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การสมัมนาและระดมความคิดเห็นในการเผยแพรผลการดําเนินงาน 
ของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ภายใต โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ปงบประมาณ 2563 

วันศุกรที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

ในรปูแบบ Facebook Live และวีดิทัศน ผานทางเว็บไซตของ สศช. 
 

๑. หลักการและเหตผุล 

การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) เปนกระบวนการ

ศึกษาวิเคราะห ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของส่ิงแวดลอม ต้ังแตการพัฒนานโยบาย แผน 
และแผนงาน โดยบูรณาการทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจ ซ่ึงทําให

การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปรงใส และมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ถือเปนเครื่องมือสําคัญตอการ
วางแผนการพัฒนาที่มีเปาหมายมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) รวมกับสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงาน

หลักในการขับเคลื่อนการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรใหเปนที่ยอมรับและถูกนํามาใชเปนกรอบในการ

วางแผนพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม ภายใตคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยในป 2561 กพย. ไดเห็นชอบในหลักการของขอเสนอกลไก

การขับเคลื่อน SEA และแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA Guideline) ใหเรงสรางความรู
ความเขาใจใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาชนและผูมีสวนไดเสียถึงความสําคัญของ SEA และแนวทาง

การดําเนินงานท่ีชัดเจน และใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ภายใตระเบียบ

สาํนักนายกรัฐมนตรี เพ่ือขับเคล่ือนงาน SEA ในระยะตอไป รวมท้ังกําหนดประเภทของแผนที่ควรทาํ SEA ในเบื้องตน 

ไดแก 1) แผนดานคมนาคม 2) แผนพัฒนาพลังงานและปโตรเลียม 3) แผนพัฒนาทรัพยากรแร 4) ผังเมือง 5) แผนบริหาร
จัดการลุมน้ํา ๖) แผนพัฒนาชายฝงทะเล ๗) แผนพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะหรือพ้ืนที่พิเศษ และ ๘) แผนพัฒนานิคม

อตุสาหกรรม หรือการพัฒนาพ้ืนที่ท่ีมีลักษณะคลายคลึง 

ในป 2562 สศช. ไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทําแผนใหมีความรูความเขาใจ 

SEA ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถนํา SEA ไปใชในกระบวนการวางแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใต

การฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA ทั่วประเทศ 5 ภูมิภาค จํานวน 6 คร้ัง ระหวางเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2562 

รวมทั้งจัดทําโครงการนํารองการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่: จังหวัดระยอง รวมทั้ง
การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรใหมีความเหมาะสมและชัดเจนในการนําไปสูการปฏิบัติ 

ตลอดจนการจัดทํา (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... 
ซึ่งกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรขึ้น 

เพื่อขับเคลื่อนงาน SEA ในระยะตอไป 
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สศช. วางแผนพัฒนางาน SEA อยางตอเนื่อง โดยในป 2563 สศช. ไดดําเนินการโครงการขับเคลื่อน
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (โครงการตอเนื่องจากป 2562) โดยมีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาองคความรู

และศักยภาพผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดทําแผนและแผนงานในระดับตาง ๆ ใหสามารถนํา SEA 

ไปใชในกระบวนการวางแผนและแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหมีสมรรถนะเชิงเทคนิค เพ่ือใหสามารถ

เลือกใชวิธีการศึกษา SEA ที่หลากหลาย ถูกตอง และเหมาะสม ตลอดจนสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับ 

SEA ใหกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ และปรับปรุง พัฒนาแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA 

Guideline) ใหมีความเหมาะสม โดยกิจกรรมการสัมมนา ไดดําเนินการมาแลว 1 คร้ัง ครั้งแรกในวันท่ี 21 ตุลาคม 
2563 โดยในครั้งนี้เปนการเผยแพรประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นในผลการดําเนินงานของโครงการขับเคลื่อน

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ป 2563 ใหผูเขารวมไดรับทราบผานทาง Facebook Live และในรูปแบบ

วีดิทัศน ผานทางเว็บไซต ของ สศช. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของโครงการขับเคลื่อน

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ป 2563 ใหกับหนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบถึงการใชประโยชนของ

ระบบขอมูล SEA ผลการประเมินการจัดทํา SEA ในชวงที่ผานมา การจัดทํา SEA ในพื้นที่นํารอง (โครงการติดตาม

และประเมินผล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน) ตลอดจนมีการเปดรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ และการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

๒. วัตถุประสงคของการสัมมนา 

เพ่ือนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ป 2563 

ใหกับหนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบถึงการใชประโยชนของระบบขอมูล SEA ผลการประเมินการจัดทํา SEA ในชวง

ท่ีผานมา การจัดทํา SEA ในพื้นที่นํารอง (โครงการติดตามและประเมินผล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพื่อการพัฒนา

ท่ียั่งยืน) ตลอดจนมีการเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากภาคสวนที่ เ ก่ียวของ และการเผยแพร
ประชาสัมพันธการดาํเนินงานโครงการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

๓. กลุมเปาหมาย 

ผูเขารวมการสัมมนา ประกอบดวย หนวยงานที่ตองจัดทําแผนหรือแผนงานตามที่กําหนดไวใน (ราง) ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... หนวยงานท่ีมีบทบาทหนาท่ีเกี่ยวของ

กับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร องคการเอกชนดานสิ่ งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน และ

สถาบันการศกึษา นักวิชาการอิสระ บริษัทที่ปรึกษา รวมถึงสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

๔. รูปแบบ 

กิจกรรมการจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็น ผานการเผยแพรผลการดําเนินงานของ

โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ป 2563 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบผานทาง 

Facebook Live และในรปูแบบวีดิทัศน ผานทางเว็บไซตของ สศช. นั้น จะดําเนินการโดยมีรูปแบบดังนี้ 

1) ชวงการถายทอดสด 

จะดําเนินการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นฯ โดยทําการถายทอดสดใน 
Facebook page ‘ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ร ะ ดั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  – SEA’ 

<https://www.facebook.com/SEANESDC> โดยใชโปรแกรม Zoom Meeting ในการนําเสนอขอมูลโครงการ 

โดยมีลาํดับการนําเสนอดังนี้ 
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ชวงท่ี 1: การนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

ชวงที่ 2: รับฟง แลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นตอการขับเคลื่อน SEA ในประเทศไทย และโครงการ

ขับเคลื่อน SEA 

2) ชวงการเผยแพรคลิปหลังการถายทอดสด 

หลังจากถายทอดสดการสัมมนาเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นฯ เสรจ็เรียบรอยแลวจะนํา

ค ลิ ป ไ ป ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ต อ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง  ส ศ ช .  แ ล ะ  Facebook page ‘ส ภ า พั ฒ น ’ 

<https://www.facebook.com/NESDCfan> อีกครั้ง รวมถึงชองการทางรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

๕. วัน เวลา และสถานท่ีจัดสัมมนา 

กําหนดจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นฯ ในวันศุกรท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

เวลา 10.00 - 12.00 น. ในรปูแบบการถายทอดสดผานทาง Facebook (Facebook Live) 

๖. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ผูมีสวนเก่ียวของรับทราบถึงการใชประโยชนของการขับเคลื่อน SEA และผลการจัดกิจกรรม SEA ที่ผานมา 

รวมถึงชองทางการเขาถึงระบบขอมูล SEA ที่ สศช. ไดมีการจัดทาํขึ้น 

๗. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ

 

--------------------------------------------------------- 
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กําหนดการ 
การสัมมนาและระดมความคิดเห็นในการเผยแพรผลการดําเนินงาน 
ของโครงการขับเคล่ือนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 
ภายใต โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ปงบประมาณ 2563 

วันศกุรท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ในรูปแบบ Facebook Live และวีดิทัศน ผานทางเว็บไซตของ สศช. 
---------------------------------------------------------------------------------- 

เวลา กําหนดการ 
10.00-10.30 น. การนําเสนอ : 

เร่ือง สรุปผลการดําเนินงานของโครงการขับเคล่ือนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) 
โดย ดร. พรวิภา  คลังสิน หัวหนาโครงการ 

10.30–10.45 น. การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ชวงที่ 1  
10.45–11.00 น. การนําเสนอ :  

เร่ือง การประเมินผลกระบวนการจัดทํา SEA ของหนวยงานตาง ๆ ท่ีดําเนินการในป 2562 
โดย อาจารยจักรกริช ธรรมศิริ    
ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

11.00–11.15 น. การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ชวงที่ 2 
11.15-11.30 น. การนําเสนอ :  

เร่ือง โครงการติดตามและประเมินผล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โดย รศ. ดร. วันเพ็ญ วโิรจนกูฏ  
ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

11.30-12.00 น. การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ชวงที่ 3 
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