
ผลการด าเนินงาน 
โครงการติดตามและประเมินผล 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ระยะที่ 1 และ
แผนการด าเนินงานโครงการติดตามฯ ระยะที่ 2 

ดร. อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 



แผนการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

Timeline การขับเคลื่อน SEA  
2562 2563 2564 2565 

พัฒนาศักยภาพบคุลากร 

ฝึกอบรมบุคคลทัว่ไป  
(900 คน) 

ฝึกอบรมทางวชิาการขั้นสูง 
ส าหรับผู้บริหาร 

(ระดับสูง 15 คน/ระดับกลาง 80 คน) 

ฝึกอบรมกระบวนการมีส่วนร่วม  
(30 คน) 

ฝึกอบรมการประเมินทางเลือก 
(80 คน) 

•ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของ SEA 
•การจัดท า SEA ตลอดกระบวนการ 

•การประเมินผลกระทบสะสมและ 
Climate Change 

•การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 
•การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 

•ความส าคัญของ SEA 
• เทคนิค/เครื่องมือในการจัดท า SEA 

พัฒนาแนวทาง/คู่มือ SEA ปรับปรุงแนวทาง SEA ให้ปฏิบัติได้จริง 

พัฒนากลไกขับเคลื่อน 
เสนอ ร่างระเบียบฯ ต่อ  

อนุฯ SEA/ กพย. และ ครม. 

ติดตามประเมินผล 
การจัดท า SEA 

คู่มือติดตามแลประเมินผลการ
จัดท า SEA 

จัดท าโครงการ 
น าร่อง SEA โครงการน าร่อง SEA เชิงพื้นที่ (จ.ระยอง)  

เผยแพร่และ 
ประชาสัมพันธ์ คู่มือ SEA ฉบับประชาชน 

พัฒนาระบบข้อมูล  
(Website/Facebook 
YouTube/Line) 

วิดีทัศน์: 
ประชาชนทั่วไป 1 ตอน/ 

เจ้าหน้าที่ 4 ตอน 

วิดีทัศน์: 
การขับเคลื่อน SEA /คู่มือ SEA-SEZ  

ก ากับด้านวิชาการ SEA 
ของหน่วยงาน 
เจ้าของแผน  

ลุ่มน้ าชี/มูล/ปราจีนบุรี/ 
สะแกกรัง/ใต้ฝ่ัง ตอ. 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ก.พลังงาน 
ลุ่มน้ าใต้ฝ่ัง ตต. 

ลุ่มน้ าเพชรบุรี ลุ่มน้ าแม่โขง  
(ตอ./เหนือ) 

ลุ่มน้ าแม่กลอง 

คู่มือ SEA ส าหรับแผนพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 

ยก ร่าง ระเบียบ สนร. ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

หารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีต้องจัดท า SEA 

ติดตามและประเมินผลการจัดท า SEA (5 โครงการ) 

โครงการน าร่อง SEA เชิงพื้นที่ (SEZ จ.สระแก้ว) 

• การพัฒนาและประเมินทางเลือก/ 
มาตรการเพื่อความยั่งยืน             SEA Report 

•การจัดท า Scoping Report 

สทนช. 

การศึกษา SEA ส าหรับพืน้ที ่
จัดตั้งโรงไฟฟ้าถา่นหนิภาคใต ้

สผ. 

สทนช. สทนช. 

ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

“กระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อใช้สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ
ในการวางแผน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล รวมทั้งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564)” 
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ขั้นตอนการท างานภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) งบประมาณปี 2564 



กระบวนการด าเนินงานของโครงการติดตามฯ ระยะที่ 2 





วัตถุประสงค์ของโครงการติดตามฯ ระยะที่ 2 

1) เพื่อพัฒนาทางเลือกและประเมินทางเลือกการพัฒนาของพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

2) เพื่อก าหนดมาตรการเพื่อความยัง่ยืน ส าหรับทางเลือก 
การพัฒนาที่เหมาะสม 

3) เพื่อจัดท ารายงาน SEA และผนวกผลการจัดท ากับแผนพัฒนา
จังหวัดสระแก้ว 



ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา 

Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the

GIS User Community

สญัลกัษณ์

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้

4 ต าบลในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

3 ต าบลนอกเขตเศรษฐกจิพเิศษ
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การด าเนินกิจกรรม 
โครงการติดตามฯ ระยะที่ 1 ที่ผ่านมา 
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 ที่ปรึกษาฯ ร่วมกับ สศช. ด าเนินกิจกรรมเข้าพบและประชุมหารือโครงการติดตามและประเมินผล 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยลง
พื้นที่เข้าพบ 22 หน่วยงาน 

ส านักงานจังหวัดสระแกว้ 

ส านักงานสถติิจังหวัด ส านักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัด 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  

การปรึกษาหารือกับหน่วยงานในพื้นที่ 
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การปรึกษาหารือกับหน่วยงานในพื้นที่ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

ส านักงานแรงงานจังหวัด 
และส านักงานจัดหางานจังหวัด 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

  ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
 และหอการค้าจังหวัด  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

ส านักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด 

  ส านักงานการท่องเที่ยว 
และกีฬาจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
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การปรึกษาหารือกับหน่วยงานในพื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักขะ 
และเทศบาลต าบลบ้านด่าน 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามและ
เทศบาลต าบลป่าไร่ 



ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย   

 ด าเนินการกิจกรรมไปเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมเดอะเวโล 
โฮเต็ล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊มพ์ แทร็ค จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน องค์การเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กร
พัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ เข้าร่วมประชุม จ านวน 82 ราย 



ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  



การประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์  
เรื่องสรุปผลการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและตัวชี้วัด  

ผลการประเมินข้อมูลฐาน ทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น  

 ด าเนินการกิจกรรมไปเมื่อวันที่ 14-16 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน องค์การเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กร
พัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ เข้าร่วมประชุม จ านวน 58 ราย 



ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  




