
การจัดทําคู�มือ

SEA

เชิงประยุกต�
สําหรับแผนพฒันา
เขตเศรษฐกิจพเิศษ



•ประเทศไทยมีการใช� SEA เป�นระยะเวลาประมาณ 
๒๐ ป�  (ตั้งแต" พ.ศ. ๒๕๔๖)

• ได�รับการสนับสนุนการพัฒนา SEA ของประเทศมาตั้งแต"
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550 – 2554) จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2565) ที่ได�ความสําคัญกับการผลักดันการ
ออกกฎหมายหรื อระเบี ยบเพื่อให� หน" วยงานนํ า
กระบวนการ SEA ไปใช�ในทางปฏิบัติ 

•สศช. ได�จัดทําแนวทางการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับ
ยุทธศาสตรJ (SEA Guideline) เพื่อสนับสนุนองคJ
ความรู�ให�กับหน"วยงานให�สามารถนํากระบวนการ SEA 
ไปประยุกตJใช�กับแผนพัฒนาได�อย"างถูกต�องตามหลัก
วิชาการ

ที่มาและความสําคญั 
• ในป� พ.ศ. 2564 หน"วยงานจัดทําแผนหลายหน"วยงาน

นํา SEA Guideline ไปใช� ทั้งในรายสาขาและเชิง
•จากประสบการณJการนําไปใช�ของหลายหน"วยงาน

นํามาซึ่ง การปรับปรุง SEA Guideline 
•SEA Guideline ฉบับปรับปรุง เป�นประโยชนJในการ

แนะนํา สร�างความรู�ความเข�าใจด�าน SEA ที่ถูกต�อง
•SEA Guideline ฉบับปรับปรุง เป�นเอกสารอ�างอิงที่ใช�

เป�นกรอบงานและขั้นตอนของการศึกษาที่ถูกต�อง และ
เป�นมาตรฐานกลางร"วมกันของหน"วยงานต"าง ๆ รวมถึง
ผู�สนใจทั่วไป 



• ทําให�การจัดคู"มือ SEA ฉบับนี้มีความสําคัญในการนํา
กรอบงานและขั้นตอนการศึกษา SEA จากแนวทาง 
SEA ทั่วไป มาใช�และเพิ่มเติมรายละเอียดให�เหมาะสม 

• ดังนั้น ในป� พ.ศ. 2563 - 2565 สศช. ได�ใช�การศึกษา 
SEA ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก�ว เป�นการ
ถอดบทเรียนและความรู�ที่จะช"วยให�การพัฒนาจัดทํา
คู"มือ SEA เชิงประยุกตJ สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่มาและความสําคญั 
•SEA Guideline ฉบับปรับปรุง ที่เผยแพร"ยังเป�น

แนวทางทั่วไป (General guideline) สําหรับ
หน"วยงานที่ต�องนําไปประยุกตJใช�ให�เหมาะสมกับ
แผนการพัฒนารายสาขาและเชิงพื้นที่ ที่มีบริบทและ
ลั กษณะแวดล� อม ที่แตกต" า ง กัน  ทํ าให� ยั งขาด
ข+อแนะนําหรือวิธีการในการประยุกต�ใช+ในแผนการ
พัฒนาเฉพาะของรายสาขาและเชิงพื้นที่

• มีข�อจํากัดในการประยุกตJกับแผนพัฒนารายสาขา
และเชิงพื้นที่ 

•สศช. จําเป�นต�องจัดทําคู"มือการประยุกตJใช� SEA 
(SEA handbook) เพื่อช"วยสนับสนุนผู�ใช�ในการ
นําไปเป�นคู"มือในการศึกษา SEA ได�อย"างถูกต�องและ
มีประสิทธิภาพ 



1

2

วัตถุประสงค�ของคู�มือ

เพื่อให�ผู�ใช�สามารถจัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด�วยกระบวนการ SEA ได�อย"างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเป�นเครื่องมือที่มีรูปแบบการดําเนินงานที่อยู"บนพื้นฐานความเข�าใจเชิงวิชาการที่สอดคล�อง และมีมาตรฐานที่
ใกล�เคียงกันหรือเป�นมาตรฐานเดียวกัน

เพื่อเป�นการสนับสนุนให�เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ชัดเจนอย"างเป�นระบบ พร�อมทั้งสามารถประยุกตJให�สอดคล�องกับ
บริบทของแผน และข�อจํากัดด�านต"าง ๆ ของพื้นที่เป_าหมายของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได�อย"างมีชั้นเชิง
ที่จะนําไปสู"หรือเข�าใกล�การพัฒนาที่ยั่งยืนมากที่สุด

กลุ�มเป3าหมาย

คู"มือ SEA เชิงประยุกตJ สําหรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับนี้ ครอบคลุมการจัดทําแผนพัฒนาของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต�ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว"าด�วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป�นพื้นที่
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดให�เป�นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามข�อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (กพศ.)



1

2

คําแนะนําการใช+คู�มือ

คู"มือ SEA เชิงประยุกตJ สําหรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถอดบทเรียนมาจากการจัดทํา 
SEA นําร"อง ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก�ว เป�นกรอบแนวทางการดําเนินงาน
สําหรับการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยสามารถเพิ่มเติมข�อมูลให�ครบถ�วนและเหมาะสมสําหรับ
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามบริบทของพื้นที่

ระเบียบ นโยบาย แผน แผนงาน กฎหมาย และข�อมูลที่เกี่ยวข�อง เป�นการดําเนินงานในช"วงเวลา
ของการจัดทําคู"มือฯ ควรมีการทบทวนความครอบคลุมและครบถ�วนอีกครั้งเมื่อนําไปใช�



1) SEA ตามแนวคิดเชิงผลกระทบ (Impact-based SEA)
 
2) SEA ตามแนวคิดเชิงยุทธศาสตร� (Strategy-based SEA) 

รูปแบบของการจัดทํา SEA กับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

มี SEA 2 แนวความคิด ที่มีความแตกต�างกัน



รูปแบบของการจัดทํา SEA กับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบมีความสัมพันธ�ครั้งเดียว 
(One opportunity model)

SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบคู�ขนานกัน 
(Parallel model)

SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบบูรณาการ 
(Integrated model)

SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนเมื่อมีความจําเปPนต�อการตัดสินใจ
(Decision–centered model)

1

2

3

4



รูปแบบ SEA ที่เหมาะสมสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1) รูปแบบ SEA ที่เชื่อมโยงกับการวางแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบคู�ขนาน 

กระบวนการ
จัดทําแผน

กระบวนการ
SEA

กระบวนการ
มีส�วนร�วม



รูปแบบ SEA ที่เหมาะสมสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2) รูปแบบ SEA ที่เชื่อมโยงกับการวางแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบบูรณาการ 



บทนํา กระบวนการจัดทํา SEA 
สําหรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

บทที่ 1 บทที่ 2 

การมีส�วนร�วมใน SEA สําหรับ
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

บทที่ 3 

การจัดทํารายงาน SEA
กับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

บทที่ 4 

สาระสําคัญของคู�มือ



กระบวนการจัดทํา SEA สําหรับ
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ





1)  การกลั่ นกรองความจํ า เป� น ในการ
ประยุกตJใช� SEA เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

2) การกําหนดขอบเขต

3) การพัฒนาทางเลือกและ
การประเมินทางเลือก

4) การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน

5) การจัดทํารายงานการศึกษา SEA

6) การจัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ขั้นตอน SEA สําหรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กระบวนการจัดทํา SEA สําหรับ
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ



การกลั่นกรองความจําเปPนในการประยุกต�ใช+ SEA 

การกลั่นกรองความจําเปPนในการประยุกต�ใช+ SEA
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การเตรียมบริบทการประยุกต�ใช+ SEA ในการจัดทําแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและการมีส�วนร�วมในขั้นตอนการกลั่นกรอง

1 

2 



การกลั่นกรองความจําเปPนในการประยุกต�ใช+ SEA 

• เป�นแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต�ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว"าด�วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 
ซึ่งครอบคลุมถึง แผนพัฒนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

• เป�นแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่มีเป_าหมายการพัฒนาเพื่อประโยชนJทางเศรษฐกิจในภาพรวมระดับประเทศ ซึ่งอาจจะมิได�ใช�
คําว"าเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยตรง แต"มีกลุ"มโครงการในการพัฒนาหลายด�าน เพื่อตอบสนองเป_าหมายการพัฒนา และเห็น
ได�อย"างชัดเจนว"าสามารถก"อให�เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด�านผลประโยชนJและผลกระทบกับสิ่งแวดล�อมและสังคมใน
พื้นที่เป_าหมายของแผน และพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข�อง โดยรอบ พื้นที่เป_าหมาย หมายถึง พื้นที่ที่โครงการต�องการพัฒนา
ตามวัตถุประสงคJของโครงการ โดยระบุหมู"บ�าน อําเภอ ตําบล จังหวัด

การกลั่นกรองความจําเปPนในการประยุกต�ใช+ SEA
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ



การเตรียมบริบทการประยุกต�ใช+ SEA ในการจัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และการมีส�วนร�วมในขั้นตอนการกลั่นกรอง

• การระบุยุทธศาสตรJ นโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข�องกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสําหรับพื้นที่นั้น ๆ
• การระบุกฎหมาย ข�อตกลงความร"วมมือทั้งในประเทศและต"างประเทศที่เกี่ยวข�องกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• การระบุผู�รับผิดชอบในการตัดสินใจและผู�มสี"วนได�เสยีของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• การระบุวัตถุประสงคJการประยุกตJใช� SEA ในการจัดทําหรือปรบัปรุง แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• การระบุประเด็นสําคัญในการประยุกตJใช� SEA ในการจัดทําหรือปรบัปรุงแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• การกําหนดขอบเขตเชิงพื้นที่
• การกําหนดขอบเขตเชิงเวลา
• การกําหนดกรอบงบประมาณในการดําเนินการประยุกตJใช� SEA ในการจัดทําหรือปรบัปรุงแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การกลั่นกรองความจําเปPนในการประยุกต�ใช+ SEA
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ



การกําหนดขอบเขต

การกําหนดขอบเขตของ SEA ในการจัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประกอบด�วย 

5 ขั้นตอนสําคัญในการวางกรอบการดําเนินงานให�เกิดความชัดเจน

การทบทวนและวิเคราะหJ นโยบาย แผน แผนงาน กฎหมาย และข�อมูลที่เกี่ยวข�อง 
และการระบุประเด็นสําคัญของการจัดทํา SEA

1

2

3

4

5 การรายงานการกําหนดขอบเขต

การวิเคราะหJและประเมินข�อมูลฐาน

การวิเคราะหJและกําหนดเป_าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตรJ 
วัตถุประสงคJเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวชี้วัด 

การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส"วนร"วม 



การกําหนดขอบเขต
1) การทบทวนและวิเคราะห� นโยบาย แผน แผนงาน กฎหมาย และ

ข+อมูลที่เกี่ยวข+อง และการระบุประเด็นสําคัญของการจัดทํา SEA 

• ยุทธศาสตรJชาติ ๒๐ ป� 
• แผนแม"บทภายใต�ยุทธศาสตรJซาติ 
• แผนการปฏิรูปประเทศ 
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ 
• แผนรายสาขาที่เกี่ยวข�อง 
• แผนในระดับพื้นที่ที่อยู"ภายใต�กรอบการพัฒนา เช"น แผนพัฒนากลุ"มจังหวัด และ

แผนแม"บทที่เกี่ยวข�อง เป�นต�น 
• ข�อตกลงความร"วมมือระหว"างประเทศที่เกี่ยวข�อง 
• การทบทวนผลการดําเนินงานที่ผ"านมาของหน"วยงานและความสําเร็จของแผนการพัฒนา

นั้นด�วย ในกรณีที่เป�นการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิม



การกําหนดขอบเขต

2) การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม 

การวิเคราะห�ผู+มีส�วนได+เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ1 

2 การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม



การกําหนดขอบเขต

การวิเคราะห�ผู+มีส�วนได+เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผู+มีส�วนได+เสียโดยตรง (Primary stakeholder)

2) การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม 

บุคคลหรือกลุ"มผู�ได�รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบโดยตรงจากแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่กําหนด
ไว�ในวัตถุประสงคJของแผน วัตถุประสงคJเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต�ประเด็นยุทธศาสตรJ

ผู+มีส�วนได+เสียรอง (Secondary stakeholder)
บุคคลหรือกลุ"มผู�ได�รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ สถาบัน องคJกร ที่เกี่ยวข�องกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ โดยอาจมีความเกี่ยวข�องในลักษณะเป�นผู�ลงทุนในพื้นที่เป_าหมาย ในลักษณะเป�นหน"วยงานผู�มีหน�าที่ขับเคลื่อนแผน
ในเชิงปฏิบัติหรือมีความเกี่ยวข�องโดยเป�นหน"วยงาน สถาบันที่มิได�มีหน�าที่โดยตรง แต"มีบทบาทหน�าที่เกี่ยวข�องกับพื้นที่
เป_าหมายของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผู+มีส�วนได+เสียหลัก (Key stakeholder) 

ผู�มีส"วนได�เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความสําคัญหรือมีบทบาทอํานาจที่ส"งผลต"อความสําเร็จของ
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การระบุผู+มีส�วนได+เสีย



การกําหนดขอบเขต

ลําดับที่ ผู+มีส�วนได+เสีย

1 ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

2 หน"วยงานราชการที่รบัผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นทีศ่ึกษา

3 นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพื้นที่และ

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

4 ตัวแทนผู�ประกอบอาชีพทีอ่าจได�รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ

5 เอกชนและผู�ประกอบการในพื้นทีแ่ละขอบเขตพื้นทีศ่ึกษา

6 ผู�นําชุมชนหรือผู�นําทางความคิดที่มอีิทธพิลในพื้นที่และ

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

2) การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม 

การวิเคราะห�ผู+มีส�วนได+เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตัวอย�างผลการระบุผู+มีส�วนได+เสียของ SEA ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก+ว

ลําดับที่ ผู+มีส�วนได+เสีย

7 นักการเมืองท�องถิ่นที่มบีทบาทในพื้นทีแ่ละขอบเขตพื้นที่ศึกษา

8 ผู�แทนเครือข"ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อสังคมในพื้นที่

และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

9 องคJกรอิสระไม"หวังผลกําไรซึ่งทํางานในพื้นที่และขอบเขตพื้นทีศ่ึกษา

10 ผู�กําหนดหรือผู�อนุมัติแผน หรือแผนงาน ผู�จัดสรรงบประมาณ

11 หน"วยงานเจ�าของแผน หรือแผนงาน

12 หัวหน�าส"วนราชการสูงสุดหรือผู�ได�รบัมอบหมายที่มีอาํนาจในการ

ตัดสินใจ



การกําหนดขอบเขต

การวิเคราะห�บทบาทและความเกี่ยวข+องของผู+มีส�วนได+เสีย

2) การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม 

การวิเคราะห�ผู+มีส�วนได+เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

มิติผลประโยชน� (Interest) มิติบทบาทที่มีอิทธิพลหรือส�งผลต�อ
ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผน 
(Influence)



การกําหนดขอบเขต

ลําดับที่ ผู+มีส�วนได+เสีย
บทบาทและความเกี่ยวข+องกับ

แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1 ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา ผู�ได�รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบโดยตรงจากแผนพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 

2 หน"วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา หน"วยงานที่ดําเนินการตามนโยบายของส"วนกลางโดยตรง ร"วมมือกับ

จังหวัดในการดําเนินการตามแผนพัฒนาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สระแก�ว

3 นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพื้นที่และ

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

ผู�สนใจในแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป�นผู�ที่สามารถให�

ความเห็นเชิงวิชาการในเวทีต"าง ๆ เป�นต�น

4 ตัวแทนผู�ประกอบอาชีพที่อาจได�รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ ผู�ได�รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบโดยตรงจากการขับเคลื่อน

แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะส"งผลต"อการประกอบอาชีพในพื้นที่ 

2) การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม 

การวิเคราะห�ผู+มีส�วนได+เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตัวอย�างผลการวิเคราะห�บทบาทความเกี่ยวข+องของผู+มีส�วนได+เสียกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ



การกําหนดขอบเขต

ลําดับที่ ผู+มีส�วนได+เสีย
บทบาทและความเกี่ยวข+องกับ

แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

5 เอกชนและผู�ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา ผู�ได�รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบโดยตรงจากแผนพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะอย"างยิ่ง รายได�ที่ขึ้นอยู"กับมาตรการส"งเสริม

เศรษฐกิจของแผนพัฒนาฯ ซึ่งต�องร"วมมือกับภาคเอกชนและ

ผู�ประกอบการในการดําเนินมาตรการดังกล"าว

6 ผู�นําชุมชนหรือผู�นําทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขต

พื้นที่ศึกษา

ผู�ได�รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบโดยตรงจากแผนพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ มีบทบาทเป�นตัวแทนภาคประชาชนในการให�ข�อคิดเห็น 

ข�อเสนอแนะ รวมถึง ให�ข�อมูลเชิงลึกของพื้นที่ 

2) การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม 

การวิเคราะห�ผู+มีส�วนได+เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตัวอย�างผลการวิเคราะห�บทบาทความเกี่ยวข+องของผู+มีส�วนได+เสียกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ



การกําหนดขอบเขต

ลําดับที่ ผู+มีส�วนได+เสีย
บทบาทและความเกี่ยวข+องกับ

แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

7 นักการเมืองท�องถิ่นที่มีบทบาทในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา ผู� ที่ มีบทบาทเป�น ตั วแทนภาคประชาชนในการ ให� ข� อ คิด เห็ น 

ข�อเสนอแนะ ในเวทีต"าง ๆ รวมถึง ให�ข�อมูลเชิงลึกของพื้นที่ มีส"วนช"วย

ในการขับเคลื่อนมาตรการต"าง ๆ ในแผนพัฒนาฯ

8 ผู�แทนเครือข"ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อสังคมในพื้นที่

และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

ภาคประชาสังคมหรืออาสาสมัครเพื่อสังคมที่ดําเนินงานเกี่ยวกบัสิทธิ

ของผู�บริโภค และด�านสิ่งแวดล�อม ซึ่งอยู"ในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่

ศึกษา

9 องคJกรอิสระไม"หวังผลกําไรซึ่งทํางานในพื้นที่และ

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

องคJกรอิสระไม"หวังผลกําไรทํางานในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2) การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม 

การวิเคราะห�ผู+มีส�วนได+เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตัวอย�างผลการวิเคราะห�บทบาทความเกี่ยวข+องของผู+มีส�วนได+เสียกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ



การกําหนดขอบเขต

ลําดับที่ ผู+มีส�วนได+เสีย
บทบาทและความเกี่ยวข+องกับ

แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

10 ผู�กําหนดหรือผู�อนุมัติแผน หรือแผนงานผู�จัดสรรงบประมาณ ผู�มีบทบาทสําคัญในการตัดสินว"าจะจัดสรรงบประมาณดังกล"าวหรือไม" 

11 หน"วยงานเจ�าของแผน หรือแผนงาน หน"วยงานผู�รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษเป�นผู�ขับเคลื่อน และปฏิบัติตามแผนพัฒนาฯ ที่ต�องดําเนินให�

บรรลุเป�นตัวชี้วัดที่กําหนดไว�

12 หัวหน�าส"วนราชการสูงสุดหรือผู�ได�รับมอบหมายที่มีอํานาจ

ในการตัดสินใจ

หน"วยงานผู�มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 

2) การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม 

การวิเคราะห�ผู+มีส�วนได+เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตัวอย�างผลการวิเคราะห�บทบาทความเกี่ยวข+องของผู+มีส�วนได+เสียกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ



การกําหนดขอบเขต

ระดับผลประโยชน� ระดับของผู+มีส�วนได+เสีย*

ผลประโยชน�มาก 3 4 5 5

ผลประโยชน�ปานกลาง 3 4 5 5

ผลประโยชน�บางส�วน 2 3 4 5

ผลประโยชน�น+อย 2 3 4 5

ไม�ได+รับผลประโยชน� 1 2 3 4

อิทธิพลของผู+มีส�วนได+เสียต�อ
ความสําเร็จของแผน

มีบทบาทน�อย/
ไม"ทราบ

มีบทบาทบ�าง มีบทบาท
ปานกลาง

มีบทบาทมาก

การจัดลําดับความสาํคัญของผู+มีส�วนได+เสีย

2) การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม 

การวิเคราะห�ผู+มีส�วนได+เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ



การกําหนดขอบเขต

วิธีการประเมินหลายหลักเกณฑJ (Multi criteria analysis: MCA) ในการจัดลําดับความสําคัญของ
ผู�มีส"วนได�เสีย ซึ่งอาจจะใช�การให�ค"าคะแนนระดับความสําคัญด�วยการจัดระดับ (Rating) การจัดอันดับ 
(Ranking) หรือวิธีการวิเคราะหJแบบจับคู"เปรียบเทียบระดับความสําคัญ (Pairwise analysis)

การจัดลําดับความสาํคัญของผู+มีส�วนได+เสีย

2) การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม 

การวิเคราะห�ผู+มีส�วนได+เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ



การกําหนดขอบเขต

การจัดลําดับความสาํคัญของผู+มีส�วนได+เสีย

2) การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม 

การวิเคราะห�ผู+มีส�วนได+เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตัวอย่างค่านํ�าหนักความสําคญัของผู้มีส่วนได้เสียของแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษ

ลําดับที่ ผู+มีส�วนได+เสีย ค�าระดับ

ความสําคัญ

ลําดับ

ความสําคัญ

1 ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 5 1

2 หน"วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 4 2

3 นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 1 5

4 ตัวแทนผู�ประกอบอาชีพที่อาจได�รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ 4 2

5 เอกชนและผู�ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 4 2

6 ผู�นําชุมชนหรือผู�นําทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 5 1

7 นักการเมืองท�องถิ่นที่มีบทบาทในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 5 1



การกําหนดขอบเขต

การจัดลําดับความสาํคัญของผู+มีส�วนได+เสีย

2) การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม 

การวิเคราะห�ผู+มีส�วนได+เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตัวอย่างค่านํ�าหนักความสําคญัของผู้มีส่วนได้เสียของแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษ

ลําดับที่ ผู+มีส�วนได+เสีย ค�าระดับ

ความสําคัญ

ลําดับ

ความสําคัญ

8 ผู�แทนเครือข"ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อสังคมในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 2 4

9 องคJกรอิสระไม"หวังผลกําไรซึ่งทํางานในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 2 4

10 ผู�กําหนดหรือผู�อนุมัติแผน หรือแผนงาน ผู�จัดสรรงบประมาณ 4 2

11 หน"วยงานเจ�าของแผน หรือแผนงาน 5 1

12 หัวหน�าส"วนราชการสูงสุดหรือผู�ได�รับมอบหมายที่มีอํานาจในการตัดสินใจ 3 3



การกําหนดขอบเขต

ตัวอย�างขั้นตอนการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม

2) การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม 

การการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม

ขั้นตอน SEA ผู+มีส�วนได+เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส�วนร�วม

1. การกําหนดขอบเขต
(1) การทบทวนและวิเคราะห� นโยบาย 

แผน แผนงาน กฎหมาย และข+อมูลที่

เกี่ยวข+อง และการระบุประเด็นสําคัญของ

การจัดทํา SEA

- ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา แบบสอบถาม

- หน"วยงานเจ�าของแผน หรือแผนงาน  

- นักการเมืองท�องถิ่นที่มีบทบาทในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศกึษา

- ตัวแทนผู�ประกอบอาชีพที่อาจได�รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ

- หัวหน�าส"วนราชการสูงสุดหรือผู�ได�รับมอบหมายที่มีอํานาจในการตัดสินใจ

การสัมภาษณJ

- หน"วยงานเจ�าของแผน หรือแผนงาน  

- หน"วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

- ผู�นําชุมชนหรือผู�นําทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

- เอกชนและผู�ประกอบการในพื้นทีแ่ละขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ



การกําหนดขอบเขต

• การวิเคราะห�และกําหนดเป3าหมายการพัฒนา
• การวิเคราะห�และกําหนดประเด็นยุทธศาสตร�
• การวิเคราะห�และกําหนดวัตถุประสงค�เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• การวิเคราะห�และกําหนดตัวชี้วัด

3) การวิเคราะหJและกําหนดเป_าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตรJ
 วัตถุประสงคJเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวชี้วัด



การกําหนดขอบเขต
3) การวิเคราะหJและกําหนดเป_าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตรJ

 วัตถุประสงคJเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวชี้วัด

การวิเคราะห�และกําหนดเป3าหมายการพัฒนา

• เป_าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาที่ครอบคลมุเหนือแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• เป_าหมายการพัฒนาของประเทศไทยในระยะยาว 
• เป_าหมายข�อตกลงความร"วมมือระหว"างประเทศ
• ความคาดหวังและความต�องการของผู�มีส"วนได�เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการของผู�จัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช� SEA เป�นเครื่องมือ
2. การใช�วิธีเดลฟาย (Delphi method) 

ตัวอย�างวิธีการดําเนินการวิเคราะห�และประมวลผล



การกําหนดขอบเขต
3) การวิเคราะหJและกําหนดเป_าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตรJ

 วัตถุประสงคJเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวชี้วัด

การวิเคราะห�และกําหนดประเด็นยุทธศาสตร�

ข�อมูลประกอบการวิเคราะหJและกําหนดประเด็นยุทธศาสตรJของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อย�างน+อยต+องประกอบด+วย 7 ประการ 
1. เป_าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. ผลการวิเคราะหJความคาดหวังและความต�องการของผู�มีส"วนได�เสีย
3. ผลการวิเคราะหJศักยภาพพื้นที่เป_าหมายของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. ผลการวิเคราะหJปqญหาและสาเหตใุนพื้นที่เป_าหมายของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. ผลการวิเคราะหJช"องว"างการพัฒนาในพื้นที่เป_าหมายของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
6. ผลการวิเคราะหJความสอดคล�องของแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกับยุทธศาสตรJชาติ ๒๐ ป� 

แผนแม"บทภายใต�ยุทธศาสตรJชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ 
และแผนรายสาขาที่เกี่ยวข�อง ไปจนถึงแผนในระดับพื้นที่ที่อยู"ภายใต�กรอบการพัฒนา

7. ผลการวิเคราะหJแนวโน�มสิ่งแวดล�อมของพื้นที่เป_าหมายของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ



การกําหนดขอบเขต
3) การวิเคราะหJและกําหนดเป_าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตรJ

 วัตถุประสงคJเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวชี้วัด

การวิเคราะห�และกําหนดวัตถุประสงค�เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การวิเคราะหJและกําหนดวัตถุประสงคJเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป�นการระบุทิศทางการดําเนินงานภายใต�ประเด็น
ยุทธศาสตรJของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งในการวิเคราะหJจะพิจารณาข�อมูลเหล"านี้ร"วมกัน 

• เป_าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• ผลการวิเคราะหJศักยภาพพื้นที่เป_าหมายของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• ผลการวิเคราะหJปqญหาและสาเหตใุนพื้นที่เป_าหมายของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• ผลการวิเคราะหJแนวโน�มสิ่งแวดล�อมของพื้นที่เป_าหมายของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ



การกําหนดขอบเขต
3) การวิเคราะหJและกําหนดเป_าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตรJ

 วัตถุประสงคJเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวชี้วัด

การวิเคราะห�และกําหนดตัวชี้วัด

เพื่อใช�เป�นสิ่งที่บ"งชี้ถึงสภาพหรือสภาวะของประเด็นยุทธศาสตรJที่ได�กําหนดขึ้น ซึ่งอาจเป�นได�ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพ และเป�นตัวชี้วัดโดยตรง (Direct) หรือโดยอ�อม (Proxy) หรือตัวแทนตัวชี้วัด (Proxy indicator) ได� การคัดเลือกตัวชี้วัด 

ข+อควรพิจารณา 
• สอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรJและวัตถุประสงคJเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
• ครอบคลุมทั้งด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม 
• เป�นไปได�ในทางปฏิบัติ และความพร�อมของข�อมูล 
• สามารถติดตามตรวจสอบได�อย"างต"อเนื่อง ในระยะยาว
• ไม"ซับซ�อน แต"สามารถสะท�อนการเปลีย่นแปลงได�อย"างแม"นยํา



การกําหนดขอบเขต

1. การวิเคราะห�ศักยภาพพื้นที่
2. การวิเคราะห�และกําหนดกรอบแนวคิดเชิงปeญหาของพื้นที่

4) การวิเคราะหJและประเมินข�อมูลฐาน 

การวิเคราะห�ข+อมูลฐาน



การกําหนดขอบเขต

เมื่อได�ผลการกําหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคJเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต�ประเด็นยุทธศาสตรJการพัฒนา สิ่งที่จะช"วยยืนยันถึงสภาพปqจจุบันของการพัฒนาซึ่งสามารถ
ตรวจสอบย�อนหลังจากข�อมูลพื้นฐานในแต"ละตัวชี้วัด ในกรณีที่มีข�อมูลลําดับอนุกรม เวลาจากปqจจุบันย�อนกลับไปในอดีต
สามารถที่จะวิเคราะหJโดยใช�เทคนิคทางสถิติด�วยการวิเคราะหJแนวโน�ม (Trend analysis) 

4) การวิเคราะหJและประเมินข�อมูลฐาน 

การประเมินข+อมูลฐาน



การกําหนดขอบเขต

• เป�นการรวบรวมผลการศึกษาในระยะเริ่มต�น ก"อนที่จะมีการวิเคราะหJและประเมินผลด�านสิ่งแวดล�อมของทางเลือกในการ
พัฒนา 

• จุดมุ"งหมายของรายงานการกําหนดขอบเขตของ SEA ในการจัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ การแสดงให�เห็นถึงผล
ของการดําเนินงานในเชิงประเด็นที่ผ"านการวิเคราะหJ สังเคราะหJ และการประมวลผล โดยเป�นการรายงานให�ทราบว"าในการ
ดําเนินการต"อจากนี้จะอยู"ในขอบเขตเชิงประเด็น เชิงพื้นที่ และเชิงเวลา 

5) การรายงานการกําหนดขอบเขต



การพัฒนาทางเลือกและการประเมินทางเลือก

1 

2 

การพัฒนาทางเลือก

การประเมินทางเลือก

การพัฒนาทางเลือกเป�นการพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมที่มีความเป�นไปได�ในการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาที่ส"งผลให�การพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงและจะช"วยให�แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสามารถดําเนินการไปสู"เป_าหมายการพัฒนาและบรรลุสู"วัตถุประสงคJเพื่อความยั่งยืนได� ทั้งนี้ทางเลือกใน
การพัฒนานั้นจะเป�นประเด็นเริ่มต�นสําหรับการประเมินผลข�อมูลประกอบการตัดสินใจในการบูรณาการเข�ากับ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ

การประเมินทางเลือก เป�นการพิจารณาเพื่อให�ทราบว"า ทางเลือกใดที่มีความเหมาะสมในการ
ดําเนินงาน เพื่อคัดเลือกให�ได�ทางเลือกที่เหมาะสม (Preferred alternative) ซึ่งการประเมินทางเลือกเป�นการ
วิเคราะหJและประเมินผลกระทบที่เกิดจากทางเลือกต"าง ๆ ซึ่งนําไปประกอบการจัดลําดับความสําคัญของ
ทางเลือก เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม โดยขั้นตอนในการประเมินทางเลือกแบ"งออกเป�น 2 ขั้นตอนย"อย 



การกําหนดมาตรการเพือ่ความยั่งยืน

มาตรการส�งเสริม (Enhancement) 

มาตรการหลีกเลี่ยง (Avoidance) 

มาตรการลดหรือบรรเทา (Mitigation/ Reduction) 

เป�นแนวทางหรือวิธีการที่จะช"วยพัฒนาและส"งเสริมให�ผลลัพธJของทางเลือกนั้น ก"อให�เกิดประโยชนJเพิ่มมากขึ้น 
โดยพิจารณาจากผลประโยชนJ ที่ เป�นประเด็นที่ได�รับจากการประเมินในขั้นตอนการประเมินผลกรทบจากทางเลือก 
โดยพิจารณาถึงแนวทางในการขยายหรือเพิ่มประโยชนJ ที่ได�รับจากการขับเคลื่อน ตามแนวทางของทางเลือกที่ได�รับ
การพิจารณา รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการต"อยอดผลประโยชนJที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อน ให�มีประโยชนJเพิ่มมากยิ่งขึ้น

เป�นการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อไม"ให�เกิดผลกระทบทางลบจากการดําเนินงานตามทางเลือก โดย
พิจารณาจากปqจจัยที่ก"อให�เกิดผลกระทบทางลบ และหาแนวทางเพื่อกําหนดเป�นมาตรการและหาปqจจัยที่จะจัดการกับปqจจัยที่
จะก"อให�เกิดผลกระทบทางลบ

เป�นแนวทางหรือวิธีการที่ลดหรือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามทางเลือกให�อยู"
ในระดับที่ยอมรับได�



การจัดทํารายงานการศกึษา SEA

การจัดทํารายงานการศึกษา SEA หรือทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานอย"างเป�นขั้นตอนและเป�นระบบผ"านการจัดทํารายงาน SEA 4 ฉบับ 

 1) รายงานการกลั่นกรอง 
 2) รายงานการกําหนดขอบเขต 
 3) รายงาน SEA ของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 4) การจัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งบูรณาการกับผลของ SEA



การจัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สอดแทรกข�อมูลที่ได�จากการทบทวนและการ
วิเคราะหJในขั้นตอนการจัดทํา SEA ทั้ง 4 ขั้นตอน

1) การกลั่นกรอง 
2) การกําหนดขอบเขต 
3) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก  
4) การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน

จะเป�นข�อมูลสํ า คัญสํ าหรับการจัด ทํา
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเช"นกัน โดยผลการ
ดําเนินการตั้งแต"กระบวนการเริ่มต�นของ SEA 
จํ า เป� นต� อ ง ให� ผู� รั บผิ ดชอบในการ ตัดสิ น ใจ 
พิจารณาผลการดําเนินงานตามขั้นตอนของ
กระบวนการ SEA ทั้งหมด เพื่อเสนอให�
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (กพศ.) พิจารณา ต"อไป 



การมีส�วนร�วมใน SEA สําหรับ
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 



    การจัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยใช� SEA เป�นเครื่องมือ สามารถบูรณาการการมีส"วนร"วมในทุกขั้นตอนเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพของกระบวนการ SEA ทั้งในด�านการสร�างความเข�าใจและความเชื่อมโยงของประเด็นเชิงวิชาการ ในการวิเคราะหJแต"
ละขั้นตอนกับผู�มีส"วนได�เสีย ผ"านรูปแบบและเทคนิคที่สร�างการมีส"วนร"วมที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังส"งผลต"อความรู�สึกเป�น
เจ�าของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกับผู�มีส"วนได�เสียทุกภาคส"วน ผ"านการเชื่อมโยง การสะท�อนประเด็นข�อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความคาดหวัง ความต�องการ สภาพปqญหาและสาเหตุ ตลอดจนการร"วมกันพัฒนาและพิจารณาทางเลือก พร�อมทั้งมาตรการ
สนับสนุนและรองรับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการมีส"วนร"วมใน SEA เชิงประยุกตJ 
สําหรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การมีส�วนร�วมใน SEA เชิงประยุกต� สําหรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ

ขั้นตอนการมีส�วนร�วมใน SEA สําหรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

(1) การระบุผู+มีส�วนได+เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเบื้องต+น

(2) การวิเคราะห�ผู+มีส�วนได+เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

(3) การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม

(4) การจัดทําแผนการดําเนินงานด+านการสื่อสารและการมีส�วนร�วม

(5) การดําเนินงานด+านการสื่อสารและการมีส�วนร�วม



การจัดทํารายงาน SEA 
กับแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การจัดทํารายงานการกลั่นกรอง

การจัดทํารายงานการ
กําหนดขอบเขต

การจัดทํารายงาน SEA
- ฉบับวิชาการ
- ฉบับประชาชน

การจัดพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งบูรณา
การกับผลของ SEA

1

2

3

4



การจัดทํารายงานการกลั่นกรอง

บทสรุปผู+บริหาร

บทที่ 1 ความเปPนมา

บทที่ 2 บริบทของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

บทที่ 3 ผู+มีส�วนได+เสียของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

บทที่ 4 ผลการปรึกษาหารือ

บทที่ 5 ขอบเขตการศึกษา

          5.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่

          5.2 ระยะเวลาในการศึกษา

          5.3 ประเด็นสําคัญของการศึกษา

บทที่ 6 แผนการดําเนินงาน

บทที่ 7 สรุปผลการกลั่นกรอง

บรรณานุกรม/ เอกสารอ+างอิง



การจัดทํารายงานการกําหนดขอบเขต

บทสรุปผู+บริหาร
บทที่ 1 บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค�ของการจัดทํา SEA
1.3 พื้นที่ศึกษา
1.4 กรอบการดําเนินการและวิธีการจัดทํา
1.5 ระยะเวลาการดําเนินการจัดทํา
1.6 ผลที่คาดว�าจะได+รับ

บทที่ 2 การทบทวนและวิเคราะห�แผนและข+อมูลที่เกี่ยวข+อง 
2.1 การทบทวนและวิเคราะห� นโยบาย แผน แผนงาน กฎหมาย 
2.2 การทบทวนและวิเคราะห�ข+อมูลที่เกี่ยวข+อง 
2.3 การระบุประเด็นสําคัญในการจัดทํา SEA

บทที่ 3 การวิเคราะห�และกําหนดเป3าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวชี้วัด
3.1 การวิเคราะห�เป3าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3.2 การวิเคราะห�ปeจจัยการตัดสินใจที่สําคัญ เกณฑ�การประเมิน และตัวชี้วัด

บทที่ 4 การวิเคราะห�ผู+มีส�วนได+เสียและการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม
บทที่ 5 การประเมินข+อมูลฐาน
บทที่ 6 ขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงานต�อไป 
บรรณานุกรม/ เอกสารอ+างอิง



การจัดทํารายงานวิชาการในกระบวนการ SEA 

บทสรุปผู+บริหาร
บทที่ 1 บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผล

1.2 วัตถุประสงคJของการจัดทํา SEA สําหรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1.3 พื้นที่เป_าหมายของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1.4 กรอบการดําเนินการและวธิีการจดัทํา

1.5 ระยะเวลาการดําเนินการจัดทํา

1.6 ผลที่คาดว"าจะได�รับ
บทที่ 2 การกําหนดขอบเขต

2.1 การทบทวนและวิเคราะหJแผนและยุทธศาสตรJและข�อมูลที่เกี่ยวข�อง และการระบุประเด็นสําคัญในการจัดทํา SEA ของแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

2.2 การวิเคราะหJผู�มีส"วนได�เสียและการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส"วนร"วมของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2.3 การวิเคราะหJประเด็นยุทธศาสตรJ เป_าหมายการพัฒนา วัตถุประสงคJเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวชี้วัด

2.4 การประเมินข�อมูลฐาน



การจัดทํารายงานวิชาการในกระบวนการ SEA 

บทที่ 3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก
3.1 การพัฒนาทางเลือกของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

3.2 การประเมินทางเลือกของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บทที่ 4 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
บทที่ 5 การมีส"วนร"วมในกระบวนการ SEA ของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 5.1 หลักการและเหตุผล

5.2 วัตถุประสงคJ

5.3 ขั้นตอนการดําเนินงาน

5.4 ผลการดําเนินงานการมีส"วนร"วม

5.5 สรุปผลการดําเนินงาน
บทที่ 6 บทสรุปและข�อเสนอแนะ (เชิงนโยบาย)
บรรณานุกรม/ เอกสารอ+างอิง



การจัดทํารายงาน SEA ฉบับประชาชน

บทสรุปสําหรับประชาชน

บทที่ ๑ บทนํา   ให�ข�อมูลสรุปโดยสังเขปเรื่องวัตถุประสงคJ พื้นที่ศึกษา ระยะเวลา วิธีการจัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

และผลที่คาดว"าจะได�รับ โดยแสดงเป�นแผนที่ รูปภาพ หรือแผนผังที่เข�าใจง"าย สั้นกระชับ

บทที่ ๒ การมีส�วนร�วมของประชาชน ชี้แจงกิจกรรมการมีส"วนร"วมของประชาชนในขั้นตอนต"าง ๆ ของกระบวนการ

จัดทํา SEA ของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได�แก" การกําหนดขอบเขต การพัฒนาและการประเมินทางเลือก การกําหนด
มาตรการเพื่อความยั่งยืน โดยแสดงเป�นกล"องข�อความ แผนภูมิ และรูปภาพประกอบ

บทที่ ๓ ทางเลือกการพัฒนาและมาตรการเพื่อความยั่งยืน แจ�งให�ทราบว"า ทางเลือกที่เหมาะสมจากผลการ

จัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป�นอย"างไร ข�อดีและข�อควรคํานึงถึง พร�อมกลไกการมีส"วนร"วมของประชาชนในการได�มาซึ่ง
ทางเลือกที่เหมาะสมและมาตรการเพื่อความยั่งยืนโดยสังเขปและไม"ใช�คําที่เป�นเทคนิคและวิชาการมากเกินไป

บทที่ ๔ การติดตามผลโดยผู+มีส�วนได+เสีย แจ�งโอกาสการมีส"วนร"วมในการติดตามผลการนําทางเลือกที่เหมาะสมและ

มาตรการต"าง ๆ ไปใช�ในแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงแจ�งบทบาทของผู�มีส"วนได�เสียหลังจากการจัดทํา SEA โดยสังเขป
พร�อมระบุระยะเวลาให�เข�าใจชัดเจน


