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การประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 
โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปีงบประมาณ 2563 

๑. หลักการและเหตุผล 

การประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (Strategic Environmental Assessment: SEA ) 
เป็นกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม 
ของการพัฒนานโยบาย แผนและแผนงาน โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบ
ทางเลือกในการตัดสินใจ ซึ่งท าให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ถือเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน SEA ให้เป็นที่ยอมรับ และถูก
น ามาใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้คณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยในปี 2561 กพย.  
ได้เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอกลไกการขับเคลื่อน SEA และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ให้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสียถึงความส าคัญของ SEA และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนงาน SEA 
ในระยะต่อไป รวมทั้ง ก าหนดประเภทของแผนที่ควรท า SEA ในเบื้องต้น ได้แก่ 1) แผนด้านคมนาคม 
2) แผนพัฒนาพลังงาน 3) แผนการบริหารจัดการแร่ 4) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 5) ผังเมือง 
6) แผนพัฒนาชายฝั่งทะเล ๗) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ๘) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

สศช. วางแผนพัฒนางาน SEA อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพ
ของผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและแผนงานในระดับต่าง ๆ ให้สามารถน า SEA 
ไปใช้ในกระบวนการวางแผนและแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีศักยภาพเชิงเทคนิค เพ่ือให้
สามารถเลือกใช้เทคนิคและวิธีการจัดท า SEA ที่หลากหลาย ถูกต้อง และเหมาะสม ดังนั้น ในปี 2563 สศช. 
จึงได้ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (โครงการต่อเนื่องจากปี 2562) ซึ่งมี
กิจกรรมหลักในการจัดท าโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เพ่ือติดตามและประเมินผลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสระแก้ว และน าแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดท า SEA ในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และใช้ SEA ในการวางแผน
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแบบบูรณาการ โดยในระยะที่ 1 ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 – 
สิงหาคม 2564 เป็นการจัดท ารายงานการก าหนดขอบเขตการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาและ
ประเมินทางเลือก และก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือน ำไปสู่ควำมยั่งยืนในระยะต่อไป 
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โครงการนี้ได้ด าเนินการในพ้ืนที่มาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการเข้าพบและประชุมหารือโครงการ
ติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อระหว่างวันที่ 7 - 9 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 วัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการและเปิดตัวโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่ศึกษา และครั้งที่สองเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมประเด็น จุดเด่น ข้อจ ากัด อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการติดตาม
และประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยในครั้งที่สามที่จะจัดขึ้นนี้ เป็นการประชุมกลุ่มย่อย
แบบออนไลน์ (Online Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด ผลการประเมินข้อมูลฐาน รวมถึง
รับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะต่อผลการจัดท า (ร่าง) รายงานการก าหนดขอบเขต 

โครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่า SEA เป็นเครื่องมือในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่
ที่ให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า และการเติบโตของจ านวนประชากร
อย่างรวดเร็ว ปัญหาด้านการสาธารณสุข ทรัพยากรน้ าที่มีอยู่อย่างจ ากัด ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษ ซึ่งจังหวัดสระแก้วก าลังพัฒนาทั้งด้านการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมหลากหลาย
ภาคส่วน และคาดว่าจะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ดังนั้นการจัดท า SEA ที่พิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงน าไปสู่การวางแผนระดับต่าง ๆ 
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและจังหวัดสระแก้ว ที่มีความยั่งยืนได้  โดยในปี 2564 ทาง สศช. 
จะได้ด าเนินโครงการต่อในระยะที่ 2 เพ่ือผนวกผลที่ได้รับจากการจัดท า SEA เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด
สระแก้วต่อไป 

๒. ขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

SEA เป็นเครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาที่มุ่งสร้างความมั่นใจว่าประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบ โดยให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วงต้นของกระบวนการวางแผน ซึ่งมีข้ันตอนส าคัญอยู่ ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การกลั่นกรอง 
๒) การก าหนดขอบเขต ๓) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก ๔) การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน 
๕) การจัดท ารายงาน และ ๖) การมีส่วนร่วมที่สอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอน 

ทั้งนี้ โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ในปี 
2563 ด าเนินการในส่วนของขั้นตอนการก าหนดขอบเขต (Scoping) ของ SEA ซึ่งมี 9 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

 

 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการประชุม 

1) เพื่อน าเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด รวมถึง
ผลการประเมินข้อมูลฐาน  

2) เพ่ือรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะต่อผลการจัดท า (ร่าง) รายงานการก าหนดขอบเขต 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมในพ้ืนที่ โดยกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่จะแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์และ
ข้อเสนอแนะของโครงการฯ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ 
ไม่น้อยกว่า 50 คน 

๕. รูปแบบ 

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระบาดภายในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลมีมาตรการที่เข้มงวดส าหรับการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุด ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่  2 จ าเป็นต้อง
ด าเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมโดยปรับรูปแบบให้เป็นการประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus 
Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยระบบ Zoom Meeting โดยแบ่งการประชุม
ออกเป็น 7 กลุ่ม แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะของโครงการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ร่วมกันให้ความเห็นในแต่ละด้านได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ประกอบด้วย 

กลุ่มท่ี 1 : เกษตรแปรรูป (หน่วยงานราชการ) 
กลุ่มท่ี 2 : เกษตรแปรรูป (ภาคประชาชน) 
กลุ่มท่ี 3 : การจัดการขยะและกฎหมายผังเมือง 
กลุ่มท่ี 4 : การพัฒนาการท่องเที่ยว 
กลุ่มท่ี 5 : การพัฒนาทักษะแรงงาน 
กลุ่มท่ี 6 : สิทธิประโยชน์การลงทุน 
กลุ่มท่ี 7 : ตัวแทนกลุ่มที่ 1-6 (สรุปผลภาพรวมหลังจากรับฟังความคิดเห็น) 

๖. วัน เวลา  

การประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 
ก าหนดจัดขึ้นในระหว่างวันพุธที่ 14 – วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
แบ่งตามประเด็นแต่ละกลุ่มย่อย พร้อมวัน เวลา ที่จัดประชุมออนไลน์ ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 
14 ก.ค. ช่วงเช้า 14 ก.ค. ช่วงบ่าย 15 ก.ค. ช่วงเช้า 15 ก.ค. ช่วงบ่าย 16 ก.ค. ช่วงเช้า 16 ก.ค. ช่วงบ่าย 20 ก.ค. ช่วงเช้า 

1) ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดสระแก้ว 
๒) ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดสระแก้ว 
๓) ส านักงานเกษตร
อ าเภอวัฒนานคร 
๔) ส านักงานเกษตร
อ าเภออรัญประเทศ 
๕) ส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
๖) โครงการชลประทาน
สระแก้ว 
๗) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว 
๘) ส านักงานสภา
เกษตรกร จังหวัด
สระแก้ว 
๙) ส านักงานเกษตร
อ าเภอเมืองสระแก้ว 
๑๐)  ผู้ ใหญ่บ้ าน  ม .2 
ต าบลป่าไร่ 

๑) สมาคมชาวไร่อ้อยวัง
น้ าเย็น 
๒) เครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตร จังหวัด
สระแก้ว 
๓) วิสาหกิจชุมชนกลุม่
เพาะเหด็กระด้างและ
เห็ดขอนขาว (ต าบลปา่
ไร่) 
๔) สหพันธ์เกษตรกรรม
ยั่งยืนสระแก้ว 
๕) เครือข่ายเกษตรกรรุ่น
ใหม่ จังหวัดสระแก้ว 
YSF SAKAEO 
๖) บริษัท น้ าตาลและ
อ้อยตะวันออก จ ากัด 
๗) เครือข่ายแปลงใหญ่
ระดับจังหวดัสระแก้ว /
วิสาหกิจชุมชนผลิตและ
พัฒนามันส าปะหลัง
ต าบลหนองหว้า 
๘) วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์และเพาะเหด็
บ้านหนองหญ้าปล้อง 

๑) ส านักงานจังหวัด
สระแก้ว 
๒) ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั
สระแก้ว 
๓) ส านักงานท่ีดินจังหวัด
สระแก้ว 
๔) องค์การบริหารส่วน
ต าบลผักขะ 
๕) องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าข้าม 
๖) ส านักงานเทศบาล
ต าบลฟากห้วย 
๗) ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่หนองไทร 
๘) ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านด่าน 
๙) ส านักงานเทศบาล
ต าบลป่าไร ่
๑๐) ส านักงานเทศบาล
เมืองอรัญประเทศ 
๑๑) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 
๑๒) บริษัท โกลเด้น เกต 
พลาซ่า 

๑) ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสระแก้ว 
๒) ส านักงาน
ประชาสมัพันธ์จังหวัด
สระแก้ว 
๓) สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการ
จังหวัดสระแก้ว 
๔) สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการ
จังหวัดสระแก้ว 
๕) ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
๖) ส านักงานอุทยาน
ประวัติศาสตร์สด๊กก๊อก
ธม 
๗) ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสระแก้ว 
๘) เครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดสระแก้ว 
๙) สมาคมรักษ์ปางสดีา 
๑๐) วิสาหกิจชุมชนการ
ท่องเที่ยวและศึกษาดู
งานต าบลฟากห้วย 

๑) ส านักงานแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว 
๒) ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสระแก้ว 
๓) ด่านศุลกากรอรญั
ประเทศ 
๔) ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระแก้ว 
๕) สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
สระแก้ว 
๖) ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานสระแก้ว 
๗) ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
จังหวัดสระแก้ว 
๘) ศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนสระแก้ว 
๙) มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว 
๑๐) มหาวิทยาลัยราช
ภัฎวไลยลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

๑) ส านักงานนิคม
อุตสาหกรรมสระแก้ว 
๒) การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 
๓) ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
สระแก้ว 
๔) หอการค้าจังหวัด
สระแก้ว 
๕) สภาอตุสาหกรรม
จังหวัดสระแก้ว 
๖) ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุน 
๗) โรงพยาบาลวังน้ าเย็น 
๘) กลุ่มวสิาหกิจทับทิม
สยาม 
๙) สมาคมเกษตรกร
ชายแดนบูรพา 
๑๐) ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
สระแก้ว 
๑๑) ส านักงานเกษตร
จังหวัดสระแก้ว 

๑) ส านักงานนิคม
อุตสาหกรรมสระแก้ว 
๒) หอการค้าจังหวัด
สระแก้ว 
๓) สภาอตุสาหกรรม
จังหวัดสระแก้ว 
๔) ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสระแก้ว 
๕) ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุน 
๖) โรงพยาบาลวังน้ าเย็น 
๗) กลุ่มวสิาหกิจทับทิม
สยาม 
๘) ส านักงานเกษตร
จังหวัดสระแก้ว 
๙) ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
สระแก้ว 
๑๐) ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 
ต าบลป่าไร ่
๑๑) ส านักงานการปฏริูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
๑๒) เครือข่ายเกษตรกร
รุ่นใหม่ จังหวัดสระแก้ว 
YSF SAKAEO 
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 
14 ก.ค. ช่วงเช้า 14 ก.ค. ช่วงบ่าย 15 ก.ค. ช่วงเช้า 15 ก.ค. ช่วงบ่าย 16 ก.ค. ช่วงเช้า 16 ก.ค. ช่วงบ่าย 20 ก.ค. ช่วงเช้า 

๙) วิสาหกิจชุมชนกลุม่
เกษตรในน้ ามีปลาในนา
มีข้าวบ้านสวนอุดม 
๑๐) วิสาหกิจชุมชน
ผลิตภณัฑ์พืชไร่ป่าไร ่
๑๑) วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืช
ต าบลฟากห้วย 
๑๒) วิสาหกิจชุมชนผู้
ปลูกเมล่อนและเกษตร
ปลอดสารบ้านฟากห้วย 
๑๓) ศูนย์พัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง 
สถาบันพระปกเกล้า 
จังหวัดสระแก้ว 

๑๓) บริษัทศูนย์การค้า
อินโดจี (อรัญประเทศ) 
จ ากัด 
๑๔) ก านันต าบลผักขะ 
๑๕) ก านันต าบลป่าไร ่
๑๖) ก านันต าบลบ้าน
ด่าน 
๑๗) ก านันต าบลท่าข้าม 

๑๒) ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
สระแก้ว 
๑๓) บริษัท น้ าตาลและ
อ้อยตะวันออก จ ากัด 
(มหาชน) 
๑๔) บริษัท ยูแอล 
อินเตอร์เนชั่นแนล อิม
พอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จ ากดั 

๑๓) ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสระแก้ว 
๑๔) สมาคมธรุกิจ
ท่องเที่ยวและบริการ
จังหวัดสระแก้ว 
๑๕) ส านักงานจังหวัด
สระแก้ว 
๑๖) ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั
สระแก้ว 
๑๗) องค์การบริหารส่วน
ต าบลผักขะ 
๑๘) เทศบาลต าบลป่าไร ่
๑๙) เทศบาลต าบลบ้าน
ด่าน 
๒๐) องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าข้าม 
๒๑) ส านักงานแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว 
๒๒) มหาวิทยาลัยบรูพา 
วิทยาเขตสระแก้ว 
๒๓) มหาวิทยาลัยราช
ภัฎวไลยลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
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เอกสารประกอบการประชุม 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uapiFF2lURH0B2xwO0NMZvAYO0feF6_q 
 

QR code เข้าร่วมประชุม 
 
https://zoom.us/j/91265183396 

 
 

หมายเหตุ: ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการประชุม 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ความคิดเห็นจากการด าเนินการโครงการน าร่องฯ จากผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
พร้อมกรอบแนวคิดการพัฒนาเบื้องต้น รวมถึงพื้นที่ศักยภาพที่แสดงถึงการพัฒนาตามทางเลือกเบื้องต้น 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง (ร่าง) รายงานการก าหนดขอบเขต (Scoping Report) ให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สศช. 

๙. ผลผลิตที่ส าคัญ 

1) ผลการติดตามและประเมินผลเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสระแก้ว เพ่ือน าเสนอให้กับคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใช้ในการวางแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อไป 

2) การประเมินข้อมูลฐาน เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ที่จะน าไปใช้ประกอบการพัฒนาทางเลือกเบื้องต้น ซึ่งเป็นการระบุความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
ของแผนเบื้องต้น เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ
มีส่วนร่วม และพัฒนาทางเลือกในขั้นตอนต่อไป 

3) แผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร ที่ก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับกระบวนการแต่ละ
ขั้นตอนของ SEA เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 

4) รายงานการก าหนดขอบเขต ซึ่งรวมผลของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตัวชี้วัด และทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น ซึ่งจะน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินการ SEA 
ในขั้นตอนถัดไป 

 
--------------------------------------------------------- 

  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uapiFF2lURH0B2xwO0NMZvAYO0feF6_q
https://zoom.us/j/91265183396
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ก าหนดการ 
การประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 
โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปีงบประมาณ 2563 
ระหว่างวันพุธที่ 14 – วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
ส าหรับกลุ่มที ่1, 3, 5, 7 (ช่วงเช้า) 

 
 
  

เวลา กิจกรรม 
09.00- 9.15 น. ลงทะเบียนเข้าระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 
09.15-09.30 น. แนะน าทีมวิทยากร และวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติติการ 
09.30-10.00 น. การน าเสนอ : ผลการด าเนินงานของโครงการในช่วงที่ผ่านมา สรุปผลประเด็น 

การก าหนดยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด 
ผลการประเมินข้อมูลฐาน ทางเลือกและตัวชี้วัด 
โดย  - รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ 
       - ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ 
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (UAE) 

10.00-12.00 น. ช่วงรับฟังความคิดเห็น : ประเด็นการก าหนดยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด ผลการประเมินข้อมูลฐาน 

12.00-12.15 น. สรุปประเด็นการระดมความคิดเห็น/ ปิดการประชุม 
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ก าหนดการ 
การประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 
โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปีงบประมาณ 2563 
ระหว่างวันพุธที่ 14 – วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
ส าหรับกลุ่มที่ 2, 4, 6 (ช่วงบ่าย) 

 
 
  

เวลา กิจกรรม 
13.30-13.45 น. ลงทะเบียนเข้าระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 
13.45-14.00 น. แนะน าทีมวิทยากร และวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติติการ 
14.00-14.30 น. การน าเสนอ : ผลการด าเนินงานของโครงการในช่วงที่ผ่านมา สรุปผลประเด็น 

การก าหนดยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด 
ผลการประเมินข้อมูลฐาน ทางเลือกและตัวชี้วัด 
โดย  - รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ 
       - ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ 
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (UAE) 

14.30-16.30 น. ช่วงรับฟังความคิดเห็น : ประเด็นการก าหนดยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด ผลการประเมินข้อมูลฐาน 

16.30-16.45 น. สรุปประเด็นการระดมความคิดเห็น/ ปิดการประชุม 
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แบบตอบรับ 
การประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 
โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันพุธที่ 14 – วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้หรือไม ่
     ยินดีเข้าร่วมการประชุม 
    ไม่สามารถเข้าร่วมได้ โดยขอส่งผู้แทน ดังนี้ 
 

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)          
ต าแหน่ง             
สังกัด (กอง/แผนก/ส านัก)           
หน่วยงาน            
หมายเลขโทรศัพท์      หมายเลขโทรสาร     
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ     อีเมล์        

วันทีท่่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 
     กลุ่มท่ี 1 : วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
     กลุ่มท่ี 2 : วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 
     กลุ่มท่ี 3 : วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
     กลุ่มท่ี 4 : วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 
     กลุ่มท่ี 5 : วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
     กลุ่มท่ี 6 : วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 
     กลุ่มท่ี 7 : วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
 

ช่องทางในการส่งแบบตอบรับ: 
1) Fax no.: ๐๒ ๒๘๐ ๐๘๙๒ 
๒) E-mail: saniwan.bb@gmail.com 
๓) Line ID: @sea_nesdc (มี @ ด้านหน้า) 
๔) QR code: (ทางด้านขวามือ =>) 
Link แบบตอบรับ:  
https://docs.google.com/forms/d/1iD0LVWnDfDNj8bXZLofejuxma1RR7zWORIXLksyIdck/edit 

 
** กรุณายืนยันการเข้าร่วมภายในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ** 

 
ผู้ประสานงาน: ศนิวาร บัวบาน (โทร. ๐๘๑ ๗๓๓ ๗๐๘๗) 

https://docs.google.com/forms/d/1iD0LVWnDfDNj8bXZLofejuxma1RR7zWORIXLksyIdck/edit

