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อบรมวิชาการ

ดาน SEA 5 ภูมิภาค

(2562)

อบรมทางวิชาการขั้นสูง

ดาน SEA สําหรับผูบริหาร

ระดับกลาง และระดับสูง

(2563)

อบรมกระบวนการมี

สวนรวมของการจัดทํา SEA 

(2564)

อบรมอบรมทางวิชาการ

ดานการนําคูมือ SEA (2564)

รางระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวา

ดวยการประเมิน

ส่ิงแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร 

พ.ศ. ....

การทบทวนและประเมินผลการขับเคลื่อน SEA ของไทย

สนับสนุนการจัดทํา SEA

เชิงพื้นท่ี จังหวัดระยอง

ดําเนินการใน

ปงบประมาณ 2564

ขอเสนอแนะใน

การขับเคล่ือน SEA
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การประยุกต SEA กับการจัดทําแผน
256425632562หนวยงานรับผิดชอบหลัก

สํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สํานักงานนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

สํานักงานทรัพยากรน้ํา

แหงชาติ

กระทรวงพลังงาน

กรมทรัพยากรธรณี
โครงการ SEA เพ่ือการบริหาร

จัดการแรโพแทช

โครงการ SEA สําหรับพ้ืนท่ีกอสรางโรงไฟฟาถานหินภาคใต 

(การพัฒนาพลังงานไฟฟาภาคใต)

โครงการ SEA 

ดานการใชประโยชนท่ีดิน

โครงการนํารอง SEA 

เชิงพ้ืนท่ี: จ.ระยอง
โครงการนํารอง SEA เชิงพ้ืนท่ี: SEZ จ.สระแกว

๐ การกําหนดขอบเขต ๐ การพัฒนาและประเมินทางเลือก

๐ มาตรการเพ่ือความยั่งยืน

SEA Report

โครงการศึกษา SEA พ้ืนท่ีลุมนํ้า โครงการศึกษา SEA และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

๐ ลุมนํ้าชี        ๐ ลุมนํ้ามูล

๐ ลุมนํ้าสะแกกรัง

๐ ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางประกง

๐ ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก

๐ ลุมนํ้าเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ

๐ ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก

๐ ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

๐ ลุมนํ้าแมกรอง

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแร

แผนแมบทการบริหารจัดการแร 

ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2566 - 2570
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วัตถุประสงคของโครงการฯ 2564

- ทบทวนและประเมินผลการขับเคลื่อน SEA ของไทย

- จัดทําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรในพ้ืนท่ีนํารอง SEZ จ.สระแกว

- จัดทําคูมือ SEA เชิงประยุกตในรายสาขาหรือเชิงพ้ืนท่ี

- พัฒนาเว็บไซต SEA ของ สศช. ใหมีความสมบูรณและมีความเปนอัจฉริยะ

- เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับ SEA และกลไกการขับเคลื่อนงาน 

SEA ผานการจัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ และการจัดทําวีดิทัศน 

- จัดทําขอเสนอแนะในการขับเคลื่อน SEA ของไทยและปรับปรุงแนวทาง SEA
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การทบทวนโครงการ SEA ท่ีผานมา 

หนวยงานท่ีทํา SEA ตามแนวทาง SEA ของ สศช.

โครงการไดมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและวัตถุประสงคเพ่ือความย่ังยืนท่ีชัดเจน ท้ังนี้ 

สวนใหญของโครงการ SEA ท่ีไดรับการประเมิน ยังขาดการวิเคราะหตัวชี้วัดเปนอนุกรม

เวลายอนหลัง 5 ถึง 10 ป ซ่ึงมีความสําคัญในการนําเสนอขอมูลใหแกผูมีสวนไดเสียเพ่ือการ

ประเมินใหคะแนนผลกระทบของทางเลือกการพัฒนาไดอยางถูกตองย่ิงขึ้น
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ประเภทของแผนภายใตรางระเบียบฯ หนวยงานท่ีหารือ

รางแผนท่ีตองจัดทํา SEA ตามรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. ....

3.อุตสาหกรรม

4.ทรัพยากรน้ํา

6.เขตพัฒนาพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

7.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

5.ผังเมือง

1.คมนาคม

2.พลังงาน

• กรมทรัพยากรธรณี

• กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร

• กระทรวงอุตสาหกรรม

สนง.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ

สนง.คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สนง.นโยบายและแผนการขนสงและจราจร

สนง.นโยบายและแผนพลังงาน

8.ทรัพยากรปาไมและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 6
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การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรในพ้ืนที่นํารอง

พ้ืนที่ศึกษา: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว (4 ตําบล) และพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ (3 ตําบล)



กรอบการดําเนินการและวิธีจัดทํา SEA 

กําหนดขอบเขต

การพัฒนาทางเลือกการพัฒนา

การประเมินทางเลอืกการพัฒนา

การกาํหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน

การจัดทํารายงาน SEA
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SEZ จ.สระแกว เปนประตู

เชื่อมโยงการพัฒนากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในประเทศและประเทศ

ในอนุภูมิภาค ขับเคลื่อนโดย

เศรษฐกิจมูลคาสูง เพ่ือเชื่อมโยง

กับการพัฒนาในพ้ืนท่ีบนฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่มีความยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนา

การกาํหนดขอบเขต

การจัดทาํและประเมนิข้อมูลฐาน

ตัวชีวั้ด: เศรษฐกจิ/ สังคม/ 

สิ่งแวดล้อม 10



ทางเลือกและการประเมินทางเลอืกการพฒันา

ทางเลือกการพัฒนาที่ ๑ เปนประตูเช่ือมโยงการพฒันาเศรษฐกจิในประเทศและประเทศ

ในอนุภูมิภาค ขับเคลื่อนโดยการพัฒนาระบบโลจสิติกส เกษตรแปรรูป และเศรษฐกิจ

ชุมชนท่ีเปนมิตรตอสิง่แวดลอม เพื่อสรางความเช่ือมโยงกบักจิกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นท่ี

ทางเลือกการพัฒนาที่ ๒ เปนประตูเช่ือมโยงการพฒันาเศรษฐกจิในประเทศและประเทศ

ในอนุภูมิภาค ขับเคลื่อนโดยการพัฒนาระบบโลจสิติกสและอุตสาหกรรมแปรรูปมูลคาสูง

ท่ีเปนมิตรตอสิง่แวดลอม ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจชวีภาพ-หมุนเวียน-สเีขียว เพื่อ

สรางความเช่ือมโยงกบักจิกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นท่ี

ทางเลือกการพัฒนาที่ ๓ เปนประตูเช่ือมโยงการพฒันาเศรษฐกจิในประเทศและประเทศ

ในอนุภูมิภาค ขับเคลื่อนโดยการพัฒนาระบบโลจสิติกสและกจิกรรมเศรษฐกจิมูลคาสูงท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความเช่ือมโยงกับกิจกรรมทางเศรษฐกจิในพื้นท่ีผานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย
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เปาหมายการพัฒนาของ SEZ จ.สระแกว

จากการประเมินทางเลอืกการพฒันา

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวเปนประตูเชื่อมโยงการพัฒนากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจมูลคาสูง 

เพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาในพ้ืนที่บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่มีความยั่งยืน”

12

ทางเลือกการพัฒนาที่ 3 เนนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจมูลคาสงูครอบคลุม

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลคาสูงดวยระบบ BCG เปนทางเลือกการพัฒนา

หลักท่ีตอบสนองเปาหมายการพัฒนา อุตสาหกรรมเปาหมาย อุตสาหกรรม

บริการและการทองเท่ียว ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยท่ีควบคูกับการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจท่ีมีมูลคาสูงขึ้น

กําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน รายงาน SEA เชิงวิชาการ / ฉบับประชาชน



การผนวก SEA กับแผนพัฒนาจังหวัดสระแกว

การผนวกระดับเปาหมายและทิศทาง

การพัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว:

แผนพัฒนาจังหวัดสระแกว 5 ป 

(พ.ศ. 2566 - 2570)

การผนวกระดับโครงการและกิจกรรม
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คูมือ SEA เชิงพื้นที่

การระดมความคิดเห็นและแนวทางการปรับปรุงรางคูมือ SEA เชิงพ้ืนท่ี 

องคประกอบของคูมือ การกําหนดกลุมเปาหมาย

วัตถุประสงคของคูมือ หัวขอท่ีควรเพ่ิมเติม

เนื้อหาสาระของคูมือ

การใชกระบวนการ SEA ในการสนับสนุน

การขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่

การนําคูมือ SEA เชิงพ้ืนที่ ไปปรับใชในการจัดทํา

แผนพัฒนาที่เก่ียวของ

การพัฒนาคูมือ SEA เชิงพ้ืนที่ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

เชิงพ้ืนที่ ที่มีเปาหมายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
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กระบวนการมีสวนรวมของการจัดทํา SEA

บทเรียนที่ 1 หลักการของการสรางการมีสวนรวมใน SEA

บทเรียนที่ 2 การเตรียมการจัดทําแผนสนับสนุนการมีสวนรวม

บทเรียนที่ 3 เทคนิคและวิธีการที่ใชในกระบวนการมีสวนรวม

บทเรียนที่ 4 การดําเนินงานตามแผนการสื่อสารและการมีสวนรวม
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เว็บไซต SEA

รายงานการศึกษา SEA

ท่ีผานมา

ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต SEA ของ สศช. ใหมี

ความสมบูรณและมีความเปนอัจฉริยะ เชื่อมตอกับ

ชองทางการสือ่สารสาธารณะอื่น ๆ เชน Line 

Facebook YouTube เปนตน และเพิ่มรูปแบบ

การสื่อสารสองทาง (Interactive) เพื่อเปนแหลง

ความรูในการจัดทํา SEA ของประเทศ 

เปนชองทางในการสื่อสารสาธารณะ และรองรับ

กลไกการขับเคลื่อน SEA ภายใตรางระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร พ.ศ. .... โดยพัฒนาระบบประมวลผล

ใหมีประสิทธิภาพและอัพเดตขอมูลตาง ๆ ใหเปน

ปจจุบัน

Link : http://sea.nesdc.go.th/
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ขอเสนอแนะการขบัเคลื่อน SEA

17

พัฒนากลไกสนับสนุนการดําเนินการท่ีกําหนดใน รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. ... ใหสามารถขับเคลื่อนได

อยางเต็มประสิทธิภาพ

จัดทํามาตรฐานของประเทศในการกําหนดหลักเกณฑ แนวทาง คูมือ และวิธีการ

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร รายสาขา และเชิงพ้ืนท่ี

สรางขีดความสามารถและสงเสริมความรูความเขาใจ SEA ของหนวยงานของรัฐ

• พัฒนาหลักสูตร SEA ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง สําหรับแตละกลุมเปาหมาย

• สนับสนุนและสงเสริมการสรางผูเชีย่วชาญ SEA รายสาขา/เชิงพ้ืนท่ี

• เสริมสรางความรูความเขาใจในกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน



THANK YOU
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