
สิ่งที่สงมาดวย ๑ 
 

- 1 - 
 

 

 

การฝกอบรมทางวิชาการข้ันสูงดาน SEA สำหรับผูบริหารระดับสูง 

ภายใต โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ปงบประมาณ 2563 
ระหวางวันที่ 14 – 16 และวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ในรูปแบบระบบการประชมุผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) 

๑. หลักการและเหตุผล 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
เปนกระบวนการประเมินสภาพแวดลอมหรือสถานการณทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 
เพ่ือสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการวางนโยบาย แผน หรือแผนงาน อันนำไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยให
ความสำคัญกับการมีสวนรวมและการบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ต้ังแตการพัฒนา
นโยบาย แผน และแผนงาน โดยบูรณาการทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเปรียบเทียบทางเลือก
ในการตัดสินใจ ซึ่งทำใหการตัดสินใจน้ันมีคุณภาพ รอบคอบ โปรงใส และมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ถือเปน
เครื่องมือสำคัญตอการวางแผนการพัฒนาที่มีเปาหมายมุงสูการพัฒนาอยางย่ังยืน ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รวมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรใหเปนที่ยอมรับ
และถูกนำมาใชเปนกรอบในการวางแผนพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม ภายใตคณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ในคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (กพย.) โดยในป พ.ศ. 2561 
กพย. ไดเห็นชอบในหลักการของขอเสนอกลไกการขับเคลื่อน SEA และแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร (SEA Guideline) ใหเรงสรางความรูความเขาใจใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาชน และผูมีสวนไดเสีย
ใหเห็นถึงความสำคัญของ SEA และมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน พรอมทั้งใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
ระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ภายใตระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนงาน SEA 
ในระยะตอไป รวมทั้งกำหนดประเภทของแผนที่ควรจะทำ SEA ในเบื้องตน ไดแก 1) แผนดานคมนาคม  
2) แผนพัฒนาพลังงาน ๓) แผนการบริหารจัดการแร ๔) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๕) ผังเมือง 
๖) แผนพัฒนาชายฝงทะเล ๗) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ๘) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

ในป พ.ศ. 2562 สศช. ไดดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดทำแผนใหมี
ความรูความเขาใจ SEA ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถนำ SEA ไปใชในกระบวนการวางแผนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ภายใตการฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA ทั่วประเทศ 5 ภูมิภาค จำนวน 6 ครั้ง ระหวาง
เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผานมา อีกทั้งจัดทำโครงการนำรองการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในจังหวัดระยอง รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรใหมีความเหมาะสมและชัดเจนในการนำไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนการจัดทำ (ราง) ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... ซึ่งภายใต (ราง) ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. …. น้ัน กำหนดใหมีการจัดต้ัง
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คณะกรรมการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนงาน 
SEA ในระยะตอไป 

สศช. วางแผนพัฒนางาน SEA อยางตอเน่ือง โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาองคความรูและศักยภาพ 
ของผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดทำแผนและแผนงานในระดับตาง ๆ ใหสามารถนำ SEA 
ไปใชในกระบวนการวางแผนและแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหมีศักยภาพเชิงเทคนิค เพ่ือให
สามารถเลือกใชเทคนิคและวิธีการจัดทำ SEA ที่หลากหลาย ถูกตอง และเหมาะสม ดังน้ัน ในป พ.ศ. 2563 
สศช. จึงไดดำเนินโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (โครงการตอเน่ืองจากป พ.ศ. 2562) 
ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA ใหกับผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ
กับการจัดทำแผนของ สศช. และผูทรงคุณวุฒิดาน SEA โดยกิจกรรมการฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA 
สำหรับผูบริหารระดับกลาง ไดดำเนินการมาแลว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกในระหวางวันที่ 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 
2563 และครั้งที่สองในระหวางวันที่ 16 - 18 และวันที่ 22 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยในครั้งน้ีเปน
การฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA สำหรับผูบริหารระดับสูง ใหกับหนวยงานที่ตองจัดทำแผนหรือ
แผนงาน SEA ตามที่กำหนดไวใน (ราง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจและทักษะที่ถูกตองเกี่ยวกับ SEA และ
การขับเคลื่อน SEA ใหกับผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐซึ่งเปนผูตัดสินใจและนำทางการนำ SEA 
ไปใชประโยชนในการจัดทำ พัฒนา และปรับปรุงนโยบาย แผนและแผนงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

๒. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

เพื่อสรางความรูความเขาใจและทักษะที่ถูกตองเกี่ยวกับ SEA และการขับเคลื่อน SEA ที่ผานมา  
ทั้งประเทศไทยและตางประเทศ ใหกับผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐซึ่งเปนผูตัดสินใจและนำทางการนำ 
SEA ไปใชประโยชนในการจัดทำ พัฒนาและปรับปรุงแผน และแผนงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓. กลุมเปาหมาย 

ผูเขารวมการฝกอบรม ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูงของ สศช. และมาจากหนวยงานตาง ๆ ที่ตอง
จัดทำแผนหรือแผนงาน SEA ตามที่กำหนดไวใน (ราง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... รวมแลวไมนอยกวา 15 คน 

๔. รูปแบบ 

กิจกรรมการฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA สำหรับผูบริหารระดับสูง โดยผูเช่ียวชาญระดับ
นานาชาติ ผานระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) ใชภาษาอังกฤษในชวงที่
บรรยายโดยผูเช่ียวชาญระหวางประเทศ โดยมีรูปแบบการอบรม ดังน้ี 

รูปแบบที่ 1 : การเสวนา เรื่อง มุมมองและการใชเครื่องมือการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
(SEA) ในกระบวนการตัดสินใจแผนการพัฒนาตาง ๆ 

รูปแบบที่ 2 : การอภิปราย เรื่อง Story Telling on Challenged/Failure Cases, SEA Concept and 
Process,  SEA Mainstreaming in Thailand 
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รูปแบบที่ 3 : การสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูมีอำนาจตัดสินใจเก่ียวกับการประยุกตใช 
SEA เพ่ือการวางแผนเชิงกลยุทธที่ดีขึ้นในประเทศไทย 

๕. วัน เวลา  

การฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA สำหรับผูบริหารระดับสูง ไดแบงออกเปน 4 ชวงเวลา 
โดยกำหนดจัดในวันจันทรที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. วันอังคารที่ 15 – วันพุธที่ 16 
และวันศุกรที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ในรูปแบบระบบการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Video Conference) 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YBOELzUt8Oq9wgivwlKf5S

73j26FgxpD 
 

QR code เขารวมฝกอบรม 
 
https://zoom.us/j/98506477687?pwd=WVBvSDM1U01rUFlZcXlZczEw

QSt5UT09 
 

หมายเหตุ: ผูเขารวมฝกอบรมเปดกลองตลอดระยะเวลาการฝกอบรม 
 

๖. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐมีมุมมองแนวคิดเชิงกลยุทธ เขาใจหลักการและแนวทางในการใช 
SEA กอใหเกิดการบูรณาการกับการจัดทำแผนหรือแผนงาน เพ่ือกำหนดทิศทางและการสรางความเขมแข็ง
และความมั่นใจใหหนวยงาน เกิดผลกระทบในทางปฏิบัติของหนวยงานในการใช SEA ตอไป 

๗. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กองยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YBOELzUt8Oq9wgivwlKf5S73j26FgxpD
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YBOELzUt8Oq9wgivwlKf5S73j26FgxpD
https://zoom.us/j/98506477687?pwd=WVBvSDM1U01rUFlZcXlZczEwQSt5UT09
https://zoom.us/j/98506477687?pwd=WVBvSDM1U01rUFlZcXlZczEwQSt5UT09

