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การฝกอบรมทางวิชาการข้ันสงูดาน SEA สําหรับผูบริหารระดับกลาง ครั้งท่ี 2 
ภายใต โครงการขับเคล่ือนการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ป 2563 

วันอังคารท่ี 16 - วันพฤหัสบดีท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564  

ณ หองปริ๊นซ บอลรูม ๓ โรงแรมปริน๊ซ พาเลซ กรุงเทพมหานคร 
และวันจันทรท่ี 22 - วันอังคารท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ณ หองปริ๊นซ บอลรูม ๑ โรงแรมปริน๊ซ พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

๑. หลักการและเหตุผล 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
เปนกระบวนการประเมินสภาพแวดลอมหรือสถานการณท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 

เพ่ือสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการวางนโยบาย แผน หรือแผนงาน อันนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมและการบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตั้งแตพัฒนานโยบาย 
แผน และแผนงาน โดยบูรณาการทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเปรียบเทียบทางเลือก

ในการตัดสินใจ ซ่ึงทําใหการตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปรงใส และมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ถือเปน
เครื่องมือสําคัญตอการวางแผนการพัฒนาท่ีมีเปาหมายมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รวมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(สผ.) ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรใหเปนท่ี
ยอมรับและถูกนํามาใชเปนกรอบในการวางแผนพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม ภายใตคณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ในคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) โดยในป พ.ศ. 2561 

กพย. ไดเห็นชอบในหลักการของขอเสนอกลไกการขับเคลื่อน SEA และแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร (SEA Guideline) ใหเรงสรางความรูความเขาใจใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาชน 
และผูมีสวนไดเสียใหเห็นถึงความสําคัญของ SEA และมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน พรอมทั้งใหมี

การแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือขับเคลื่อนงาน SEA ในระยะตอไป รวมท้ังกําหนดประเภทของแผนท่ีควรจะทํา SEA ในเบื้องตน ไดแก  
1) แผนดานพลังงาน 2) แผนการบริการจัดการแร 3) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 4) แผนพัฒนา

ชายฝงทะเล ๕) แผนดานคมนาคม ๖) ผังเมือง ๗) แผนพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ และ ๘) แผนพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

ในป พ.ศ. 2562 สศช. ไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดทําแผนใหมี

ความรูความเขาใจ SEA ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถนํา SEA ไปใชในกระบวนการวางแผนได
อยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA ท่ัวประเทศ 5 ภูมิภาค จํานวน 6 ครั้ง 
ระหวางเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2562 ท่ีผานมา อีกท้ังจัดทําโครงการนํารองการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตรกับการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในจังหวัดระยอง รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรใหมีความเหมาะสมและชัดเจนในการนําไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนการจัดทํา ราง ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... ซ่ึงภายใต ราง ระเบียบสํานัก
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นายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. …. นั้น กําหนดใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนงาน 

SEA ในระยะตอไป 

สศช. วางแผนพัฒนางาน SEA อยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาองคความรูและศักยภาพ 
ของผูบริหารและบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดทําแผนและแผนงานในระดับตาง ๆ ใหสามารถนํา SEA 

ไปใชในกระบวนการวางแผนและแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหมีศักยภาพเชิงเทคนิค เพ่ือให
สามารถเลือกใชเทคนิคและวิธีการจัดทํา SEA ท่ีหลากหลาย ถูกตอง และเหมาะสม ดังนั้น ในป พ.ศ. 2563 
สศช. จึงไดดําเนินโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (โครงการตอเนื่องจากป พ.ศ. 2562) 

ซ่ึงมีกิจกรรมหลักในการฝกอบรมทางวิชาการข้ันสูงดาน SEA ใหกับผูบริหารระดับสูงและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
กับการจัดทําแผนของ สศช. และผูทรงคุณวุฒิดาน SEA โดยกิจกรรมนี้ไดดําเนินการมาแลว 1 ครั้ง เมื่อ
วันจันทรท่ี 26 - วันศุกรท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีผูแทน

จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนหรือแผนงาน จํานวน 4 แผน ไดแก 1) แผนดานพลังงาน 
2) แผนการบริการจัดการแร 3) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และ 4) แผนพัฒนาชายฝงทะเล โดยในครั้งนี้
เปนการฝกอบรมทางวิชาการข้ันสูงดาน SEA สําหรับผูบริหารระดับกลาง ครั้งท่ี 2 ใหกับหนวยงานท่ีตองจัดทํา

แผนหรือแผนงาน SEA สวนท่ีเหลืออีกจํานวน 4 แผน ไดแก 1) แผนดานคมนาคม 2) ผังเมือง 3) แผนพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษ และ 4) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมี
ลักษณะคลายคลึงกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนของ SEA ประโยชนของ 

SEA พรอมท้ังพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทํา SEA รวมถึงเสริมสรางความรูความเขาใจของ
หนวยงานเจาของแผนหรือแผนงาน ในการกําหนดขอบเขตงาน (TOR) ของการจัดทํา SEA ใหสอดคลองและ
ถูกตองตามหลักการในแนวทาง SEA 

๒. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

1) เพื่อสรางความรูความเขาใจในหลักการ ขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการ SEA ตามแนวทาง
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (2563) อยางถูกตอง และเขาใจความสําคัญของกระบวนการมีสวน

รวมและการสื่อสารใน SEA 

2) เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทํา SEA โดยเฉพาะเรียนรูและเขาใจการใชเทคนิค 
วิธีการและเครื่องมือตาง ๆ ของ SEA การบูรณาการกระบวนการจัดทําแผนหรือแผนงานกับการจัดทํา SEA 

การกําหนดขอบเขตงาน (TOR) ตลอดจน การติดตาม ประเมินผล และกํากับการศึกษา SEA เพ่ือใหไดผลลัพธ
ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดทํา SEA ท่ีดี 

๓. กลุมเปาหมาย 

ผูเขารวมการฝกอบรม ประกอบดวย ผูอํานวยการกองฯ หัวหนาสวนงาน ท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนและ
แผนงานของ สศช. รวมท้ัง หนวยงานท่ีตองจัดทําแผนหรือแผนงาน SEA ตามท่ีกําหนดไวใน ราง ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... อาทิ สํานักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม 
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แหงประเทศไทย สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
และหนวยงานท่ีมีบทบาทหนาท่ีเก่ียวของกับ SEA ไมนอยกวา 40 คน 

๔. รูปแบบ 

จะดําเนินการแบงกลุมผูเขารวมอบรมออกเปน 2 กลุม เพ่ือใหงายตอการถายทอดทักษะและองคความรู
ในการเรียนรูจัดทํา SEA โดยเฉพาะเรียนรูและเขาใจการใชเทคนิค วิธีการและเครื่องมือตาง ๆ ของ SEA 

การบูรณาการกระบวนการจัดทําแผนหรือแผนงานกับการจัดทํา SEA โดยมีรูปแบบการอบรม ดังนี ้

รูปแบบท่ี 1 : การนําเสนอเนื้อหาการเรียนรูบทเรียนดานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) 

รูปแบบท่ี 2 : กิจกรรมกลุมและระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู ผานกรณีศึกษา 

รูปแบบท่ี 3 : การนําเสนอผลกรณีศึกษาตอหัวหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของและวิทยากรผูเชี่ยวชาญดาน SEA 
และสรุปผลการอบรม 

โดย สศช. จะสงหนังสือเพ่ือเปนการขอบคุณในการจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมาเขารวมในโครงการ

ฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA นี้ ไปยังหนวยงานตนสังกัด ภายหลังการฝกอบรม 

๕. วัน เวลา และสถานท่ีจัดอบรม 

การฝกอบรมทางวิชาการข้ันสูงดาน SEA สําหรับผูบริหารระดับกลาง ครั้งท่ี 2 จํานวน 5 วัน โดยกําหนด

จัดในวันอังคารท่ี 16 - วันพฤหัสบดีท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หองปริ๊นซ บอลรูม ๓ (ชั้น ๑๑ อาคาร ๑) 
โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ กรุงเทพมหานคร และวันจันทรที่ 22 - วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ณ หองปริ๊นซ บอลรูม ๑ (ชั้น ๑๑ อาคาร ๑) โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

๖. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูมีสวนเก่ียวของในการจัดทําแผนหรือแผนงาน ไดรับความรูความเขาใจในหลักการ ข้ันตอนและวิธีการ
ของกระบวนการ SEA ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (2563) อยางถูกตอง 

และเขาใจความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวมและการสื่อสารใน SEA รวมท้ังมีความสามารถในการจัดทํา 
SEA ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดทํา SEA ท่ีดี 

๗. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

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

 


