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การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์  
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ครั้งที ่3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ภายใต ้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) 
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  

ณ แกรนด์บอลรูม ช้ัน ๒ โรงแรมเชียงใหม่ฮลิล์ จงัหวัดเชียงใหม่   
---------------------------------------------------------------------------------- 

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
สิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน และมี สศช. 
และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม และมี
อ านาจหน้าที่ส าคัญในการ ๑) ก าหนดประเภทของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรท า SEA  
๒) เสนอแนะกระบวนการ ข้ันตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท า  SEA ให้ชัดเจน และ ๓) ก าหนด
แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนว SEA ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง 
กพย. ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อน SEA และแนวทาง (Guideline) การจัดท า SEA ที่
คณะอนุกรรมการ SEA ได้จัดท าข้ึนแล้ว โดยในระยะต่อไป จะได้มีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และจัดต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนและ
พัฒนาระบบ SEA ของประเทศต่อไป 

ในแนวทางการขับเคลื่อน SEA นั้น กพย. ได้ก าหนดประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต้องจัดท า SEA ไว้  
๗ ด้าน ได้แก่ ๑) แผนด้านคมนาคม ๒) แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม ๓) แผนพัฒนาทรัพยากรแร่  
๔) ผังเมือง ๕) แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล ๖) แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรอืพื้นทีพ่เิศษ 
เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ ๗) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 

สศช. จึงได้ด าเนินการโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการจัด
ฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ให้กับผู้ท าการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชุมสัมมนาเผยแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
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ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปรับปรงุและพัฒนาข้อเสนอการจดัท าการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตรแ์ละ
แนวทาง (Guideline) SEA ของประเทศให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้หนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการฯ คือ 
การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ จ านวน ๕ ครั้ง ครั้งละ 
๑๕๐ คน เพื่อสร้างความรู้ เข้าใจ ในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพและปริมณฑล) จังหวัดกรุงเทพ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ และ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ ๔ (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ครั้งท่ี ๕ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี ๑๖-๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

2 วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 

1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) ที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนให้ SEA ถูกใช้ในการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

2) เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
ให้กับผู้ท าการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน ๑๕๐ คน ประกอบด้วย  

1) หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค ที่มีบทบาทหน้าที่ใน
การก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน 

2) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA  
3) หน่วยงานเอกชนที่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่  
4) สถาบันการศึกษาและนักวิชาการอิสระ 
5) บริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ทั้งนี้ เพื่อให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมควรประกอบด้วยคุณสมบัติที่ส าคัญ อาทิ 

 มีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานอย่างน้อย ๓ ป ี

 มีประสบการณ์ด้านการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน หรือด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA)  

 มีโอกาสได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการท างานด้านการก าหนดนโยบาย แผน และ
แผนงาน และ/หรือ การจัดท า SEA 
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4 รูปแบบ 

ช่วงที่ ๑ :  การน าเสนอเนื้อหาการเรียนรู้บทเรียนด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

ช่วงที่ ๒ :  กิจกรรมกลุ่มและระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผ่านกรณีศึกษา 

ช่วงที่ ๓ :  การน าเสนอผลกรณีศึกษาต่อหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้าน SEA 
และสรุปผลการอบรม 

โดย สศช. จะส่งหนังสือเพื่อเป็นการขอบคุณในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมในโครงการ
ฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA นี้ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ภายหลังการฝึกอบรม 

5 วัน เวลา และสถานท่ีจัดประชุม 

การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 (ภาคเหนือ) จ านวน ๕ วัน ก าหนดจัดในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ ณ แกรนด์บอลรูม ช้ัน ๒ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่   

6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ รวมทั้งสามารถน าไปปรับใช้และก ากับการจัดท า SEA ได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มีความชัดเจน
ครบถ้วนสมบูรณ์และเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติ 

7 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
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ก าหนดการ 

การฝกึอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ครั้งที่ 5 (ภาคเหนือ) 

ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) 
วันที่ ๑๖ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  

ณ แกรนด์บอลรูม ช้ัน ๒ โรงแรมเชียงใหม่ฮลิล์ จงัหวัดเชียงใหม่   

เวลา กิจกรรม 
วันที่ ๑ : วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดการอบรม โดย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. ท าแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pre – Test)  
๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ น. สร้างแผนภูมิความคิดก่อนการอบรมเก่ียวกับ SEA เช่น Mind Map  
๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. บทเรียนที่ ๑ : ความเข้าใจ นิยาม ความส าคัญ รูปแบบ ความส าคัญ ความสัมพันธ์และอิทธิพล 

ประโยชน์ของการใช้ SEA 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕-๑๑.๓๐ น. บทเรียนที่ ๒ : กระบวนการและหลักการ SEA ที่ดี  
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. สรุป ถาม ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. แบ่งกลุ่มและกิจกรรกลุ่ม 
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. ชี้แจงข้อมูล กรณีศึกษา (Case Work) ในการประเมิน SEA 
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. บทเรียนที่ ๓ : การเชื่อมโยงนโยบาย แผนและแผนงาน และ SEA และการเตรียมงานในการศึกษา 

SEA (Screening)  
๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๔๕-๑๖.๑๕ น. บทเรียนที่ ๓ : การเชื่อมโยงนโยบาย แผนและแผนงาน และ SEA และการเตรียมงานในการศึกษา 

SEA (Screening) (ต่อ) 
๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น. สรุป ถาม ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

วันที่ ๒ : วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๐๘.๓๐-๑๐.๑๕ น. บทเรียนที่ ๔ : การก าหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสม (Scoping)  

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่ม : ศึกษาและทดลองประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กรณีศึกษา : Case Work) 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. บทเรียนที่ ๕ : การประเมินแนวโน้มของ baseline ก่อนมีการพัฒนา (Baseline assessment) 

๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. กิจกรรมกลุ่ม : ศึกษาและทดลองประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กรณีศึกษา : Case Work) 

๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 

๑๕.๔๕-๑๖.๓๐ น. สรุป ถาม ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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เวลา กิจกรรม 

วันที่ ๓ : วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๐๘.๓๐-๑๐.๑๕ น. บทเรียนที่ ๖ : การประเมินประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญ พร้อมทางเลือกการพัฒนา  

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่ม : ศึกษาและทดลองประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กรณีศึกษา : Case Work) 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. บทเรียนที่ ๗ : การประเมินผลกระทบสะสมของการพัฒนาที่เสนอ  

๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. กิจกรรมกลุ่ม : ศึกษาและทดลองประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กรณีศึกษา : Case Work) 

๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 

๑๕.๔๕-๑๖.๓๐ น. สรุป ถาม ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

วันที่ ๔ : วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. บทเรียนที่ ๘ : การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ใน SEA อย่างมีประสิทธิภาพ  
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่ม : ศึกษาและทดลองประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กรณีศึกษา : Case Work)  
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. บทเรียนที่ ๙ : การน าผลการศึกษา SEA ไปมีผลต่อการตัดสินใจในการพัฒนา รวมทั้งระบบการ

จัดการและติดตามผล  
๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น. กิจกรรมกลุ่ม : ศึกษาและทดลองประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กรณีศึกษา : Case Work)  
๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐-๑๕.๔๕ น. บทเรียนที่ ๑๐ : การจัดการศึกษา SEA ในเรื่องการควบคุมคุณภาพ การใช้งบประมาณและเวลาที่ใช้

ในการศึกษา  
๑๕.๔๕-๑๖.๓๐ น. สรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

วันที่ ๕ : วันศุกรท์ี่ 20 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๐๘.๓๐-๐๙.๔๕ น. การทบทวนและจัดเตรียมความพร้อมการน าเสนอผลกรณีศึกษา 

๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. น าเสนอผลกรณีศึกษา (๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๓๐ นาที) ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. น าเสนอผลกรณีศึกษา (๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๓๐ นาที) ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. พิจารณาและให้ความเห็นกรณีศึกษาจากทั้ง ๖ กลุ่ม โดยวิทยากร 

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. - ท าแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบรม (Post – Test) 

๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ น. - สร้างแผนภูมิความคิดหลังการอบรมเก่ียวกับ SEA เช่น Mind Map 

๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. -ท าแบบประเมินผลการฝึกอบรม 

๑๕.๔๕-๑๖.๐๐ น. พิธีปิดการอบรม โดย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/จ ากัดจ านวนผู้เข้าฝึกอบรม ไม่เกิน ๑๕๐ ท่าน 


