
ขอบเขตการด าเนินงาน ภายใต้ 

โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อจัดท าแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและ 
แผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2564 

 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

 1. ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อร่างแผน 
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้ 
 1.1 จัดประชุมสัมมนาเปิดตัวโครงการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อร่างแผนการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีกรอบในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 วัตถุประสงค์ : รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างแผนการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2560 - 2564 

 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นต้น (3) องค์กรภาคเอกชน เช่น 
หอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น และ (4) ประชาชนในพื้นท่ี 

 จ านวนครั้งที่ด าเนินการ : อย่างน้อย 3 ครั้ง ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จังหวัดละ 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นครั้งละไม่น้อยกว่า 150 
คน 

 ประเด็นในการรับฟังความคิดเห็น : มีความครอบคลุมถึง (1) กรอบแนวคิดการจัดท าแผน  
(2) ข้อวิเคราะห์และร่างแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 1.2 จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 

 วัตถุประสงค์ : จัดประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ เพ่ือให้แผนการพัฒนา และ
แผนปฏิบัติการพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นแผนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วม และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 

 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นท่ี 

 จ านวนครั้งที่ด าเนินการ : อย่างน้อย 3 ครั้ง ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง (จังหวัดละ 1 ครั้ง) เพ่ือให้ครอบคลุมถึง 8 แผนงานย่อย ได้แก่ 
 แผนงานย่อยที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานย่อยที่ 2: การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา-ท่าเรือสัตหีบ และบริการโลจิสติกส์

ต่อเนื่อง 
 แผนงานย่อยที่ 3: การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 แผนงานย่อยที่ 4: การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที ่
 แผนงานย่อยที่ 5: การพัฒนาศูนย์กลางการเงิน 
 แผนงานย่อยที่ 6: การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 
 แผนงานย่อยที่ 7: การพัฒนาเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 



 แผนงานย่อยที่ 8: การประชาสัมพันธ์และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการกับประชาชนในพื้นท่ี 

 ประเด็นในการรับฟังความคิดเห็น : ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ ปัญหาและอุปสรรคใน
การน าไปปฏิบัติของแผนการพัฒนาและแผนปฏิบัติการพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ครอบคลุม
ลักษณะของปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยมีแนวทางในการตั้งค าถามเจาะลึกลงรายละเอียดอย่างต่อเนื่องกับ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อมูลมากที่สุด เต็มใจถ่ายทอดประสบการณ์มากที่สุด แล้วจึงถามผู้เข้าร่วมประชุมคนอ่ืน 
ๆ โดยกระตุ้นให้ทุกคนเกิดอารมณ์ร่วม ถ่ายทอดเรื่องของตนอย่างเปิดเผย ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่
ลึกซึ้งมากขึ้น 
 1.3 จัดให้มีการเข้าพบ ชี้แจ้ง ให้ข้อมูล และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) หน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนที่และชุมชน ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่พัฒนา อาทิ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม (EECi และ EECd) 
พ้ืนที่ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่
พัฒนาเขตอุตสาหกรรม เช่น EECi และ EECd และพ้ืนที่ซึ่งมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 1) สนามบิน 
อู่ตะเภา 2) ท่าเรือมาบตาพุด 3) ท่าเรือแหลมฉบัง  

 กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ ผู้น าชุมชนหรือบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นท่ีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีชุมชนที่อยู่
ในแต่ละพ้ืนที ่ดังนี้ 

 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) : พ้ืนที่ต าบลป่ายุบใน อ าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ 

 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) : พ้ืนที่ต าบลทุ่งศุขลา อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ 

 สนามบินอู่ตะเภา : พ้ืนที่ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง หรือพ้ืนที่
ใกล้เคียงโครงการ 

 ท่าเรือมาบตาพุด : พ้ืนที่ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองหรือ
พ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ 

 ท่าเรือแหลมฉบัง : พ้ืนทีต่ าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 พ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 จ านวนครั้งที่ด าเนินการ : อย่างน้อย 12 ครั้ง 
 ประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก : ข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท าแผนการพัฒนาและ

แผนปฏิบัติการพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เช่น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการดังกล่าว
ในพ้ืนทีน่ั้น ๆ รวมถึงผลดีและผลเสียที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการดังกล่าว เป็นต้น 
 
 2. จัดให้มีการสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกและแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2564 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกและแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 -2564 ที่ได้เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 



 กลุ่มเป้าหมาย : ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 

 จ านวนครั้งที่ด าเนินการ : อย่างน้อย 1 ครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อย
กว่า 250 คน 
 
 3. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะและจัดพิมพ์เอกสารเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการ
จัดท าแผนฯ กระบวนการขั้นตอนที่ต้องให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน และเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีการด าเนินการตลอด
ช่วงเวลาของระยะการด าเนินงานตามสัญญา 
 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
  



การส่งมอบงาน 

 ระยะเวลาในด าเนินการ รายละเอียดของงาน 
1 ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญา 
1. จัดประชุมสัมมนาเปิดตัวโครงการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในพ้ืนที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อร่างแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2560 – 2564 
อย่างน้อย 3 ครั้ง ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดระยอง จังหวัดละ 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังความ
คิดเห็นครั้งละไม่น้อยกว่า 150 คน โดยประเด็นในการรับฟังความคิดเห็น
ครอบคลุมถึง (1) กรอบแนวคิดการจัดท าแผน (2) ข้อวิเคราะห์และร่าง
แผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในโรงแรม
อย่างน้อยระดับ 4 ดาว เป็นต้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการตรวจรับ โดยจะต้องท ารายงานสรุปประชุมสัมมนา
เปิดตัวโครงการ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย 
     1) สรุปประชุมสัมมนาเปิดตัวโครงการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อร่างแผนการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2560 – 
2564 ในแต่ละครั้ง ในรูปแบบของเล่มรายงานและ Word file 
     2) รูปถ่ายขณะประชุมสัมมนาเปิดตัวในแต่ละครั้ง 
     3) รายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเปิดตัว พร้อมลายเซ็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง 
2. บริหารจัดการสื่อมวลชนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ร่วมท าข่าวกิจกรรมของ
โครงการ โดยครอบคลุมทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อินเทอร์เน็ต อย่างน้อย 3 ครั้ง 

2 ภายใน 105 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา 

จัดประชุมกลุ่มย่อยกับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ทั้ง 3 จังหวัด ที่
สอดคล้องกับแบบจ าลอง SIPOC เพ่ือให้แผนการพัฒนา และแผนปฏิบัติ
การพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนที่มีกระบวนการ
การมีส่วนร่วม และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ โดย
ครอบคลุม 8 ประเด็น ดังนี้ 
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(2) การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา-ท่าเรือสัตหีบ และบริการโลจิสติกส์
ต่อเนื่อง 
(3) การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(4) การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
(5) การพัฒนาศูนย์กลางการเงิน 
(6) การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 
(7) การพัฒนาเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และ 



 ระยะเวลาในด าเนินการ รายละเอียดของงาน 
(8) การประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี 
ตลอดจนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นต่าง ๆ 
อย่างน้อย 3 ครั้ง ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดระยอง (จังหวัดละ 1 ครั้ง) โดยจะต้องท ารายงาน
สรุปผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีเนื้อหา
ประกอบด้วย 
     1) สรุปผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละ
ครั้ง ในรูปแบบของเล่มรายงานและ Word file 
     2) รูปถ่ายขณะประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละครั้ง 
     3) รายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย พร้อมลายเซ็นของผู้เข้าร่วม
ประชุมในแต่ละครั้ง 

3 ภายใน 120 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา 

จัดให้มีการเข้าพบ ชี้แจ้ง ให้ข้อมูล และสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่และชุมชน ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่
พัฒนา ดังนี้ 

 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) : พ้ืนที่
ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง
โครงการ 

 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) : พ้ืนที่
ต าบลทุ่งศุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ 

 สนามบินอู่ตะเภา : พ้ืนที่ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ 

 ท่าเรือมาบตาพุด : พ้ืนที่ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยองหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ 

 ท่าเรือแหลมฉบัง : พ้ืนที่ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 

 พ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 
โดยจัดให้มีอย่างน้อย 12 ครั้ง และท ารายงานสรุปผลการเข้าพบ ชี้แจ้ง 
ให้ข้อมูล และสัมภาษณ์เชิงลึก หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่และชุมชน ซึ่งมี
เนื้อหาประกอบด้วย 
     1) สรุปผลการเข้าพบ ชี้แจ้ ง  ให้ข้อมูล และสัมภาษณ์เชิ งลึก 
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่และชุมชน ในแต่ละครั้ง ในรูปแบบของเล่ม
รายงานและ Word file 
     2) รูปถ่ายขณะเข้าพบ ชี้แจ้ง ให้ข้อมูล และสัมภาษณ์เชิงลึก ในแต่ละ
ครั้ง 
     3) รายชื่อของผู้ให้เข้าพบ ชี้แจ้ง ให้ข้อมูล และสัมภาษณ์เชิงลึก 
พร้อมลายเซ็นในแต่ละครั้ง 
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4 ภายใน 165 วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญา 
1. จัดให้มีการสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2564 ที่ได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
และคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก อย่างน้อย 1 ครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อย
กว่า 250 คน ในโรงแรมอย่างน้อยระดับ 4 ดาว เป็นต้นไปหรือเทียบเท่า 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการตรวจรับ โดยจะต้องท ารายงาน
สรุปผลการจัดสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 -2564 ซึ่งมีเนื้อหา
ประกอบด้วย 
     1) สรุปผลการสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2564 ในแต่ละครั้ง ใน
รูปแบบของเล่มรายงานและ Word file 
     2) รูปถ่ายขณะการสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและแผนปฏิบัติการพัฒนา
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 -2564 ในแต่ละ
ครั้ง 
     3) รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและแผนปฏิบัติการพัฒนา
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 -2564 พร้อม
ลายเซ็นในแต่ละครั้ง 
2. บริหารจัดการสื่อมวลชนส่วนกลางสายคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ และ
สื่อมวลชลท้องถิ่นในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ชลบุรี  และจังหวัดระยอง ร่วมท าข่าวกิจกรรมของโครงการ โดย
ครอบคลุมทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออินเทอร์เน็ต อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
3. จัดท าและจัดส่งข่าวแจก ให้สื่อมวลชนในวันประชุมสัมมนา พร้อมทั้ง
จัดท าและจัดส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์ แก่สื่อสิ่งพิมพ์ส่วนกลางภายหลัง
การจัดงาน รวบรวมการเผยแพร่ข่าวจากสื่อมวลชนทุกสาขา ทั้งสื่อ
โทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออินเทอร์เน็ต น ามาจัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงานส าหรับผู้บริหาร จ านวนไม่น้อยกว่า 3 เล่ม ประกอบด้วย 
Monitor ข่าวสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และ Clipping ข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์
และอินเทอร์เน็ต 

 


