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การสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

เรื่อง การขับเคลือ่นการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์
สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม 

ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2563 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องปริ้นซ์ 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

๑. หลักการและเหตุผล 

การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็น
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามรถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่พัฒนา
นโยบายและแผนและแผนงาน โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบทางเลือก
ในการตัดสินใจ ซึ่งท าให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่ วน ถือเป็น
เครื่องมือส าคัญต่อการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งส านักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้เป็น 
ที่ยอมรับและถูกน ามาใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้คณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยในปี 2561 
กพย. ได้เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอกลไกการขับเคลื่อน SEA และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ให้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสียถึงความส าคัญของ SEA และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือขับเคลื่อนงาน SEA  
ในระยะต่อไป รวมทั้ง ก าหนดประเภทของแผนที่ควรท า SEA ในเบื้องต้น ได้แก่ 1) แผนด้านคมนาคม  
2) แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม 3) แผนพัฒนาทรัพยากรแร่ 4) ผังเมือง 5) แผนบริหารจัดการลุ่มน้ า
และชายฝั่งทะเล 6) แผนพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะหรือพ้ืนที่พิเศษ และ 7) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือ  
การพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึง  

ในปี 2562 สศช. ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนให้มีความรู้
ความเข้าใจ SEA ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถน า SEA ไปใช้ในกระบวนการวางแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ 5 ภูมิภาค จ านวน 6 ครั้ง ระหว่างเดือน
กรกฎาคม - ตุลาคม 2562 รวมทั้งจัดท าโครงการน าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับ 
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่: จังหวัดระยอง รวมทั้งการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มี
ความเหมาะสมและชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการจัดท า ร่าง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... ซึ่งก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
และขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนงาน SEA ในระยะต่อไป 

สศช. วางแผนพัฒนางาน SEA อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 สศช. ได้ด าเนินการโครงการขับเคลื่อน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (โครงการต่อเนื่องจากปี 2562) โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน 
การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและแผนงานใน
ระดับต่างๆ ให้สามารถน า SEA ไปใช้ในกระบวนการวางแผนและแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มี
สมรรถนะเชิงเทคนิค เพ่ือให้สามารถเลือกใช้วิธีการศึกษา SEA ที่หลากหลาย ถูกต้อง และเหมาะสม ตลอดจน
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงและพัฒนา 
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ให้มีความเหมาะสม  

๒. วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA การขับเคลื่อน SEA ในช่วงที่ผ่านมา และแนวทาง 
การขับเคลื่อน SEA ในระยะต่อไป ให้กับประชาชนทั่วไปและภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องรับทราบ  

2) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการขับเคลื่อนงาน SEA และการน า SEA 
ไปสู่การวางแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับกับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์  (SEA) หน่วยงานด้านการวางแผนพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน SEA องค์การเอกชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ บริษัทที่ปรึกษาท่ีเกี่ยวข้อง และ
สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป จ านวน 150 คน 

๔. รูปแบบ 

ช่วงที่ 1 : การอภิปราย เกี่ยวกับการขับเคลื่อน SEA สู่การวางแผน ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ 
และแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในปี 2563 และระยะต่อไป 

ช่วงที่ 2 : การเสวนา ในประเด็น SEA กับความหวังใหม่ของการจัดท าแผน 

ช่วงที่ 3 : ช่วงรับฟัง แลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน SEA ในประเทศไทย และ
โครงการขับเคลื่อน SEA 

๕. วัน เวลา และสถานที่จัดสัมมนา 

การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม ก าหนดวันจัดในวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 13.30 น. 
ณ ห้องปริ้นซ ์3 ชั้น 11 อาคาร 1 กรุงเทพมหานคร 
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๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และประชาชนทั่วไป มี
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของ SEA และรับทราบการขับเคลื่อน SEA ในช่วง 
ที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อน SEA ในระยะต่อไป 

2) ผลการประชุมและความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมได้น ามาปรับปรุงโครงการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2563 และแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. 2563 และระยะต่อไป ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

--------------------------------------------------------- 


