
 
ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏบิัติกำรและระดมควำมคดิเห็น ครั้งที่ ๒  

กำรปรึกษำหำรือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีในกำรประเมินผลกระทบ 
เพ่ือกำรพัฒนำจังหวัดระยอง 

วันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง 

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

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒  
กำรน ำเสนอผลกำรประเมินข้อมูลพื้นฐำนและแผนพัฒนำจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. ประธำนกล่ำวต้อนรับและเปิดกำรประชุม 

โดย  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ*  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

๐๘.๔๐ – ๐๘.๕๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ แนะน าตัว 

๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น. ชี้แจงควำมเป็นมำของโครงกำรน ำร่องกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
กับกำรพัฒนำเชิงพื้นที่  : จังหวัดระยอง  และวัตถุประสงค์ของการประชุม 
เชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ 

โดย นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล 
 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. น าเสนอ กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ และขั้นตอนกำรประเมิน 
ผลกระทบเพื่อกำรพัฒนำจังหวัดระยอง 

โดย Dr. Jeremy Carew-Reid  
 หัวหน้าคณะที่ปรึกษา 
 International Centre for Environmental Management (ICEM) 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากท่ีประชุม 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๑๕ – ๑2.0๐ น. น าเสนอ ผลกำรประเมินข้อมูลพื้นฐำนในกระบวนกำร SEA  

 ๑) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านน้ า  
 โดย Dr. Robert Mather - ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบธรรมชาติ 

 ๒) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรม  
 โดย Dr. John Sawdon - ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 
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 ๓) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตร  
 โดย Dr. Robert Mather - ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบธรรมชาติ 

 ๔) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิต  
 โดย นางสินี ช่วงฉ่ า - ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน 

 ๕) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 โดย Dr. Robert Mather - ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบธรรมชาติ 

๑๒.0๐ – ๑๒.๓๐ น. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากท่ีประชุม  

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ น.  สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ส าหรับการประเมินผลกระทบ SEA 
โดย Dr. Jeremy Carew-Reid - หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ICEM 

๑๓.๔๐ – ๑5.๒๐ น. แบ่งกลุ่มย่อยร่วมระดมสมอง  
ในกำรระบุแนวโน้มและตัวขับเคลื่อนในอนำคต  
ภำยใต้กำรพัฒนำทีเ่ป็นไปตำมปกติ  
(ไม่มีแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ในภาคน้ า การเกษตร อุตสาหกรรม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๑๕.๒๐ – ๑๕.๓๐ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. แต่ละกลุ่มรายงานผลการประเมินแนวโน้มสถานการณ ์ 
ภายใต้การพัฒนาทีเ่ป็นไปตามปกติ 

๑๖.๐๐ – ๑6.๓๐ น. น าเสนอ รำยละเอียดโครงกำรที่ระบุในแผนพัฒนำจังหวัดระยอง 
โดย Dr. John Sawdon - ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 

๑๖.๓๐ – ๑๖.๕๕ น. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากท่ีประชุม  

๑๗.๐๐ น. จบการประชุมของวันที่ ๑ 

 

วันอังคำรที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๒  
กำรประเมินสถำนกำรณ์กำรพัฒนำในอนำคตส ำหรับจังหวัดระยอง 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ที่ประชุมร่วมกันอภิปรายถึงผลที่ได้รับจากการประชุมวันที่ ๑ 

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. ชี้แจง กระบวนกำรประเมินผลกระทบ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
จังหวัดระยอง 
โดย Dr. Jeremy Carew-Reid 

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. แบ่งกลุ่มย่อยร่วมระดมสมอง  
ในกำรระบุแนวโน้มและตัวขับเคลื่อนในอนำคต  
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ภำยใต้กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
อย่างเต็มรูปแบบ ในภาคน้ า การเกษตร อุตสาหกรรม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. แต่ละกลุ่มรายงานผลการประเมินแนวโน้มสถานการณ์  
ภายใต้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. แต่ละกลุ่มรายงานผลการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ ภายใต้การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง (ต่อ) 

๑๓.๒๐ – ๑๓.๕๐ น. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากท่ีประชุม  

๑๓.๕๐ – ๑๔.๐๕ น. ชี้แจง กระบวนกำรกำรประเมินผลกระทบสะสม 
 โดย Dr. Jeremy Carew-Reid 

๑๔.๐๕ - ๑๔.๓๐ น. น าเสนอ กำรวิเครำะห์เชิงพื้นที่ของศูนย์กลำงกำรพัฒนำในอนำคตในจังหวัดระยอง 
 โดย นายธวัชชัย สุภาผล* - ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากท่ีประชุม  

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง  

๑๕.๑๐ – ๑๖.๐๐ น. แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมองเพ่ือประเมินผลกระทบสะสม  
ในภาคน้ า การเกษตร และอุตสาหกรรม 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. แต่ละกลุ่มรายงานผลที่ได้รับจากการประเมินผลกระทบสะสม  

๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๕ น. กล่าวปิดการประชุม และข้ันตอนต่อไปของการด าเนินโครงการฯ 
 โดย นางชุลีพร บุณยมาลิก –  
  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. 

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

หมำยเหตุ * อยู่ระหว่างรอการยืนยัน 
** โครงการฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับแปลภาษาตลอดการประชุม 
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