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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การถ่ายทอดประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนความรู้เก่ียวกับ SEA ของประเทศเวียดนาม 

ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ ห้องประหยัด บุรณศิริ อาคาร 1 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) วางแผนพัฒนางานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและแผนงานในระดับต่างๆ ให้สามารถน า SEA ไปใช้ในกระบวนการวางแผนและ
แผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีสมรรถนะเชิงเทคนิค เพื่อให้สามารถเลือกใช้ วิธีการศึกษา SEA 
ที่หลากหลาย ถูกต้อง และเหมาะสม ดังนั้น ในปี 2563 สศช. จึงได้ด าเนินการโครงการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (โครงการต่อเนื่องจากปี 2562) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาองค์ความรู้และ
ศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและแผนงานในระดับต่างๆ ให้สามารถน า SEA  
ไปใช้ในกระบวนการวางแผนและแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีสมรรถนะเชิงเทคนิค เพ่ือให้สามารถ
เลือกใช้วิธีการศึกษา SEA ที่หลากหลาย ถูกต้อง และเหมาะสม ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงและพัฒนา ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. ให้มีความเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย อีกทั้งพัฒนาระบบข้อมูลส าคัญ 
ด้าน SEA เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท า SEA ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินโครงการ
ติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะด าเนินการถ่ายทอดประเด็น
องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ SEA ของประเทศเวียดนาม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ สศช. สามารถน า
องค์ความรู้ดังกล่าวมาต่อยอดและประยุกต์ใช้กับการพัฒนาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค์ของการประชุม 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ สศช. ได้รับความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ต่อแนวทางการขับเคลื่อน SEA และศึกษา
กรณีตัวอย่างของประเทศเวียดนาม และ 

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ สศช. ได้น าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาต่อยอดและประยุกต์ใช้การพัฒนาด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้อ านวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและแผนงานของ สศช.  

๔. วัน เวลา สถานที่ 

การฝึกอบรมฯ ก าหนดจัดในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประหยัด บุรณศิริ 
อาคาร 1 สศช. 
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๕. รูปแบบ 

ช่วงที่ 1 : ช่วงการน าเสนอ: โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 1) การใช้กระบวนการ SEA ในการจัดท าแผน/แผนงาน 
2) ระบบและกลไกการด าเนินงาน SEA เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ 3) เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนและ
แนวทาง SEA และ 4) ปัญหา อุปสรรค ความท้าทายในการจัดท า SEA 

ช่วงที่ 2 : ช่วงถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง และประสบการณ์ต่อแนวทางการขับเคลื่อน SEA 
และศึกษากรณีตัวอย่างของประเทศเวียดนาม 

๖. เนื้อหาการฝึกอบรม 

โดยเบื้องต้นท่ีปรึกษาได้จัดเตรียมเนื้อหาการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้   
- การใช้กระบวนการ SEA ในการจัดท าแผน/แผนงาน  
- ระบบและกลไกการด าเนินงาน SEA เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ  
- เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนและแนวทาง SEA  
- ปัญหา อุปสรรค ความท้าทายในการจัดท า SEA 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เจ้าหน้าที่ สศช. สามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาต่อยอดและประยุกต์ใช้ก ารพัฒนาด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สศช. 
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การถ่ายทอดประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ SEA ของประเทศเวียดนาม 

ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ ห้องประหยัด บุรณศิริ อาคาร 1 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

เวลา กิจกรรม 
13.30 - 13.45 น. ลงทะเบียน 
13.45 – 14.15 น. ช่วงการน าเสนอ:  

- การใช้กระบวนการ SEA ในการจัดท าแผน/แผนงาน  
- ระบบและกลไกการด าเนินงาน SEA เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ 
โดย นายจักรกริช ธรรมศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์,UAE 

14.15-15.00 น. ช่วงถาม-ตอบ  
- การใช้กระบวนการ SEA ในการจัดท าแผน/แผนงาน  
- ระบบและกลไกการด าเนินงาน SEA เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ 

15.00-15.30 น. ช่วงการน าเสนอ (ต่อ):  
- เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนและแนวทาง SEA  
- ปัญหา อุปสรรค ความท้าทายในการจัดท า SEA 
โดย นายจักรกริช ธรรมศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์,UAE 

15.30-16.30 น. ช่วงถาม-ตอบ /ปิดการประชุม 
 

 


