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• การวางแผนเพื่อดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ อยู�บนพื้นฐานของข อมูลที่เกี่ยวข องกับพื้นที่นั้น ๆ โดยข อมูล
จะครอบคลุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคม 

• พื้นฐานการวางแผนเชิงพื้นที่เป.นการกําหนดกรอบการใช ที่ดิน สําหรับการลงทุนในโครงการสาธารณะหรือโครงการเอกชน 
ตลอดจนการใช ที่ดินเพื่อการคุ มครองหรือส�งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ทั้งด านกฎระเบียบและการพัฒนาผ�าน
การวางแผนเชิงพื้นที่ร�วมกันจากตัวแทนของแต�ละหน�วยงานเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาร�วมกัน เช�น ประเภทของ
การพัฒนา สถานที่ในการพัฒนา การพัฒนาควรดําเนินการเมื่อใด และระยะเวลาของการพัฒนา 

• ประเด็นการพัฒนาร�วมกันเหล�านี้จะช�วยให ผู มีส�วนได เสียหรือผู มีบทบาทในกระบวนการวางแผนมีความเข าใจเกี่ยวกับป6ญหาที่
เกิดขึ้นตรงกัน ซึ่งนําไปสู�วิธีการที่จะบรรลุเป:าหมายของการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 

• นอกจากนั้นยังมีประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาในการวางแผนเชิงพื้นที่ทุกกิจกรรม คือ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaste
r Risk Reduction: DRR) เช�น การแยกการใช ประโยชนLที่ดินที่มีความอ�อนไหว (พื้นที่ที่อยู�อาศัย โรงเรียน ฯลฯ) ออกจากเขต
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป:องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น การออกแบบโครงสร างพื้นฐานให มีความคงทนต�อความเสี่ยงที่จะเกิดภัย
พิบัติ

การวางแผนเชิงพื้นที่
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• สศช. ได เผยแพร� SEA guideline ในปT พ.ศ. 2563 และยังมีการปรับปรุงในปT พ.ศ. 2564 โดยมีหน�วยงานจัดทําแผน
หลายหน�วยงาน ในหลายสาขาและพื้นที่ ได นําไปใช ในการศึกษา SEA

• SEA  guideline เป.นประโยชนLในการแนะนําสร างความรู ความเข าใจด าน SEA ที่ถูกต อง เป.นเอกสารอ างอิงที่ใช เป.นกรอบงานและ
ขั้นตอนของการศึกษาที่ถูกต อง และเป.นมาตรฐานกลางร�วมกันของหน�วยงานต�าง ๆ รวมถึงผู สนใจทั่วไป

• แนวทาง SEA ที่เผยแพร�เป.นแนวทางทั่วไป (General Guideline) ซึ่งอาจมีข อจํากัดในการนําไปประยุกตLใช ของหน�วยงานให 
เหมาะสมกับแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ และใช กับแผนฯ ที่มีบริบทและลักษณะแวดล อมที่แตกต�างกัน 

• เพื่อสนับสนุนให เกิดการประยุกตL SEA สําหรับแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให แพร�หลาย สศช. จึงพิจารณาความจําเป.นในการจัดทํา
คู�มือการประยุกตLใช  SEA (SEA Handbook) เพื่อช�วยสนับสนุนผู ใช ในการนําไปเป.นคู�มือในการศึกษา SEA ได อย�างถูกต องและ
มีประสิทธิภาพ 

• การจัดทําคู�มือการประยุกตLใช  SEA ฉบับนี้มีความสําคัญในการนํากรอบงานและขั้นตอนการศึกษา SEA จากแนวทาง SEA 
ทั่วไป มาใช และปรับปรุงเพิ่มเติมขั้นตอนเฉพาะเจาะจงให เหมาะสมกับการใช  SEA สําหรับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 

• มีการทบทวนกรณีศึกษาของต�างประเทศและในปT พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ สศช. ได ดําเนินงานการศึกษา SEA ในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก ว เป.นโครงการศึกษานําร�องเพื่อถอดบทเรียนและความรู  นํามาวิเคราะหLเพื่อใช ในการพัฒนาจัดทําคู�มือ S
EA เชิงพื้นที่สําหรับการพัฒนาเชิงพื้นที่ต�าง ๆ

หลักการและเหตุผลในการใช( SEA 
สําหรับการวางแผนเชิงพื้นที่
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รูปแบบ SEA สําหรับการวางแผนเชิงพื้นที่
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รูปแบบ SEA ข(อได(เปรียบ ข(อจํากัด

1) SEA เชื่อมโยงกับ

การวางแผนแบบมีความสัมพันธ5

ครั้งเดียว

(One Opportunity Model)

- ขั้นตอน SEA มีการแยกการดําเนินงานออกมาอย�างชัดเจน

- มีความเหมาะสมกับการทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาฯ หรือ

ประเด็นการวางแผนเชิงพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนการดําเนินการ

อยู�ก�อนแล ว

- ผลของการศึกษาของ SEA อาจล�าช าเกินไป มี

ความสัมพันธLครั้งเดียว (One Opportunity) 

- มีความเสี่ยงที่ผลของ SEA จะไม�สามารถบูรณาการ

กับการวางแผนเชิงพื้นที่ได 

2)SEA เชื่อมโยงกับ

การวางแผนแบบคู�ขนานกัน 

(Parallel Model)

- ทําให เกิดการบูรณาการผล SEA สําหรับการวางแผนเชิง

พื้นที่อย�างต�อเนื่อง 

- ผล SEA สําหรับการวางแผนเชิงพื้นที่สามารถเชื่อมโยงเข าสู�

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาหรือประเด็นการพัฒนาพื้นที่

และการจัดการพื้นที่ ผ�านจุดเชื่อมโยงได ในขั้นตอนของการ

จัดทําแผนพัฒนาตามความเหมาะสม 

- การจัดทํา SEA สําหรับการวางแผนเชิงพื้นที่สามารถ

ตอบสนองความต องการของการวางแผนพัฒนาฯ ได อย�าง

เหมาะสม

- ก า รดํ า เ นิ น ง านแบบ คู� ขน าน  จํ า เ ป. น ต อ ง ใ ช 

กระบวนการสื่อสารระหว�างคณะผู จัดทําแผนเชิงพื้นที่ 

กับคณะผู จัดทํา SEA ในการสร างความเข าใจเพื่อ

นําไปสู�การบูรณาการผล SEA กับแผนเชิงพื้นที่ หรือ

ประเด็นการพัฒนาพื้นที่และการจัดการพื้นที่

- มีการแยกกระบวนการจัดทําแผนเชิงพื้นที่กับ

กระบวน SEA อย�างชัดเจนส�งผลให ผล SEA อาจไม�

สอดคล องกับกระบวนการจัดทําแผนเชิงพื้นที่ และเกิด

ความล�าช าในการทบทวนผล SEA



รูปแบบ SEA สําหรับการวางแผนเชิงพื้นที่

5

รูปแบบ SEA ข(อได(เปรียบ ข(อจํากัด

3)SEA เ ชื่อมโยงกับ

การวางแผนแบบบูรณาการ 

(Integrated Model)

- เป.นรูปแบบที่สนับสนุนให กระบวนการจัดทําแผนเชิงพื้นที่ 

หรือประเด็นการพัฒนาพื้นที่และการจัดการพื้นที่ได พิจารณาผล 

SEA ตลอดทุกขั้นตอน จึงไม�เสียเวลาในการส�งต�อแลกเปลี่ยน

ผล SEA และข อมูลที่เกี่ยวข องของทั้ง 2 กระบวนการที่มี

ความก าวหน าของการดําเนินงานไปพร อมกัน

- เป.นการสร างความรู ความเข าใจร�วมกันของคณะผู จัดทําแผน

เชิงพื้นที่ และคณะผู จัดทํา SEA ผ�านกระบวนการดําเนินงาน

ร�วมกัน

- ผล SEA สําหรับการพัฒนาพื้นที่จะได รับการผนวกเข ากับแผน

เชิงพื้นที่ หรือประเด็นการพัฒนาพื้นที่และการจัดการพื้นที่ที่

แน�นอนกว�า

- คณะผู จัดทําแผนเชิงพื้นที่ และคณะผู จัดทํา SEA ที่

ร�วมกันดําเนินงานต องมีความเข าใจทั้งกระบวนการ

จัดทําแผนและ SEA เพื่อให เกิดการบูรณาการอย�าง

ถูกต อง 

- จําเป.นต องมีผู ควบคุณภาพการดําเนินงานเชิงวิชาการ

ที่เข าใจทั้งกระบวนการจัดทําแผนและกระบวนการ SE

A และเชื่อมประสานสร างความเข าใจในคณะทํางานให 

สามารถดําเนินงานร�วมกันได อย�างต�อเ นื่องตลอด

กระบวนการจัดทําแผนด วย SEA

4)SEA เชื่อมโยงกับการวางแผน

เมื่อมีความจําเปJนต�อการตัดสินใจ

(Decision–centered model)

- เป.นรูปแบบที่มีความสะดวกในการนํากระบวนการ SEA บาง

ขั้นตอน เข ามาวิเคราะหLในการจัดทําแผนเชิงพื้นที่ ตามความ

จําเป.นและความต องการในแต�ละส�วนของ SEA

- ขาดความเชื่อมโยงทางความคิดของกระบวนการ SEA 

ทั้งกระบวนการ ที่ เป. น เหตุ และ เป.นผลตั้ งแต� ต น

กระบวนการจนจบกระบวนการ



บทนํา ขั้นตอน SEA เชิงพื้นที่

บทที่ 1 บทที่ 2 

บทสรุป

บทที่ 3 

โครงสร(างของคู�มือ
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1

2

วัตถุประสงค5ของคู�มือ

เพื่อประยุกตLใช  SEA ในการสนับสนุนการวางแผนเชิงพื้นที่สู�เป:าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของหน�วยงานที่เกี่ยวข อง

เพื่อพัฒนาองคLความรู  ขั้นตอนและเทคนิควิธีการในการใช  SEA เพื่อบูรณาการ
ผลลัพธLกับการวางแผนเชิงพื้นที่ โดยสร างการมีส�วนร�วมของผู มีส�วนได เสีย 
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เปTาหมายผู(ใช(

เป:าหมายกลุ�มผู ใช คู�มือ ประกอบด วย หน�วยงานเจ าของแผนเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะ หน�วยงานสนับสนุนการพัฒนา
ทั้งในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค จังหวัดและองคLกรปกครองส�วนท องถิ่น และภาคประชาชนที่สนใจและมีส�วนได เสียกับ
การพัฒนา อีกทั้งผู มีอํานาจตัดสินใจและผู มีส�วนได เสียระดับต�าง ๆ ในการจัดทําและตัดสินใจของแผนพัฒนา ตลอดจน
นักวิชาการ ที่ปรึกษาทางวิชาการและการวางแผนเชิงพื้นที่

ขอบเขตการใช(คู�มือ
คู�มือ SEA เชิงประยุกตLได จากการถอดบทเรียนการศึกษา SEA ของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป.นแนวคิดที่

สามารถไปประยุกตLใช กับการวางแผนเชิงพื้นที่ในรูปแบบอื่นได 
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คําแนะนําการใช(คู�มือ

1 ผู ใช ควรศึกษาแนวทาง SEA (ฉบับปรับปรุง) (สศช., 2564ก) ประกอบการใช คู�มือ เพื่อความเข าใจพื้นฐานเรื่อง 
SEA และกระบวนการ SEA โดยทั่วไป และอ างอิงหลักการและแนวทางดังกล�าว

2 ผู ใช ควรทําความเข าใจและศึกษาขั้นตอนการใช  SEA ตามลําดับของกระบวนการจัดทําแผนเชิงพื้นที่และ 
กระบวนการ SEA ไปพร อมกัน เพื่อให บรรลุเป:าหมายของการใช คู�มือ

3
จากหลักการ SEA ที่ประกอบด วยขั้นตอนสําคัญทั้งหมด 6 ขั้นตอน ประกอบด วย การกลั่นกรอง 
การกําหนดขอบเขต การพัฒนาทางเลือก การประเมินทางเลือก การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และ
การรายงานผล SEA โดยในคู�มือ SEA เชิงพื้นที่ฉบับนี้ ได เพิ่มเติมรายละเอียดของขั้นตอนและสาระสําคัญ
เพื่อให ผู ใช คู�มือสามารถนําไปดําเนินการได อย�างเป.นระบบ ขั้นตอนที่เพิ่มเติมคือ การบูรณาการผล SEA เข า
กับแผนเชิงพื้นที่ และการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
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ขั้นตอนการใช( 
SEA เชิงพื้นที่



ขั้นตอนการใช( SEA เชิงพื้นที่
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การกลั่นกรองความจําเปJนในการประยุกต5ใช( SEA เชิงพื้นที่1

12

ขั้นตอนที่ 1 : การกลั่นกรอง

• เป.นแผน (Plan) เชิงพื้นที่ หรือเป.นชุดโครงการหรือกลุ�มโครงการ (Program) ในพื้นที่ที่
ชัดเจน หรือไม� (มิใช�โครงการในการพัฒนาพื้นที่)

• เป.นแผนเชิงพื้นที่ภายใต ร�างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด วยการประเมินสิ่งแวดล อม
ระดับยุทธศาสตรL พ.ศ....

• แผนเชิงพื้นที่นั้นอาจก�อให เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�งผลกระทบต�อสภาพแวดล อมในพื้นที่
เป:าหมายของแผนเชิงพื้นที่และพื้นที่โดยรอบอย�างมีนัยสําคัญทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว



การเตรียมการประยุกต5ใช( SEA เชิงพื้นที่ในการวางแผนเชิงพื้นที่ 2
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การเตรียมบริบทการประยุกตLใช  SEA ในการวางแผนเชิงพื้นที่ เป.นการดําเนินการหลังจากทราบผลการ
พิจารณาการกลั่นกรองแล วว�ามีความจําเป.นต องประยุกตLใช  SEA ในการจัดทําหรือปรับปรุงแผนเชิงพื้นที่ โดย
ประเด็นสําคัญในการเตรียมการ เพื่อใช ประกอบการพัฒนาขอบเขตการจ างที่ปรึกษา (Term of Reference : TO
R)

การมีส�วนร�วมในขั้นตอนการกลั่นกรอง3
การมีส�วนร�วมในขั้นตอนการกลั่นกรองสามารถเปkดโอกาสให ผู มีส�วนได เสียสามารถมีส�วนร�วม

ในกระบวนการนี้ได หลายโอกาส 

ขั้นตอนที่ 1 : การกลั่นกรอง



1. การวิเคราะห5ความสอดคล(องของนโยบาย แผนและข(อมูลที่เกี่ยวข(อง

14

ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่



1) ขอบเขตพื้นที่เป:าหมายแผนเชิงพื้นที่ว�าครอบคลุมพื้นที่
2) ขอบเขตพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข องกับกิจกรรมการพัฒนา
3) ขอบเขตพื้นที่ที่สอดคล องกับประเด็นในการคาดการณL
การเปลี่ยนแปลงขอผลกระทบตามตัวชี้วัด

2. การกําหนดขอบเขตเชิงพื้นที่และเวลา

15

ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่

การกําหนดขอบเขตเชิงพื้นที่

การกําหนดขอบเขตเชิงเวลา 1) พิจารณาการกําหนดขอบเขตเชิงเวลาในการจัดทํา SEA สําหรับการวางแผน
เชิงพื้นที่ให สอดคล องกับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ 
2) พิจารณาการกําหนดขอบเขตเชิงเวลาในการจัดทํา SEA สําหรับการวางแผน
เชิงพื้นที่ให สอดคล องกับขอบเขตในการวัดของตัวชี้วัดแต�ละตัวที่ส�งผลการ
เปลี่ยนแปลงในระยะต�าง ๆ 

การกําหนดขอบเขตเชิงพื้นที่และเชิงเวลาเป.นการดําเนินการโดยผู จัดทํา SEA สําหรับการวางแผนเชิงพื้นที่ซึ่งจะพิจารณา
ทั้งในส�วนของขอบเขตเชิงพื้นที่ และขอบเขตเชิงเวลาให ครอบคลุมก�อนที่จะนําไปปรึกษาหารือกับผู มีส�วนได เสียเพื่อให เกิดความ
ครบถ วนสมบูรณL ทั้งในเชิงหลักวิชาการและความสอดคล องกับบริบทภูมิสังคม (พื้นที่และสังคม) 
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ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การวิเคราะห5ผู(มีส�วนได(เสีย

การวิเคราะหLผู มีส�วนได เสียเป.น
ขั้นตอนสําคัญในกระบวนการ SEA ซึ่งมี
วัตถุประสงคLในการระบุผู มีส�วนได เสียให 
ชัดเจนในมิติของการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและมิติของผลประโยชนLที่จะได รับ
จากการพัฒนาและจะมีส�วนสําคัญของ
การกําหนดกลุ�มเป:าหมายในกระบวนการ
มีส�วนร�วมในแต�ละขั้นตอนของ SEA

ปรับปรุงจาก 4 ขั้นตอนการประเมินผู มีส�วนได เสีย โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. (2562)



การระบุผู(มีส�วนได(เสีย

การระบุผู มีส�วนได เสียของในการวางแผน
พัฒนาเป.นการพิจารณาว�ามีป6จเจกบุคคล 
กลุ�มบุคคล ชุมชน องคLกร หน�วยงานและ
สถาบันใด ที่ได รับผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบและมีส�วนเกี่ยวข องกับการ
พัฒนาอย�างไร การระบุผู มีส�วนได เสียใน
ขั้นตอนนี้สามารถพิจารณาความเกี่ยวข อง
ใน 2 มิติ 

มิติเชิงอํานาจหรืออิทธิพลที่ส�งผล
ต�อความสําเร็จของการขับเคลื่อน
การพัฒนา

มิติของผลประโยชนLที่อาจจะ
ได รับหรืออาจจะเสียจากการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา

1

2
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ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การวิเคราะห5ผู(มีส�วนได(เสีย



ลําดับที่ กลุ�มผู(มีส�วนได(เสีย

1

 

 

 

 

 

 

หน�วยงานภาครัฐ

1.1 หน�วยงานระดับนโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ

1.1.1 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห�งชาติ

1.1.1.1 กองยุทธศาสตรLการพัฒนาพื้นที่ (กพท.)

1.1.1.2 กองยุทธศาสตรLการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล อม (กทว.)

1.1.2 สํานักงบประมาณ

1.2 ...

2 หน�วยงานรัฐวิสาหกจิ

2.1 ...

2.1.1 ...

3

 

 

หน�วยงานเอกชน

3.1 ...

3.1.1 ...

ผลการระบุผู(มีส�วนได(เสียของการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก(ว

ลําดับที่ กลุ�มผู(มีส�วนได(เสีย

4

 

 

ภาคประชาสังคม

4.1 ...

4.1.1 ...

5

 

 

ภาคประชาชน

5.1 ...

5.1.1 ...

6

 

 

สื่อมวลชน

6.1 ...

6.1.1 ...

7

 

 

สถาบันการศกึษา

7.1 ...

7.1.1 ...

8

 

 

สถาบันทางศาสนา

8.1 ...

8.1.1 ...
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ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การวิเคราะห5ผู(มีส�วนได(เสีย



การวิเคราะหLบทบาทและความเกี่ยวข อง
ของผู มีส�วนได เสียของการพัฒนา สามารถ
ดําเนินการโดยการวิเคราะหLว�าผู มีส�วนได 
เสียแต�ละกลุ�มหรือแต�ละรายบุคคลมีความ
เกี่ยวข องกันอย�างไรในการขับเคลื่อน
หรือไม�มีการขับเคลื่อนการพัฒนา ใน 2 
มิติ 

มิติผลประโยชนL (Interest

มิติบทบาทที่มีอิทธิพลหรือ
ส�งผลต�อความสําเร็จของการ
ขับเคลื่อนแผน (Influence)

1

2

การวิเคราะห5บทบาทและความเกี่ยวข(องของผู(มีส�วนได(เสีย
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ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การวิเคราะห5ผู(มีส�วนได(เสีย



การวิเคราะห5บทบาทและความเกี่ยวข(องของผู(มีส�วนได(เสีย

ลําดับที่ กลุ�มผู(มีส�วนได(เสีย
บทบาทความเกี่ยวข(องในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

มิติอิทธิพลต�อความสําเร็จ มิติผลประโยชน5ในการพัฒนา

1

 

 

 

หน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาครัฐที่มีหน าที่ในการกําหนดทิศทาง กํากับดูแลและ

ติดตามการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งในด านนโยบาย 

งบประมาณ การปฏิบัติการทั้งโดยตรงและที่มีส�วนสนับสนุนการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

1.1 หน�วยงานภาครัฐระดับนโยบาย

ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หน�วยงานภาครัฐที่มีหน าที่ในการกําหนดทิศทาง กํากับดูแลและ

ติดตามการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

1 . 1 . 1  สํ า นั ก ง า น ส ภ า

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห�งชาติ

หน�วยงานภาครัฐที่มีหน าที่ในการกําหนดทิศทาง กํากับดูแลและ

ติดตามการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในด านนโยบายในการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

           1.1.2 สํานักงบประมาณ หน�วยงานภาครัฐที่มีหน าที่ในการกําหนดทิศทาง กํากับดูแลและ

ติดตามการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในด าน งบประมาณที่

สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การวิเคราะห5ผู(มีส�วนได(เสีย



ระดับความสําคัญของผู(มีส�วนได(เสียกับแผนเชิงพื้นที่ 
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ระดับ
ความสําคัญ

มิติอิทธิพลต�อความสําเร็จ

ของแผนเชิงพื้นที่

มิติผลประโยชน%

จากการขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่

5 มีอิทธิพลต�อความสําเร็จของแผนเชิงพื้นที่ในระดับสูงสุด ได&รับหรือเสียผลประโยชน+จากการขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่ในระดับสูงสุด

4 มีอิทธิพลต�อความสําเร็จของแผนเชิงพื้นที่ในระดับสูง ได&รับหรือเสียผลประโยชน+จากการขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่ในระดับสูง

3 มีอิทธิพลต�อความสําเร็จของแผนเชิงพื้นที่ในระดับปานกลาง ได&รับหรือเสียผลประโยชน+จากการขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่ในระดับปานกลาง

2 มีอิทธิพลต�อความสําเร็จของแผนเชิงพื้นที่ในระดับน&อย ได&รับหรือเสียผลประโยชน+จากการขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่ในระดับน&อย

1 มีอิทธิพลต�อความสําเร็จของแผนเชิงพื้นที่ในระดับน&อยมาก ได&รับหรือเสียผลประโยชน+จากการขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่ในระดับน&อยมาก

0 ไม�มีอิทธิพลต�อความสําเร็จ ไม�ได&รับหรือไม�เสียผลประโยชน+จากการขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่

ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การวิเคราะห5ผู(มีส�วนได(เสีย



22ตวัอยา่งการหาค่าพิกดัความสาํคญัผูม้ีส่วนไดเ้สียกบัแผนเชิงพื�นที!

ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การวิเคราะห5ผู(มีส�วนได(เสีย



บทบาทความเกี่ยวข(องของผู(มีส�วนได(เสีย

ผู(มีส�วนได(เสีย คํานิยามผู(มีส�วนได(เสีย

ผู(มีส�วนได(เสียโดยตรง 

(Primary stakeholder)

บุคคลหรือกลุ�มบุคคลผู ได รับประโยชนL คือ ได รับผลกระทบทางบวก หรือเสียประโยชนL คือ ได รับผลกระทบทางลบ

โดยตรงจากการพัฒนาพื้นที่ ตามที่กําหนดไว ในวัตถุประสงคLของการพัฒนา เช�น ประชาชนในพื้นที่เป:าหมายของการ

พัฒนา ประชาชนที่มีภูมิลําเนาและประชาชนที่ใช ประโยชนLที่ดินในพื้นที่เป:าหมายของการพัฒนา เป.นต น

ผู(มีส�วนได(เสียรอง 

(Secondary stakeholder)

 

บุคคลหรือกลุ�มผู ได รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ สถาบัน องคLกร ที่เกี่ยวข องกับการพัฒนา โดยอาจ

มีความเกี่ยวข องในลักษณะเป.นผู ลงทุนในพื้นที่เป:าหมาย ในลักษณะเป.นหน�วยงานผู มีหน าที่ขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติหรือ

มีความเกี่ยวข องโดยเป.นหน�วยงาน สถาบันที่มิได มีหน าที่โดยตรง แต�มีบทบาทหน าที่เกี่ยวข องกับพื้นที่เป:าหมายของ

การพัฒนาเช�น องคLกรปกครองส�วนท องถิ่น สถาบันการศึกษา องคLกรพัฒนาเอกชนที่ไม�แสวงหาผลประโยชนL เป.นต น

ผู(มีส�วนได(เสียหลัก 

(Key stakeholder)

ผู มีส�วนได เสียของการพัฒนาที่มีความสําคัญหรือมีบทบาทอํานาจที่ส�งผลต�อความสําเร็จหรือความล มเหลวของ

การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
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ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การวิเคราะห5ผู(มีส�วนได(เสีย



24
การกําหนดแนวทางการมีส�วนร�วมสําหรับผู มีส�วนได เสียของแผนเชิงพื้นที่

ที่มา: ปรับปรุงจากการมีส�วนร�วมกับผู มีส�วนได เสีย ศูนยLพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (มปป.)

ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การวิเคราะห5ผู(มีส�วนได(เสีย
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1. การวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที่
การจัดทํา SEA สําหรับการวางแผนเชิงพื้นที่

จํา เป.นต องทําความเข าใจพื้น ที่ให ชัด เจน เ พื่อป:องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล อมในทุกมิติในขั้นต น คือการทําความเข าใจ
สภาพพื้นที่เป:าหมายของการวางแผนเชิงพื้นที่ และควรจะทํา
การวิเคราะหLเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) โดยอาศัย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข ามาช�วย

2.การวิเคราะห5และกําหนดกรอบแนวคิดเชิงปaญหา
ของพื้นที่

กระบวนการวิเคราะหLกรอบแนวคิดเชิงป6ญหาของ
พื้นที่เป:าหมายของการวางแผนเชิงพื้นที่เป.นกระบวนการที่มี
ความสําคัญอย�างยิ่งของการวิเคราะหLข อมูลฐานของพื้นที่
เป:าหมายของการวางแผนเชิงพื้นที่ 

ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การวิเคราะห5ข(อมูลฐาน



เปTาหมายการพัฒนา คือ ภาพที่คาดหวังให(เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพื้นฐานอยู�บน
ความเปJนจริงในปaจจุบัน (สศช., 2564)

เปTาหมายการพัฒนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก(ว
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก วเป.นประตูเชื่อมโยงการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ

และประเทศในอนุภูมิภาคขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจมูลค�าสูง เพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาในพื้นที่

บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมที่มีความยั่งยืน”

• เป:าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาที่ครอบคลุมเหนือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• เป:าหมายการพัฒนาของประเทศไทยในระยะยาว 
• เป:าหมายข อตกลงความร�วมมือระหว�างประเทศ
• ความคาดหวังและความต องการของผู มีส�วนได เสียของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• ศักยภาพ ความพร อมและข อจํากัดของพื้นที่เป:าหมายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การวางเปTาหมายการพัฒนา



ข(อมูลประกอบการวิเคราะห5และกําหนดประเด็นการพัฒนาของการวางแผนเชิงพื้นที่

1. เป:าหมายการพัฒนาของ
การวางแผนเชิงพื้นที่

2. ผลการวิเคราะหLความคาดหวังและ
ความต องการของผู มีส�วนได เสีย

3.  ผลการวิเคราะหLศักยภาพพื้นที่เป:าหมาย
ของการวางแผนเชิงพื้นที่

4. ผลการวิเคราะหLป6ญหา
และสาเหตุในพื้นที่
เป:าหมายของการ
วางแผนเชิงพื้นที่

5. ผลการวิเคราะหL
ความสอดคล องของ
นโยบาย แผนและ
ข อมูลที่เกี่ยวข อง

6. ผลการวิเคราะหL
แนวโน มสิ่งแวดล อม
ของพื้นที่เป:าหมาย
ของการ วางแผนเชิง
พื้นที่
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ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การวิเคราะห5เพื่อระบุประเด็นการพัฒนา และวัตถุประสงค5เพื่อความยั่งยืน



การวิเคราะห5และกําหนดวัตถุประสงค5เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของการวางแผนเชิงพื้นที่ต(องวิเคราะห5และ
พิจารณาข(อมูลเหล�านี้ร�วมกัน 

1 2

3

• เป:าหมายการพัฒนาของ   การ 
วางแผนเชิงพื้นที่

• ผลการวิเคราะหLศักยภาพพื้นที่เป:าหมาย
ของการ วางแผนเชิงพื้นที่

• ผลการวิเคราะหLแนวโน มสิ่งแวดล อมของ
พื้นที่เป:าหมายของการ วางแผนเชิงพื้นที่

•  ผลการวิเคราะหLป6ญหา 
    และสาเหตุในพื้นที่เป:าหมาย
    ของการ วางแผนเชิงพื้นที่

28

ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การวิเคราะห5เพื่อระบุประเด็นการพัฒนา และวัตถุประสงค5เพื่อความยั่งยืน



• สอดคล องกับประเด็นการพัฒนา
และวัตถุประสงคLเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

• ครอบคลุมทั้งด านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล อม 

• สามารถติดตามตรวจสอบได 
อย�างต�อเนื่อง ในระยะยาว

• ไม�ซับซ อน แต�สามารถสะท อน
การเปลี่ยนแปลงได อย�างแม�นยํา• เป.นไปได ในทางปฏิบัติ และความ

พร อมของข อมูล 

ตัวชี้วัดการวางแผนเชิงพื้นที่เป.นสิ่งที่ใช เพื่อบ�งชี้สภาพหรือสภาวะของการวางแผนเชิงพื้นที่ ที่ใช วัดหรือบ�งชี้
สภาพปกติและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากประเด็นการพัฒนาที่ได กําหนดขึ้น ซึ่งอาจเป.นได ทั้งเชิงปริมาณหรือ
เชิงคุณภาพ และเป.นตัวชี้วัดโดยตรง (Direct) หรือโดยอ อม (Proxy) หรือตัวแทนตัวชี้วัด (Proxy indicator) ได  
การคัดเลือกตัวชี้วัด มีข อควรพิจารณา 
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ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การกําหนดตัวชี้วัด



ประเด็นการพัฒนา : การส�งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค�าสูงบนฐานทรัพยากร”
วัตถุประสงค5การพัฒนาที่ยั่งยืน
1. เพื่อยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมูลค�าสูงที่เป.นมิตรกับสิ่งแวดล อม
2. เพื่อส�งเสริมการทําการเกษตรที่เป.นมิตรต�อสิ่งแวดล อม

3. เพื่อส�งเสริมและผลักดันการทําการเกษตรให เหมาะสมและสอดคล องกับบริบทของพื้นที่และความต องการของอุตสาหกรรมเป:าหมายและเกษตรแปรรูปมูลค�า

    สูง
ตัวชี้วัด ขอบเขตและวิธีการวัด

1.1 ร อยละมูลค�าการค าชายแดนต�อปT - รวบรวมข อมูลด านการค าชายแดนของจังหวัดสระแก วจากหน�วยงานที่เกี่ยวข องโดย 
  นําข อมูลเทียบกับฐานข อมูลของมูลค�าการค าชายแดนในปTก�อนหน า 
- ขอบเขตการประเมินเชิงพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่เป:าหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก ว
  และพื้นที่เกี่ยวข อง
- ขอบเขตเชิงเวลาตามรอบของแผนการพัฒนาจังหวัดสระแก ว

1.2 เงินลงทุนรวมในกลุ�มอุตสาหกรรมเป:าหมายและกิจการเป:าหมายที่

     ผ�านการพิจารณาอนุมัติ

…

1.3 ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจและสมุนไพรในจังหวัดสระแก ว …

1.4 รายได แรงงานตามโอกาสการจ างงานและตําแหน�งงาน …

ตัวอย�างการกําหนดตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาของพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก,ว 
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ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การกําหนดตัวชี้วัด



ตัวอย�างการจัดลําดับความสําคัญตัวชี้วัดด(วยเทคนิค AHP
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ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การกําหนดตัวชี้วัด



ตัวอย�างค�าระดับความสําคัญของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ระดับความสําคัญ

1.1 ร อยละมูลค�าการค าชายแดนต�อปT 0.51

1.2 เงินลงทุนรวมในกลุ�มอุตสาหกรรมเป:าหมายและกิจการเป:าหมายที่ผ�าน
การพิจารณาอนุมัติ

0.22

1.3 ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจและสมุนไพรในจังหวัดสระแก ว 0.11

1.4 รายได แรงงานตามโอกาสการจ างงานและตําแหน�งงาน 0.16
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ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การกําหนดตัวชี้วัด



การประเมินข อมูลฐานเป.นการจัดเตรียมข อมูลฐานของพื้นที่เป:าหมายการวางแผนเชิงพื้นที่ 
เพื่อทบทวนข อมูลสิ่งแวดล อมตั้งแต�อดีตจนถึงป6จจุบันของพื้นที่เป:าหมายของการวางแผนเชิงพื้นที่ 
ประกอบด วย

1 2 การประเมินข อมูลฐาน

1) การวิเคราะหLข อมูลฐาน

1.1) การวิเคราะหLศักยภาพพื้นที่  

1.2) การวิเคราะหLและกําหนดกรอบ
แนวคิดเชิงป6ญหาของพื้นที่ 
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ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การประเมินข(อมูลฐาน



ตัวอย�างการวิเคราะห5ข(อมูลฐานด(านเศรษฐกิจในตัวชี้วัดที่ 
1 ร(อยละของมูลค�าการค(าชายแดนต�อปf
อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค�าการค าชายแดนในระยะที่ผ�านมา (
พ.ศ. 2560-2564) เท�ากับร อยละ 7.4 ต�อปT โดยคาดการณLว�า
ในอนาคต 10 ปT จะช�วยทําให ให อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค�า
สินค านําเข า - ส�งออกชายแดนจังหวัดสระแก วเพิ่มมากขึ้นใน
อัตราเฉลี่ยอย�างน อยร อยละ 40 ต�อปT  

วิธีการและเทคนิคที่ใช ในขั้นตอนการประเมินข อมูลฐาน 
ได แก�  Trend Analysis (การวิเคราะหLแนวโน มการ
เปลี่ยนแปลง) เพื่อเข าใจการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
ประเด็นการพัฒนาต�าง ๆ จากอดีตจนถึงป6จจุบันและ
ทราบทิศทางและระดับความรวดเร็วหรือชะลอการ
เปลี่ยนแปลงของประเด็นการพัฒนาต�าง ๆ ทั้ งใน
ทางบวกและลบ  
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ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดขอบเขต SEA เชิงพื้นที่
การประเมินข(อมูลฐาน



ทางเลือกการพัฒนาที่ 3
เป.นประตูเชื่อมโยงการพัฒนา

เศรษฐกิจในประเทศและประเทศใน

อนุภูมิภาค ขับเคลื่อนโดยการพัฒนา

ระบ บ โล จิ ส ติ กสL แ ล ะกิ จ ก ร รม

เศรษฐกิจมูลค�าสู ง ที่ เป.นมิตรต�อ

สิ่งแวดล อม เพื่อสร างความเชื่อมโยง

กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่

ผ�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษยL

ทางเลือกการพัฒนาที่ 2
เป.นประตูเชื่อมโยงการพัฒนา

เศรษฐกิจในประเทศและประเทศใน

อนุภูมิภาค ขับเคลื่อนโดยการพัฒนา

ระบบโลจิสติกสLและอุตสาหกรรมแปร

รูปมูลค�าสูงที่เป.นมิตรต�อสิ่งแวดล อม 

ควบคู�กับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-

หมุนเวียน-สี เ ขียว เ พื่อสร างความ

เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน

พื้นที่

ทางเลือกการพัฒนาที่ 1
เป.นประตูเชื่อมโยงการพัฒนา

เศรษฐกิจในประเทศและประเทศใน

อนุภูมิภาค ขับเคลื่อนโดยการพัฒนา

ระบบโลจิสติกสL เกษตรแปรรูป และ

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น ที่ เ ป. น มิ ต ร ต� อ

สิ่งแวดล อม เพื่อสร างความเชื่อมโยง

กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่

ขั้นตอนที่ 3 : การพัฒนาทางเลือกในการวางแผนเชิงพื้นที่

ตัวอย�างทางเลือกการพัฒนาของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก(ว
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ตัวอย�างประเด็นการตรวจสอบทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ลําดับที่ ประเด็นการตรวจสอบทางเลือก ใช� ไม�ใช�
1 ในกระบวนการ SEA มีการพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือไม�
2 การพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได นําข อมูลจากการเปkดโอกาสให ผู มีส�วนได เสียมีส�วนร�วมใน

กระบวนการ SEA หรือไม�
3 ทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได มีการพิจารณาขอบเขตเชิงภูมิศาสตรLและ

ความสอดคล องตามลําดับขั้นและวัตถุประสงคLของแผน หรือแผนงานที่เกี่ยวข อง หรือไม� (Realistic)

4 ทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได รับการพัฒนาบนฐานข อมูลสถานภาพ
ด านเศรษฐกิจ ด านสังคมและด านสิ่งแวดล อมที่เป.นจริงของพื้นที่ หรือไม� (Reasonable)

5 ทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถดําเนินการขับเคลื่อนสู�การปฏิบัติภายในระยะเวลาและทรัพยากร 
ภายใต แผนหรือแผนงาน หรือไม� (Implementable)

6 มีความเป.นไปได ของทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในเชิงเทคนิคและ
เชิงสถาบัน หรือไม� (Viable)

7 มีทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล อมจนไม�สามารถบรรลุวัตถุประสงคLการพัฒนาที่
ยั่งยืนได  

8 ทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความแตกต�างกันอย�างชัดเจน ทั้งในส�วนกรอบแนวคิดของทางเลือกและ
การอธิบายความของแนวทางการพัฒนา หรือไม�

9 ทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได มีการระบุแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ที่ชัดเจนพร อมทั้งการอธิบายข อมูลในรูปแบบแผนที่ 36

ขั้นตอนที่ 3 : การพัฒนาทางเลือกในการวางแผนเชิงพื้นที่



ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินทางเลือกการพัฒนา

 พิจารณาว�าทางเลือกการวางแผนเชิงพื้นที่ ใดที่มีความเหมาะสมในการดําเนินงาน 
 เปรียบเทียบและคัดเลือกให ได ทางเลือกที่เหมาะสม

1. การคาดการณLและประเมินผลกระทบทางเลือก
1.1 การคาดการณLผลกระทบจากทางเลือก
1.2 การประเมินผลกระทบของทางเลือก

2. การเปรียบเทียบและระบุ
ทางเลือกที่เหมาะสม
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การคาดการณ5และประเมนิผลกระทบทางเลอืก

แต�ละแนวทางการพัฒนาของแต�
ละทางเลือกสามารถส�งผลให เกิด
ความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบ
ในตัวชี้วัดเดียวกันได  

จําเป.นต องรวบรวมผลการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบในภาพรวมของทุกแนวทาง
การพัฒนาในแต�ละทางเลือก 

ผลกระทบสะสม (Cumulative impact) 
เป.นผลกระทบทั้งทางตรงและ ทางอ อมที่
สะสมจากการดําเนินแผน แผนงานและ
โครงการต�าง ๆ ในพื้นที่เดียวกันหรือใน
กลุ�มประชากรเดียวกันซึ่งบางครั้งทําให 
ผลกระทบรุนแรงเกินกว�าที่คาดการณLไว 

1 ตัวชี้วัดคือผลการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบการสะสม (Cumulative Imp
act)  จากทุก ๆ แนวทางการพัฒนา 
ซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่เป:าหมายของการ
พัฒนา

มีส�วนที่ส�งผลการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบ
สู� ภ า ย น อ ก พื้ น ที่ เ ป: า ห ม า ย ข อ ง
การพัฒนาพื้นที่หรือที่เ รียกว�าผลกระทบ
สะสมข ามแดน (Transboundary Cumulati
ve Impact)

3
2

1
4

5
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ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินทางเลือกการพัฒนา



การประเมินผลกระทบของทางเลือก

ขนาด/ระดับ

ผลกระทบ
ความหมาย

- 3
มีผลกระทบทางลบมากต�อองคLประกอบต�าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ 

ภายใต ตัวชี้วัด

- 2
มีผลกระทบทางลบปานกลางน อยต�อองคLประกอบต�าง ๆ ทั้งในพื้นที่และ

นอกพื้นที่ ภายใต ตัวชี้วัด

- 1
มีผลกระทบทางลบน อยต�อองคLประกอบต�าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ 

ภายใต ตัวชี้วัด

0
ไม�มีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาพื้นที่ต�อองคLประกอบต�าง ๆ ในพื้นที่

เป:าหมายและนอกพื้นที่เป:าหมาย ภายใต ตัวชี้วัด

+ 1 
มีผลกระทบทางบวกน อยต�อองคLประกอบต�าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ 

ภายใต ตัวชี้วัด

+ 2
มีผลกระทบทางบวกปานกลางต�อองคLประกอบต�าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอก

พื้นที่ ภายใต ตัวชี้วัด

+ 3
มีผลกระทบทางบวกมากต�อองคLประกอบต�าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ 

ภายใต ตัวชี้วัด

• ทําการประเมินขนาดของผลกระทบ 
โดย ใช ก ระบวนการ ตัด สิน ใจของ
ผู เชี่ยวชาญ (Expert Judgement) 
• สามารถดําเนินการในลักษณะที่
แยกกันประเมินของแต�ละผู เชี่ยวชาญ
และนํามาประมวลผลในภาพรวม
ร�วมกันเป.นค�าเฉลี่ยของขนาดผลกระทบ 
• การอภิปรายร�วมกันในการสนทนา
กลุ�มเพื่อหาข อสรุปเกี่ยวกับทิศทางและ
ขนาดของผลกระทบ 
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ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินทางเลือกการพัฒนา



การเปรียบเทียบและระบุทางเลือกที่เหมาะสม

 ทราบขนาดของการเปลี่ยนแปลงหรือขนาดของผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นของแต�ละทางเลือกตามตัวชี้วัดที่กําหนดแล ว

 นํามาพิจารณาร�วมกับค�านําหนักหรือค�าระดับความสําคัญของ
ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดที่กําหนดไว นั้นมีทิศทางของการวัดในการเปลี่ยนแปลง
ทางบวกหรือทางลบ 

 นํามาประมวลผลการเปรียบเทียบทางเลือกในการวางแผน
เชิงพื้นที่ เพื่อที่จะระบุทางเลือกที่เหมาะสมจากผลคะแนนรวม
ของแต�ละทางเลือก 40

ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินทางเลือกการพัฒนา



ตัวชี้วัด
ค�า

น้ําหนัก

สภาพตามปกติ

 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3

ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ

1.ร(อยละของมูลค�าการค(าชายแดนต�อ

ปf (+)

0.51 - 2

(-1.02)

+ 1

(0.51)

+ 2

(1.02)

+ 2

(1.02)

2. เงินลงทุนรวมในกลุ�มอุตสาหกรรม

เปTาหมายและกิจการเปTาหมายที่ผ�าน

การพิจารณาอนุมัติ (+)

0.22 - 2

(-0.44)

+ 1

(0.22)

+ 2

(0.44)

+ 3

(0.66)

3. ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ

และสมุนไพรในจังหวัดสระแก(ว (+)

0.11 0

(0)

+ 1

(0.11)

+ 2

(0.22)

+ 3

(0.33)

4 รายได(แรงงานตามโอกาสการจ(าง

งานและตําแหน�งงาน (+)

0.16 - 1

(-0.16)

+ 1

(0.16)

+ 2

(0.32)

+ 2

(0.32)

รวม 1 -1.62 1.00 2.00 2.33

ตัวอย�างการประมวลผลการเปรียบเทียบทางเลือกของ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินทางเลือกการพัฒนา



ขั้นตอนที่ 5 : การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน

 มาตรการลดหรือบรรเทา (Mitigation/ Reduction) เป.นแนวทาง
หรือวิธีการที่ลดหรือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานตามทางเลือกให อยู�ในระดับที่ยอมรับได 

 มาตรการส�งเสริม (Enhancement) เป.นแนวทางหรือวิธีการที่จะ
ช�วยพัฒนาและส�งเสริมให ผลลัพธLของทางเลือกนั้น ก�อให เกิดประโยชนL
เพิ่มมากขึ้น 

 มาตรการหลีกเลี่ยง  (Avoidance) เป.นการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือ
วิธีการอื่น ๆ เพื่อไม�ให เกิดผลกระทบทางลบจากการดําเนินงานตาม
ทางเลือก

การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for sustainability) ของแต�ละทางเลือก เป.นแนวทางหรือวิธีการดําเนินงานเพื่อช�วยให 
ประเด็นยุทธศาสตรLบรรลุตามวัตถุประสงคLเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อทําให เกิดความยั่งยืนในระยะยาว โดยมาตรการเพื่อความยั่งยืน มี
มาตรการ 3 รูปแบบ 
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ขั้นตอนที่ 6 : การรายงานผล SEA เชิงพื้นที่

การจัดทํารายงานการศึกษา SEA เป.นการสรุปผลการดําเนินงาน SEA ทุกขั้นตอน เพื่อใช 
ในการดําเนินงานและการติดตาม ประเมินผลของแผน และเพื่อสื่อสารต�อประชาชน 

รายงาน SEA ที่ดีควรแสดงให เห็นถึงการเปkดโอกาสให เกิดการมีส�วนร�วมของผู มีส�วนได เสีย 
และเชื่อมโยงกับเป:าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

เมื่อจัดทํารายงาน SEA แล ว ควรนําไปรับฟ6งความคิดเห็นจากผู มีส�วนได เสียและนํากลับมา
ทบทวนปรับปรุงให ดีขึ้นอีกครั้ง เพื่อให ได รายงานที่มีความสมบูรณL น�าเชื่อถือ และเป.นที่
ยอมรับของสาธารณะก�อนนําไปบูรณาการจัดทําร�างแผน ซึ่งบูรณาการกับ SEA ต�อไป

การจัดทํารายงาน SEA ควรมี 2 ฉบับ ประกอบด วย 1) รายงานวิชาการ และ 2) รายงาน
ฉบับประชาชน 
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บทสรุปผู(บริหาร
บทที่ 

1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงคLของการจัดทํา SEA เชิงพื้นที่
1.3 พื้นที่เป:าหมายของการวางแผนเชิงพื้นที่
1.4 กรอบการดําเนินการและวิธีการจัดทํา
1.5 ระยะเวลาการดําเนินการจัดทํา
1.6 ผลที่คาดว�าจะได รับ

บทที่ 
2

การกําหนดขอบเขต
2.1 การทบทวนและวิเคราะหLแผนและยุทธศาสตรLและข อมูลที่เกี่ยวข อง 
และการระบุประเด็นสําคัญในการจัดทํา SEA  เชิงพื้นที่
2.2 การวิเคราะหLผู มีส�วนได เสียและการจัดทําแผนการสื่อสารและการมี
ส�วนร�วมของการพัฒนา
2.3 การวิเคราะหLประเด็นยุทธศาสตรL เป:าหมายการพัฒนา วัตถุประสงคL
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวชี้วัด
2.4 การประเมินข อมูลฐาน

รายงาน SEA ฉบับวิชาการ

บทที่ 
3

การพัฒนาและการประเมินทางเลือก
3.1 การพัฒนาทางเลือกของการวางแผนเชิงพื้นที่
3.1 การประเมินทางเลือกของการวางแผนเชิงพื้นที่

บทที่ 
4

การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน

บทที่ 
5
 

การมีส�วนร�วมในกระบวนการ SEA ของการวางแผนเชิง
พื้นที่
5.1 หลักการและเหตุผล
5.2 วัตถุประสงคL
5.3 ขั้นตอนการดําเนินงาน
5.4 ผลการดําเนินงานการมีส�วนร�วม
5.5 สรุปผลการดําเนินงาน

บทที่ 
6

บทสรุปและข อเสนอแนะ (เชิงนโยบาย)

บรรณานุกรม/ เอกสารอ(างอิง
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ขั้นตอนที่ 6 : การรายงานผล SEA เชิงพื้นที่



รายงาน SEA ฉบับประชาชน

รายงานฉบับประชาชนใช สื่อสารกับผู มีส�วนได เสีย เพื่อให ข อมูลและชี้แจงผลของ
การจัดทํา SEA ซึ่งองคLประกอบและเนื้อหาของรายงานมีประเด็นสําคัญที่คล ายกับ
รายงานวิชาการ แต�เน นสรุปประเด็นสําคัญที่ได จากการจัดทํา SEA และผลจาก
การมีส�วนร�วม โดยใช ภาษาที่เข าใจง�าย สามารถสื่อสารไปยังกลุ�มผู มีส�วนได เสียได 
อย�างครอบคลุม ครบถ วนทุกประเด็น
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ขั้นตอนที่ 6 : การรายงานผล SEA เชิงพื้นที่



บทสรุปสําหรับประชาชน

ให ข อมูลสรุปโดยสังเขปเรื่องวัตถุประสงคL พื้นที่ศึกษา 
ระยะเวลา วิธีการวางแผนเชิงพื้นที่และผลที่คาดว�าจะ
ได รับ โดยแสดงเป.นแผนที่ รูปภาพ หรือแผนผังที่เข าใจ
ง�าย สั้นกระชับ

แจ งให ทราบว�า ทางเลือกที่เหมาะสมจากผลการวางแผนเชิง

พื้นที่เป.นอย�างไร ข อดีและข อควรคํานึงถึง พร อมกลไกการมีส�วน

ร�วมของประชาชนในการได มาซึ่งทางเลือกที่เหมาะสมและ

มาตรการเพื่อความยั่งยืนโดยสังเขปและไม�ใช คําที่เป.นเทคนิค

และวิชาการมากเกินไป

แจ งโอกาสการมีส�วนร�วมในการติดตามผลการนําทางเลือกที่
เหมาะสมและมาตรการต� าง  ๆ  ไปใช ในการวางแผน
เชิงพื้นที่ รวมถึงแจ งบทบาทของผู มีส�วนได เสียหลังจากการจัดทํา 
SEA โดยสังเขปพร อมระบุระยะเวลาให เข าใจชัดเจน

ชี้แจงกิจกรรมการมีส�วนร�วมของประชาชนในขั้นตอนต�าง ๆ 
ของกระบวนการจัดทํา SEA ของการวางแผนเชิงพื้นที่ ได แก� 
การกําหนดขอบเขต การพัฒนาและการประเมินทางเลือก การ
กําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน โดยแสดงเป.นกล�องข อความ 
แผนภูมิ และรูปภาพประกอบ

บทที่ 1 บทที่ 2

บทที่ 4บทที่ 3
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ขั้นตอนที่ 7 : การบูรณาการผล SEA กับการวางแผนเชิงพื้นที่

ขั้นตอน กระบวนการ
และผลลัพธLของ SEA 
และการการวางแผน
เชิงพื้นที่

การขับเคลื่อนการ
วางแผนเชิงพื้นที่
ไปสู�การปฏิบัติ

1

2

เป:าหมายของการใช  SEA เชิงพื้นที่ คือการนํา
ผลลัพธLของกระบวนการ SEA ผนวกเข ากับ
แผนที่เกี่ยวข องกับการวางแผนเชิงพื้นที่ นั้น 
และขับเคลื่อนการใช  SEA สู�การสนับสนุนให 
การวางแผนเชิงพื้นที่บรรลุการพัฒนาพื้นที่
อย� าง ยั่ง ยืน ดั ง นั้น ขั้นตอนสุดท าย นี้  จึ งมี
ความสําคัญต�อสัมฤทธิ์ผลของการใช  SEA  
ดังนั้นการบูรณาการ  SEA เชิงพื้นที่ จึงต อง
กําหนดวิธีการและแนวทางการบูรณาการ 
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ขั้นตอน กระบวนการและผลลัพธ5ของ SEA และ
การวางแผนเชิงพื้นที่

48



บทสรุป



สรุปตัวอย�างวิธีการและเทคนิคที่ใช(ในขั้นตอน SEA 
สําหรับการวางแผนเชิงพื้นที่

ขั้นตอนการใช( SEA วิธีการ/เทคนิคที่ใช( (ตัวอย�าง) ผลผลิตที่ได(จากการใช(วิธีการ/เทคนิค
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดขอบเขตการวางแผนเชิงพื้นที่
1.1  ก า ร วิ เ ค ร า ะ หL ค ว า ม
สอดคล องของนโยบาย แผน
และข อมูลที่เกี่ยวข อง

- Compatibility Analysis 
(การวิเคราะหLความสอดคล อง)

การประเมินให ทราบระดับของความเหมาะสมของแผนพัฒากับนโยบาย 
ยุทธศาสตรL และแผนต�างๆ ทั้งในระดับที่เหนือกว�า เท�ากัน หรือต่ํากว�า

1.2 การวิเคราะหLผู มีส�วนได เสีย                             
 

- Stakeholder Quadrant 
( แ ผ น ที่ ร ะ บุ บ ท บ า ท ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
ผู มีส�วนได เสีย) 
- Pyramid of Stakeholders Mapping (แผน
ที่พีระมิดระดับความสําคัญของผู มีส�วนได เสีย) 
- Identification of Participation Level 
for Stakeholders 
(การระบุระดับความสําคญัของผู มสี�วนได เสีย) 
- Stakeholder mapping diagram for 
communication action 
(ไดอะแกรมระบุประโยชนLและผลกระทบต�อผู มี
ส�วนได เสีย) 

ผู มีส�วนได เสียโดยตรง โดยอ อมมีใครบ าง ใครเป.นผู แทน และลําดับความสําคัญของ
ตัวแทนของผู มีส�วนได เสียที่มีบทบาทต�าง ๆ ได รับประโยชนLและเกี่ยวข องได รับ
ผลกระทบ 

การระบุวิธีที่จะใช ในการสื่อสารกับผู มีส�วนได เสียที่มีความสําคัญแตกต�างกัน 

แผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม ที่ระบุว�าจะใช วิธีการสื่อสารอะไร เมื่อไร และใน
ขั้นตอนไหน ตลอดกระบวนการศึกษา SEA และการจัดทําแผนการพัฒนา ตาม
ขอบเขตเชิงพื้นที่และเวลา
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ขั้นตอนการใช( SEA วิธีการ/เทคนิคที่ใช( (ตัวอย�าง) ผลผลิตที่ได(จากการใช(วิธีการ/เทคนิค
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดขอบเขตการวางแผนเชิงพื้นที่

1.3 การวางเป:าหมายการ
พัฒนา

Stakeholder participation workshop 
(การประชุมเชิงปฏิบัติการผู มีส�วนได เสีย)

การกําหนดเป:าหมายการพัฒนา โดยการมีส�วนร�วมของผู มีส�วนได เสีย 

1.4 การวิเคราะหLและบ�งชี้
ประเด็นการพัฒนาและ
วัตถุประสงคLเพื่อความยั่งยืน
 

Stakeholder participation workshop 
(การประชุมเชิงปฏิบัติการผู มีส�วนได เสีย)
- In-Depth Interview 
(การสัมภาษณLผู มีส�วนได เสียเชิงลึก)
- Role-Play 
(การสมมุติบทบาทเป.นผู มีส�วนได เสีย) 
- Content Analysis 
(การวิเคราะหLประเด็นเนื้อหา) 
- Strategic Issues Synthesis 
(การวิเคราะหLประเด็นยุทธศาสตรL) 

การวิเคราะหLและกําหนดประเดน็การพัฒนาของการวางแผนเชิงพื้นที่ โดยการมีส�วน
ร�วมของผู มีส�วนได เสีย 
การประมวลผลข อมูลและสังเคราะหLประเด็นการพัฒนาของการวางแผนเชิงพื้นที่ 
ภายใต กรอบของเป:าหมายการวางแผนเชิงพื้นที่ 
การระบุและวิเคราะหLประเด็นป6ญหาและความคาดหวังจากผู มีส�วนได เสียต�อ
แผนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
การหาสาเหตุต นตอของป6ญหาและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  
การวิเคราะหLบ�งชี้ประเด็นการพัฒนาหรือประเด็นยุทธศาสตรLของการวางแผนเชิง
พื้นที่ ซึ่งเป.นประเด็นสําคัญที่ใช ในการกําหนดเป:าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัด 
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สรุปตัวอย�างวิธีการและเทคนิคที่ใช(ในขั้นตอน SEA 
สําหรับการวางแผนเชิงพื้นที่



สรุปตัวอย�างวิธีการและเทคนิคที่ใช(ในขั้นตอน SEA 
สําหรับการวางแผนเชิงพื้นที่ 

ขั้นตอนการใช( SEA วิธีการ/เทคนิคที่ใช( (ตัวอย�าง) ผลผลิตที่ได(จากการใช(วิธีการ/เทคนิค
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดขอบเขตการวางแผนเชิงพื้นที่

1.5 การกําหนดตวัชี้วัด - Indicator verification 
(การตรวจสอบความใช ได ของตัวชี้วัด) 

การระบุตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสําหรับสภาพหรือสภาวะของประเด็น
การพัฒนาที่กําหนดขึ้น และพิจารณาความเหมาะสม ความครอบคลุม ความ
สอดคล อง ความเป.นไปได ในทางปฏิบัติ และการใช ในการติดตามตรวจสอบ 

1.6 การประเมินข อมูลฐาน Trend Analysis 
(การวิเคราะหLแนวโน มการเปลี่ยนแปลง) 

ความเข าใจการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาต�าง ๆ จากอดีตจนถึง
ป6จจุบันและทราบทิศทางและระดับความรวดเร็วหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเด็นการพัฒนาต�าง ๆ ทั้งในทางบวกและลบ
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สรุปตัวอย�างวิธีการและเทคนิคที่ใช(ในขั้นตอน SEA 
สําหรับการวางแผนเชิงพื้นที่ 

ขั้นตอนการใช( SEA วิธีการ/เทคนิคที่ใช( (ตัวอย�าง) ผลผลิตที่ได(จากการใช(วิธีการ/เทคนิค
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดขอบเขตการวางแผนเชิงพื้นที่

1.5 การกําหนดตวัชี้วัด - Indicator verification 
(การตรวจสอบความใช ได ของตัวชี้วัด) 

การระบุตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสําหรับสภาพหรือสภาวะของประเด็น
การพัฒนาที่กําหนดขึ้น และพิจารณาความเหมาะสม ความครอบคลุม ความ
สอดคล อง ความเป.นไปได ในทางปฏิบัติ และการใช ในการติดตามตรวจสอบ 

1.6 การประเมินข อมูลฐาน Trend Analysis 
(การวิเคราะหLแนวโน มการเปลี่ยนแปลง) 

ความเข าใจการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาต�าง ๆ จากอดีตจนถึง
ป6จจุบันและทราบทิศทางและระดับความรวดเร็วหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเด็นการพัฒนาต�าง ๆ ทั้งในทางบวกและลบ
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สรุปตัวอย�างวิธีการและเทคนิคที่ใช(ในขั้นตอน SEA 

สําหรับการวางแผนเชิงพื้นที่

ขั้นตอนการใช( SEA วิธีการ/เทคนิคที่ใช( (ตัวอย�าง) ผลผลิตที่ได(จากการใช(วิธีการ/เทคนิค
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาทางเลือกการวางแผนเชิงพื้นที่
 - Strategic Action Analysis 

(ก ารวิ เ ค ร าะหL แนวทางการ พัฒนาของ
ทางเลือก) 
 - Checklist of alternative suitability 
(รายการตรวจสอบความเหมาะสมของ
ทางเลือก) 

การออกแบบทางเลือกการพัฒนาต�าง ๆ และทางเลือกสภาพตามปกติ ซึ่งแสดง
ลักษณะและผลกระทบที่มีต�อการบรรลุเป:าหมายการพัฒนาและวัตถุประสงคLเพื่อ
ความยั่งยืนของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  

54



สรุปตัวอย�างวิธีการและเทคนิคที่ใช(ในขั้นตอน SEA 
สําหรับการวางแผนเชิงพื้นที่ 

ขั้นตอนการใช( SEA วิธีการ/เทคนิคที่ใช( (ตัวอย�าง) ผลผลิตที่ได(จากการใช(วิธีการ/เทคนิค
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือกการวางแผนเชิงพื้นที่

3.1 การพิจารณาผลกระทบ
ของทางเลือกในอนาคต

- Scenarios  Analysis 
(การวิเคราะหLคาดการณLภาพอนาคต)

การวิเคราะหLแนวโน มการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด จากอดีต ป6จจุบัน และการ
คาดการณLภาพอนาคตของทางเลือกการพัฒนาต�าง ๆ เปรียบเทียบกับสภาพ
ตามปกติ  

3.2 ก า รป ระ เมิ นตั ด สิ น ใ จ
ทางเลือกที่เหมาะสม 

 

- Rating and Ranking of Alternatives (การ
จัดลําดับความสําคัญของทางเลือกต�าง ๆ)  
- Comparison matrix for positive and ne
gative impacts 
(เมทริกเปรียบเทียบผลกระทบทางบวกและทาง
ลบของทางเลือกต�างๆ) 
- Multiple Criteria Analysis 
(การวิ เคราะหLเกณฑLหลากหลายทาง เพื่อ
ประเมินทางเลือก) 

ผลกระทบทางบวกและทางลบทั้งด านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล อม และ
ผลการประเมินทางเลือกต�าง ๆ และทางเลือกที่เหมาะสม
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สรุปตัวอย�างวิธีการและเทคนิคที่ใช(ในขั้นตอน SEA 
สําหรับการวางแผนเชิงพื้นที่ 

ขั้นตอนการใช( SEA วิธีการ/เทคนิคที่ใช( (ตัวอย�าง) ผลผลิตที่ได(จากการใช(วิธีการ/เทคนิค
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนในการวางแผนเชิงพื้นที่
4.1 ม า ต ร ก า ร ส นั บ ส นุ น
ทางเลือกที่เหมาะสม

 

- Brainstorming with stakeholders 
(การระดมความคิดเห็นร�วมกับผู มีส�วนได เสีย)  

มาตรการส�งเสริม มาตรการลดผลกระทบ และมาตรการหลีกเลี่ยงผลกระทบ
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กระบวนการมีส�วนร�วมใน SEA เชิงพื้นที่



     ในการกําหนดกลุ�มเป:าหมายในการสื่อสารและการมีส�วนร�วมสําหรับ SEA ในการจัดทําแผนพัฒนาเชิงพื้นที่โดยการกําหนด
กลุ�มเป:าหมายและผู มีส�วนได เสีย ควรพิจารณาคัดเลือกกลุ�มเป:าหมายให สอดคล องกับวัตถุประสงคLการจัดกิจกรรมการมีส�วนร�วมในแต�
ละขั้นตอนของ SEA ที่มุ�งประชาสัมพันธL สื่อสารข อมูลให กลุ�มผู มีส�วนได เสียที่มีเกี่ยวข องในทุกภาคส�วนทั้งในพื้นที่เป:าหมายของ
แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมทั้งผู มีส�วนได เสียที่มีความเกี่ยวข องที่อยู�ภายนอกพื้นที่เป:าหมายของแผนพัฒนาฯ ได รับทราบ ก�อเกิดความ
เข าใจในข อมูลอย�างทั่วถึงและสามารถมีบทบาทในการให ข อคิดเห็นและข อเสนอแนะที่เป.นประโยชนLต�อการดําเนินงาน SEA ในการ
ดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ครอบคลุมกลุ�มเป:าหมายที่เป.นผู มีส�วนได เสียของแผนพัฒนาเชิงพื้นที่

แนวทางการกําหนดกลุ�มเป/าหมายในการสื่อสารและการมีส�วนร�วมสําหรับการจัดทํา SEA

แนวทางการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม

แผนการดําเนินงานเปJน 3 แผน แผนการเตรียมความ
พร อมด านการสื่อสาร
และการมีส�วนร�วม

แผนการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธL  และ  
การสร างการรับรู 

แผนการประชุมรับฟ6ง
ความคิดเห็น

แผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม แบ�ง
ออกเปJน 3 ระดับ 

ระดับการให ข อ มูล
อย�างต�อเนื่อง

ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการร�วมตัดสินใจ

การมีส�วนร�วมใน SEA เชิงพื้นที่
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ตัวอย�างการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม

ขั้นตอน SEA ผู มีส�วนได เสีย
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส�วนร�วม
1. การกําหนดขอบเขต
(1) การทบทวนและ วิ เคราะหL 
นโยบาย แผน แผนงาน กฎหมาย 
และข อมูลที่เกี่ยวข อง และการระบุ
ประเด็นสําคัญของการจัดทํา SEA

  ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา แบบสอบถาม

  หน�วยงานเจ าของแผน หรือแผนงาน  
  นักการเมืองท องถิ่นที่มีบทบาทในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
  ตัวแทนผู ประกอบอาชีพที่อาจได รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
  หัวหน าส�วนราชการสูงสุดหรือผู ได รับมอบหมายที่มีอํานาจในการตัดสินใจ

การสัมภาษณL

  หน�วยงานเจ าของแผน หรือแผนงาน  
  หน�วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
  ผู นําชุมชนหรือผู นําทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
  เอกชนและผู ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ตัวอย�างการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม

ขั้นตอน SEA ผู มีส�วนได เสีย
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส�วนร�วม
1. การกําหนดขอบเขต
(2) การจัดทําแผนการสื่อสารและ
การมีส�วนร�วม

หน�วยงานเจ าของแผน หรือแผนงาน  
ผู นําชุมชนหรือผู นําทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
หน�วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ผู แทนเครือข�ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อสังคมในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
องคLกรอิสระไม�หวังผลกําไรซึ่งทํางานในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ตัวอย�างการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม

ขั้นตอน SEA ผู มีส�วนได เสีย
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส�วนร�วม
1. การกําหนดขอบเขต
(3) การวิเคราะห5
และกําหนดเปTาหมายการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค5
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ตัวชี้วัด

  ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา แบบสอบถาม
  นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพื้นที่และขอบเขต
พื้นที่ศึกษา

การสัมภาษณL

  ผู แทนเครือข�ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อสังคมในพื้นที่
และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
  องคLกรอิสระไม�หวังผลกําไรซึ่งทํางานในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การสนทนากลุ�ม

  ตัวแทนผู ประกอบอาชีพที่อาจได รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
  เอกชนและผู ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
  นักการเมืองท องถิ่นที่มีบทบาทในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
  ผู นําชุมชนหรือผู นําทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขต
พื้นที่ศึกษา
  หน�วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
  ตัวแทนผู ประกอบอาชีพที่อาจได รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ตัวอย�างการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม

ขั้นตอน SEA ผู มีส�วนได เสีย
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส�วนร�วม
1. การกําหนดขอบเขต
(4) การประเมิน
ข(อมูลฐาน

– ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา แบบสอบถาม

– หน�วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
– นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การสัมภาษณL

– ตัวแทนผู ประกอบอาชีพที่อาจได รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
– เอกชนและผู ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การสนทนากลุ�ม

– หน�วยงานเจ าของแผน หรือแผนงาน  
– ผู นําชุมชนหรือผู นําทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
– หน�วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ตัวอย�างการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม

ขั้นตอน SEA ผู มีส�วนได เสีย
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส�วนร�วม
1. การกําหนดขอบเขต

(5) การรายงาน
การกําหนดขอบเขต

– หน�วยงานเจ าของแผน หรือแผนงาน  
– ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
– ผู นําชุมชนหรือผู นําทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
– หน�วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
– ตัวแทนผู ประกอบอาชีพที่อาจได รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
– เอกชนและผู ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
– ผู กําหนดหรือผู อนุมัติแผน หรือแผนงาน ผู จัดสรรงบประมาณ
– หัวหน าส�วนราชการสูงสุดหรือผู ได รับมอบหมายที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
– นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การประชุมรับฟ6งความ
คิดเห็น
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ตัวอย�างการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม

ขั้นตอน SEA ผู มีส�วนได เสีย
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส�วนร�วม
2. การพัฒนาทางเลือก
(1)การพัฒนาทางเลือก – ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา แบบสอบถาม

– นักการเมืองท องถิ่นที่มีบทบาทในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา การสัมภาษณL
– ผู แทนเครือข�ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อสังคมในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
– องคLกรอิสระไม�หวังผลกําไรซึ่งทํางานในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การสนทนากลุ�ม

– ผู นําชุมชนหรือผู นําทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
– หน�วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
– ตัวแทนผู ประกอบอาชีพที่อาจได รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
– เอกชนและผู ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ตัวอย�างการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม

ขั้นตอน SEA ผู มีส�วนได เสีย
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส�วนร�วม
2. การพัฒนาทางเลือก
(1)การพัฒนาทางเลือก หน�วยงานเจ าของแผน หรือแผนงาน  

ผู กําหนดหรือผู อนุมัติแผน หรือแผนงาน ผู จัดสรรงบประมาณ
หัวหน าส�วนราชการสูงสุดหรือผู ได รับมอบหมายที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
ผู นําชุมชนหรือผู นําทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
หน�วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ตัวแทนผู ประกอบอาชีพที่อาจได รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
เอกชนและผู ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การประชุมรับฟ6งความ
คิดเห็น
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ตัวอย�างการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม

ขั้นตอน SEA ผู มีส�วนได เสีย
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส�วนร�วม
2. การพัฒนาทางเลือก
2. การประเมินทางเลือก – ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา แบบสอบถาม

– นักการเมืองท องถิ่นที่มีบทบาทในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
– นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การสัมภาษณL

– ผู แทนเครือข�ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อสังคมใน  พื้นที่และขอบเขตพื้นที่
ศึกษา

– องคLกรอิสระไม�หวังผลกําไรซึ่งทํางานในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การสนทนากลุ�ม

– หน�วยงานเจ าของแผน หรือแผนงาน  
– ผู นําชุมชนหรือผู นําทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
– หน�วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
– ตัวแทนผู ประกอบอาชีพที่อาจได รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
– เอกชนและผู ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ตัวอย�างการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีส�วนร�วม

ขั้นตอน SEA ผู มีส�วนได เสีย
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส�วนร�วม

4. การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
 – ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา แบบสอบถาม

– นักการเมืองท องถิ่นที่มีบทบาทในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
– นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การสัมภาษณL

– ผู แทนเครือข�ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อสังคมในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา
– องคLกรอิสระไม�หวังผลกําไรซึ่งทํางานในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การสนทนากลุ�ม

– หน�วยงานเจ าของแผน หรือแผนงาน  
– ผู กําหนดหรือผู อนุมัติแผน หรือแผนงาน ผู จัดสรรงบประมาณ
– หัวหน าส�วนราชการสูงสุดหรือผู ได รับมอบหมายที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
– ตัวแทนผู ประกอบอาชีพที่อาจได รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
– เอกชนและผู ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู�การปฏิบัติ
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผน

การประเมิน (Assessment criteria)

ตัวชี้วัด (Indicator)

3) เครือข�าย (network) ที่มีการเชื่อมโยงของคน 
กลุ�มของคน กลุ�มองคLกร หรือเครือข�ายที่สมัครใจใน
พื้นที่หรือตามประเด็นป6ญหาและประเด็นการพัฒนา
ที่สนใจ

2) องคLกรประสาน (node)

1) ป6จเจกบุคคล (individual)

การขับเคลื่อนแผนสู�การปฏิบัติ
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การจัดทํารายงาน SEA เชิงพื้นที่

การจัดทํารายงานการกลั่นกรอง การจัดทํารายงานการกําหนดขอบเขต

การควบคุมคุณภาพรายงาน SEAการจัดทํารายงาน SEA

1 2
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