
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ในการจัดท าแผนด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

(Strategic Environmental Assessment: SEA)

คร้ังที่ 1: วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงแรมแคนทารี อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

คร้ังที่ 2: วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เรือนส าราญรีสอร์ท อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA ย่อมาจาก Strategic Environmental Assessment หมายความถึง กระบวนการที่
เป็นระบบ เพื่อใช้สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการวางแผน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างส มดุล 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

EIA  
Environmental Impact Assessment

แก้ไขปัญหา

SEA
Strategic Environmental Assessment

ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา



SEA แตกต่างจาก EIA อย่างไร ?
ความแตกต่าง SEA EIA

ระดับของการวิเคราะห์และตัดสินใจ นโยบาย แผน โปรแกรม ระดับโครงการ 

จุดเน้นในการประเมิน การจัดท าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่สมดุลทั ้งด ้ าน
เศรษฐกิจ ส ังคม และสิ ่งแวดล้อมส าหรับแผนและ
แผนงาน

การจัดท าโครงการที่ได้เลือก โดยมีมาตรการที่เหมาะสม

ขอบเขตและประเด็นในการประเมิน ประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ
สะสมที่ครอบคลุมระดับมหภาค มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลกระทบของโครงการในพื้นที่ หรือประชากรที่จ าเพาะ
เจาะจง

ระยะเวลาในการประเมิน ปานกลางถึงยาว สั้นถึงปานกลาง

วิธีการประเมิน • มีขั้นตอนที่ชัดเจน แต่ไม่มีรูปแบบวิธีการประเมิน
ที ่ก  าหนดเจาะจง เน้นการใช ้ว ิจารณญาณและ
การคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ข้อมูลทั้ ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือกึ่งคุณภาพ

• การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม
• ใช้เทคนิคที ่สามารถมองภาพรวมของพื ้นที ่ เช่น

การท าแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
• ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ

• ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และมีความจ าเพาะ
เจาะจงมากขึ้น

• การประเมินผลกระทบทางตรงและทางอ้อม
• มีทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ



ประเภทของ SEA 

1. SEA รายสาขา (Sectoral – Based SEA) 
เป็นการประเมินการพัฒนารายสาขา 
เช่น คมนาคม พลังงาน และทรัพยากรแร่ เป็นต้น 

2. SEA เชิงพ้ืนที่ (Area – Based SEA) 
เป็นการประเมินเชิงพื้นที่ โดยพิจารณาจากขนาดขอบเขตของพ้ืนที่ 
เช่น ผังเมือง ลุ่มน ้า ทะเลและชายฝั่ง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 

3. SEA เชิงประเด็น (Issue – Based SEA)
เป็นการประเมินเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
เช่น การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษ เป็นต้น 

รายสาขา

เชิงพื้นที่

เชิงประเด็น
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ผังเมือง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คมนาคมอุตสาหกรรมเขตพัฒนาพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษทรัพยากรน ้า

ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเภทของแผนที่ต้องจัดท า SEA ภายใต้ร่าง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 

พลังงาน



ความเชื่อมโยงของกระบวนการจัดท าแผนกับกระบวนการ SEA

กระบวนการจัดท า
แผนหรือแผนงาน

กระบวนการ
SEA

2. การก าหนดทิศทางและเป้าหมายของแผน
- วิสัยทัศน์

- พันธกิจ

- ประเด็นยุทธศาสตร์

- เป้าประสงค์

- ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

3. การก าหนดยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์

- กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน โครงการ

4. การก าหนดยุทธศาสตร์

เสนอต่อ คณะกรรมการระดับนโยบาย หรือคณะรัฐมนตรี

1. การกลั่นกรองแผนที่ต้องจัดท า SEA

“แผน”

การน าแผนไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล

2. การก าหนดขอบเขต
1) การวิเคราะห์ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และข้อมูล

ที่เกี่ยวข้อง และการระบุขอบเขตการจัดท า SEA

3) การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
การพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน

4) การประเมินข้อมูลฐาน

5) การรายงานการก าหนดขอบเขต

3. การพัฒนาและการประเมินทางเลือก

4. การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน

1) การพัฒนาทางเลือก

2) การประเมินทางเลือก

5. การจัดท ารายงานการศึกษา SEA
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2) การวิเคราะห์ผู้มีส่วน
ได้เสียและการจัดท า
แผนการมีส่วนร่วม
และการสื่อสาร



การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตจนจบกระบวนการ เป็นหัวใจของการจัดท า
แผนด้วย SEA เพื่อให้มั่นใจว่ามีการแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นและได้รับข้อมูลอย่างรอบคอบ รอบด้าน อันจะท าให้
แผนที่จัดท าขึ้นนั้นสอดคล้องกับความต้องการและสภาพพื้นที่ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความโปร่งใสได้รับ
การยอมรับ และเอื้อต่อการขับเคลื่อนในความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนด้วย SEA

• องค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรอาสาสมัคร 
• ผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ
• ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชนทั่วไป

หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน

ผู้จัดท าSEA

หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ

สถาบันการศึกษาและนักวิชาการอิสระ

สื่อมวลชน



การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและประชาสังคมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดท า SEA

ขั้นตอน SEA วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม บทบาทภาคประชาชนและประชาสังคม
1. การก าหนดขอบเขต • เพื่อก าหนดผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวขอ้ง

• เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและขอ้ห่วงกังวลและข้อมลูจากผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้าน น าไปประกอบการวิเคราะห์ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการประเมินข้อมลูฐานของพื้นที่

• เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อรายงานการก าหนดขอบเขต

• ให้ข้อคิดเห็นต่อความครอบคลุมของผูม้ีสว่นได้เสียและแผน
การสื่อสารรับฟังความคิดเห็น

• ให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ และร่วม
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

• ให้ข้อคิดเห็นต่อเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื

2. การพัฒนาทางเลือกและ
การประเมินทางเลือก

• เพื่อร่วมก าหนดทางเลือกการพัฒนาที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยปัจจัยที่แตกต่างกัน มุ่งบรรลุวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนด

• เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการด าเนินงาน
ตามทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ

• เพื่อร่วมประเมินและก าหนดทางเลอืกการพัฒนาที่เหมาะสม 

• เสนอข้อคิดเห็นเรื่องความต้องการ และร่วมคาดการณ์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านผลประโยชน์ และผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น
จากแต่ละทางเลือก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

• ประเมินเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของแต่ละทางเลือกในการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา และผลลัพธ์ที่ก าหนด เพื่อได้ทางเลือกการพัฒนา
ที่เหมาะสม

3. การก าหนดมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืน

เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเก่ียวกับมาตรการเพื่อความยั่งยืนที่เหมาะสม
กับพื้นที่ ส าหรับทางเลือกการพัฒนาที่ก าหนด

เสนอมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ทั้งการพัฒนาขยายประโยชน์ การปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลเชิงลบ หรือแนวทางลดหรือบรรเทาผลกระทบทางลบ

 

 

 



การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและประชาสังคมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดท า SEA (ต่อ)

ขั้นตอน SEA วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม บทบาทภาคประชาชนและประชาสังคม
5. การจัดท ารายงาน SEA เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อความครบถ้วนของรายงาน สนับสนุน

ความโปร่งใสและการยอมรับต่อผลการศึกษา
การเสนอข้อคิดเห็นในขั้นตอนที่ด าเนินการมาเพื่อคณะผู้จัดท า SEA 
น าไปประมวลในการจัดท ารายงาน SEA

6.  การติดตามประเมนิผลการขับเคลื่อน
แผน

เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น จากภาคประชาชนและประชาสังคม
โดยตรง เกี่ยวกับประโยชน์ ผลส าเร็จ ข้อจ ากัด ของการบูรณาการ
ผล SEA กับแผนและขับเคลื่อน 

ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเรื่องความก้าวหน้า / ผลการขับเคลื่อนแผนที่
บูรณาการผล SEA สู่การปฏิบัติ 

7.  การให้ข้อมูลและการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และน าข้อมูล
ประกอบการออกแบบแนวทางการพัฒนาความรู้ และสร้างเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดท า SEA ให้เข้มแข็ง

ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนและข้อเสนอแนวทางขยายผลความรู้
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนด้วย SEA ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 

 

 



ความเชื่อมโยงของ SEA กับการจัด ท าแผน / แผนงานและการมีส่วนร่วมในขั้นตอนของ SEA

กระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงาน กระบวนการจัดท า SEA การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและประชาสังคม
1. ทบทวนแผน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• แผน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
• สถานการณ์สภาพแวดล้อม

(ปัญหาและศักยภาพ)
• ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

1. การก าหนดขอบเขตและการจัดท าแผนการมสี่วนร่วม
• ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
• การทบทวน วิเคราะห์แผน ยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

และระบุขอบเขต: ประเด็นส าคัญ พื้นท่ี และเวลา  
• การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการพัฒนา
• การก าหนดผู้มีส่วนได้เสียและแผนการมีส่วนร่วม
• การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าหมายการพัฒนา 

(วิสัยทัศน์)  
• การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และตัวชี้วัด
• การประเมินข้อมูลฐาน
• การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น
• การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต

1. การก าหนดขอบเขต
• ให้ข้อคิดเห็นต่อความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสียและแผนการ

สื่อสารรับฟังความคิดเห็น
• ให้ข้อมูลด้านสภาพปัญหา ความต้องการ ศักยภาพของพื้นท่ี
• ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
• ให้ข้อคิดเห็นต่อเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ และ

วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
• ให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ และร่วม

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
• ร่วมการก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น

2. ก าหนดกรอบ วิสัยทัศน์ของแผนหรือแผนงาน
• วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
• พันธกิจ ค านิยม

2. การพัฒนาและประเมินทางเลือก
• การพัฒนาทางเลือก 
• การประเมินทางเลือก
• น าเสนอทางเลือกการพัฒนาท่ีเหมาะสม

2. การพัฒนาและประเมินทางเลือก
• เสนอข้อคิดเห็นเร่ืองความต้องการ และร่วมคาดการณ์แนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงท้ังด้านผลประโยชน์ และผลกระทบด้านลบท่ีอาจเกิดขึ้น
จากแต่ละทางเลือก ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

• ประเมินเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของแต่ละทางเลือกในการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา และผลลัพธ์ท่ีก าหนด เพ่ือได้ทางเลือกการ
พัฒนาท่ีเหมาะสม



กระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงาน กระบวนการจัดท า SEA การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและประชาสังคม
3. การก าหนดแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
• เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
• กลยุทธ์ มาตรการ
• แผนงาน โครงการ

3. การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
การก าหนดมาตรการส่งเสริมผลประโยชน์ หลีกเลี่ยง ลด
หรือบรรเทาผลกระทบเชิงลบของทางเลอืกการพัฒนา
ที่เหมาะสม

3. การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
เสนอมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงาน ทั้งการพัฒนาขยายประโยชน์ การปรับเปลี่ยน
แนวทางเพื่อหลีกเลี่ยงผลเชิงลบ หรือแนวทางลดหรือบรรเทา
ผลกระทบทางลบ

4. ร่างแผน / แผนงาน 4. การจัดท ารายงานผล SEA การบูรณาการกับแผน 
แผนงาน และรับฟังความคิดเห็นต่อความครบถ้วนของ
รายงาน

4. ให้ความคิดเห็นต่อความครบถ้วนของรายงานและ
ข้อเสนอแนะตอ่การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

5. คณะกรรมการระดับนโยบาย หรือ ครม.
ให้ความเห็นชอบ

5. การติดตามและประเมินการขับเคลื่อนแผนหรือแผนงาน 5. การติดตามและประเมินผล
ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเรื่องความก้าวหน้า / ผลการขับเคลื่อน
แผนที่บูรณาการผล SEA สู่การปฏิบัติ 6. น าแผน หรือ แผนงานไปด าเนินการ

7. ติดตามและประเมนิผลการด าเนินการตามแผน
หรือแผนงาน

ความเชื่อมโยงของ SEA กับการจัด ท าแผน / แผนงานและการมีส่วนร่วมในขั้นตอนของ SEA (ต่อ)



ความพร้อมด้านข้อมูลของภาคประชาชนและประชาสังคมเป็นปัจจัย
ส าคัญของการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและมีคุณภาพในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการจัดท าแผนด้วย SEA

ข้อมูลโดยภาค
ประชาชนและ
ประชาสังคมที่
ช ั ด เ จน เพ ื ่ อ
ประกอบการ
จัดท าแผนให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
แ ล ะ ส ภ า พ
พ ื ้ นท ี ่ อ ย ่ า ง
ยั่งยืน



ผังเครือข่ายองค์กรชุมชน

การสร้างผังเครือข่ายองค์กรชุมชน: มีประโยชน์ส าหรับ

การจัดท าแผนด้วย SEA กล่าวคือ การรู้จักและเข้าใจ

โครงสร้างองค์กรชุมชน ทั้งที ่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ ซึ ่งจะท าให้การจัดท าแผนด้วย SEA ทราบ

ความชัดเจนเกี่ยวกับมิติความสัมพันธ์ขององค์กรชุมชน

ในพื้นที ่ศึกษา โดยผู้จัดท าแผนด้วย SEA จะทราบถึง

ศักยภาพชุมชนและพื้นที่ในด้านทุนทางสังคมที่มีการ

รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน หรือเครือข่าย ซึ่งจะมีส่วนส าคัญ

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แผนต่าง ๆ 



➢ ทุนทางกายภาพ : สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่
สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือ
รองรับการพัฒนา และการจัดการเชิงพื้นที่

➢ ทุนเครือข่ายชุมชน : กลุ่มบุคคลองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในชุมชน แต่มีบทบาทให้ความช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนการท างานของชุมชนได้

➢ ทุนความรู้ : ข้อมูลข่าวสารความรู้ความเข้าใจทักษะและ
ภูมิป ัญญาต่าง ๆ ทั ้งเช ิงเทคนิคและเชิงสังคม เช ่น
การก่อสร้าง การติดตั้งระบบไฟระบบน ้า การต่อเรือ และ
ความรู้ทางภูมินิเวศ เป็นต้น

ทุนชุมชน



➢ ทุนทางเศรษฐกิจ: ศักยภาพทางเศรษฐกิจและการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนซึ่งอยู่ในระบบการผลิต การถือครอง
สินทรัพย์ การกระจายการซื ้อขายแลกเปลี ่ยนตลอดจน
การบริโภคสินค้าและบริการที่มีอยู่ในชุมชน

➢ ทุนทางการเมือง : อ านาจความสัมพันธ ์และกลไกทาง
การเมืองหรือการปกครองที่มีอยู ่ในชุมชน ซึ ่งครอบคลุม
บุคคล กลไก องค์กรระเบียบกฎเกณฑ์และอ านาจความชอบ
ธรรมในการจัดการกิจการสาธารณะในชุมชน

➢ ท ุนศาสนาและความเช ื ่ อ : กฎเกณฑ ์ทางศ ี ลธรรม 
แบบแผนการปฏิบัติบุคลากร และทรัพยากรที่อยู่ในอาณัติ
ขององค์กรศาสนาต่าง ๆ รวมทั ้งค าสอนของศาสนาที ่มี
บทบาทในการด ารงชีวิตของประชาชน

ทุนชุมชน (ต่อ)



ประวัติศาสตร์ชุมชน
เรื ่องราวเหตุการณ์เกี ่ยวกับความเป็นมาของชุมชน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง 
เป็นประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าจากมุมมองของชุมชนเอง ซึ่งอาจจะแตกต่างจาก
ประวัติศาสตร์ที่รัฐหรือนักวิชาการเขียนขึ้นก็ได้ ประโยชน์ของเครื่องมือประวัติ
ศาตร์ชุมชนต่อการจัดท าแผนด้วย SEA 

➢ ท าให้ผู ้จัดท าแผนด้วย SEA เข้าใจการแสดงออกของชุมชนมากยิ่งขึ ้น
เพราะได้ทราบถึงความเป็นมา และประสบการณ์ของชุมชน

➢ ช่วยลดอคติและภาพลักษณ์แบบเหมารวมที่มีต่อชุมชน

➢ สนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการในการสร้ าง
การมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับประสบการณ์ ความคาดหวังและศักยภาพ
ของชุมชนได้



ตารางกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในชุมชนของแต่ละช่วงเวลา ซึ ่งรวบรวมเหตุการณ์และ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันของชุมชนในรอบปี รอบเดือน หรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
โดยแนวทางส าหรับการท าปฏิทินชุมชนแต่ละแบบ อาทิ
➢ รวบรวมข้อมูลอาชีพในชุมชน คัดเลือกอาชีพที่ส าคัญ มาลงตารางเวลากิจกรรม

ของชุมชนตลอดปี 
➢ ข้อมูลปฏิทินกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม ครอบคลุมมากกว่าเรื่องเทศกาล

งานบุญตามประเพณี แต่รวมถึงกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ประจ าปี 

➢ รวบรวมข้อมูลการเกิดภัยพิบัติในแต่ละฤดูกาล แต่ละช่วงเวลา แล้วน ามาลงใน
ปฏิทินที่ลงกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมไว้แล้ว 

➢ การท าปฏิทินชุมชนให้วางแผนว่าในแต่ละช่วงเวลา ควรมีกิจกรรมใดเกิดขึ้นบ้าง 
เช่น เทศกาลประเพณีที่มีคนมาร่วมมาก 

ปฎิทินชุมชน



ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนด้วย SEA
ประโยชน์ของ SEA ประโยชน์ที่แต่ละภาคส่วนจะได้รับ

• ช่วยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในการวางแผนการพัฒนา มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยงานเจ้าของแผน 
แผนได้รับการยอมรับ และลดความขัดแย้ง

• ช่วยให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบในอนาคต เพื่อประเมิน
และก าหนดทางเลือกการพัฒนาที ่เหมาะสม ส าหรับ
การวางแผนการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์

ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
➢ ม ี โอกาสและช ่องทางเสนอความค ิดเห ็น 

เกิดความโปร่งใสในการตัดสินใจ

• ช่วยประสานประโยชน์ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมที่โปร่งใส 

➢ ม ี โอกาสม ีส ่ วนร ่วมในการจ ัดท  าแผนให้
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพพื้นที่

รัฐบาล
เป็นเครื่องมือช่วยให้มีข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ
เช ิงนโยบาย และมีการด าเน ินการตามแผนที่
เหมาะสม



ประโยชน์ของภาคประชาชนและประชาสังคมในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนด้วย SEA
➢ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในขั้นตอนต่าง ๆ 

การก าหนดขอบเขต การพัฒนาทางเลือกและประเมินทางเลือก การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
การให้ข้อคิดเห็นต่อรายงานและการบูรณาการผล SEA กับแผน การติดตามและประเมินผล

➢ แผนที่จัดท าโดย SEA มีเป้าหมายและทางเลือกการพัฒนาบูรณาการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพพื้นที่ 

➢ ประชาชนและภาคประชาสังคมรู ้สึกเป็นเจ้าของ ร่วมติดตามผลักดันให้เกิดการบูรณาการผล
การจัดท า SEA กับแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ



ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นในการจัดท าแผน
ด้วย SEA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


