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การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4
เรื่อง แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
(National Guideline for Strategic Environmental Assessment)
ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมราชา 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------------------1 หลักการและเหตุผล
การประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็ น
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามรถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่พัฒนา
นโยบายและแผนและแผนงาน โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบทางเลือก
ในการตัดสินใจ ซึ่งทาให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่ว นร่วมจากทุกภาคส่วน ถือเป็น
เครื่องมือสาคัญต่อการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาและผลักดันให้
เกิดระบบ SEA ได้ถูกกาหนดไว้ ตั้งแต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ –
๒๕๕๔) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ ๑1 (พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕๕9) กาหนดให้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการ SEA รวมทั้ง ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 –
๒๕64) กาหนดให้ผลักดันการนาแนวทาง SEA มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบกับ
การผลักดันให้มีการขับเคลื่อ น SEA ให้มีผลเป็นรูปธรรม ได้ถูกกาหนดไว้ ทั้งในแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แต่การนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปดาเนินการยัง
ไม่ได้รับการผลักดันอย่างเป็นระบบและมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับและ
ถูกนามาใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้
ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการ และมี สศช. และ สผ.
เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม เพื่อจัดทา (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ
(ร่าง) แนวทางการประเมิ น สิ่ งแวดล้ อ มระดับ ยุท ธศาสตร์ (SEA Guideline) ซึ่ ง กพย. ได้มี มติ เห็ นชอบใน
หลักการของ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทา SEA และ (ร่าง) แนวทาง SEA แล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
รวมทั้งเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ภายใต้ระเบียบ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ ขับ เคลื่ อ น SEA และให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องเร่งสร้างความรู้ความเข้ าใจให้ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึงความสาคัญของ SEA และแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจน
สศช. จึงได้ดาเนินการโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์
หลั กในการสร้ างความรู้ ความเข้าใจที่ ถูก ต้องเกี่ยวกับ SEA ให้ กับ ทุกภาคส่ ว นที่ เกี่ยวข้อง โดยผ่ านการจัด
ฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ให้กับผู้ทาการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ จานวน 5 ครั้ง และ
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การประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป จานวน 2 ครั้ง รวมทั้งการประชุมระดมความคิดเห็น
เพื่อพัฒ นาหลักสูตรการฝึกอบรม SEA จานวน 2 ครั้ง และการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ ปรับปรุงและ
พัฒนาข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนในการนาไปสู่การปฏิบัติ จานวน 2 ครั้ง
การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอการจัดทา SEA และ (ร่าง) แนวทาง SEA
ได้มีการดาเนินการไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดย
ได้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น เรี ย นรู้ และแสดงความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง ข้ อ เสนอการจั ด ท า SEA รวมทั้ ง กฎระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนาไปสู่การปฎิบัติ SEA และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA
Guideline) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งที่ปรึกษาโครงการได้นาข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง
ดังกล่าวไปพัฒนาแนวทาง SEA ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
2 วัตถุประสงค์ของการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA Guideline)
3 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการวางนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องใน
การสอนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชน จานวน 80 คน
4 รูปแบบ
ช่วงที่ 1 : การนาเสนอ เรื่อง แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ฉบับ
ปรับปรุง (สิงหาคม 2562)
ช่ วงที่ 2 : การเสวนา เรื่ อ ง ความส าคั ญ และประโยชน์ ข องแนวทางการประเมิ น สิ่ งแวดล้ อมระดั บ
ยุทธศาสตร์สาหรับหน่วยงานและประเทศไทย
ช่วงที่ 3 : การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น 2 กลุ่ม เรื่อง แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม 2562)
5 วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
วัน อั งคารที่ 3 กัน ยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ราชา 1 ชั้ น 11
อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
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6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง ข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ (ร่าง)
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย
7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
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