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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

(Executive Summary) 

1 ความเปนมาของโครงการ 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนหนวยงานหลักในการพัฒนา 

และขับเคลื่อน SEA ใหเกิดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม ซึ่งที่ผานมา สศช. ไดพัฒนาและขับเคลื่อนระบบ SEA  

ของประเทศไทยในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการเรงสรางความรูความเขาใจดาน SEA การผลักดันให SEA นําไป

ประยุกตใชในกระบวนการจัดทําแผนของหนวยงาน ไปจนถึงการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของประเทศไทยขึ้น โดยไดดําเนินงานตอเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 2563 นี้ ซึ่ง สศช.  

ไดดําเนินการโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) เพ่ือสืบตอความมุงหมายของ 

การพัฒนาและขับเคลื่อน SEA ของประเทศตอไป ทั้งนี้ ในการดําเนินการระหวางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  

ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักของโครงการ คือ  

1) เพ่ือเสริมสรางศักยภาพผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดทําแผน 

ในระดับตาง ๆ ใหมีความรูความเขาใจ SEA ที่ถูกตอง และสามารถนําไปใชในกระบวนการวางแผนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ พรอมทั้งพัฒนาผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการใหมีสมรรถนะเชิงเทคนิค และสามารถจัดทํา SEA 

ไดอยางถูกตอง เหมาะสม ผานการจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA เฉพาะกลุม และการประชุมสัมมนา  

2) เพ่ือพัฒนาองคความรูดาน SEA และระบบขอมูลสําคัญสําหรับการจัดทํา SEA ในรูปแบบนําเสนอ

อยางเปนระบบ งายตอการเขาถึงและสืบคน รวมทั้งการจัดทํา SEA ในพ้ืนท่ีนํารอง เพ่ือใชเปนขอมูล

ประกอบการจัดทํา SEA ของหนวยงานที่เก่ียวของ  

3) เพื่อติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดทํา SEA ของหนวยงานตาง ๆ ที่ดําเนินการเมื่อ พ.ศ. 

2562 ตลอดจนวิเคราะหปญหา อุปสรรค รวมทั้งเสนอผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา SEA ดังกลาว 

เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบ SEA ของประเทศตอไป 

4) เพ่ือปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA Guideline) ของประเทศ 

ใหมีความเหมาะสมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน SEA ของไทย  

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน สศช. จึงไดกําหนดกิจกรรมดําเนินการภายใตโครงการนี้ไว 

ประกอบดวย (1) ทบทวนการศึกษา องคความรู และการขับเคลื่อนงานที่เก่ียวของ (2) จัดทําหลักสูตร และ

ฝกอบรมทางวิชาการข้ันสูงดาน SEA (3) จัดทําระบบขอมูลสําคัญดาน SEA (4) ติดตามและประเมินผล 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (5) การประเมินผลโครงการ SEA ที่ดําเนินการเมื่อ  

พ.ศ. 2562 (6) ทบทวนกรณีศึกษาเปรียบเทียบ การขับเคลื่อน SEA ประเทศเวียดนาม และ (7) จัดทํา

ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อน SEA และปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
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2 กรอบแนวคิดการดําเนินงาน 

กรอบแนวคิดการดําเนินงานไดกําหนดใหสอดคลองและครอบคลุมตามขอบเขตการศึกษา TOR โดยแยก

ออกเปนรายกิจกรรม ตามขอบเขตและวิธีการศึกษา (TOR ขอ 5) (รูปท่ี 2-1)  

 

รูปท่ี 2-1 กรอบแนวคิดการดําเนินงานของโครงการ 
 

3 ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรมสามารถสรุปไดดังตอไปนี ้

3.1 การจัดฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA 

1) วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมศักยภาพผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดทําแผน 

ในระดับตาง ๆ รวมถึงพัฒนาผูทรงคณุวุฒิและนักวิชาการ ดาน SEA เพ่ือใหสามารถจัดทํา SEA ไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม และนําไปใชในกระบวนการวางแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2) วิธีการดําเนินงาน 

จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA โดยพัฒนาตอยอดจากหลักสูตร 

การฝกอบรมเดิมที่ใชดําเนินงานมาเมื่อ พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนหลักสูตรเพื่อสรางความรูความเขาใจในเบื้องตน

เก่ียวกับ SEA กับกลุมเปาหมายทั่วประเทศ โดยพัฒนาหลักสูตรใหมเีนื้อหาทางเทคนิค วิชาการ มากขึ้น มุงเนน
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ผลการนําไปประยุกตใชกับกระบวนการจัดทําแผนอยางมีประสิทธิภาพ สามารถกําหนดนโยบายและทิศ

ทางการขับเคลื่อน SEA ของหนวยงานผูจัดทําแผนได โดยมีกลุมเปาหมายหลัก คือ ผูบริหารระดับกลางและ

ระดับสูงของหนวยงาน นอกจากนี้ ยังนําผลลัพธจากกิจกรรมสนับสนุนภายใตโครงการ คือ การประชุมกลุม

ยอยระดมความคิดเห็น จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี 1 เรื่องการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมทางวิชาการข้ันสูง

ดาน SEA (22 กันยายน พ.ศ. 2563) และครั้งที่ 2 เรื่องการประเมินผลการฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA  

ทั่วประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2562 (24 กันยายน พ.ศ. 2563) มาประกอบการพัฒนาหลักสูตรดวย โดยหลักสูตร 

ที่จัดทําขึ้นแบงออกเปน 2 ระดับตามกลุมเปาหมาย คือ หลักสูตรการฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA 

สําหรับผูบริหารระดับกลาง และหลักสูตรการฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA สําหรับผูบริหารระดับสูง 

จัดฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA สําหรับผูบริหารระดับกลาง โดยมีกลุมเปาหมายคือ

ผูบริหารระดับกลางของหนวยงานที่มีบทบาทภารกิจในการจัดทําแผนระดับตาง ๆ จํานวน 2 ครั้ง ระยะเวลา 

ครั้งละ 5 วัน ในรูปแบบการฝกอบรมพรอมฝกปฏิบัติจริงผานกรณีศึกษา (Case – Study Onsite) 

จัดฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA สําหรับผูบริหารระดับสูง โดยมีกลุมเปาหมายคือ

ผูบริหารระดับสูงที่มีอํานาจตัดสินใจของหนวยงานมีบทบาทภารกิจในการจัดทําแผนระดับตาง ๆ จํานวน  

1 ครั้ง ระยะเวลา 4 วัน ในรูปแบบการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณรวมกันระหวางผูเขารวมอบรม 

และผูทรงคุณวุฒิในประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติจากตางประเทศ ดวยรูปแบบการจัดการ

ฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Online) 

3) ผลสัมฤทธิ์ 

(1) การฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA สําหรับผูบริหารระดับกลาง  

(1.1) สรุปผลการฝกอบรม 

ดําเนินงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหวางท่ี 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีผูเขารับ 

การอบรมจํานวน 41 ทาน โดยมีผูเขารับการอบรมเดิมที่เขารวมเมื่อ พ.ศ. 2562 เขารวมการฝกอบรมในครั้งนี้ 

จํานวน 9 ทาน ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 16-18 และ 22 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 มีผูเขารับการอบรมจํานวน 54 ทาน 

โดยมีผูอบรมเดิมที่เขารวมเมื่อ พ.ศ. 2562 เขารวมการฝกอบรมในครั้งนี้ จํานวน 11 ทาน บรรยากาศ 

การฝกอบรมดังรูปท่ี 3-1  

ผลลัพธหลังการฝกอบรม พบวา ผูเขารับการอบรมไดรับความรูเพิ่มมากข้ึน 

ในทุกหัวขอของหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 90 และไดถอดบทเรียนจากการฝกอบรมในการใชรูปแบบ

เครื่องมือ และเทคนิค วิธีการที่วิทยากรใชในการฝกอบรมขั้นตอนกระบวนการ SEA ที่หลากหลาย และสรุป

รายละเอียดขั้นตอนการสอน เพ่ือใชในการปรับปรุงการสอนตอไป  
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(1.2) ขอคนพบที่สําคัญ 

ขอคนพบที่สําคัญจากการจัดฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับกลาง พบวา แนวทาง 

ในการจัดทํา SEA แตละบริบท (ประเภทของแผน) จะมีความแตกตางกันออกไป แมวาในการฝกอบรมนี้จะยึด

หลักการดําเนินงานตามแนวทาง SEA (ในขั้นตอนหลัก) แตเนื่องจากบริบทของกรณีศึกษาที่แตกตางกันไป 

ในแตละกลุม สงผลใหมีรายละเอียดการดําเนินงานในขั้นตอนยอยท่ีอาจแตกตางกันไป การพิจารณานําเทคนิค 

วิธีการ มาประยุกตใชมีความแตกตางกัน แตสามารถจัดทํา SEA ออกมาและนําไปบูรณาการเขาสูการจัดทํา

แผนไดอยางสมบูรณ แสดงใหเห็นถึงความยืดหยุนของเทคนิค วิธีการที่ใชในการจัดทํา SEA ในแตละขั้นตอน 

ที่สามารถปรับประยุกตใชไดตามความเหมาะสม ไมตายตัว ขึ้นอยูกับบริบทของการศกึษาตาง ๆ  

(2) การฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA สําหรับผูบริหารระดับสูง 

(2.1) สรุปผลการฝกอบรม 

ดําเนินงาน 1 ครั้ง ระยะเวลา 4 วัน ระหวางวันที่ 14-16 และ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

มีผูบริหารระดับสูง ระดับหัวหนาสวนราชการ อธิบดี รองอธิบดี ผู อํานวยการกอง และผูทรงคุณวุฒิ  

จากหนวยงานจัดทําแผนเขารวม จํานวน 18 ทาน (รูปท่ี 3-1) ซึ่งในการอบรมไดเปดโอกาสใหผูบริหารระดับสูง

ไดแสดงทัศนะตอ SEA จากการเรียนรูรวมกัน และเนื้อหาเปนการสรางแรงบันดาลใจใหตระหนักถึง

ความสําคัญของ SEA และรวมกันขับเคลื่อนการใช SEA ของประเทศ ผูบริหารระดับสูงสุดของหนวยงาน 

ไดพิจารณากลาวสุนทรพจนแสดงวิสัยทัศนของหนวยงานในการนํา SEA ไปพิจารณาดําเนินงาน และได

วิเคราะหใหขอเสนอแนะตอการขับเคลื่อน SEA ดวย นอกจากนี้ เนื้อหาของการเรียนรูที่สําคัญจากการเสวนา

แลกเปลี่ยนและการบรรยายของผูทรงคุณวุฒิตางประเทศ ไดนําไปประกอบเปนขอเสนอแนะการปรับปรุง

แนวทาง SEA และการขับเคลื่อน SEA ตอไป 

(2.2) ขอคนพบที่สําคัญ 

ขอคนพบที่สําคัญจากการจัดฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูง พบวา ตามที่

ผูบริหารระดับสูงสุดของหนวยงานไดพิจารณากลาวสุนทรพจนแสดงวิสัยทัศนของหนวยงานในการนํา SEA  

ไปพิจารณาดําเนินงาน ซึ่งไดแสดงถึงมุมมองขอดีและขอเสียตอการจัดทํา SEA คือ เล็งเห็นถึงความสําคัญ 

ที่ SEA จะเปนสวนชวยสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียในการจัดทําแผน สรางใหเกิดการเรียนรู

รวมกันระหวางผูจัดทํา SEA ผูจัดทําแผน และผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของ เพ่ือพิจารณาประโยชนและสราง

เปาหมายในการพัฒนารวมกัน อีกทั้งยังชวยใหเกิดการบูรณาการระหวางภาคสวนระหวางหนวยงานที่แตกตาง

สาขาใหเกิดการดําเนินงานรวมกันได ซึ่งจะเปนทิศทางใหมของการจัดทําแผนพัฒนาของประเทศ อยางไร 

ก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่จําเปนตองสรางความเขาใจรวมกันทั้งในเรื่องของ ความชัดเจนในการนํา SEA  

ไปประยุกตใช ประเภทและระดับของแผนที่จําเปนจะตองจัดทํา SEA การสรางองคความรูท่ีถูกตองดาน SEA 

ไปจนถึงการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนของผูบริหารหนวยงานตาง ๆ ที่จะเปนสวนผลักดันสําคัญใหนําไปสูการปฏิบัติ

ไดอยางถูกตอง อีกทั้ง ยังระบุถึงขอจํากัดหรืออุปสรรคสําคัญที่มีผลตอการขับเคลื่อน SEA ไดแก ขอจํากัด 
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ดานงบประมาณที่ใชสนับสนุนดาน SEA บุคลากร ผูเชี่ยวชาญในการจัดทํา SEA ไปจนถึงแนวทางการจัดทํา 

SEA ของประเทศไทยท่ีจะเปนแนวทางหลักใหผูที่สนใจจัดทํานําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป  

ขอคนพบนี้จะนําไปสูการปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยตอไป 

  
บรรยากาศการฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA หลักสูตรสําหรับผูบริหารระดับกลาง ครั้งท่ี 1 

  
บรรยากาศการฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA หลักสูตรสําหรับผูบริหารระดับกลาง ครั้งท่ี 2 

  
บรรยากาศการฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA หลักสูตรสําหรับผูบริหารระดับสูง 

รูปท่ี 3-1 บรรยากาศการฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA หลักสูตรสําหรับผูบริหารระดับกลาง 

และผูบริหารระดับสูง 

 

3.2 การจัดทําระบบขอมูลสําคัญดาน SEA  

1) วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาองคความรูดาน SEA และระบบขอมูลสําคัญสําหรับการจัดทํา SEA ในรูปแบบ

นําเสนออยางเปนระบบ งายตอการเขาถึงและสืบคน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา SEA ของหนวยงาน

ที่เก่ียวของ 
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2) วิธีการดําเนินงาน 

จัดทําระบบขอมูลสําคัญที่สนับสนุนการจัดทํา SEA เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพร SEA  

ให กับภาคสวนที่ เ ก่ียวของ รวมทั้งใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา SEA ให กับหนวยงานที่ เ ก่ียวของ  

ดวยการพัฒนาเว็บไซตเฉพาะดาน SEA และเชื่อมโยงกับระบบฐานของ สศช. โดยการทบทวนระบบขอมูล 

ที่เก่ียวของ พัฒนาและออกแบบระบบขอมูล SEA ไปจนถึงการฝกอบรมเพ่ือถายทอดองคความรูในการจัดทํา

ระบบขอมูลสําคัญและการออกแบบแบนเนอร (Banner) และไอคอน (Icon) เบื้องตนใหกับเจาหนาที่ 

ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถจัดการระบบไดตอไป ซึ่งสามารถเขาไดที่ https://www.sea.nesdc.go.th หรือ 

เขาผานทาง https://www.nesdc.go.th ประกอบดวย  

3) ผลสัมฤทธิ์ 

(1) การออกแบบระบบขอมูล SEA 

ดําเนินการออกแบบและจัดทําระบบการกําหนดสิทธิ เพ่ือจํากัดสิทธิการเขาใชงานโดย

สามารถแบงการเขาใชงานออกเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

(1.1) ระดับผูใชงานท่ัวไป สําหรับเขาถึงขอมูลและสืบคนขอมูลสําคัญสนับสนุน 

การจัดทํา SEA 

ออกแบบหนาจอหลักสําหรับผูใชงานทั่วไป ใหรองรับการเขาผาน Browser ไดทั้ง 

Desktop Site บนอุปกรณคอมพิวเตอร PC, Notebook และสามารถเขาผานอุปกรณเคลื่อนที่ ไดในรูปแบบ 

Responsive Site ระดับผูดูแลระบบ สําหรับจัดการขอมูลและสืบคนขอมูลสําคัญสนับสนุนการจัดทํา SEA  

(รูปท่ี 3-2) 

(1.2) ระดับผูดูแลระบบ สําหรับจัดการขอมูลและสืบคนขอมูลสําคัญสนับสนุน 

การจัดทํา SEA 

การออกแบบหนาจอหลักสําหรับผูดูแลระบบ ออกแบบใหรองรับการเขาผาน 

Browser ไดทั้ง Desktop Site บนอุปกรณคอมพิวเตอร PC, Notebook และสามารถเขาผานอุปกรณ

เคลื่อนที่ได ในรูปแบบ Responsive Site โดยมีการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ  

(รูปท่ี 3-2) 
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หนาจอสาํหรับระดับผูใชงานทั่วไป หนาจอสาํหรับผูดูแลระบบขอมูล 

รูปที่ 3-2 ระบบขอมูลโครงการขบัเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 
 

(2) การฝกอบรมเพื่อถายทอดองคความรูในการจัดทําระบบขอมูลสําคัญและการออกแบบ 

แบนเนอร (Banner) และไอคอน (Icon) เบื้องตน 

(2.1) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชและการบริหารจัดการขอมูลในระบบ

ขอมูล SEA และการจัดการขอมูลโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว  

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สรุปผลการฝกอบรม 

ดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 โดยมี

เจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการดูแลระบบขอมูล ดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 

ของ สศช. เขารวมอบรม จํานวน 18 ราย ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดความเขาใจดานระบบขอมูล SEA ดังนี้ 

ผูเขารวมอบรมตอบคําถามผิดซ้ําทั้งแบบทดสอบกอนการฝกอบรม 2 อันดับแรก ประกอบดวย ขอที่ 1 ผูใชงาน

ระบบขอมูล SEA สามารถเขาถึงระบบขอมูลไดจากเว็บไซตใดตอไปนี้ พบวา ตอบผิดชวงแบบทดสอบ 

กอนการอบรม รอยละ 25.0 และตอบผิดชวงแบบทดสอบหลังการอบรม รอยละ 13.3 และขอที่ 2 โครงสราง

และรายละเอียดของระบบขอมูลประกอบไปดวยก่ีเมนูหลัก พบวาตอบผิดชวงแบบทดสอบกอนการอบรม  

รอยละ 56.3 และตอบผิดชวงแบบทดสอบหลังการอบรม รอยละ 6.7 

(2.2) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล 

Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญ และการออกแบบแบนเนอรและไอคอนเบื้องตน 

สรุปผลการฝกอบรม 

ดําเนินการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมี

เจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการดูแลระบบขอมูล ดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
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ของ สศช. เขารวมอบรม จํานวน 14 ราย ทั้งนี ้สามารถสรุปรายละเอียดความพึงพอใจตอหลักสูตรการอบรมฯ 

ดังนี้ ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจมากในภาพรวมของการฝกอบรม รอยละ 66.7 มีความพึงพอใจปานกลาง  

รอยละ 33.3 โดยเนื้อหาการนําเสนอสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประชุม รอยละ 77.8 และความชัดเจน

ของขอมูลที่นําเสนอในครั้งนี้ จํานวน รอยละ 77.8 

3.3 การจัดทําพื้นที่นํารองโครงการติดตามและประเมินผล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว  

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1) วัตถุประสงค 

- เพ่ือจัดทํารายงานการกําหนดขอบเขต สําหรับการจัดทํา SEA ในระยะที่ 1 สําหรับการพัฒนา

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพ่ือใหไดมาซึ่งวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด การประเมินขอมูลฐาน ทางเลือกการพัฒนาเบ้ืองตน แผนการมีสวนรวมและการสื่อสาร  

และนําไปสูการจัดทํารายงานการกําหนดขอบเขต เพ่ือนําไปใชตอยอดในการจัดทํา SEA ในระยะที่ 2 ตอไป 

- เพ่ือประยุกตใชแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (ฉบับเดือนมกราคม  

พ.ศ. 2563) ของ สศช. สําหรับการพัฒนาเชิงพ้ืนที ่

- เพ่ือติดตามและประเมินผลความกาวหนาในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

เพ่ือใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนในระยะตอไป 

2) วิธีการ 

การศึกษาไดพิจารณาเลือกพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวเปนพ้ืนที่สาธิตการเรียนรู 

ผานโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจําป

งบประมาณ 2563 เพ่ือติดตามและประเมินความกาวหนาของผลการดําเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ของจังหวัดสระแกว พรอมทั้งจัดทํากระบวนการ SEA ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว จนถึงข้ันตอน

การรายงานการกําหนดขอบเขตของ SEA เพ่ือมุงหาทิศทางการพัฒนาที่สําคัญในอนาคตท่ีเหมาะสมตอไปของ

เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว  

การศึกษาในพื้นที่นํารองมีกิจกรรมตาง ๆ ตามขั้นตอนกระบวนการ SEA ตั้งแตการวิเคราะห

ทบทวนแผนและขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของ การระบุขอบเขตเชิงพ้ืนที่และระยะเวลา การวิเคราะหปญหาและ

สาเหตุ/ แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา การกําหนดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตร การกําหนดวัตถุประสงค

เพ่ือความยั่งยืนและตัวชี้วัด การประเมินขอมูลฐาน การกําหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องตน การจัดทําแผน 

การมีสวนรวมและการสื่อสาร และจัดทําผลผลิตสุดทายเปนรายงานการกําหนดขอบเขต โดยมีกิจกรรม

สนับสนุนที่ดําเนินการภายใตโครงการนี้ คือ การประชุมกลุมยอยกับผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่ศึกษาจังหวัด

สระแกวที่หลากหลาย ประกอบดวย การเก็บขอมูลกับหนวยงานที่เก่ียวของ จํานวน 1 ครั้ง (7 - 9 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563) และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็น 1 ครั้ง (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)  

และการประชุมแบบออนไลนเพื่อรับฟงความคิดเห็น 1 ครั้งโดยแบงเปน 7 ครั้งยอย (14 - 20 กรกฎาคม  
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พ.ศ. 2564) ซึ่งในทุกกิจกรรมมีเจาหนาที่ของ สศช. รวมศึกษาเรียนรูกับที่ปรึกษาในการจัดทําการกําหนด

ขอบเขตนี้ดวย  

3) ผลสัมฤทธิ์ 

การดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีนํารองไดสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีผลผลิตคือ รายงาน 

การกําหนดขอบเขต ซึ่งไดระบุทิศทางการพัฒนาที่สําคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ พรอมท้ังเสนอทางเลือก 

การพัฒนาเบื้องตนที่จะชวยขับเคลื่อนใหการพัฒนาสามารถบรรลุสูวิสัยทัศนที่ตั้งไว ซึ่งเปนผลที่ไดจาก

การศกึษานี้ประกอบดวย 

วิสัยทัศน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวเปนประตูเชื่อมโยงสูความมั่งคั่งบนฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร 1. การเพ่ิมมูลคาเกษตรแปรรูปเพ่ือดึงดูดการลงทุน 

2. การจัดการขยะอยางถูกสุขลักษณะเพียงพอ 

3. การพัฒนาระบบการศึกษาและเสริมสรางทักษะฝมือแรงงานรองรับการพัฒนา 

SEZ สระแกว 

ทางเลือกการพัฒนา

เบื้องตน 

ทางเลือกที่ 1: การพัฒนา SEZ แบบปกติ (Business as Usual: BAU) 

ทางเลือกที่ 2: การพัฒนา SEZ แบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

ทางเลือกที่ 3: การพัฒนา SEZ แบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) - เศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) - เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรือ BCG 

Model 

 

อยางไรก็ตาม ยังมีความจําเปนตองทบทวนผลการศึกษาที่สําคัญ เชน ประเด็นยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน และทางเลือกเบื้องตน เปนตน กอนนําไปใชตอยอดในการพัฒนาและประเมินทางเลือก และกําหนด

มาตรการเพ่ือความยั่งยืนของกระบวนการ SEA ในโครงการตอเนื่องระยะตอไป ทั้งนี้ บทเรียนที่ไดจาก 

การเรียนรูในกิจกรรมนี้ไดสงเสริมศักยภาพของบุคลากรของ สศช. ในการรวมศึกษาและนําไปสูขอเสนอแนะ

การขับเคลื่อนดานบุคลากรและองคความรูดวย 

3.4 การประเมินผลโครงการ SEA ที่ดําเนินการเม่ือ พ.ศ. 2562 

1) วัตถุประสงค 

เพ่ือติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดทํา SEA ของหนวยงานตาง ๆ ที่ดําเนินการในป  

พ.ศ. 2562 ตลอดจนวิเคราะหปญหา อุปสรรค รวมทั้งเสนอผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา SEA  

เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบ SEA ของประเทศตอไป 
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2) วิธีการ 

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานศึกษา SEA เปนการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิผล 

ของการนํา SEA ไปใช โดยเฉพาะการนําขั้นตอนกระบวนการตามแนวทาง SEA (พ.ศ. 2563) ซึ่งไดเลือก

การศึกษา SEA ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานจัดทําแผน เมื่อ พ.ศ. 2562 จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย  

(1) โครงการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) ดาน 

การใชประโยชนที่ดินของ สผ. (2) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพ้ืนที่ลุมน้ําชี  

(3) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพ้ืนที่ลุมน้ําสะแกกรัง (4) โครงการศึกษา 

เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบุรี – บางปะกง และ 

(5) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพื้นที่ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก ของ สทนช. โดย

ไดนําวิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพ คือ CIPP Model ตามแนวทาง OECD มาประยุกตใช เนื่องจากม ี

การประเมินทั้ง บริบท (Context) ทรัพยากรนําเขา (Input) กระบวนการดําเนินงาน (Process) และผลลัพธ 

(Product) รายละเอียดดังรูปท่ี 3-3  

 
ที่มา: ที่ปรึกษา (2564) 

รูปท่ี 3-3 เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลโครงการ SEA 

 

นอกจากกรอบแนวคิด CIPP Model ดังกลาวขางตนแลว ในการประเมินผลที่ปรึกษาได

รวบรวมขอมูลจากการทบทวนและวิเคราะหรายงานฉบับตาง ๆ ของทั้ง 5 โครงการ พรอมทั้งดําเนินการ

จัดเก็บขอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In - Depth Interview) และการสัมภาษณกลุม (Group 

Interview) กับหนวยงาน เจาหนาท่ี ไปจนถึงผูที่มีสวนเก่ียวของหลักสําคัญในการจัดทํา SEA ของทั้ง 5 

โครงการ เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหประเมินผลตามกรอบแนวคิดที่ไดกําหนดไว ซึ่งภายหลังจากการ

รวบรวมขอมูลดานตาง ๆ เรียบรอยแลว ในการวิเคราะหขอมูล ที่ปรึกษาไดเลือกใชเทคนิคกรอบการวิเคราะห

ขอมูล (Framework Analysis) เนื่องจากมีความเหมาะสมในการศึกษาในสาขาที่เก่ียวของกับดานสังคมศาสตร 
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นโยบายสาธารณะ ตลอดจน การวิจัยนโยบายประยุกต (Applied Policy Research) เพ่ือใหไดผลลัพธที่มี

ความครอบคลุม และครบถวนสมบูรณที่สุด 

3) ผลสัมฤทธิ์ 

จากกรอบแนวคิดที่ใชในการประเมินผล ที่ปรึกษาไดใชวิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพที่มุงให

ความสําคัญกับปรากฏการณที่เกิดขึ้น (Phenomenon) มากกวาการอธิบายถึงจํานวนหรือความเปนตัวแทน 

(Representative) โดยอาศัยเทคนิคกรอบการวิ เคราะหขอมูล (Framework Analysis) เปนเทคนิคหลัก 

ในการวิเคราะห ภายใตกรอบการประเมิน CIPP ประกอบกับการนําแนวทางการประเมินผลขององคการเพ่ือ 

ความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ทําใหสามารถสรุปผลการประเมินไดดังนี ้

(1) ดานบริบทโครงการ  

พิจารณาใน 2 ประเด็นหลัก คือ (1) อํานาจตามกฎหมายในการจัดทําแผน และขับเคลื่อน

แผนสูการปฏิบัติ และ (2) การกําหนดวัตถุประสงคหรือความริเริ่มในการจัดทํา SEA สามารถสรุปไดวา  

- สทนช. และ สผ. มีอํานาจตามกฎหมายที่เก่ียวของในการวางแผนและการขับเคลื่อน  

เพ่ือนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

- โครงการ SEA ทั้ง 5 โครงการ ยังกําหนดวัตถุประสงคในระดับกระบวนการและระดับ

ผลผลิต กลาวไดวา ยังไมสอดคลองกับหลักการระบุวัตถุประสงคของ SEA ตามหลักการ SEA ที่ดีที่มุงเนน 

การระบุวัตถุประสงคในระดับยุทธศาสตร (ผลลัพธและผลกระทบ) หรือภาพอนาคตที่พึงปรารถนาระยะยาว  

(2) ดานปจจัยนําเขา  

ที่ปรึกษาพิจารณาประเมินจากความครอบคลุมของผูเชี่ยวชาญ 4 กลุมหลักที่เปน

แกนกลางในกระบวนการจัดทํา SEA สรุปไดวา 

(2.1) โครงการ SEA ที่รับผิดชอบโดย สทนช. ทั้ง 4 โครงการ สรุปไดวา 

- กลุมผูเชี่ยวชาญกระบวนการจัดทํา SEA พบวาทั้ง 4 โครงการใชตําแหนง 

“ผูชํานาญการดานสิ่งแวดลอม” ทีม่ีความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในการจัดทํา EIA แตขาดความแมนยํา 

ในกระบวนการจัดทํา SEA มาเปน “ผูเชี่ยวชาญดาน SEA” ซึ่งทําใหเกิดการจัดทํา “SEA” ที่มีลักษณะเดียวกับ 

การจัดทํา “EIA” ดังนั้น โครงการควรจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการจัดทํา SEA  

มากํากับกระบวนการ SEA แทน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนระหวางกระบวนการจัดทํา SEA และ EIA 

- กลุมผูเชี่ยวชาญกระบวนการวางแผน ทั้ง 4 โครงการยังขาดผูเชี่ยวชาญ 

ในกระบวนการจัดทําแผนเพื่อทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบในกระบวนการจัดทําแผนอยางแทจริง ท่ีลงลึกไปถึง

ระดับแผนงานมากกวาเพียงการวิเคราะหความสอดคลองของแนวทางการพัฒนาของลุมน้ํากับแผนตาง ๆ ที่อยู

เหนือขึ้นไปหรือแผนที่เก่ียวของ  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานสรุปสําหรบัผูบริหาร (Executive Summary Report) 
 

 
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 12 

 

- กลุมผูเชี่ยวชาญกระบวนการมีสวนรวม แตละโครงการที่กําหนดผูเชี่ยวชาญ 

ดานการมีสวนรวมเพียงคนเดียว ซึ่งในขอเท็จจริงอาจไมเพียงพอที่จะสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมที่มี

คุณภาพสําหรับการจัดทํา SEA ที่มีคณุภาพได  

- ทีมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน/ รายสาขา ท้ัง 4 โครงการมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน/  

รายสาขาเปนจํานวนมาก ซึ่งมีลักษณะเดียวกับการกําหนดโครงสรางผูเชี่ยวชาญสําหรับ EIA และการศึกษา 

ความเหมาะสม (Feasibility Study) ที่มีความเขมแข็งในดานขอมูลเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนขอมูลเชิงประจักษ

มาก แตอาจเปนจุดเสี่ยงของการวิเคราะหขอมูลที่มีลักษณะของการทํานายแนวโนม มีความเปนพลวัตรสูง  

การวิเคราะหเชิงบูรณาการ และการตีความ วิเคราะหขอมูลจากการมีสวนรวม ซึ่งเปนกลไกของการจัดทํา SEA 

และการจัดทําแผน  

(2.2) โครงการ SEA ที่รับผิดชอบโดย สผ. สรุปไดวา 

- กลุมผูเชี่ยวชาญกระบวนการจัดทํา SEA โครงการนี้ไดกําหนด “ผูเชี่ยวชาญ

ดาน SEA” จํานวน 2 ทาน แตพบวายังมีขอจํากัดเก่ียวกับความเชี่ยวชาญดานกระบวนการจัดทํา SEA และ

ความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการวางแผน ซึ่งสงผลกระทบทําใหการจัดทํา SEA ของโครงการนี้ตอง

จัดหาผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณและมีความแมนยําเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํา SEA เพิ่มเติมในระยะเวลา

ตอมา และกลายเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการนี้สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามวัตถุประสงคของ สผ. 

- กลุมผู เชี่ยวชาญกระบวนการวางแผน โครงการนี้ไมไดกําหนดตําแหนง

ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนเอาไว ทําใหเปนจุดออนในการกําหนดวิธีการและกระบวนการในการจัดทํา SEA 

วาจะจัดทํา SEA ตามตัวแบบ Strategy Based หรือ EIA Based รวมทั้งผลผลิตที่ไดจาก SEA จะเปนทางเลือก

ในระดับใด  

- กลุมผูเชี่ยวชาญกระบวนการมีสวนรวม สภาพปญหาของทีมผูเชี่ยวชาญดาน 

การมีสวนรวมของโครงการ SEA ที่รับผิดชอบโดย สผ. มีลักษณะคลายคลึงกับโครงการที่รับผิดชอบโดย สทนช.  

- ทีมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน/ รายสาขา โครงการนี้มีการวางตัวผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

ไดคอนขางครอบคลุมมิติที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดิน โดยไมไดกําหนดผูเชี่ยวชาญที่ลงลึกในเชิงเทคนิค 

มากจนเกินไป  

(3) ดานกระบวนการ  

(3.1) การนําเสนอขอมูลและคุณภาพของขอมูล ผลการประเมินสรุปไดวา ยังอยูในระดับ

ที่ตองปรับปรุงเนื่องจากทั้ง 5 โครงการดังกลาว ยังนําเสนอขอมูลที่ไมมีความเขมแข็งทั้งในดานความเพียงพอ

และคุณภาพทั้งสําหรับการสรุปและตัดสินใจในกระบวนการวิเคราะหและประเมินในการจัดทํา SEA  

(3.2) การประสานความรวมมือและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ผลการประเมิน

สรุปไดวา สามารถปรับปรุงเชิงคุณภาพใหดีขึ้นไดอีก กลาวคอื โครงการภายใต สทนช. ทั้ง 4 โครงการ มีคณะ/ 
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คณะทํางานจัดทํา SEA และคณะวางแผนที่มีการบูรณาการทํางานรวมกันเปนอยางดี สวนโครงการของ สผ. 

พบวายังไมมีการบูรณาการรวมกันระหวางคณะจัดทํา SEA และคณะ/ คณะทํางานวางแผนในระดับที่สามารถ

ยอมรับไดตามมาตรฐานการจัดทํา SEA ที่ดี สวนในดานการมีสวนรวมนั้น พบวาทั้ง 5 โครงการควรม ี

การปรับปรุงในเชิงคุณภาพ ทั้งในมิติการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การสื่อสาร และการแปลความหมาย 

รวมท้ังพบวาทุกโครงการมีความพยายามที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหกลุมประชาสังคมและกลุมประชาชน 

ที่มีความเปราะบางเขามามีสวนรวมในกระบวนการปรึกษาหารือในระดับที่สามารถยอมรับได 

(3.3) การจัดทํา SEA ตามมาตรฐานทางวิชาการท่ีเกี่ยวของและสอดคลองกับ 

การเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม ผลการประเมินสามารถสรุปไดวา ในภาพรวมสมควรตองปรับปรุงใหดีขึ้น  

ทั้งในเรื่องของการกําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการจัดทํา SEA การวิเคราะห 

ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นสําคัญกับนโยบายหรือแผนที่เก่ียวของ การพัฒนาทางเลือกใหมีความเหมาะสม 

การระบุยุทธศาสตรท่ีชัดเจนเพ่ือประกอบการประเมินทางเลือก การเลือกวิธีการประเมินทางเลือกที่เหมาะสม 

ไปจนถึงการจัดทําแผนการประเมินผล 

(4) ดานผลลัพธ 

การประเมินผลลัพธมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของ SEA ซึ่งมีประเด็นสําคัญ 

คือ การนํา SEA ไปใชประโยชนในกระบวนการจัดทําแผน เปนประเด็นที่ตองแกไขเรงดวนที่สุด เนื่องจาก

พบวา ทั้ง 5 โครงการไมไดมีการนําขอคนพบจาก SEA ไปใชประโยชนในการวางแผน ไมสอดคลองกับ

วัตถุประสงคความยั่งยืนของ SEA ที่จัดทํา และการออกแบบแผนงาน/ โครงการ เปนการรวบรวมแผน/

โครงการที่หนวยงานเจาของภารกิจ อยางไรก็ตาม ทั้ง 5 โครงการ ยังไมสามารถประเมินผลกระทบท่ีเกิดจาก

แผนการพัฒนานี้ได 

3.5 การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA Guideline) 

1) วัตถุประสงค 

- เพ่ือปรับปรุงใหแนวทาง SEA มีเนื้อหาเหมาะสมเปนแนวทางทั่วไป (General Guideline) 

และสามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกภาคสวน มีองคประกอบของเนื้อหาท่ีเขาใจไดงายขึ้น ลดทอน

รายละเอียดของบางข้ันตอนยอย มีความยืดหยุนมากขึ้นในการนําไปใช  

- เพ่ิมเติมความชัดเจนของเนื้อหาบางประเด็นที่ยังไมละเอียดเพียงพอ เพื่อแกไขปญหาและ

อุปสรรคในการนําขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานไปประยุกตใช จากประสบการณการนําแนวทาง SEA  

(ฉบับ พ.ศ. 2563) ไปใชจริงของหนวยงานตาง ๆ และตอบขอสงสัยของการใชแนวทาง SEA ใหมีประสิทธิภาพ 

- มุงเนนการสรางความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานของ 

การจัดทําแผนการพัฒนาและการจัดทํา SEA ที่สนับสนุนและสงผลลัพธเชื่อมโยงกัน 
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2) วิธีการ 

แนวทาง SEA ฉบับนี้ไดปรับปรุงจาก แนวทาง SEA ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ที่ไดมี 

การเผยแพรและมีผูที่สนใจนําไปปฏิบัติแลว แตยังคงพบวามีความไมชัดเจนในบางประเด็น จึงไดพิจารณา

ปรับปรุงแนวทาง SEA ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยจัดใหมีกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาส

ใหภาคสวนที่เก่ียวของไดเสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการนําไปปรับปรุงแนวทาง SEA  

ทั้งกิจกรรมการประชุมสัมมนาและระดมความคิดเห็น การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 และ 

ครั้งที่ 2 ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางการอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA นอกจากนี้  

ยังนําขอคนพบจากการทบทวนวรรณกรรม การประเมินผลโครงการ SEA ที่ดําเนินการเมื่อ พ.ศ. 2562 และ

จากการทบทวนองคความรูเก่ียวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผนวกรวมกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ที่ไดรับ สังเคราะหเปนประเด็นสําคัญที่เชื่อมโยงและนําไปสูการปรับปรุงแนวทาง SEA เปนฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 

3) ผลสัมฤทธิ์ 

จากขอคนพบสําคัญและขอคิดเห็นขอเสนอแนะ ที่ปรึกษาไดสังเคราะหและนํามาสูการปรับปรุง

แนวทาง SEA ซึ่งสรุปสาระสําคัญของการปรับปรุงไดดังนี ้

- ใหเปนแนวทางทั่วไป (General Guideline) สามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกภาคสวน  

สวนในรายละเอียดอาจพัฒนาเปนคูมือรายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่เฉพาะตอไปในอนาคต 

- มีความชัดเจนของนิยาม คําอภิธานศัพท คําสําคัญในแนวทาง SEA 

- มีองคประกอบของเนื้อหาที่เขาใจไดงายขึ้น มีความยืดหยุน และมีประสิทธิภาพใน 

การนําไปใชมากขึ้น 

- ขั้นตอนการจัดทํา SEA ที่จะเชื่อมโยงเขาสูกระบวนการจัดทําแผนใหชัดเจน 

- ลดรายละเอียดและขั้นตอนยอยที่ซับซอนและมากเกินไป ใหนําไปปฏิบัติไดงายข้ึน  

- อธิบายการดําเนินงานในบางข้ันตอนท่ีอาจสับสน ไมสามารถนําไปศึกษาไดงาย  

- เพ่ิมขยายรายละเอียดการดําเนินงานกระบวนการมีสวนรวม  

โดยสรุปโครงสรางและรายละเอียดการปรับปรุงแนวทาง SEA ไดดังตารางที่ 3-1 
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ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงการปรับปรุงโครงสรางแนวทาง SEA 

โครงสราง รายละเอียดท่ีปรับปรุง 

บทท่ี 1 บทนํา 

1.1 ความหมายของการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร 

 คงช่ือเดิม “การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร”  

 ปรับปรุงนิยามใหมเปน “กระบวนการประเมินอยางเปนระบบ 

เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการวางแผน อันนําไปสูการ

พัฒนาที่ยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและการบูรณาการ 

ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม” 

1.2 พัฒนาการของระบบและแนวทาง SEA 

ของประเทศไทย 

เพ่ิมเติม “พัฒนาการของระบบ SEA ของประเทศไทย” โดยเนนพัฒนาการ 

ที่เกิดข้ึนระหวาง พ.ศ. 2562 - 2564 ซึ่งเปนระยะเวลาที่มีการขับเคลื่อน 

SEA อยางเขมขน 

1.3 วัตถุประสงค เนื้อหาคงเดิม 

1.4 กลุมเปาหมาย เนื้อหาคงเดิม 

1.5 โครงสรางของแนวทาง SEA ปรับปรุงใหสอดคลองกับโครงสรางใหม 

1.6 ขอแนะนําการใชแนวทาง SEA ปรับปรุงใหสอดคลองกับโครงสรางใหม 

บทท่ี 2 ความเขาใจพื้นฐาน 

2.1 ความสําคัญของ SEA ตอการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน 

เพิ่มเติมหัวขอข้ึนมาใหมเพื่อเนนใหเห็นเจตจํานงของ SEA ที่เช่ือมโยงกับ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SEA for SDGs) 

2.2 ลักษณะและรูปแบบของ SEA  เนื้อหาคงเดิม 

2.3 หลักการ SEA ที่ดีตอการจัดทําแผน เนื้อหาคงเดิม 

2.4 ประโยชนของกระบวนการ SEA ตอการ

จัดทําแผน 

ปรับปรุงหัวขอเปน “ประโยชนของกระบวนการ SEA ตอการจัดทําแผน” 

เพื่อใหผูใชเขาใจวาการจัดทําแผนที่มีประสิทธิภาพและบรรลุการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนนั้น สามารถนํา SEA ไปสนับสนุนได 

2.5 ประเภทของแผนท่ีใชกระบวนการ SEA เนื้อหาคงเดิม 

2 . 6  แ น ว คิ ด แ ล ะ รู ป แ บ บ ข อ ง  SEA  

ในการวางแผน 

ปรับปรุ งการอธิบายเสริมแนวคิด เ รื่ องรูปแบบที่ มี ความแตกตา ง 

อยางตอเน่ืองกันจากรูปแบบที่เนนแนวคิดบนพ้ืนฐานของการพิจารณา

เชิ งกลยุทธ  (Strategy - Based SEA) ไปยังแนวคิดบนพ้ืนฐานของ 

การพิจารณาผลกระทบของแผน (Impact - Based SEA) 

2.7 สรุปสาระสําคัญของบท ปรับปรุงสรุปใจความสําคัญของบทใหมใหสอดคลองกับเนื้อหาที่ไดปรับปรุง  

ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการนําเครื่องมือ SEA ไปใชในการจัดทําแผน 

และความสําคัญของการจัดทําแผนที่เนนการมีสวนรวม เพ่ือใหแผน

สนองตอบผูมีสวนไดเสียไดอยางแทจริง รวมถึงมุงเนนสรางความเขาใจวา

กระบวนการ SEA ไมไดแยกสวนกับการจัดทําแผน แตเปนเครื่องมือ 

ในการสนับสนุนการจัดทําแผนอยางรอบดาน รอบครอบและใชผลของ

กระบวนการ SEA ในการกําหนดแผนใหเหมาะสมตอไปได 
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ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงการปรับปรุงโครงสรางแนวทาง SEA (ตอ) 

โครงสราง รายละเอียดท่ีปรับปรุง 

บทท่ี 3 ขั้นตอนและกระบวนการ SEA กับการจัดทําแผน 

3.1 ข้ันตอนกระบวนการ SEA กับการจัดทําแผน เปนบทที่มีการปรับปรุงสาระสําคัญมากท่ีสุดทั้งบริบทโครงสราง รูปแบบ 

การอธิบาย ไปจนถึงรายละเอียดเน้ือหาเชิงเทคนิคบางสวน โดยเฉพาะ 

การเนนการอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการ SEA กับขั้นตอน

การจัดทําแผน เพ่ือใหเขาใจวาท้ังการจัดทําแผนและการจัดทํา SEA นั้น

เปนกระบวนการที่ไมแยกจากกัน มีความเชื่อมโยงสงผลลัพธของแตละ

กระบวนการซึ่งกันและกัน สามารถพิจารณาบูรณาการการจัดทํา SEA  

เขาไปในขั้นตอนเดิมของการจัดทําแผนไดตามความเหมาะสมเช่ือมโยง 

ไปท่ีผลลัพธหรือองคประกอบหลักของกระบวนการจัดทําแผนประกอบดวย  

(1) ทิศทางและเปาหมายของแผน (2) ยุทธศาสตรของแผน และ (3) 

แนวทางและมาตรการการดําเนินงานของแผน ซึ่งในบทนี้ไดเขียนอธิบาย

ตามลักษณะความเช่ือมโยงขององคประกอบหลักของแผนกับกระบวนการ 

SEA ดังรูปที่ 3-4  

1) การกลั่นกรองแผนที่ตองจัดทํา SEA 

2) การกําหนดทิศทางและเปาหมายของแผน 

3) การกําหนดยุทธศาสตรของแผน 

4) การกํ าหนดแนวทางและมาตรการ

ดําเนินงานของแผน 

5) การจัดทํารายงานการศึกษา SEA 

6) การกําหนดแผนที่บูรณาการกับ SEA 

7) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ของแผนและ SEA 

3.2 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

3.3 สรุปสาระสําคัญของบท 

บทท่ี 4 กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา SEA และการจัดทําแผน 

4.1 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียของแผนและ 

SEA 

แยกเรื่องการมีสวนรวมออกเปนบทใหม เพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญ และ

ผนวกรวมประเด็นที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมทั้งหมดตั้งแตการวิเคราะห 

ผูมีสวนไดเสียไปจนถึงการจัดทําแผนการมีสวนรวมและการสื่อสาร รวมเขา

ดวยกันภายใตบทใหมนี้ พรอมทั้งปรับปรุงเนื้อหาบางสวนใหมีความเขาใจ 

ที่งายขึ้น เชน การจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย การจัดทํา

แผนการมีสวนรวมและการสื่อสาร เปนตน 

1) วัตถุประสงคของการวิเคราะหผูมี 

สวนไดเสีย 

2) การกําหนดระดับของผูมีสวนไดเสีย 

4.2 การจั ดทํ าแผนการมี ส วนร วมและ 

การสื่อสาร 

4.3 เทคนิคและวิธีการมีสวนรวม เพ่ิมเติมหัวขอขึ้นมาใหม พรอมยกตัวอยางเทคนิควิธกีารมีสวนรวมที่นิยมใช

พรอมท้ังระบุขอดี ขอควรระมัดระวังของแตละเทคนิควธิกีาร 

4.4 ขอควรพิจารณาการมีสวนรวมที่ดี ปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการเลือก

เทคนิคการมีสวนรวมที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พรอมเพิ่มเติม 

หัวขอใหมเรื่องการเลือกใชสื่อที่มีประสิทธิภาพ 
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* การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย คือ กระบวนการท่ีควรดําเนินการสอดแทรกตลอดทั้งกระบวนการจัดทํา SEA 

รูปท่ี 3-4 กระบวนการจัดทําแผนและกระบวนการ SEA 

 

3.6 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อน SEA  

1) วัตถุประสงค 

เพ่ือมุงพัฒนากลไกการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยใหประสบความสําเร็จ มีความกาวหนา 

นําไปสูความคาดหวังสูงสุดของการขับเคลื่อน SEA เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 

2) วิธีการ 

แนวทางการพัฒนากลไกการขับเคลื่อน SEA ไดนําขอคนพบจากกิจกรรมที่ดําเนินงานมาตลอด

ระยะเวลาโครงการ ทั้งจากการทบทวนวรรณกรรม การอบรมการประเมินผลโครงการ SEA ที่ดําเนินการในป  

พ.ศ. 2562 จากการทบทวนองคความรูเกี่ยวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขอคนพบจากการแลกเปลี่ยน 
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ความคิดเห็นกันระหวางการอบรมทางวิชาการข้ันสูงดาน SEA รวมถึงนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ  

ที่ไดจากกิจกรรมสนับสนุนโครงการ (การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และ 

การประชุมสัมมนา) มาพิจารณาประกอบรวมกับผลจากการดําเนินงานขับเคลื่อน SEA ของสํานักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในชวง พ.ศ. 2561 – 2563 เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนากลไก 

การขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยตอไปทั้งในลักษณะการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัต ิ

3) ผลสัมฤทธิ์ 

จากการวิเคราะหแนวทางการพัฒนากลไกการขับเคลื่อน SEA ขอคนพบและผลการวิเคราะห

ตาง ๆ ชี้ เห็นถึงแนวทางในการขับเคลื่อนงาน SEA ตอไปในอนาคตโดยแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก  

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ประกอบดวย ประเด็นดานองคกร ที่ถือเปนประเด็นสําคัญและมีความจําเปน

เรงดวนที่ควรเริ่มดําเนินงานในทันที และการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติ ประกอบดวย ประเด็นดานองคความรู 

บุคลากร การเพิ่มประสิทธิผลในการจัดทํา SEA และงบประมาณ โดยตองมีหนวยงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

สนับสนุนการขับเคลื่อนรวมกัน เพ่ือสนับสนุนใหการนํา SEA ไปประยุกตใชนั้นมีคุณภาพ ถูกตอง และนําไปสู 

การปฏิบัติไดจริง โดยสรุปแนวทางการขับเคลื่อนที่สําคัญในแตละประเด็นไดดงัน้ี 

(1) ดานองคกร  

แนวทางการขับเคลื่อนดานองคกรมีองคประกอบยอย ไดแก 

หนวยงานหลัก โดยควรสนับสนุนให สศช. เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน SEA 

เนื่องจากความพรอมทั้งดานบริบท ภารกิจ โครงสรางองคกร และระดับชั้นขององคกรที่ เหมาะสม 

เปนหนวยงานหลัก 

โครงสรางองคกรภาครัฐ โดยควรปรับปรุงขอจํากัดโครงสรางองคกรภาครัฐ ดวยการ

ยกระดับโครงสรางองคกรสูงสุดในการขับเคลื่อน เปนคณะกรรมการระดับชาติ และกําหนดองคกรยอยภายใต

คณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเปนหนวยงานใหคําปรึกษา (Consultation Body) โดยเบื้องตนควรมี

คณะอนุกรรมการดานวิชาการและการมีสวนรวม และคณะอนุกรรมการดานติดตามและประเมินผล 

กฎหมาย ซึ่งมีความจําเปนและจะชวยสรางความชัดเจนในการขับเคลื่อนไดอยางมาก  

โดยควรจัดทําเปนระเบียบสวนราชการ ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... เพ่ือบังคบัใชในระยะแรกกอน 

องคกรสนับสนุน ซึ่งถือเปนสวนสนับสนุนสําคัญในการชวยผลักดันและขับเคลื่อนงานดาน 

SEA ของประเทศไทย ไดแก (1) หนวยงานเจาของแผน ที่ควรเรงสรางความรวมมือ สรางพันธมิตรระหวาง

หนวยงาน โดยเรงสรางความเขาใจ พัฒนาชองทางการสื่อสารที่เขาถึงกันไดอยางสะดวก รวดเร็ว เพ่ือใหเกิด 

ความคลองตัวในการประสานงาน หารือ รวมกัน (2) สถาบันการศึกษา ที่จะเปนแนวรวมสําคัญทางวิชาการ  

โดยเรงสรางความรูรวมกับสถาบันโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูดาน SEA รวมไปถึง 

การพัฒนาสรางเปนหลักสูตรดาน SEA พรอมบรรจุเปนหลักสูตรการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา (3) ภาค
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ประชาชน โดยเริ่มจากการสรางความรวมมือรวมกับกลุมบุคคลหรือองคกรตาง ๆ ในแตละพ้ืนที่ เพื่อเปน 

การกระจายกลุมบุคคลหรือองคกรท่ีมีความเขาใจตอวัตถุประสงคของการจัดทํา SEA ลงสูพ้ืนที่เปนวงกวาง 

และ (4) ภาคเอกชน ที่อาจมีความจําเปนในการวางแผนพัฒนาและสงผลกระทบในวงกวาง จึงควรจูงใจ 

ใหภาคเอกชนนําเอาหลักการ แนวคิดของ SEA ไปประยุกตใช โดยเรงสรางความเขาใจ พัฒนาชองทาง 

การสื่อสาร เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการประสานงาน และหารือรวมกัน  

(2) ดานองคความรู 

ขอเสนอแนะการขับเคลื่อนดานองคความรู ไดแก การพัฒนาและประเมินผลการนํา

แนวทาง SEA (SEA Guideline) ที่เผยแพรแลวไปประยุกตใช และการพัฒนาแนวทางทั่วไป (General 

Guideline) และคูมือ SEA รายสาขาหรือเชิงพื้นที่หรือรายประเด็นสําหรับแผนที่มีความจําเปนเรงดวน 

ในการจัดทํา SEA กอน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใช SEA สามารถนําองคความรูไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสม  

รวมไปถึงการจัดทําระบบขอมูล SEA ที่เปนการรวบรวมองคความรูใหเปนระบบขอมูลกลางใหทุกภาค 

สวนคนหาขอมูลไดอยางถูกตอง เขาถึงไดงาย มีความทันสมัย ซึ่งจะชวยขับเคลื่อนดานองคความรูได  

(3) ดานบุคลากร 

แนวทางการขับเคลื่อนดานบุคลากรมีองคประกอบยอย ไดแก 

การกําหนดคุณสมบัติผูเชี่ยวชาญดาน SEA เพ่ือใหหนวยงานเจาของแผนสามารถนําไป

พิจารณาคัดเลือกผูเชี่ยวชาญที่เหมาะสมและสามารถสนับสนุนการจัดทํา SEA ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจใช

กลไกของคณะอนุกรรมการดานวิชาการ SEA และการมีสวนรวมในการรวมกันพิจารณาและกําหนดคุณสมบัต ิ

ที่เหมาะสม 

การสรางวิทยากรผูสอนดาน SEA ที่ปจจุบันมีอยูอยางจํากัด จึงควรเรงผลิตและสราง

วิทยากรผูสอน เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน ดวยการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเฉพาะดาน  

เพ่ือพัฒนาวิทยากรชั้นนําดาน SEA ของประเทศไทย จําเปนตองเนนเนื้อหาที่เขมขนในทุกประเด็น รวมไปถึง

การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร การถายทอดที่มีประสิทธิภาพดวย  

การสรางบุคลากรในหนวยงานจัดทําแผน ท้ังในระดับผูบริหารของหนวยงาน ที่ควรเรง

สรางความรูความเขาใจ การปรับวิสัยทัศนมุมมองใหเขาใจอยางลึกซึ้งถึงเจตจํานงของการนํา SEA  

ไปประยุกตใช ที่เชื่อมโยงกับเปาหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และเห็นดวยในการสนับสนุนการใช SEA  

เปนเครื่องมือหนึ่งในการบรรลุสูเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกันของทุกหนวยงาน และในระดับ

บุคลากรเจาหนาที่ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ที่ยังคงตองสรางความรูความเขาใจตอไป เพ่ือขยายวงกวางสราง

บุคลากรหรือเจาหนาที่ที่จะเปนกําลังหลักสําคัญในการจัดทํา SEA ในอนาคตเพิ่มเติม และควรมีการศึกษา

ทบทวนหาชองวางในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมตอไป 

การขยายไปถึงประชาชนทั่วไปและผูมีสวนไดเสีย ที่ควรเรงขยายวงกวางในการสราง

ความรูความเขาใจผานชุดความรูที่สามารถเขาใจไดงาย สื่อสารไดถึงใจความสําคัญ หลักการสําคัญของ 
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การจัดทํา SEA โดยควรเริ่มจากการสรางและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาชองทาง 

ในการติดตามขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง  

(4) การเพิ่มประสิทธิผลในการจัดทํา SEA 

การเพ่ิมประสิทธิผลในการจัดทํา SEA มีความสําคัญเนื่องจากการจัดทํา SEA ในประเทศไทย

ในระยะที่ผานมา ประสบปญหาวา ผลลัพธจากกระบวนการจัดทํา SEA ไมมีประสิทธิผลตอแผนหรือไมสามารถ 

ไปสนับสนุนการจัดทําแผนไดอยางเต็มที่ จึงควรผลักดันใหการจัดทํา SEA นั้น มีประสิทธิผลตอการจัดทําแผน

หรือผลักดันใหเกิดการนําไปใชไดอยางเต็มที่ โดย (1) ใหความสําคัญกับการจัดทําคําแนะนํา (2) เรงกําหนด

มาตรการเพ่ือแกไขปญหาการไมนํา SEA ไปใชประโยชนในกระบวนการจัดทําแผน (3) ใหความสําคัญสูงสุดกับ 

การประเมินผลการนําขอคนพบจาก SEA ไปใชประโยชน (4) สนับสนุนใหหนวยงานเจาของแผนที่มีอํานาจ 

ตามกฎหมายเปนผูจัดทํา SEA และ (5) ปรับปรุงระบบและกระบวนการจัดทํา SEA ใหสามารถดําเนินการได

สะดวก และรวดเร็ว 

(5) งบประมาณ 

ปญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อนการดําเนินงาน SEA ของหนวยงาน คือ ขอจํากัดดาน

งบประมาณ เนื่องจากความจําเปนในการเสนอของบประมาณ สําหรับการจัดทํา SEA ยังไมเปนภารกิจหลักหรือ

ตองปฏิบัติอยางชัดเจน หรือหากหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณรายปก็อาจไดรับในกรอบระยะเวลาและ

พ้ืนที่ที่จํากัด ไมตอเนื่อง ดังนั้น จุดหลักสําคัญเพื่อใหมีทรัพยากรสนับสนุนในการจัดทํา SEA ไดอยางเหมาะสม 

ตอเนื่องตามกรอบระยะเวลาที่จําเปน จึงควรเรงสรางความเขาใจตอผูบริหารของหนวยงานตาง ๆ 

 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary Report) 
 

 
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 21 

 

ตารางที่ 3-2 ประเด็นการขับเคล่ือน SEA ของประเทศไทย 

ประเด็นสําคญั 

ในการขับเคล่ือน 
ชองวางในการขับเคล่ือน 

ขอเสนอแนะ/  

แนวทางการขับเคล่ือน 

หนวยงานและผูเกี่ยวของ 

หลัก สนบัสนุน 

1. องคกร  

(ดานการขับเคลื่อน 

SEA) 

ยังไมมีการกําหนดองคกรหลักเปนทางการ โครงสรางองคกร 

ในการขับเคลื่อนมีขอจํากัดและไมเพียงพอในการขับเคล่ือน 

ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ องคกรสนับสนุนยังไมมีโอกาส 

เขามาชวยไดเต็มท่ี ภารกิจขององคกรที่ตองชวยกันขับเคล่ือน 

ยังไมกําหนดใหเปนรูปธรรม  

 

 การกําหนดใหมีหนวยงานหลัก

ในการขับเคลื่อน คือ สศช.   

 ยกระดับโครงสรางองคกรสูงสุด

ในการขับเคลื่อน SEA 

 กํ าหนดองค กรย อยภายใต

คณะกรรมการระดับชาต ิ

 ยกระดั บอ งค สนับสนุน ท้ั ง 

ห น ว ย ง า น เ จ า ข อ ง แ ผ น 

ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  ภ า ค

ประชาชน และภาคเอกชน 

สศช.,  

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร 

การประเมิน ส่ิงแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร และ

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร 

ท่ีเก่ียวของ  

หนวยงานเจาของแผน 

 ยังไมมีกฎหมายที่บังคับใชใหองคกรตาง ๆ มีภารกิจและ 

ความรับผิดชอบในการนํา SEA ไปปฏิบัติ การนําไปใชเปนเพียง

แนวทางปฏิบัติท่ีดี ตามนโยบายใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หนวยงานตาง ๆ ไมสามารถมี

พันธะการปฏิบัติที่ไดรับการสนับสนุนทรัพยากร หากไมมีพันธะ 

ตามกฎหมาย ภาคสวนตาง ๆ รวมถึงผูมีสวนไดเสียกับแผน 

การพัฒนา ไมสามารถเขามามีสวนรวมไดอยางเปนรูปธรรม

เนื่องจากขาดการบังคับใชกฎหมาย  

จัดทําเปนระเบียบสวนราชการ 

ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... เพ่ือ

บังคับใชในระยะแรก 

สศช. หนวยงานเจาของแผน 

และภาคสวนตาง ๆ  

ที่ไดรับผลกระทบจาก

แผนการ พัฒนาของ

หนวยงานราชการ 
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ตารางที่ 3-2 ประเด็นการขับเคล่ือน SEA ของประเทศไทย (ตอ) 

ประเด็นการ

ขับเคล่ือน 
ชองวางในการขับเคล่ือน 

ขอเสนอแนะ/  

แนวทางการขับเคล่ือน 

หนวยงานและผูเกี่ยวของ 

หลัก สนับสนุน 

2. องคความรู มีองคความรูพ้ืนฐาน ดาน SEA แลวและเพียงพอในการนําไปใช 

แตการนําองคความรูไปใชในทางปฏิบัติยังตองปรับปรุงตอเนื่อง 

องคความรู SEA ยังเปนเรื่องที่คอนขางใหม เมื่อเปรียบเทียบกับ

องคความรูเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับ เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่ งแวดล อม  ดั งนั้ น  จํ า เป นตองแสวงหาบทเรี ยนและ

ประสบการณการใชองคความรูตอไป  

 พัฒนาแนวทาง และคูมือ SEA 

เพ่ือเปนเครื่องมือเสริมดานองค

ความรู 

 จั ด ทํ า ร ะ บ บ ข อ มู ล  SEA  

ที่รวบรวมขอมูลกลางเก่ียวกับ

การจัดทําและขับเคล่ือน SEA 

ของประเทศไทย  

สศช. สถาบันการศึกษา 

นักวิชาการ 

ท่ีป รึ ก ษา จัด ทํ า  SEA  

หนวยงานเจาของแผน 

และประชาชนผูสนใจ 

3. บุคลากร มีบุคลากรท่ีมีสวนชวยในการขับเคล่ือน SEA แลวบางสวน เชน 

ผูเชี่ยวชาญ วิทยากรผูสอน รวมไปถึงบุคลากรของหนวยงาน

เจาของแผนที่เปนสวนของการนํา SEA ไปปฏิบัติ เปนตน แต

อาจยังไมเพียงพอและยังตองพัฒนาคุณภาพใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับความตองการ ในดานขั้นตอนกระบวนการจัดทํา 

SEA และการบูรณาการกับแผน ผูเช่ียวชาญไมตรงกับงาน SEA 

และวิทยากรไมเพียงพอ ตลอดจนไมมีความรูประสบการณที่

กวางขวางครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาอยางยั่งยืน   

 กําหนดคุณสมบัติผู เชี่ยวชาญ

ดาน SEA ที่เหมาะสม 

 สรางวิทยากรผูสอนดาน SEA 

ที่เหมาะสม 

 สรางบุคลากรในหนวยงาน

จัดทําแผน ทั้งระดับผูบริหาร

และเจาหนาที่ของหนวยงาน

เจาของแผน 

 สรางความรูความเขาใจดาน 

SEA ตอประชาชนในวงกวาง 

ส ศ ช .  ห น ว ย ง า น

เจ าของแผน และที่

ปรึกษาจัดทํา SEA  

คณะอนุกรรมการวิชาการ 

ภายใตคณะกรรมการ

พั ฒน าก า ร ป ร ะ เ มิ น

ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม ร ะ ดั บ

ยุทธศาสตร  และผู ม ี

สวนไดเสีย 
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ตารางที่ 3-2 ประเด็นการขับเคล่ือน SEA ของประเทศไทย (ตอ) 

ประเด็นการ

ขับเคล่ือน 
ชองวางในการขับเคล่ือน 

ขอเสนอแนะ/  

แนวทางการขับเคล่ือน 

หนวยงานและผูเกี่ยวของ 

หลัก สนับสนุน 

4. ประสิท ธิ ผล ใน

การจัดทํา SEA 

การนํา SEA ไปใชปฏิบั ติของหนวยงานเจาของแผน ยังมี

ขอจํากัด โดยเฉพาะการนําผลไปใชในการจัดทําแผนใหเกิด

ประสิทธิผล ไมสอดคลองกับทรัพยากรที่ใชไป  

 จัดทํ าคํ าแนะนํ าการ นําขอ

คนพบจาก SEA ไปใชประโยชน 

 กําหนดมาตรการเพ่ือแกไขปญหา

การไมนํา SEA ไปใชประโยชน 

ในกระบวนการจัดทําแผน 

 ประเมินผลการนําขอคนพบ

จาก SEA ไปใชประโยชน 

 ใหหนวยงานเจาของแผนที่มี

อํ า น า จ ตาม ก ฎหม า ย เป น

ผูจัดทํา SEA 

 ปรับปรุงระบบและกระบวนการ

จั ด ทํ า  SEA ใ ห ส า ม า ร ถ

ดําเ นินการ ไดสะดวก และ

รวดเร็ว 

สศช. และหนวยงาน

เจาของแผน 

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร

ติดตามและประเมินผล 

ภายใตคณะกรรมการ

พัฒน า ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม ร ะ ดั บ

ยุทธศาสตร 

5. งบประมาณ  เนื่องจากองคกรและกฎหมายยังไมไดรับการขับเคลื่อนอยางเปน

ทางการตามภารกิจของหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ การจัดหา

และไดรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งรวมทั้งคาใชจายการศึกษา

และบุคลากรจึงยังไมรับการตอบสนอง หรือ ยังมีขอจํากัด และ 

ยังไมตอเน่ืองหรือไมเหมาะสมกับชวงเวลาการดําเนินงานศึกษา 

ซึ่งตองสอดคลองกับการจัดทําแผนระยะยาว หลายปตอเนื่อง  

สรางความเขาใจตอผูบริหารของ

หนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหเล็งเห็น

ถึ งความสํา คัญของ SEA และ 

จั ด ให มี ท รั พ ย าก รสนั บสนุ น 

ใ น ก า ร จั ด ทํ า  SEA ไ ด อ ย า ง

เหมาะสม ตอเนื่องตามกรอบ

ระยะเวลา 

หนวยงานเจาของแผน  สํานักงบประมาณ 
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ที่มา: ที่ปรึกษา (2564) 

รูปท่ี 3-5 ขอเสนอแนะประเด็นสําคัญในการขบัเคลื่อน SEA ของประเทศไทย 

 

4 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

4.1 บทสรุป 

บทสรุปของการดําเนินงานภายใตโครงการนี้ในแตละกิจกรรมสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงค 

ความมุงหมายของโครงการไดอยางครบถวน ทั้ง (1) การเสริมสรางศักยภาพผูบริหารและบุคลากร 

ของหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทําแผนในระดับตาง ๆ ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการใหมีความรู 

ความเขาใจ SEA ที่ถูกตอง และสามารถนําไปใชในกระบวนการวางแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้ง

พัฒนาใหมีสมรรถนะเชิงเทคนิค และสามารถจัดทํา SEA ไดอยางถูกตอง เหมาะสม ที่เปนผลสัมฤทธิ์ 

การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA และการประชุมสัมมนา (2) การพัฒนาองคความรูดาน SEA และระบบ

ขอมูลสําคัญสําหรับการจัดทํา SEA รวมทั้งการจัดทํา SEA ในพ้ืนที่นํารอง เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา 

SEA ของหนวยงานที่เก่ียวของ ที่เปนผลสัมฤทธิ์จากการทบทวนวรรณกรรม การปรับปรุงแนวทาง SEA และ

การจัดทําพ้ืนที่นํารองโครงการติดตามและประเมินผล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (3) การติดตามและประเมินผลการจัดทํา SEA ในระยะที่ผานมา เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนา

ระบบ SEA ของประเทศ ที่เปนผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลโครงการ SEA ที่ดําเนินการเมื่อ พ.ศ. 2562 และ 

(4) การปรับปรุงแนว SEA ของประเทศใหมีความเหมาะสมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน SEA ของไทย  

ที่เปนผลสัมฤทธิ์จากการปรับปรุงแนวทาง SEA และการสรุปขอคนพบตาง ๆ ที่ไดจากทุกกิจกรรมภายใต

โครงการนี้ เพื่อเสนอการพัฒนากลไกการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย ซึ่งจะเปนสวนสําคัญและชวยเติม
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เต็ม พรอมกําหนดทิศทางการขับเคลื่อน SEA ที่จะดําเนินงานผลักดันให SEA เปนเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนให

เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปไดในอนาคต 

4.2 การขับเคลื่อน SEA ในระยะตอไป 

ขอเสนอแนะการขับเคลื่อน SEA ทั้ง 5 เรื่อง จะสามารถแกไขสถานการณชองวางการดําเนินงาน 

SEA ในปจจุบัน แตมีบางประเด็นที่จําเปนตองมีการศึกษาเพ่ิมเติมในรายละเอียดและวิธีการดําเนินงาน

ขับเคลื่อน โดยเฉพาะในเรื่องที่ยังไมมีผลการวิจัย หรือบทเรียนประสบการณการดําเนินงานโดยตรงในประเทศ

ไทย ที่ปรึกษาวิเคราะหประเด็นที่ตองศกึษาเพิ่มเติมไว ไดแก 

- หนาที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการติดตามและ

ประเมินผล 

- คุณสมบัติของบุคลากรในการสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการ SEA ไดแก ผูเชี่ยวชาญ SEA 

ผูเชี่ยวชาญดานยุทธศาสตรและติดตามประเมินผล 

- องคความรูสําหรับการจัดทํา SEA รายสาขาและเชิงพ้ืนที่ เพ่ือบูรณาการกับการจัดทําแผน  

- องคความรูการพัฒนาระบบ SEA เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน  

- การสื่อสารและการผลักดันการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ SEA ให มี

ประสิทธิภาพ 

- เทคนิคและวิธีการที่ใชในขั้นตอนการศึกษา SEA ที่เหมาะสมและไมซับซอน  

- การถายทอดบทเรียนและประสบการณของวิทยากรและผูเชี่ยวชาญแกบุคลากรของหนวยงาน

เจาของแผน  

- การพัฒนาหลักสูตร SEA สําหรับภาคประชาชน บุคคลท่ัวไป และสถาบันการศึกษา 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ตองศึกษาดังกลาว จะทําใหประเด็นการขับเคลื่อน SEA ที่เสนอแนะไว นําไปสู 

การปฏิบัติและปดชองวางรายละเอียดของการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติตอไป   

 




