
การอบรมหลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร 

สรุปผลกระบวนการกลุ่มที่ 2 ของหลักสูตร SEA ขั้นสูง ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ได้ดังนี้ 

1. วิทยากรประชุมกลุ่ม   
1.1 วิทยากรหลัก คือ นายจักกริช ธรรมศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผล

ดังปรากฏตามรูปที่ 1 

 
1.2 ผู้ช่วยวิทยากร คือ นางสาวพรวิภา คลังสิน หัวหน้าโครงการ (บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด)  

2. วัตถุประสงค์ของกระบวนการกลุ่ม 

 2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน และวิธีการของกระบวนการ SEA ตามแนวทาง SEA  

 2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดท า SEA โดยเฉพาะเรียนรู้และเข้าใจการใช้เทคนิค 
วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ของ SEA รวมถึงการบูรณาการกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานประกอบการจัดท า 
SEA  

 2.3 เพ่ือพัฒนาก าหนดขอบเขตงาน TOR การติดตามประเมินผล การก ากับการศึกษา SEA เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ ตามหลักการและประสิทธิภาพการจัดท า SEA ที่ดี  

 2.4 เพ่ือเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  



3. รูปแบบแบบความเชื่อมโยง SEA กับการจัดท าแผนหรือแผนงาน  ในกระบวนการกลุ่มที่ 2 เลือก
รูปแบบที่ 3 คือ SEA ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงาน แบบบูรณาการ (Integrated model) ดัง
ปรากฏตามรูปที่ 2 

รูปที่ 2 แสดงแบบความเชื่อมโยง SEA กับการจัดท าแผนหรือแผนงาน 

 
ที่มา : แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ฉบับเดือนมกราคม 2563  

4. ขั้นตอนการจัดท า SEA และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการกลุ่ม พร้อมค าอธิบายรายละเอียดในแต่ละวัน
ของการฝึกอบรม สรุปได้ ดังนี้  

4.1 กิจกรรมกลุ่มวันที่  1 (วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะลักษณะและรูปแบบของแผนที่เชื่อมโยงกับการท า SEA ทั้งในระดับแผน 
เป้าหมายของแผน กรอบและข้ันตอนการบูรณาการ ความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ รวมถึงลักษณะรูปแบบและจุด
การเชื่อมต่อ 

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  สิ่งท่ีคาดหวังจากการอบรม 

   (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรจะถามถึงความคาดหวังจาก
การอบรมโดยการแจกบัตรค าให้ผู้เข้าร่วมอบรมแสดลงความคิดเห็น ดังปรากฏตามรูปที่ 3 

  



รูปที่ 3 แสดงความคาดหวังจากกลุ่ม 3 

 
   (๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้  คือ วิทยากรได้รับทราบความ

ต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสามารถน าไปปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
สนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป 

 2.2)  การวิเคราะห์องค์ประกอบของแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ าชี 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เขียนองค์ประกอบของแผนว่ามีอะไรบ้าง ดังปรากฏตามรูปที่ 4 

รูปที่ 4 แสดงองค์ประกอบของแผนจากผู้เข้าร่วมอบรม 

 



 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ วิทยากรได้รับทราบความเข้าใจของผู้เข้าอบรมต่อแผนเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาการอบรมให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมอบรม 

4.2 กิจกรรมกลุ่มวันที่  2 (วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม การระบุผู้มีส่วนได้เสีย การก าหนดระดับของผู้มีส่วนได้เสีย การจัดล าดับความส าคัญ
ของผู้มีส่วนได้เสีย การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร รวมถึงล าดับขั้นของการมีส่วนร่วม ตลอดจน
ประสบการณ์และปัญหาการด าเนินงาน SEA ในต่างประเทศ และการก าหนดขอบเขตการศึกษา ซึ่งได้ระบุ
รายละเอียดของการวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การระบุขอบเขตเชิงพ้ืนที่และ
ระยะเวลา การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์  

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การระบปุัญหา ศักยภาพ ประเด็นอ่อนไหว  

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์การระบุปัญหา ศักยภาพ ประเด็นอ่อนไหวในพื้นที่ลุ่มน้ าชี โดยใช้เครื่องมือ PESTEL ประกอบด้วย ปัจจัย 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย ดังปรากฏตามรูปที่ 5 

  



รูปที่ 5 แสดงการระบุปัญหา ศักยภาพ ประเด็นอ่อนไหวในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี โดยใช้เครื่องมือ PESTEL 

 

 (๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึง
ปัญหา ศักยภาพ ประเด็นอ่อนไหวในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี 

 2.2)  การระบสุาเหตุของปัญหา (identity symptoms issues) 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เรียงล าดับประเด็นต่างๆ โดยเริ่มจาก อาการ สาเหตุขั้นต้น สาเหตุขั้นกลาง สาเหตุขั้นต้น และสาเหตุรากของ
ปัญหา โดยใช้เทคนิค Root cause analysis โดยได้ประเด็นปัญหา 4 ประเด็น คือ การบริหารจัดการภาครัฐ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้าน IT และการท่องเที่ยว ดังปรากฏตามรูปที่ 6 

  



รูปที่ 6 สาเหตุรากของปัญหา (Root cause analysis) 

 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเครื่องมือจากการวิเคราะห์รากของปัญหา และได้สกัดประเด็นที่แท้จริงออกมา  

 2.3)  การวิเคราะห์ประเด็น 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้เข้า
รับการฝึกอบรมน าประเด็นส าคัญ (Critical Issue) มาเปรียบเทียบกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามรูปที่ 7  



รูปที่ 7 แสดง ประเด็นส าคัญเทียบกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจเพ่ือศึกษาดูว่าประเด็นส าคัญที่สกัดออกมาได้สอดคล้องกับความยั่งยืนและมีกฎหมายรองรับหรือไม่ 

 2.5)  การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ร่วมกับแผนงานที่เกี่ยวข้อง 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ร่วมกับแผนที่เกี่ยวข้องเพ่ือดูความเป็นไปได้ของประเด็นยุทธศาสตร์ว่าจะสามารถ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางใด ดังปรากฏตามรูปที่ 8 

  



รูปที่ 8 แสดงการวิเคราะห์ค่าเป้าหมาย 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและ

สามารถวิเคราะห์ประเด็นส าคัญเทียบกับแผนงานที่เก่ียวข้อง 

2.4)  การวิเคราะห์ค่าเป้าหมาย 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์ประเด็นส าคัญทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งให้ใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ  ดัง
ปรากฏตามรูปที่ 9  

  



รูปที่ 9 แสดงการวิเคราะห์ค่าเป้าหมาย 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ประเด็นส าคัญเทียบกับค่าเป้าหมาย และเป็นการศึกษาการครอบคลุมในระดับ
ของแผน (Area) 

  



 2.5) การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกระบวนการมีส่วนร่วมของการจัดท า SEA   

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบุ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดจากประเด็นได้มีการวิเคราะห์ไว้ แล้วน ามาระบุหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน ดังปรากฏตามรูปที ่10 

รูปที่ 10 การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 4.3 กิจกรรมกลุ่มวันที่  3 (วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การก าหนดขอบเขตการศึกษา โดยเฉพาะการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด การประเมินข้อมูลฐาน การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น 
การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร รวมทั้งการจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต ตลอดจน
ประสบการณ์และปัญหาในการจัดท า SEA ในต่างประเทศ 

  



2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาลุ่มน้ าชี  

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ต้องการความตัดสินใจ (Critical Decision Factors :CDFs) ประกอบด้วย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และแผนที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามรูปที่ 11 

รูปที่ 11 วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ต้องการความตัดสินใจ (Critical Decision Factors :CDFs) 

   

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถสกัดปัจจัยที่ส าคัญได้จริง  

 2.2)  การก าหนดขอบเขตเป้าหมายของประเด็น 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรได้แยกประเด็นตาม CDF 
ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนา ICT และด้านการท่องเที่ยว โดยน ารากของ
ปัญหามาระบุขอบเขตและวิเคราะห์ความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ว่าเกี่ยวข้องในมิติเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม อย่างไร ดังปรากฏตามรูปที่ 12 

  



รูปที่ 12 แสดงการก าหนดขอบเขตเป้าหมายของประเด็น 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
และสามารถน าปัญหาและประเด็นมาก าหนดขอบเขตได้อย่างแท้จริง 

 2.3)  การก าหนดวัตถุประสงค์และการประเมินเกณฑ์ 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม คิด
วัตถุประสงค์และจัดท าเกณฑ์การประเมิน โดยน าเกณฑ์ที่ได้จากการก าหนดขอบเขตมาหาตัวชี้วัด เพ่ือเน้นย้ าว่า 
CDF จะสามารถถูกประเมินได้ ดังปรากฏตามรูปที่ 13 

  



รูปที่ 13 แสดงการก าหนดวัตถุประสงค์และการประเมินเกณฑ์ 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์ เกณฑ์และตัวชี้วัดได้ 

2.4)  การวิเคราะห์กลยุทธ์ 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม คิด
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคามในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis และน าประเด็นที่ได้จาก SWOT 
Analysis มาวิเคราะห์แนวทางการด าเนินกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWNS Matrix ดังปรากฏตามรูปที่ 14 

รูปที่ 14 แสดงการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดย SWOT Analysis และ TOWNS Matrix 

  

 (๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ประเด็น CDF โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis 
และ TOWNS Matrix 

 2.5)  การจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมน า
กลยุทธ์จากการวิเคราะห์ TOWNS Matrix  มาจัดล าดับความส าคัญจากผลกระทบ (สูงไปต่ า) และความยากการ
น าไปด าเนินการณ์ ตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ของ CDF ดังปรากฏตามรูปที่ 15  



รูปที่ 15 แสดงการจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถ
จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์และเรียนรู้เทคนิค (Prioritize Quadrant) 

 4.4 กิจกรรมกลุ่มวันที่  4 (วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การก าหนดขอบเขตการศึกษา โดยเฉพาะการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด การประเมินข้อมูลฐาน การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น 
รวมถึงทางเลือกการพัฒนา ขั้นตอนและการประเมินทางเลือก 

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การก าหนดและประเ มินยุทธศาสตร์ทางเลือก (Identification of 
Strategic Options and Strategic Options Assessment ) 

    (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน า
กลยุทธ์ที่ได้เรียงล าดับความส าคัญ (1-3) มาก าหนดนโยบายและคิดค าอธิบายประเด็นยุทธศาสตร์  และท าการ
ประเมินยุทธศาสตร์ทางเลือกว่าสามารถด าเนินการตามเกณฑ์ได้หรือไม่ หากยุทธศาสตร์ทางเลือกนั้นมีแนวโน้มที่
จะไปยับยั้งนโยบาย ให้ท าการเปลี่ยนเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจะท าให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งวิธีนี้
ปกติจะท าโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังปรากฏตามรูปที่ 15 

  



รูปที่ 15 การก าหนดและประเมินยุทธศาสตร์ทางเลือก (Identification of Strategic Options and 
Strategic Options Assessment ) 

 
 (๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถประเมินประเมินยุทธศาสตร์ทางเลือกได้ 

 2.2)  การประเมินเกณฑ์ 

 (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประเมินเกณฑ์โดยวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง โดยการประเมินมาตรการในการใช้ประโยชน์จากโอกาส 
มาตรการลดความเสี่ยง และมาตรการเพื่อความยั่งยืน ดังปรากฏตามรูปที่ 16 

รูปที่ 16 แสดงการประเมินเกณฑ์ 

 
 

 (๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เกณฑ์ตามโอกาส ความเสี่ยง เพ่ือหามาตรการลดความเสี่ยง และมาตรการเพ่ือ
ความยั่งยืน 

 2.3)  การก าหนดทางเลือกการพัฒนา 

 (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรไดใ้ห้ผู้เข้าอบรมน า ประเด็น
ยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นมาจัดท าทางเลือกโดยให้ครอบคลุมมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และตั้งชื่อ
ทางเลือกการพัฒนา ดังปรากฏตามรูปที่ 17  



รปูที่ 17 แสดงการก าหนดทางเลือกการพัฒนา 

 
 (๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์การก าหนดทางเลือกการพัฒนา 

 2.4)  การประเมินทางเลือก 

 (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมประเมิน
ทางเลือกโดยการน าเกณฑ์ที่ได้ประเมินมาแบ่งตามมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับ
เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 40) เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่ที่เป็นลุ่มน้ าชี เกณฑ์ด้านสังคม (ร้อยละ 30) เกณฑ์
ด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 30) โดยหารเฉลี่ย แต่ละเกณฑ์ตามร้อยละ และให้ผู้เข้าอบรมแสดงบทบาทสมมุติ และ
ให้คะแนน พร้อมทั้งคูณคะแนนกลับและคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่ ดังปรากฏตามรูปที่ 18 

  



รูปที่ 18 แสดงการประเมินทางเลือก 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถให้คะแนนทางเลือกได้ 

 4.5 กิจกรรมกลุ่มวันที่  5 (วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก ประเภทและ
ลักษณะของทางเลือก ทางเลือกที่เหมาะสม และการประเมินทางเลือก รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือในการจัดท า 
SEA เช่น (1) Scenario Analysis (2) Network Analysis (3) Cumulative Impact Assessment รวมถึงการ
ประเมินทางเลือกโดยค่าคะแนน เป็นต้น 

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การน า SEA ไปสู่การท าแผน วิทยากรได้สอนวิธีการเชื่อมโยง SEA กับแผน ดัง
ปรากฏตามรูปที่ 18 

  



รูปที่ 18 การน า SEA ไปสู่การท าแผน 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถน า SEA ไปสู่การท าแผนได ้ 

2.2)  การจัดท าร่างแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ าชี วิทยากรได้สอนการจัดท า
แผนการสื่อสารในแต่ละขั้นตอนของ SEA โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดท า SEA แล้วเขียนลงในบัตรค าวงกลม และน าไปติดบนกระดาน ในขณะเดียวกันผู้ช่วยวิทยากร
ได้เขียนบัตรค าบนวงกลมสีเขียวเข้มถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้น หลังจากนั้นวิทยากรได้อธิบายสรุปถึง
การจัดท าแผนการสื่อสาร ซึ่งผลผลิตของกิจกรรมนี้ของกลุ่มที่ 3 ดังปรากฎตามรูปที่ 28 

รูปที่ 28 แสดงการจัดท าแผนการสื่อสาร 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น า SEA 
ไปท าแผนได้จริง  



สรุปขั้นตอนของ SEA และเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมได้ดังนี้  

วัน ขั้นตอน SEA เครื่องมือที่ใช้ 

27 ต.ค. 63 การก าหนดขอบเขต  

 Problem Frame Work Analysis PESTEL 

 Root Cause Analysis Root Cause Analysis 

 Environmental Sustainable Relevant 
Analysis 

 

28 ต.ค. 63 Strategic Reference Framework Analysis  

 Governance Framework Analysis  

 CDF Assessment  

29 ต.ค. 63 Baseline Analysis  (SWOT) 

 Strategic Option  (TOWN Matric + Prioritize 
Quadrant) 

 การก าหนดขอบเขต Strategic Option  

 การประเมิน Strategic Option Assessment  

 ประเมินโอกาสในการพัฒนาและความยั่งยืน  

 การประเมินความเสี่ยงในการพัฒนามาตรการ
และความยั่งยืน 

 

 การประเมินทางเลือกการพัฒนา  

30 ต.ค. 63 การเชื่อมโยงแผน  

 


