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การสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

เรื่อง การขับเคลือ่นการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์
(Strategic Environmental Assessment: SEA)  

ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม ๑ 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 ซึ่งการพัฒนาและผลักดันให้
เกิดระบบ SEA ได้ถูกก าหนดไว้ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – 
๒๕๕๔) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑1 (พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕๕9) ก าหนดให้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการ SEA รวมทั้ง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 –  
๒๕65) ก าหนดให้ผลักดันการน าแนวทาง SEA มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ประกอบกับ
การผลักดันให้มีการขับเคลื่อน SEA ให้มีผลเป็นรูปธรรม ได้ถูกก าหนดไว้ ทั้งในแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แต่การน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปด าเนินการยัง
ไม่ได้รับการผลักดันอย่างเป็นระบบและมีแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับและ
ถูกน ามาใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ 
ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการ และมี สศช. และ สผ. 
เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม เพ่ือจัดท า (ร่าง) ข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ 
(ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ซึ่ง กพย. ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการของ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดท า SEA และ (ร่าง) แนวทาง SEA แล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 
รวมทั้งเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ภายใต้ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือขับเคลื่อน SEA และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึงความส าคัญของ SEA และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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สศช. จึงได้ด าเนินการโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงและ
พัฒนาข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ให้มีความเหมาะสม ซึ่งได้มีการจัดท ากิจกรรมท่ีส าคัญ ประกอบด้วย  

1) การประชุมระดมความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม SEA จ านวน 2 ครั้ง ในวันที่ 7 
พฤษภาคม และ 6 มิถุนายน 2562  

2) การประชุมระดมความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง ข้อเสนอการจัดท า SEA และ แนวทาง SEA 
จ านวน 2 ครั้ง ในวันที่ 2 สิงหาคม และ 3 กันยายน 2562 

3) การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ให้กับผู้ท าการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ 
จ านวน 6 ครั้งๆ ละ 5 วัน ในช่วงระหว่างเดือนกรกฏาคมถึงตุลาคม 2562 

4) การประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป จ านวน 2 ครั้ง โดยในครั้งแรก จัดเมื่อวันที่ 
27 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร  

จากการด าเนินการที่ผ่านมา ที่ปรึกษาโครงการได้น าความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการฝึกอบรม 
การระดมความคิดเห็น และการประชุมสัมมนาต่างๆ ไปปรับปรุง ข้อเสนอการจัดท า SEA และ แนวทาง SEA 
ของประเทศแล้ว 

2 วัตถุประสงค์ของการประชุม 

1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA และเผยแพร่ความส าคัญของ SEA ให้กับประชาชนทั่วไป
และภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องรับทราบ  

2) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 

3 กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ เข้าร่วมประชุมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานที่จัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์โดยเฉพาะ 
กลุ่มหน่วยงานราชการ ประกอบด้วยหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แผน 
และแผนงาน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ บริษัท
ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป จ านวน 200 คน 

4 รูปแบบ 

ช่วงที่ 1 : การน าเสนอ การขับเคลื่อน SEA ในประเทศไทย และผลการสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพด้าน SEA การปรับปรุงข้อเสนอการจัดท า SEA และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ รวมทั้ง คู่มือ SEA เพ่ือการสื่อสารสาธารณะ 

ช่วงที่ 2 : การเสวนา แนวทางการผลักดันและขับเคลื่อน SEA ของไทยในระยะต่อไป 

ช่วงที่ 3 : ช่วงรับฟังความคิดเห็นต่อ การขับเคลื่อน SEA ในประเทศไทย การปรับปรุงข้อเสนอการจัดท า 
SEA และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้ง คู่มือ SEA เพ่ือการสื่อสารสาธารณะ 
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5 วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม 

การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเรื่อง SEA ให้กับทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 ก าหนดวันจัดในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา 8.30 – 13.30 น.  
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ 

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และประชาชนทั่วไป มี
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของ SEA และรับทราบ แนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 

2) ผลการประชุมและความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมได้น ามาปรับปรุงโครงการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ในการน าไปปฏิบัติ รวมถึงน าประเด็นสาระและข่าวสารส าคัญ (Key messages) ไป
ประกอบการจัดท าคู่มือ SEA เพ่ือการสื่อสารสาธารณะ 

7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 


