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การประชุมสนทนาระดับนโยบาย 
เรื่อง  

การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Policy Dialogue on Strategic Environment Assessment for Sustainable Development 

Plan/Programme)  
ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ณ ห้องพัชราวดี 3 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 
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๑. หลักการและเหตุผล 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็น
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การ
พัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบ
ทางเลือกในการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน ถือเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง SEA ได้ถูก
เล็งเห็นถึงความส าคัญและจ าเป็นในการเริ่มลงมือปฏิบัติ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ SEA โดยมีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นฝ่าย
เลขานุการในปี พ.ศ. 2548 และได้มีการพัฒนาจัดท าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2550 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2560 นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) และมีส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม เพ่ือเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน SEA ภายในประเทศไทยให้
เป็นอย่างรูปธรรมและชัดเจน พร้อมทั้งได้มีการผนวกการขับเคลื่อน SEA เข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยผนวกเข้าตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซึ่ง
ถือเป็นการเริ่มต้นของการผลักดันให้เกิดระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ข้ันตอนของการ
ก าหนดนโยบาย แผน และแผนงานระดับพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับและการบริหารจัดการ
มลพิษของพ้ืนที่ จนเริ่มเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่ง
เน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และปัจจุบันได้มีการผลักดันและผนวกเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมุ่งเน้นในการผลักดันให้ SEA เป็นเครื่องมือน าเสนอทางเลือก
ในการตัดสินใจในระดับนโยบาย แผน และแผนงานที่เหมาะสม รวมทั้งผลักดันการน าแนวทาง SEA ให้มีผล
บังคับใช้ทางกฎหมายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ 

ดังนั้น สศช. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการขับ เคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ด าเนินการโครงการขับเคลื่อนการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
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เกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมสัมมนา เพ่ือสร้าง
ความรู้ เข้าใจ ในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และการจัดท าแนวทาง 
(Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป  

ความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่จะต้องน าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์และประกอบการพิจารณาควบคู่กับนโยบาย แผนและ
แผนงานการพัฒนา มีความส าคัญมากเนื่องจากเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย หากท่านผู้บริหารซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจระดับนโยบายขององค์การ  
ได้สนทนา แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน จะเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารระดับสูง อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความเข้าใจการใช้ SEA สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒. วัตถุประสงค์ของการประชุม 

สร้างความเข้าใจร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนต่างๆ ที่จะน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ในการจัดท า พัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบาย แผนและแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๓. ผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม  

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารขององค์การ หน่วยงาน ที่ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แผนและแผนงาน
การพัฒนาระดับพ้ืนที่และภาคส่วนต่างๆ  ที่ก าลัง หรือมีแผนจะด าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA)  

๔. รูปแบบการประชุม 

ช่วงที่ 1 :  การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ในระดับสากล และพัฒนาการ (State-of-the-Art and Evolution of SEA)  

ช่วงที่ 2 :  การสนทนาระดับนโยบาย (policy dialogue) ระหว่างเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง  
ขององค์การ หน่วยงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในเรื่องการด าเนินงาน SEA  

๕. วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม 

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องพัชราวดี 3 ชั้น 11 อาคาร 
2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนและสนทนา ท าให้เกิดความเข้าใจตรงกันและร่วมกัน 
และให้ผลสัมฤทธิ์ในการสนับสนุนการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย ในระดับการตัดสินใจ 

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
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08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการประชุม 

08.50 - 09.10 น. เปิดการประชุม และสาสน์จาก สศช. 

 โดย  ดร. ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล 
 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. 

09.10 - 09.45 น. การบรรยาย: การประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที ่ด ีในระดับสากล
(International State-of-the-art Strategic Environment Assessment )  

 โดย Professor Maria Rosario Partidario , University of Lisbon , Portugal  
อดีตประธาน International Association of Impact Assessment (IAIA) 

09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.00 - 10.45 น. การบรรยาย: พัฒนาการของ SEA สู่การสนบัสนุนแผนงานพฒันาระยะยาว: จาก
การศึกษาผลกระทบสู่แนวคิดเชงิกลยุทธ์ 

  (From impact-based toward strategic-thinking SEA : Evolution and 
continuum for long-term development planning) 

 โดย Professor Maria Rosario Partidario , University of Lisbon , Portugal  
อดีตประธาน International Association of Impact Assessment (IAIA) 

10.45-11.45 น. การสนทนาระดับนโยบาย (policy dialogue) ของผู้บริหาร :  

 1) แนวทาง SEA ที่เหมาะสมกับการน ามาใช้กับบริบทของประเทศไทย   

 2) การขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและทันการณ์ 

11.45-12.00 น. ปิดการประชุม และร่วมรับประทานอาหารกลางวนั 


