้อง การจัดการหรือลดของเสีย ณ 

แหล่งกําเนิด การสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่าย เป็นต้น 

 

 4.4 อธิบายเก่ียวกับการจัดกิจกรรม/เวที หรือการเผยแพร่ความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสร้าง

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ว่าเป็นอย่างไร   

1. การสัมมนาเพื่อขับเคล่ือนนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เม่ือวันที่ 

29 – 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานครฯ จัดโดยสํานักงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   สาํนักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 10 ได้นําเสนองานท่ีประสบผลสําเร็จ เร่ือง “การจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ําพองโดยการมีส่วนร่วม” เนื้อหากล่าวถึงแนวทางการจัดการคุณภาพน้าํในแม่นํ้าพองแบบมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนจากอดีตถึงปัจจุบัน  (เอกสารประกอบ 10) 

2. การประชุมวิชาการสาํนักงานสิ่งแวดล้อมภาค “คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพนํ้า คุณภาพ

ชีวิต” ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย วันท่ี 22-24 สิงหาคม 2560 
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  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้นําเสนองานวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการด้านบังคับใช้กฎหมาย 

การป้องปราม และรณรงค์ลดมลพิษ ณ แหล่งกําเนิด เพื่อการจัดการคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุ่มนํ้าชีตอนบน” เนื้อหาในส่วน

ของการป้องปราม และรณรงค์ลดมลพิษ ณ แหล่งกําเนิด นั้นได้ยกกรณีการใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้า

อัตโนมัติในแม่น้ําพอง สําหรับการแจ้งเตือนภัย การประเมินผลกระทบที่อาจเชื่อมโยงกับการดําเนินกิจกรรมของสถาน

ประกอบการในพื้นที่ และเสนอมาตรการการแก้ไขหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจักการสิ่งแวดล้อมระหว่างสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1-16 (เอกสารประกอบ 11) 

  2. การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการการจัดการคุณภาพนํ้าแม่น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น กับ การ

จัดการคุณภาพนํ้าแม่น้ํางึม ในประเทศลาว ในหัวข้อ “Water Quality Impact Mitigation and Strengthening 

Hydropower Cascade Dam Management for Nam Ngum River Basin, Lao PDR”(เอกสารประกอบ 12) 

      สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค่ี 10 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการคุณภาพน้ําแม่นํ้า

พองกับเจ้าหน้าที่ด้านส่ิงแวดล้อมและเจ้าหน้าที่เข่ือนนํ้างึม ประเทศลาว เพื่อเป็นแนวทางการจัดการคุณภาพนํ้า

แม่นํ้างึม ประเทศลาว ท่ีประสบปัญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมจากการสร้างเข่ือนน้ํางึม 

 5. อธิบายเก่ียวกับการนําหลักการ/องค์ความรู้/เทคนิคใหม่ๆ ท่ีเป็นนวัตกรรม หรือนําระบบดิจิทัล/

เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินโครงการ/ดําเนินงาน วา่เป็นอย่างไร 

 สถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติ เป็นเคร่ืองมือสําคัญอย่างหน่ึงท่ีสํามาใช้ในการดําเนินโครงการ เพื่อ การ

ติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย รวมถึงวิเคราะห์ประเด็นปัญหามลพิษทางน้ําในแม่น้ําพอง ในช่วงปี 2550-2560 มีการ

ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติในแม่น้ําพองท้ังหมด 6 สถานี โดยความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมมลพิษและ

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ประกอบด้วย สถานีบ้านโนนอินทร์แปลง ตําบลทุ่งโป่ง อําเภออุบลรัตน์ (กิโลเมตรที่ 10 

จากเข่ือนอุบลรัตน์)  สถานีปากบึงโจด ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง (กิโลเมตรที่ 22)    สถานีฝายหนองหวาย ตําบลนํ้า

พอง อําเภอน้ําพอง (กิโลเมตรที่ 35)   สถานีวัดเกาะเมตตา ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง (กิโลเมตรท่ี 45) สถานีท่าเม่า 

ตําบลม่วงหวาน อําเภอนํ้าพอง (กิโลเมตรที่ 50)  และสถานีห้วยซัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (กิโลเมตรที่ 100)  

     สถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติ เป็นสถานีท่ีตั้งอยู่ริมน้ํา ทํางานโดยปั้มนํ้าจากแหล่งน้ําเข้ามายังภายใน

สถานี และทําการตรวจสอบด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ ดัชนีท่ีตรวจวัดมี 4 ค่า คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

ค่าอุณหภูมิน้ํ า (Water Temperature) ค่าการนําไฟฟ้า (Electrical Conductivity) และค่าออกซิเจนละลาย 

(Dissolved Oxygen) หลังจากตรวจวัดแล้วจัดจะส่งข้อมูลการตรวจวัดไปเก็บไว้ยัง คอมพิวเตอร์สําหรับเก็บข้อมูล

ส่วนกลางของกรมควบคุมมลพิษและสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10 สถานี ท้ังนี้ได้ออกแบบให้สามารถทํางานได้

อย่างอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสถานีจะสุ่มเก็บตัวอย่างน้ําทุก 30 นาที  กรณีท่ีเกิดปัญหามลพิษทางน้ําหรือมีค่า

การตรวจวัดที่ผิดปกติตามที่กําหนดในโปรแกรมควบคุม สถานีจะส่งสัญญาณ ทั้งในรูปไฟเตือนท่ีตัวสถานี และส่ง

สัญญาณเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ไปยังหมายเลขท่ีระบุไว้ในคราวเดียวกัน 
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รูปแสดงลักษณะการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติและจุดท่ีตั้งสถานีในแม่น้ําพอง 

  การติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติในแม่นํ้าพองครอบคลุมพื้นที่ตลอดลํานํ้าทําให้สามารถ

ติดตามสถานการณ์ ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง สามารถคาดการณ์ และเตือนภัยด้านคุณภาพนํ้าได้ จึงเป็น

เครื่องมือสําคัญที่ใช้สําหรับการสื่อสารส่งต่อถึงภาคีเครือข่าย โดยผา่นทางกลุ่มไลน์“เตือนภัยแม่นํ้าพอง” และกลุ่ม

ไลน ์“ประชารัฐสิ่งแวดล้อม” ซ่ึงสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10 ตั้งข้ึนเพื่อสารสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี 

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากสถานี เช่น การทราบถึงค่าออกซิเจนละลายในแม่นํ้าพองระหว่างเข่ือนอุบลรัตน์ถึง

ฝายหนองหวายจะมีค่าต่าํที่อาจเป็นอันตรายต่อการดํารงชวีิตของสัตว์น้ํา 4 ช่วง 1) ช่วงการเปลี่ยนผา่นจากฤดู

หนาวไปสู่ฤดูร้อน 2) ช่วงต้นฝนหรือช่วงแรกที่นํ้าไหลเข้าเข่ือนปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง 3) ช่วงที่มีการปรับระดับ

หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการระบายน้าํในแม่นํ้าอย่างรวดเร็ว และ 4) ช่วงหลังน้ําหลาก ซ่ึงเป็นช่วงที่ต้องติดตาม

สถานการณ์และแจ้งเตือนภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการในพื้นที่ 

 

มิติที่ 3: การบรรลุความสําเร็จ 

 6. การสรุปบทเรียนความสําเร็จหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา (25 คะแนน) 

 6.1 อธิบายเก่ียวกับผลประโยชน์หรือความสําเร็จที่ได้รับในเชิงสังคม หรือเศรษฐกิจ ซ่ึงควรประกอบด้วย

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกท่ีมีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ โดยระบุผลสําเร็จหรือ

ประโยชน์ที่ได้รับท้ังที่เป็นเชิงปริมาณ และคุณภาพที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และปัญหา/อุปสรรค 

รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน ว่าเป็นอย่างไร 

     ความสําเร็จในการดําเนินโครงการ 

           1. ผลผลิตจากการดําเนินกิจกรรม 

      - ช่วงปี 2548 – 2554 มีคณะทํางานเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษทาง

นํ้าและสิ่งแวดล้อม ภาคประชาชน พื้นที่แม่นํ้าพอง จํานวน 8 เครือข่าย ประกอบด้วย พื้นที่ 

อบต.บ้านดง อบต.ทุ่งโป่ง ทต.กุดน้ําใส ทต.หนองตูม ทม.ศิลา อบต.โคกสี และ อบต.บึงเนียม 
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      - ช่วงปี 2555 – 2560 เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่

เพิ่มข้ึน 5 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายประชาคมรักษ์ลุ่มน้ําพอง สมาคมไทสิกขา ศูนย์การเรียน

ปรัชญาชีวิตวิ ถี เกษตร เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่ งแวดล้อมจั งหวัดขอนแก่น และ

คณะกรรมการเครือข่ายประชารัฐเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมแม่นํ้าพอง นอกจากนี้

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการด้านการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม หลายคณะ ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้ําชี คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําจังหวัด

ขอนแก่น คณะกรรมการประมงจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมโรงงานฟินิคซพัลพแอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) 

       - ช่วงปี 2550-2560 มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติในแม่น้ําพอง

ท้ังหมด 6 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ตลอดลําน้ําทําให้สามารถติดตามสถานการณ์ ทราบแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลง สามารถคาดการณ์ และเตือนภัยด้านคุณภาพน้ําได้ 

      - ช่ วงปี  2558 – 2560 มีสถานประกอบการร่วมลดมลพิษทางน้ํ า ณ 

แหล่งกําเนิด รวม 30 ราย สามารถลดปริมาณนํ้าทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมได้ ไม่ต่ํากว่า 16,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ ท่ีได้รับรางวัลการลด

มลพิษ ณ แหล่งกําเนิด ในปี 2558 จํานวน 1 ราย สามารถเพิ่มสมาชิกเกษตรอินทรีย์ข้ึนอีกถึง 

100 รายในปี 2560 

                    2. ผลลัพธ์จากการดําเนินกิจกรรม 

              2.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพนํ้าในแม่น้ําพองบริเวณท้ายกลุ่มสถาน

ประกอบการน้ําตาล สุรา ล้างกรวดทราย และฟาร์มสุกร มีแนวโน้มที่ดีข้ึนในปี 2560 – 2561 

โดยเฉพาะช่วงฤดูหีบอ้อย ไม่พบสภาวะที่ผิดปกติฉุกเฉินท่ีเป็นอันตรายต่อสัตว์นํ้าในแม่น้ําพอง อีก

ท้ังปลาในวังปลาท้ายวัดเกาะเมตตาสามารถกลับอาศัยอยู่ได้ตามปกติ ดังแสดงในภาพเปรียบเทียบ

กับความผิดปกติของค่าออกซิเจนละลายที่ลดต่ําลงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2556 

 
กราฟแสดงคุณภาพนํ้าปริมาณออกซิเจนละลายบริเวณสถานีท่าเม่า เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

มาตรฐานไม่ควรน้อยกว่า 4.0 มก./ล. 
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กราฟแสดงคุณภาพน้ําปริมาณออกซิเจนละลายบริเวณสถานีท่าเม่า เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2560 

 

 
รูปแสดงคุณภาพนํ้าปริมาณออกซิเจนละลายที่ลดลงต่ําผิดปกติบริเวณสถานีท่าเม่า  

เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2556 

 

              2.2 เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแม่น้ํา

พองผ่านกิจกรรมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจําปี 2560 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้าง

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อม และในปี 2561 หลาย

ภาคส่วนร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแม่น้ํา ณ วัดอุทุมพร ตําบลท่า

มะเดื่อ อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ผ่านกิจกรรมปั่นรักนํ้าพอง ซ่ึงประกอบด้วย  

               - ภาคีเครือข่ายหน่วยรัฐ ได้แก่ อําเภอน้ําพอง โครงการส่งน้ําและ

บํารุงรักษาหนองหวาย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สถานีตํารวจภูธรนํ้าพอง 

สถานีตํารวจภูธรเข่ือนอุบลรัตน์ โรงพยาบาลนํ้าพอง เทศบาลตําบลกุดน้ําใส เทศบาลตําบลนํ้าพอง 

มาตรฐานไม่ควรน้อยกว่า 4.0 มก./ล. 

มาตรฐานไม่ควรน้อยกว่า 4.0 มก./ล. 
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เทศบาลตําบลลําน้ําพอง เทศบาลตําบลม่วงหวาน องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม เทศบาล

เมืองศิลา 

               - ภาคีเครือข่ายสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนลําน้ําพอง โรงเรียนบ้านท่า

มะเดื่อ 

               - ภาคีเครือข่ายรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟา้พลังนํ้าภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (เข่ือนอุบลรัตน์) โรงไฟฟา้น้าํพอง 

               - ภาคีเครือข่ายเอกชน  ได้แก่ ศูนย์ คํ้าคูณ อ.อุบลรัตน์ บริษัท ฟิ

นิคซพัลพแอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) บริษัท พานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 

จํากัด บริษัทแก่นขวัญ จํากัด และบริษัท เค.เอส.แอลกรีนอินโนเวชั่น จํากัด (มหาชน) 

       - ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ สมาคมไทสิกขา ชุมชนบ้านท่า

มะเดื่อหมู่ 7,8 ชุมชนในพื้นท่ีตําบลท่ากระเสริม ประชาคมรักษ์ลุ่มนํ้าพอง และเครือข่ายประชารัฐ

เฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

รูปแสดงกิจกรรมปั่นรักนํ้าพอง และการประกาศเจตนารมณ์การกรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแม่นํ้าพอง 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 
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     ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

     - การดาํเนินการท่ีมีความต่อเน่ืองท้ังด้านวิชาการและการสร้างความร่วมมือของภาคี

เครือข่าย 

    - หน่วยงานภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน มีความตระหนัก

และเห็นความสําคัญในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

    - ประชาชนในพื้นท่ีให้ความร่วมมือและให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมการดําเนิน

กิจกรรมกับภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย 

    ปัญหาอุปสรรค 

    - การขยายตัวของชุมชน ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม ที่ รวดเร็วส่งผลต่อ

ความสามารถในการรองรับมลสารต่างๆ ของแหล่งนํ้าและสิ่งแวดล้อม กระทบต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เทคนิค 

วิธีการการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งอยู่อย่างต่อเน่ือง 

   6.2 จัดทําตัวแบบ (Model) ที่เกิดจากการประมวล/สังเคราะห์การดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 

ออกมาเป็นภาพหรือแผนภาพ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของทิศทาง/เป้าหมาย และกลไก/

วิธีการ/กระบวนการดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน รวมท้ังผลสําเร็จที่ได้รับ และปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความสําเร็จ 
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7. ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องในบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (10 

คะแนน) 

  ����  ไม่ม ี

  �  มี  (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

� จํานวนตัวอยา่งประชากรที่สํารวจ   จาํนวน   31   ตัวอย่าง 

� แบบสํารวจที่ใช้ในการสาํรวจความพึงพอใจ จํานวน   31  ชุด 

� ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 93.2  (4.7 คะแนน)  

 

 
     X = ค่าคะแนนความพึงพอใจ   n = จํานวนประชากร 

 
  หมายเหตุ วัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขามาม ี

                                      สว่นร่วมในการบริหารราชการ หรือมีบทบาททํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

 

 

 

 

                    ข้าพเจา้ขอรับรองว่า  ข้อความท่ีระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน 

                    ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อมูลหรือเอกสารที่ผิดจากความจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ใน

การรับการประเมินเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 

2561 และข้าพเจ้ายอมรับการตัดสินของคณะกรรมการว่าถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

 

 

       ลงชื่อ....................................................................... 

             (......................................................................) 

                                                                         ตําแหน่ง.................................................................. 

              วันที่............../................./............... 


