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การฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA สําหรับผูบริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2
ภายใต โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ป 2563
วันอังคารที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ หองปริ๊นซ บอลรูม ๓ โรงแรมปริน๊ ซ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
และวันจันทรที่ 22 - วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ หองปริ๊นซ บอลรูม ๑ โรงแรมปริน๊ ซ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

๑. หลักการและเหตุผล
การประเมิ น สิ่ ง แวดล อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA)
เปนกระบวนการประเมินสภาพแวดลอมหรือสถานการณทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการวางนโยบาย แผน หรือแผนงาน อันนําไปสูการพัฒนาทีย่ ั่งยืน โดยให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมและการบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตั้งแตพัฒนานโยบาย
แผน และแผนงาน โดยบู ร ณาการทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม และเปรี ย บเที ย บทางเลื อ ก
ในการตัดสินใจ ซึ่งทําใหการตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปรงใส และมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ถือเปน
เครื่องมือสําคัญตอการวางแผนการพัฒนาที่มีเปาหมายมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รวมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.) ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรใหเปนที่
ยอมรับและถูกนํามาใชเปนกรอบในการวางแผนพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม ภายใตคณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยในป พ.ศ. 2561
กพย. ไดเห็น ชอบในหลักการของขอเสนอกลไกการขับเคลื่อน SEA และแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร (SEA Guideline) ใหเรงสรางความรูความเขาใจใหกับ หนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาชน
และผูมีสว นไดเ สีย ใหเ ห็น ถึงความสําคัญ ของ SEA และมีแ นวทางการดําเนิน งานที่ชัด เจน พรอ มทั้ง ใหมี
การแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อขับเคลื่อนงาน SEA ในระยะตอไป รวมทั้งกําหนดประเภทของแผนที่ควรจะทํา SEA ในเบื้องตน ไดแก
1) แผนดานพลังงาน 2) แผนการบริการจัดการแร 3) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 4) แผนพัฒนา
ชายฝ ง ทะเล ๕) แผนด า นคมนาคม ๖) ผั ง เมื อ ง ๗) แผนพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษ และ ๘) แผนพั ฒ นานิ ค ม
อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ในป พ.ศ. 2562 สศช. ไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทําแผนใหมี
ความรูความเขาใจ SEA ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถนํา SEA ไปใชในกระบวนการวางแผนได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต ก ารฝ ก อบรมทางวิช าการด าน SEA ทั่ ว ประเทศ 5 ภู มิ ภ าค จํ านวน 6 ครั้ ง
ระหวางเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผานมา อีกทั้งจัดทําโครงการนํารองการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดระยอง รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรใหมีความเหมาะสมและชัดเจนในการนําไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนการจัดทํา ราง ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... ซึ่งภายใต ราง ระเบียบสํานัก
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นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการประเมิ น สิ่ ง แวดล อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร พ.ศ. …. นั้ น กํ า หนดให มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงาน
SEA ในระยะตอไป
สศช. วางแผนพัฒนางาน SEA อยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาองคความรูและศักยภาพ
ของผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทําแผนและแผนงานในระดับตาง ๆ ใหสามารถนํา SEA
ไปใชในกระบวนการวางแผนและแผนงานไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ รวมทั้ งให มีศักยภาพเชิ งเทคนิ ค เพื่ อให
สามารถเลือกใชเทคนิคและวิธีการจัดทํา SEA ที่หลากหลาย ถูกตอง และเหมาะสม ดังนั้น ในป พ.ศ. 2563
สศช. จึงไดดําเนินโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (โครงการตอเนื่องจากป พ.ศ. 2562)
ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA ใหกับผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับ การจัด ทําแผนของ สศช. และผูทรงคุณวุฒิดาน SEA โดยกิจ กรรมนี้ไดดําเนิน การมาแลว 1 ครั้ง เมื่อ
วันจันทรที่ 26 - วันศุกรที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีผูแทน
จากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด ทํา แผนหรื อ แผนงาน จํา นวน 4 แผน ได แ ก 1) แผนด า นพลั ง งาน
2) แผนการบริการจัดการแร 3) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และ 4) แผนพัฒนาชายฝงทะเล โดยในครั้งนี้
เปนการฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA สําหรับผูบริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 ใหกับหนวยงานที่ตองจัดทํา
แผนหรือแผนงาน SEA สวนที่เหลืออีกจํานวน 4 แผน ไดแก 1) แผนดานคมนาคม 2) ผังเมือง 3) แผนพัฒนา
พื้น ที่พิเศษ และ 4) แผนพัฒ นานิคมอุ ตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒ นาพื้ นที่ ที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนของ SEA ประโยชนของ
SEA พร อมทั้ งพั ฒ นาทั กษะและความสามารถในการจัดทํ า SEA รวมถึ งเสริม สรางความรูความเข าใจของ
หนวยงานเจาของแผนหรือแผนงาน ในการกําหนดขอบเขตงาน (TOR) ของการจัดทํา SEA ใหสอดคลองและ
ถูกตองตามหลักการในแนวทาง SEA
๒. วัตถุประสงคของการฝกอบรม
1) เพื่อสรางความรูความเขาใจในหลักการ ขั้น ตอนและวิธีการของกระบวนการ SEA ตามแนวทาง
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (2563) อยางถูกตอง และเขาใจความสําคัญของกระบวนการมีสวน
รวมและการสื่อสารใน SEA
2) เพื่ อพั ฒ นาทั กษะและความสามารถในการจัด ทํา SEA โดยเฉพาะเรีย นรูและเขาใจการใช เทคนิ ค
วิธีการและเครื่องมือตาง ๆ ของ SEA การบูรณาการกระบวนการจัดทําแผนหรือแผนงานกับการจัดทํา SEA
การกําหนดขอบเขตงาน (TOR) ตลอดจน การติดตาม ประเมินผล และกํากับการศึกษา SEA เพื่อใหไดผลลัพธ
ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดทํา SEA ที่ดี
๓. กลุมเปาหมาย
ผูเขารวมการฝกอบรม ประกอบดวย ผูอ ํานวยการกองฯ หัวหนาสวนงาน ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนและ
แผนงานของ สศช. รวมทั้ง หนวยงานที่ตองจัดทําแผนหรือแผนงาน SEA ตามที่กําหนดไวใน ราง ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... อาทิ สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม สํานั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม

-2-

สิ่งที่สงมาดวย ๑
แหงประเทศไทย สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่เกี่ยวของกับ SEA ไมนอยกวา 40 คน
๔. รูปแบบ
จะดําเนินการแบงกลุมผูเขารวมอบรมออกเปน 2 กลุม เพื่อใหงายตอการถายทอดทักษะและองคความรู
ในการเรีย นรู จั ดทํ า SEA โดยเฉพาะเรีย นรูและเขาใจการใชเทคนิค วิธีการและเครื่องมือตาง ๆ ของ SEA
การบูรณาการกระบวนการจัดทําแผนหรือแผนงานกับการจัดทํา SEA โดยมีรูปแบบการอบรม ดังนี้
รูปแบบที่ 1 : การนําเสนอเนื้อหาการเรียนรูบทเรียนดานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA)
รูปแบบที่ 2 : กิจกรรมกลุมและระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู ผานกรณีศึกษา
รูปแบบที่ 3 : การนําเสนอผลกรณีศึกษาตอหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของและวิทยากรผูเชี่ยวชาญดาน SEA
และสรุปผลการอบรม
โดย สศช. จะส งหนั งสื อเพื่ อเป น การขอบคุณ ในการจัดสงเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของมาเขารว มในโครงการ
ฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA นี้ ไปยังหนวยงานตนสังกัด ภายหลังการฝกอบรม
๕. วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
การฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA สําหรับผูบริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 จํานวน 5 วัน โดยกําหนด
จัดในวันอังคารที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หองปริ๊นซ บอลรูม ๓ (ชั้น ๑๑ อาคาร ๑)
โรงแรมปริ๊น ซ พาเลซ กรุ ง เทพมหานคร และวัน จัน ทรที่ 22 - วั น อั ง คารที่ 23 มี น าคม พ.ศ. 2564
ณ หองปริ๊นซ บอลรูม ๑ (ชั้น ๑๑ อาคาร ๑) โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
๖. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนหรือแผนงาน ไดรับความรูความเขาใจในหลักการ ขั้นตอนและวิธีการ
ของกระบวนการ SEA ตามแนวทางการประเมิน สิ่ง แวดลอ มระดับ ยุท ธศาสตร (2563) อยา งถูก ตอ ง
และเขาใจความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวมและการสื่อสารใน SEA รวมทั้งมีความสามารถในการจัดทํา
SEA ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดทํา SEA ที่ดี
๗. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
---------------------------------------------------------
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