การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็น
เรื่อง ราง ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวย
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร
วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ หองแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน
กรุงเทพมหานคร
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วัตถุประสงคการประชุมกลุมยอยในวันนี้
เพื่อระดมความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของตอสาระสําคัญ
ของ (ร า ง) ระเบี ย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการประเมิ น
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. …. เพื่อปรับปรุงกอนเสนอ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตอไป

เพื่อรับฟงและรวบรวมผลกระทบตอภารกิจหนวยงานที่เกี่ยวของ
ของ (ร า ง) ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ดว ยการประเมิ น
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. ....
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การขับเคลื่อน SEA
ในชวงที่ผานมา

ดร.พรวิภา คลังสิน
หัวหนาโครงการ
3
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การพัฒนา SEA ของประเทศไทย
•แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
- ผลักดัน SEA มาใชเปนเครื่องมือนําเสนอ
ทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน
และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุมน้ํา
- ผลักดันการนําแนวทาง SEA มีผลบังคับใช
ทางกฎหมายเพือ่ นําไปสูการปฏิบัติ
•แตงตั้งคณะอนุกรรมการ SEA ภายใต กพย.
- คณะทํางานพัฒนาการจัดทํา SEA
- คณะทํางานจัดทําแนวทาง SEA

2557-58
การขับเคลื่อน SEA
โดยสภาปฏิรูปแหงชาติ
(สปช.) และ สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.)
และหนวยงานที่เกี่ยวของ

2560

ขอเสนอการจัดทํา SEA
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาตร พ.ศ. ...

แนวทาง SEA

2561
•ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580- พัฒนาและ
ยกระดับ SEA เพื่อเปนกลไกในการปองกัน
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม
ในพื้นที่สําคัญ
•แผนการปฎิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม - ทําแนวทางการพัฒนาระบบ SEA/
เพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับ SEA/ จัดทํา SEA
ในยุทธศาสตร (สาขาและพื้นที)่ / จัดตั้งกลไกเชิง
สถาบัน เพื่อพัฒนาระบบ SEA
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การขับเคลื่อน SEA โดยคณะอนุกรรมการ SEA

คณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร
(ภายใต กพย.)
แตงตั้งโดย นรม. เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 60

• หนาที่ – ขับเคลื่อนและนํา SEA มาใช
กับการวางแผนพัฒนาประเทศ
• ประธาน - นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ฝายเลขานุการ - สศช. + สผ.

คณะทํางาน
พัฒนาการจัดทํา
การประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร

• หนาที่
o กําหนดประเภทของ
ยุทธศาสตร/แผน/แผนงาน
และพื้นที่ที่ควรทํา SEA
o เสนอแนะกระบวนการ
หลักเกณฑ และวิธีการในการ
จัดทํา SEA ใหชัดเจน
• ประธาน – รศ.ดร. สุทิน อยูสุข
ฝายเลขานุการ - สศช. + สผ.

(ราง) ขอเสนอการจัดทํา SEA

• หนาที่
o จัดทําแนวทาง SEA
o กําหนดแนวทางการ
เสริมสรางความรูความเขาใจ
คณะทํางาน
SEA
จัดทําแนวทางการประเมิน
• ประธาน – รศ.ดร. สุทิน อยูสุข
สิ่งแวดลอม
ฝายเลขานุการ - สศช. + สผ.
ระดับยุทธศาสตร

(ราง) แนวทาง (Guideline) SEA
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Timeline การขับเคลื่อน SEA
2560-2561
กพย.

คณะอนุกรรมการ
SEA
คณะทํางาน
พัฒนา
การจัดทํา SEA
ขอเสนอการจัดทํา SEA

คณะทํางาน
จัดทํา
แนวทาง SEA
แนวทาง (Guideline) SEA

ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา
ดวยการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาตร พ.ศ. ...

เห็นชอบ เมื่อ 19 ก.ย. 61

01

เห็นชอบในหลักการของ
(ราง) ขอเสนอการจัดทํา SEA
(ราง) แนวทาง SEA

02

เห็นชอบใหแตงตั้ง
คณะกรรมการระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อขับเคลื่อนงาน SEA

03

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เรงสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน
หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย
ถึงความสําคัญของ SEA
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Timeline การขับเคลื่อน SEA
2560-2561

2562
โครงการฝกอบรม และ
ปรับปรุงแนวทาง SEA

คณะอนุกรรมการ
SEA

กพย.
เห็นชอบ เมื่อ 19 ก.ย. 61

คณะทํางานพัฒนา
การจัดทํา SEA
ขอเสนอการจัดทํา SEA

ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี
วาดวยการประเมิน
สิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาตร
พ.ศ. ...

โครงการนํารอง SEA
เชิงพื้นที่ (จ.ระยอง)
เพื่อทดลองแนวทาง SEA
ก.พลังงาน
โครงการศึกษา SEA
สําหรับพื้นที่จัดตั้ง
โรงไฟฟาถานหินภาคใต

สทนช
ลุมน้ําชี

คณะทํางานจัดทํา
แนวทาง SEA
แนวทาง (Guideline) SEA

สผ.

โครงการ SEA
ดานการใช
ลุมน้ํามูล
ประโยชน
ลุมน้ําสะแกกรัง
ที่ดิน
ลุมน้ําปราจีน
ลุมน้ําใตฝง ตอ.

2563

2564

ฝกอบรมทางวิชาการขั้น
สูงดาน SEA

ฝกอบรมดาน
การมีสวนรวม

จัดทําโครงการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา SEZ สระแกว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(กําหนดขอบเขต  พัฒนาและประเมินทางเลือก
/ มาตรการเพื่อความยั่งยืน)

ติดตามประเมินผลการ
จัดทํา SEA ในป 2562
เพื่อพัฒนาระบบ SEA

จัดทําคูมือ SEA
เชิงพื้นที่
+ ฝกอบรมคูมือ

พัฒนาระบบขอมูลสําคัญ
และเผยแพรออนไลน
จัดทํา ราง ระเบียบ สนร.
วาดวย SEA
เสนอ กพย.
จัดทําวีดิทัศน SEA

นําเสนอ
รางระเบียบฯ
ตอ ครม.
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

กํากับงาน SEA (สทนช.) กํากับงาน SEA (สทนช.)
ลุมน้ํา
ใตฝง ตต.

ลุมน้ํา
เพรชบุรี

• ลุมน้ําโขง (ตอ./เหนือ)
• ลุมน้ําแมกลอง
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การรับฟงและระดมความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เรื่อง (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ที่ผานมา
ดํา เนิ นการการระดมความคิด เห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวขอ งเรื่อง (ราง) ระเบียบสํ านั ก
นายกรัฐมนตรีฯ จํานวน 2 ครั้ง ในปงบประมาณ 2562 โดยครั้งแรกวันศุกรที่ 2 สิงหาคม
พ.ศ. 2562 และครั้งที่สองวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยสรุปประเด็นขอคิดเห็น
ที่สําคัญดังนี้
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ประเด็นขอคิดเห็นที่สําคัญจากการระดมความคิดเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของ
เรื่อง (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิจัดทํา SEA
 ควรมีการระบุคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่มีสิทธิจัดทํา SEA ใหชัดเจน
 เสนอให เ พิ่ ม ผู มี สิ ท ธิ จั ด ทํ า SEA เป น บุ ค ลากรภายในหน ว ยงานที่ ผ า นการอบรมหรื อ ได รั บ
ใบรับรอง เปนผูสามารถจัดทํา SEA เองได
 ควรมี ก ารประเมิ น ผู ที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย น โดยมี ก ารเรี ย กประชุ ม พิ จ ารณาร ว มกั น หลายฝ า ยก อ น
อนุญาตใหขึ้นทะเบียน
2. ประเภทและลักษณะของแผนหรือแผนงานที่ตองจัดทํา SEA
 ควรกําหนดหลักเกณฑเบื้องตนในการพิจารณาวา แผน แผนงาน หรือโครงการที่จําเปนตองจัดทํา
SEA
3. คณะกรรมการและคณะทํางานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ
 จําเปนตองมีคณะทํางานดาน SEA โดยเฉพาะ
 คณะกรรมการกํากับ SEA ควรเปนกรรมการถาวร ลดการแทรกแซง (อยูเปนวาระ)
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