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การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 

เรื่อง การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
(Strategic Environmental Assessment: SEA)  

ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

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

1 หลักการและเหตุผล 

การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็น
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามรถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่พัฒนา
นโยบายและแผนและแผนงาน โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบทางเลือก
ในการตัดสินใจ ซึ่งท าให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ถือเป็น
เครื่องมือส าคัญต่อการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งส านักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2560 
นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมีนายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน และมี สศช. 
และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม และมี
อ านาจหน้าที่ส าคัญในการ ๑) ก าหนดประเภทของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงานและพ้ืนที่ที่ควรท า SEA  
๒) เสนอแนะกระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท า  SEA ให้ชัดเจน และ ๓) ก าหนด
แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนว SEA ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สศช. จึงได้ด าเนินการโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการจัด
ฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ให้กับผู้ท าการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชุมสัมมนาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ
แนวทาง (Guideline) SEA ของประเทศให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้หนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการฯ คือ 
การจัดท าหลักสูตรเพ่ือฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ 

เนื่องจากการอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ยังเป็นเรื่องใหม่ และการ
จัดท าเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรม SEA ในประเทศไทยยังมีจ ากัดและไม่สมบูรณ์ ตามหลักวิชาการ ทฤษฎี 
องค์ความรู้ ตลอดจนการจัดท าหลักสูตรดังกล่าว ต้องตอบสนองและเหมาะสมกับบริบท สถานการณ์ และ
ความพร้อมของหน่วยงาน องค์กร บุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้มีความจ าเป็นและความส าคัญที่ต้องรับฟัง
ข้อเสนอแนะ ความคาดหวัง ให้หมาะสมส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA เพ่ือสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง และมีความสามารถในการศึกษาและก ากับการจัดท า SEA อย่างถูกต้องด้วย  
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2 วัตถุประสงค์ของการประชุม 

1) ระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพ่ือรวบรวมและวิ เคราะห์ความต้องการ ความคาดหวัง  
ต่อเป้าประสงค์ของหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

2) ได้รับความเห็นในการพัฒนาเนื้อหา กระบวนการ วิธีการและขั้นตอน ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย  

3 กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการวางนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้องในการ
สอนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง จ านวน 80 คน 

4 รูปแบบ 

ช่วงที่ 1 : การน าเสนอ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการ วิธีการและขั้นตอน ส าหรับหลักสูตร 
การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

ช่วงที่ 2 : การระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาหลักสูตรฯ  

5 วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม 

การจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 ก าหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 
6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 อาคาร 1 
โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

แนวทาง วิธีการ ข้อมูล มาพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
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---------------------------------------------------------------------------------- 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดการประชุม  

 โดย  นางชุลีพร บุณยมาลิก 
 ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. 

9.15 – 10.30 น หลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA)  

 โดย ดร.วิเทศ ศรีเนตร 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.30 น. การระดมความคิดเห็นต่อหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

12.30 - 13.30 น. ปิดการประชุม และรับประทานอาหารกลางวัน 


