รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม เดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑. อนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
๑.๑ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ประธานอนุกรรมกรรมการ
๑.๒ นายสมชัย มาเสถียร
รองประธานอนุกรรมการ
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แทน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๓ นายวรชาติ ภูมิอุไร
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑.๔ นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการสานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑.๕ นายศุภกร ภัทรวิเชียร
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
๑.๖ นางสาวภาวิณี โกษา
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน
๑.๗ นายสมพร ยิ้มเผือก
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
๑.๘ นางนพลักษณ์ ศุภธนสินเขษม
อนุกรรมการ
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
๑.๙ นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๑๐ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา
อนุกรรมการ
รองอธีบดีกรมอนามัย
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
๑.๑๑ ศาสตราจารย์ สนิท อักษรแก้ว
อนุกรรมการ
๑.๑๒ รองศาสตราจารย์ สุทิน อยู่สุข
อนุกรรมการ

-๒-

๑.๑๓
๑.๑๔
๑.๑๕
๑.๑๖
๑.๑๗
๑.๑๘
๑.๑๙
๑.๒๐
๑.๒๑
๑.๒๒

รองศาสตราจารย์ บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
อนุกรรมการ
นายบัณฑูร เศรษฐศิโรจน์
อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์ อานาจ วงค์บัณฑิต
อนุกรรมการ
นายวิโรจน์ สัมฤทธิ์เปี่ยม
อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายธงชัย บุณยโชติมา
อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นางสาวอาไพ หรคุณารักษ์
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
นางกานดา ปิยจันทร์
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
ผู้อานวยการสานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางชุลีพร บุณยมาลิก
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
รักษาการที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นางเสาวภา หิญชีระนันทน์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒. อนุกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๒.๑ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ติดภารกิจ
๒.๒ เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ติดภารกิจ
๒.๓ รองศาสตราจารย์ จุรี วิจิตรวาทการ
ติดภารกิจ
๒.๔ นายสันติ บุญประคับ
ติดภารกิจ
๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
ติดภารกิจ
๒.๖ ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย
ติดภารกิจ
๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
๓.๑ นางสาวลดาวัลย์ คาภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓.๒ นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์
ผู้อานวยการส่วนนโยบายและแผนการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงพลังงาน
๓.๓ นางสาวภาวิณี โกษา
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๓.๔ นายทนงศักดิ์ วงษ์ลา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

-๓-

กระทรวงมหาดไทย
๓.๕ นายมนตรี ศักดิ์เมือง
๓.๖ นางสาววิชัญญา บารุงชล
๓.๗ นายทชากร หอมหวล

ผู้อานวยการสานักผังประเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง
นักผังเมืองชานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักนโยบายและแผน

กระทรวงสาธารณสุข
๓.๘ นางสาวชนะจิต ปานอู
นักวิชาการสาธรณสุขปฏิบัติการ กรมอนามัย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๙ นางสาวจันทร์ทิพย์ นวไชยเสนา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ
๓.๙ – ๓.๑๗ เจ้าหน้าที่จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางชุลีพร บุณยมาลิก) ได้แจ้งที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
และนาเวียนคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุ มแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดย
คณะอนุกรรมการไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงเรียนคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ) ได้นาเสนอรายละเอียดคาสั่ง คณะทางานพัฒนาการจัดทา
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ประธานอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) ได้ลงนาม เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีองค์ประกอบและอานาจ
หน้าที่ที่สาคัญ ดังนี้
๑. องค์ ป ระกอบ คณะท างานฯ มี จ านวน ๒๑ ท่ า น โดยมี รองศาสตราจารย์ สุ ทิ น อยู่ สุ ข เป็ น ประธาน
นายสันติ บุญประคับ เป็นรองประธาน และคณะทางาน ประกอบด้วย ผู้ท รงคุณวุฒิ ผู้แทนจากกระทรวง
ที่เกี่ ย วข้อ ง และผู้ แทนจากภาคประชาสั งคม โดยมีเ จ้า หน้ าที่ จาก สผ. และ สศช. เป็น คณะท างานและ
เลขานุการร่วม
๒. อานาจหน้าที่ที่สาคัญ ได้แก่ ๑) กาหนดประเภทของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ๒) เสนอแนะกระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทา
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน และเสนอแนะองค์กรและกลไก รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-๔-

ในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ๓) กาหนดแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ
รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน SEA ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๓.๒ ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานของคณะท างานพั ฒ นาการจั ด ท าการประเมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางเสาวภา หิญชีระนันทน์) ได้สรุปผลการดาเนินงานของคณะทางานพัฒนาการจัดทา
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยได้มีการประชุมไปแล้ว จานวน ๔ ครั้ง - ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวัน
พุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และมีประเด็นสรุปได้ ดังนี้
๑. คณะทางานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทา (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เพื่อนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุ ทธศาสตร์ โดย (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จะประกอบด้วย ๑) ประเภทของแผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทา SEA
๒) กระบวนการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทา SEA ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดทา SEA คุณสมบัติ
ของผู้ทาการศึกษา SEA หน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทา SEA การพิจารณาและการกากับการจัดทา SEA
แนวทางการจัดทา SEA และฐานข้อมูล ๓) องค์กรและกลไก รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน SEA
และ ๔) แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันและการเพิ่มศักยภาพ รวมทั้งการเผยแพร่หลักเกณฑ์และ
แนวทางการประเมิน SEA ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. การจั ด ท า (ร่ า ง) ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์
พ.ศ. ... เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย
๓ หมวด ได้แก่ หมวด ๑ คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ภายใต้ กพย.) หรือ
คณะกรรมการการประเมิน สิ่งแวดล้ อมระดับยุทธศาสตร์ (ภายใต้ สศช.) หมวด ๒ การจัดทาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และหมวด ๓ การพิจารณารายงานและการติดตามประเมินผล
๓. การจัดทาคู่มือ SEA คณะทางานฯ เห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะทางานด้านวิชาการเพื่อปรับปรุงคู่มือ SEA
ที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดาเนินการไว้ โดยพิจารณาจากคู่มือการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และคู่มือที่ได้จากโครงการศึกษาแนวทางการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(พ.ศ. ๒๕๖๐) ที่ สศช. ดาเนิ น การ และคณะทางานฯ ได้ มอบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุการนาเรื่องการจัดตั้ ง
คณะทางานด้านวิชาการเพื่อปรับปรุงคู่มือ SEA เสนอต่อคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อ มระดับ
ยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

-๕-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบีย บวาระที่ ๓.๓ การปรั บปรุ ง องค์ป ระกอบของคณะอนุก รรมการการประเมิน สิ่งแวดล้อ มระดั บ
ยุทธศาสตร์
ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ (นางชุลี พ ร บุ ณยมาลิ ก ) ได้ร ายงานต่อที่ ประชุมว่ า เนื่อ งจากรองเลขาธิการ สศช.
(นางสาวลดาวั ล ย์ ค าภา) ซึ่ ง เป็ น อนุ ก รรมการการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ โ ดยต าแหน่ ง
ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกอบกับท่านเป็นผู้มีความความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ด้านการกาหนดนโยบายและแผน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้ง
ยังมีองค์ความรู้ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อให้การดาเนินงานเกิดความต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ สานักงานฯ จึงเห็นควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับ ยุทธศาสตร์ โดยให้น างสาวลดาวัล ย์ คาภา เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติม ซึ่ง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ สานักงานฯ ได้นาเรียนนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบดังกล่าวและลงนามใน
คาสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๔ การเปรียบเทียบลักษณะสมบัติระหว่าง SEA กับ Project EIA
ประธานคณะทางานพั ฒ นาการจั ด ทาการประเมิน สิ่ งแวดล้ อมระดับ ยุทธศาสตร์ (รองศาสตราจารย์
สุทิน อยู่สุข) อธิบายความแตกต่างของ SEA และ Project EIA สรุปได้ดังนี้
ประเด็น
ระดับของการตัดสินใจ
Nature ของงาน
จุดเน้นในการประเมิน
มุมมอง (Perspective)
ทางเลือก

Scale ของการประเมิน

SEA
นโยบาย แผน แผนงาน (PPPs)
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ แนวคิด
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ หรือการ
ตัดสินใจทาในสิง่ ที่เหมาะสม (Doing
the right things)
มีมุมมองที่ว่า สิ่งแวดล้อมจะมีผลต่อหรือ
เป็นตัวกาหนดโอกาส หรือข้อจากัดของ
การพัฒนาหรือไม่อย่างไร
 มีพิสัยของทางเลือกที่เป็นไปได้กว้าง
กว่า
 เน้นที่ทางเลือก ซึ่งทาให้เกิดสมดุล
ของพื้นที่ต่างๆ หรือภายในพืน้ ที่ ด้าน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
กว้างกว่า เป็นระดับของ Macroscopic
โดยอาจเป็นระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ ระดับระหว่างประเทศ
หรือระดับโลกก็ได้

EIA
โครงการ (Projects)
การก่อสร้างและการดาเนินงาน
การตัดสินใจในระดับโครงการหรือการ
ทาสิ่งที่ได้เลือกไว้แล้วนัน้ ให้ถูกต้อง
(Doing the thing right)
มีมุมมองที่ว่า การพัฒนานั้นจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรและ
เพียงใด
 มีพิสัยของทางเลือกในขอบเขตที่
จากัด
 เน้นที่ทางเลือกด้านสถานที่ การ
ออกแบบ การก่อสร้าง และการ
ดาเนินงาน
แคบกว่า เป็นระดับ Microscopic โดย
ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับท้องถิ่น (Local)
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ประเด็น
SEA
Scope ของการประเมิน  ด้านความยั่งยืน และวัตถุประสงค์
ด้านสิง่ แวดล้อม
 เตือนล่วงหน้าถึงการเกิดผลกระทบ
สะสม
Coverage Time ใน
ยาวถึงปานกลาง
การประเมิน
ข้อมูล และ/หรือ
ส่วนใหญ่เป็นข้อมูล/สารสนเทศ แบบ
สารสนเทศที่ใช้
ทุติยภูมิที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ
(Qualitative) หรือการบรรยาย
แหล่งข้อมูลที่สาคัญ

วิธีการประเมิน
Benchmarks ของการ
ประเมิน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
การประเมินผล ภายหลัง
การนาไปสู่การปฏิบตั ิ
แล้ว

รายงานต่างๆ เช่น สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในพืน้ ที่รายปี
ข้อมูลสถิติที่จัดทาไว้ในระดับประเทศ
ภูมิภาค ท้องถิ่น และในภาคส่วนต่างๆ
ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวชัดเจน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเปรียบเทียบแล้ว จะไม่เข้มข้น
เท่ากับ EIA เพราะเป็นเรื่องที่กว้าง
 เน้นในเรื่องการดาเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ดา้ นสิ่งแวดล้อม และ
การรักษาความยั่งยืนของ Natural
framework ที่ได้กาหนดไว้ใน
รายงาน SEA
 ผลการประเมินจะนาไปสู่การปรับ
นโยบาย แผน หรือแผนงานใหม่ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

EIA
 ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ทาการประเมินผลกระทบสะสมได้ใน
ขอบเขตที่จากัด
ปานกลางถึงสั้น
ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิทตี่ ้องทา
การเก็บและรวบรวมขึ้นมาเพื่อการใช้
งานโดยเฉพาะกรณีและมีลักษณะเชิง
ปริมาณ
จากการสารวจภาคสนามการวิเคราะห์
ข้อมูลจากพื้นที่รับผลกระทบหรือพื้นที่
ศึกษา
ใช้วิธีการเชิงปริมาณและมีความจาเพาะ
เจาะจงมากกว่า
กฎหมาย มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และ Best Practice
มีความเข้มข้นสูง ได้รบั ความสนใจจาก
ประชาชนในพื้นที่รับผลกระทบมาก
 เน้นในเรื่องการดาเนินงานได้ตาม
กฎหมาย มาตรฐาน ประสิทธิภาพใน
การควบคุมหรือลดผลกระทบได้ตาม
เงื่อนไขของรายงาน EIA
 ผลการประเมินจะนาไปสู่การปรับ
มาตรการควบคุม/ลดผลกระทบ การ
ติดตามตรวจสอบ การชดเชยความ
เสียหาย (หากเกิดขึ้น) เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ (นางเสาวภา หิญชีระนันทน์) ได้นาเสนอสาระสาคัญของ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่คณะทางานพัฒนาการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทามา โดยสรุปได้ดังนี้
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๑.๑ ข้อเสนอต่อการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
๑.๑.๑ หลักเกณฑ์/เหตุผลในการพิจารณากาหนดประเภทของแผน/แผนงาน และพื้นที่ที่ควร
ดาเนินการจัดทา SEA ได้แก่ (๑) การจัดทา SEA ควรดาเนินการในระดับแผน/แผนงาน ไม่ควรทาในระดับ
นโยบาย เนื่องจากเป็นระดับที่กว้าง และยากที่จะทาการประเมินในรายละเอียด ซึ่งจากการศึกษาการจัดทา
SEA ในต่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดทา SEA ในระดับแผน/แผนงาน การจัดทา SEA ในระดับ
นโยบายมีน้อยมาก ยกเว้น การทา SEA สาหรับผังเมือง จะทาในระดับผังนโยบาย คือ ผังประเทศและผังภาค
(๒) ควรพิจารณาจัดทา SEA หากการพัฒนาโครงการในรายสาขาและพื้นที่ดังกล่าว เกิดปัญหาไม่สามารถ
ดาเนินการได้ พบความขัดแย้งและการไม่ ยอมรับของประชาชน แม้ว่าโครงการจะได้จัดทา EIA/EHIA และ
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตแล้ว (๓) ควรพิจารณาจัดทา SEA หากการพัฒนาโครงการภายใต้แผน/แผนงานนั้น
เกิดผลกระทบในวงกว้าง (๔) ในระยะเริ่มแรก ไม่ควรกาหนดประเภทของแผน/แผนงานที่ควรดาเนินการจัดทา
SEA ไว้มากเกิน ไป โดยควรพิจ ารณากาหนดประเภทของแผน ตามข้อเสนอของ สปท. และข้อสั่ งการ
นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (๕) แผน/แผนงานที่ไม่ต้องจัดทา
SEA ได้แก่ แผน/แผนงานที่จัดทาเพื่อความมั่นคงของประเทศ และแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๑.๒ ประเภทของแผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทา SEA แยกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) รายสาขา ได้แก่ แผนด้านคมนาคม แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและแผนพัฒนาปิโตรเลียม (๒) เชิงพื้นที่
ได้แก่ ผั งเมือง (ผังประเทศ ผังภาค และผังจังหวัด) แผนบริหารจัดการลุ่ มน้าหรือแผนพัฒ นาชายฝั่งทะเล
แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ เช่น การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น แผนพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม และ (๓) แผน/แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ ตามความเห็นของคณะกรรมการระดับ
นโยบายของหน่วยงานรัฐ
๑.๑.๓ กระบวนการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทา SEA ประกอบด้วย
๑) ขั้นตอนการจัดทา SEA ให้บูรณาการเข้าไปในกระบวนการจัดทาแผน/แผนงานของ
แต่ละหน่วยงาน รวมทั้งในกรณีทบทวนหรือปรับปรุงแผน/แผนงาน
๒) คุณสมบัติของผู้ทาการศึกษา ในระยะแรก เนื่องจากบุคลากรหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้าน SEA ของประเทศไทยยังมีไม่มาก เห็นควรให้จัดทารายชื่อผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา
หน่วยงานของรัฐ ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้าน SEA หรือที่เกี่ยวข้องด้านการวางแผน สาหรับในระยะถัดไป
เห็นควรมีการหารือร่วมกัน ในการกาหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ/การขึ้นทะเบียนผู้ ทาการศึกษา SEA รวมทั้ง
การจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมด้าน SEA สาหรับผู้ทาการศึกษา และหน่วยงานเจ้าของแผน (ระดับบริหาร/
ผู้ตรวจรายงาน)
๓) หน่วยงานรับผิดชอบจัดทาและพิจารณา SEA ได้แก่ หน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงาน
คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิชาการการประเมินสิ่ งแวดล้ อมระดับยุทธศาสตร์ คณะกรรมการระดับนโยบาย
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๔) องค์กรและกลไกเชิงสถาบันรองรับการดาเนินงาน SEA มี ๖ ระดับ ดังนี้ (๑) คณะรัฐมนตรี
หน้าที่กาหนดนโยบาย ทิศทางของ SEA และใช้ SEA เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาประเทศไทย
(๒) คณะกรรมการนโยบายภาพรวม หรือคณะกรรมการด้าน SEA ทาหน้าที่ให้ความเห็น ข้อแนะนา คาปรึกษา
ต่อกรอบการจัดทา SEA ในแต่ละเรื่อง (ทาหน้าที่เป็น Advisory Committee) ซึ่งกลไกในระดับที่ ๒ ได้แก่
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) หรือ

-๘-

คณะกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้ สศช. (๓) คณะกรรมการนโยบายเฉพาะด้าน/
เฉพาะพื้นที่ (๔) หน่วยงานเจ้าของแผน/ แผนงาน ทาหน้าที่จัดทาแผน/แผนงาน (Plan/Program : PP) หรือ
โครงการขนาดใหญ่ และจัดทา SEA เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติต่อคณะกรรมการนโยบายเฉพาะ
ด้าน/เฉพาะพื้นที่ ตลอดจนติดตามและประเมินผล PP&SEA (๕) คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา หรือให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะในการจัดจ้างเพื่อคัดเลือก
ผู้ ทาการศึกษา และการจั ดทาการประเมิ นสิ่ งแวดล้ อมระดับยุ ทธศาสตร์ให้ เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
(๖) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ทา
หน้าที่กาหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานเจ้าของ PP ในการ
ดาเนิ น งานตามรายงาน SEA และจั ด ท ารายงานผลการติ ด ตามตรวจสอบ พร้ อมความเห็ น เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี โดยผ่านกลไกระดับที่ ๒
๕) ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน SEA ระยะแรก เห็นควรออกระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทา SEA เนื่องจากหน่วยงานที่ต้องทา SEA เป็นหน่วยงานภาครัฐ จึงไม่
จาเป็นต้องออกเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป ระยะต่อไป ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมที่จะ
กาหนดเป็นกฎหมายเฉพาะ
๖) แนวทางการสร้ า งความรู้ความเข้ าใจร่ว มกัน และเพิ่มศั กยภาพ รวมทั้งเผยแพร่
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน SEA ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
๑) ผู้บริหารระดับสูงของประเทศและหน่วยงานระดับกระทรวง ๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ SEA ของ
หน่วยงานต่างๆ ๓) ประชาชน/ภาคเอกชน/สื่อมวลชน และ ๔) สถาบันการศึกษา
๑.๒ (ร่าง) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ...
เพื่อเป็นกลไกบังคับใช้กฎหมายสาหรับการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ซึ่ง
ประกอบด้ว ย คานิย าม และแบ่ งรายละเอียดอีก ๓ หมวด ดังนี้ หมวด ๑ คณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ภายใต้ กพย.) หรือ คณะกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(ภายใต้ สศช.) โดยมี องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการฯ หมวด ๒ การ
จัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเภทของแผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทา SEA และ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หมวด ๓ การพิจารณาและ
ติดตามประเมินผล ได้แก่ การพิจารณารายงาน SEA โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย การติดตามประเมินผล
โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๑.๓ ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะทางาน
๑.๓.๑ ในระยะแรกที่มีการออกระเบียบบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา SEA คาดว่าจะมี
แผน/แผนงาน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) ที่จะต้องจัดทา SEA ประมาณ ๗ ประเภท ในเบื้องต้น ซึ่งอาจประสบ
ปัญหาขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ SEA จึงจาเป็นต้องเร่งเตรียมการในเรื่องนี้
๑.๓.๒ ควรเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่อง SEA กับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๓ ควรให้มีการจัดตั้งคณะทางานด้านวิชาการเพื่อปรับปรุงคู่มือ SEA ที่ สศช. ได้ดาเนินการ
ไว้ โดยพิจารณาจากคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ของ สผ. และคู่มือที่ได้จาก
โครงการศึกษาแนวทางการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ที่ สศช. ดาเนินการ

-๙-

๒. ความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อ
(ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้
๒.๑ การแบ่งแผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทา SEA (Content)
๒.๑.๑ หลักเกณฑ์/เหตุผลในการพิจารณากาหนดประเภทของแผน/แผนงาน และพื้นที่ที่ควร
ดาเนินการจัดทา SEA
๑) ในข้อ ๑) ควรปรับปรุงถ้อยคาว่า “ในระยะเริ่มแรก การจัดทา SEA ควรดาเนินการ
ในระดับแผน/แผนงานก่อน ยังไม่ควรทาในระดับนโยบาย…” โดยในระยะถัดไป หากหน่วยงานเจ้าของแผน/
แผนงานมีความพร้อมและประสงค์จะจัดทา SEA ในระดับนโยบาย ก็สามารถดาเนินการได้ ทั้งนี้ ควรกาหนด
ระยะเวลาของการดาเนินงานในระยะแรกให้ชัดเจน เช่น ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นต้น
๒) ในข้อ ๕) แผน/แผนงานที่ไม่ต้องจัดทา SEA ควรเขียนคานิยามเพิ่มเติมของคาว่า
“ความมั่น คงของประเทศ” โดยกาหนดเฉพาะเรื่องความมั่นคงและการป้องกันราชอาณาจักร (Defense
Security) เป็นต้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
๒.๑.๒ ประเภทของแผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทา SEA
๑) สาหรั บผังเมือง เห็นควรให้ตัด “ผั งประเทศ ผั งภาค ผั งจังหวัด ” ออก เนื่องจาก
ผังเมืองมีหลายระดับ โดยการพิจารณาว่า ผังเมืองระดับใดควรจัดทา SEA ให้เป็นไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
๒) ควรพิ จ ารณาเขีย นขยายความคาว่ า “โครงการขนาดใหญ่ ” พร้ อ มยกตั ว อย่ า ง
โครงการสาคัญเพิ่มเติม เพื่อลดความสับสนระหว่างโครงการขนาดใหญ่ของ EIA และของ SEA และให้เกิด
ความชัดเจนมากขึ้น นอกจากนั้น ควรเขียนอธิบายความหมายของ SEA พร้อมขอบเขตการดาเนินงาน
(Scope) เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการอธิบายเรื่อง SEA ให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น
๒.๒ กระบวนการในการจัดทา SEA (Process of Development)
๒.๒.๑ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง สอบถามเพิ่มเติมใน ๓ ประเด็น ๑) การจัดทารายงาน
SEA (SEA Report) ต้องทาแยกเล่มหรือไม่ ๒) ขั้นตอนการจัดทาผังเมืองในช่วงที่ได้ทางเลือกแล้ว (ร่างผัง
แนวความคิด – Alternative) ต้ องน าเข้ าสู่ ค ณะกรรมการระดับ นโยบายเพื่อ พิจารณาก่อนดาเนินการใน
รายละเอียดต่อไปหรือไม่ ซึ่งสาหรับคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองที่มีนายกรัฐ มนตรีเป็นประธานนั้น อาจ
ใช้เวลานานถึง ๒-๓ เดือน และ ๓) เมื่อคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาแล้ว ส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
หรือเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการหารือเพิ่มเติมแนวทางที่จะนา SEA ไปบูรณาการการจัดทา
ผังเมืองให้เกิดความยั่งยืนและไม่ให้เป็นอุปสรรคในการทางานในเวลาที่กาหนดได้อย่างไร
๒.๒.๒ ที่ประชุม เห็นว่า ควรทาความเข้าใจให้ชัดเจนในเบื้องต้น ดังนี้ ๑) SEA เป็นเครื่องมือหรือ
กระบวนการวิเคราะห์เชิงระบบที่นาประเด็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจและสังคม มา
ประกอบการพิจารณาทางนโยบาย แผน และแผนงาน (PPP) เพื่อกาหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการตัดสินใจ
โดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการอนุมัติ PPP ๒) ผู้พัฒนาระบบ SEA ในระยะแรก คือ คณะอนุกรรมการ SEA
ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (โดยในระยะต่อไป อาจมีการตั้งคณะอนุกรรมการ SEA ภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ เพื่อดาเนินการต่อไป) และ ๓) ผู้ใช้ คือหน่วยงาน
เจ้าของแผน/แผนงาน โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ทั้งนี้ สศช. ควร
พิจารณากาหนดอานาจหน้าที่ด้านการพัฒนา SEA ให้ชัดเจน

-๑๐-

๒.๒.๓ ในการพิจารณาขั้นตอนการดาเนินงาน SEA ควรให้ความสาคัญกับ
๑) การกาหนดผู้รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนผู้ทาการศึกษา SEA มีได้หลายแนวทาง
เช่น ๑) คณะอนุกรรมการ SEA ภายใต้ กพย. ๒) ขยายระบบการขึ้นทะเบียน EIA ๓) เพิ่มหมวดว่าด้วย SEA
ใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กาลังแก้ไข เป็นต้น ทั้งนี้ จาเป็นต้องมีการเพิ่ม
อ านาจให้ กั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบขึ้ น ทะเบี ย นด้ ว ย นอกจากนั้ น อาจพิ จ ารณา ศู น ย์ ข้ อ มู ล ที่ ป รึ ก ษาไทย
กระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันทาหน้าที่เป็นผู้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาอยู่แล้ว โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสาน
หารือแนวทางการขึ้นทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงการคลังต่อไป
๒) การบังคับใช้ ในระยะแรก ควรใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี โดยปรับระเบียบฯ
ให้สอดคล้องกับ หลักการของ SEA ที่มีลักษณะเป็นแผน มีกลไกการขับเคลื่อน และบูรณาการกับแผนของ
กระทรวงที่เกี่ยวข้องด้วย ส่วนในระยะต่อไป ควรเสนอเป็นกฎหมายเฉพาะ ซึ่งอาจนาประเด็นของ SEA ไป
พิจารณาร่วมกันกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการกฤษฎีกากาลังดาเนินการอยู่ในขณะนี้
ทั้งนี้ SEA และ EIA ควรผนวกไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน
๒.๓ กระบวนการรับฟังความคิดเห็น (Consultation Process) ของ SEA ต้องถูกกาหนดอยู่ใน
แนวทางการจัดทา SEA หรือในคู่มือ SEA รวมทั้งปรากฎอยู่ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ด้วย เพื่อใช้เป็น
แนวทางการจัดทาขอบเขตการศึกษา (TOR) ของผู้ทาการศึกษา SEA และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
๓. มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั กการของ (ร่ าง) ข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่ งแวดล้ อมระดับยุทธศาสตร์ โดยให้
ฝ่ายเลขานุการฯ ไปหารือกับคณะทางานพัฒนาการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อนา
ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ของคณะอนุ ก รรมการการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์
ไปปรั บ ปรุ ง ในข้ อ เสนอการจั ด ท าการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ และ (ร่ า ง) ระเบี ย บส านั ก
นายกรั ฐมนตรี ว่าด้ว ยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ... เพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ แนวทางการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน
ระยะต่อไป
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ (นางชุลีพร บุณยมาลิก) ได้นาเสนอแนวทางการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป เพื่อใช้ประกอบการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑.๑ กระบวนการให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ได้แก่ คณะทางานพัฒนาการจัดทา SEA จัดทาข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
และนาเสนอคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณา (ช่วงเดือน ต.ค. –
ต้นเดือน ธ.ค. ๖๐) คณะทางานพัฒนาการจัดทา SEA ปรับปรุงข้อเสนอฯตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กลางเดือน ธ.ค. ๖๐) คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อม

-๑๑-

ระดับยุทธศาสตร์ นาข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เสนอต่อ กพย. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ปลายเดือน ธ.ค. ๖๐)
๑.๒ กระบวนการเตรียมการ ได้แก่ คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แต่งตั้ง
คณะทางานจัดทาคู่มือ SEA และคณะทางานจัดทาคู่มือจัดทาคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(ช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. ๖๑) คณะทางานพัฒนาการจัดทา SEA กาหนดหลักเกณฑ์/คุณสมบัติการขึ้นทะเบียน
ผู้ทาการศึกษา SEA และแนวทางการจัดทารายชื่อผู้เชี่ยวชาญฯ ที่มีผลงานประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้าน SEA
(ช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. ๖๑)
๑.๓ การบังคับใช้ต ามกฎหมาย ได้แก่ คณะทางานพัฒ นาการจัดทา SEA จัดทาระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทา SEA (เดือน พ.ย. – ธ.ค. ๖๐) คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนาเสนอ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทา SEA ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา (กลางเดือน ก.พ. ๖๑) ใน
ระยะต่อไป พิจารณากาหนดกฎหมายเฉพาะ
๑.๔ การสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน SEA โดยคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ จัดสัมมนาเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน SEA ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. ๖๑) จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA สาหรับผู้ทาการศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๖๑) และพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการ
จัดทา SEA (ช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย. ๖๑)
๑.๕ โครงการนาร่อง SEA โดยคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่
จัดทาโครงการนาร่องเพื่อจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๖๑) นาผล
จากโครงการนาร่องมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ กระบวนการ วิธีการในการจัดทา SEA (ช่วงเดือน เม.ย. – มิ.ย.
๖๑)
๑.๖ การพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผล จะเริ่มทาตั้งแต่ เดือน ก.ค. ๖๑ เป็นต้นไป
ได้แก่ ระบบการอนุญาตผู้จัดทารายงาน เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการติดตามตรวจสอบ
เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตาม
ตรวจสอบ
๒. ความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อ
แนวทางการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป ดังนี้
๒.๑ กระบวนการเตรียมการ การบังคับใช้ตามกฎหมาย และการสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน SEA
๒.๑.๑ เห็นควรมีการจัดตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
โดยมีหน้าที่ในการปรับปรุงคู่มือ SEA ที่ได้มีการดาเนินการไว้อยู่แล้ว แล้วนามาเสนอคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ คู่มือ SEA ควรมี ๒ ระดับ ได้แก่ คู่มือสาหรับการฝึกอบรม และ
คู่มือสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ ซึ่งระดับนี้จาเป็นต้ องมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงาน
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
๒.๑.๒ การกาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการขึ้นทะเบียน แบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้
๑) ผู้จัดทาข้อเสนอหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนฯ ที่ประชุมมอบหมายให้คณะทางานพัฒนาการจัดทา SEA เป็น
ผู้ดาเนินการ ๒) ผู้จัดทารายชื่อผู้ทาการศึกษา SEA ควรกาหนดให้ชัดเจนในระเบียบสานักนายก ว่าด้วยการ
จัดทา SEA โดยประธานเสนอให้ สผ. เป็นผู้ดาเนินการ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

-๑๒-

เรื่ อ งนี้ อ ยู่ แ ล้ ว ทั้ ง นี้
กระทรวงการคลังด้วย

ให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ประสานหารื อ แนวทางการขึ้ น ทะเบี ย นดั ง กล่ า วร่ ว มกั บ

๒.๑.๓ ในระยะแรก ควรมีการจัดตั้งคณะทางานที่ปรึกษา (Core Team) เพื่อทาหน้าที่ในการ
ให้คาปรึกษาให้กับคณะกรรมการระดับนโยบายต่างๆ เพื่อให้เกิดทิศทางการทางานที่มีเอกภาพ
๒.๒ โครงการนาร่อง SEA (Pilot Project)
๒.๒.๑ สศช. ได้ประสานกับ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) และธนาคารโลก (World
Bank) ในการจัดทาโครงการนาร่อง SEA เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง
๒.๒.๒ ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติมว่า อาจจะคัดเลือกในรายสาขา ๑ สาขา และเชิงพื้นที่ ๑
พื้น ที่ โดยส าหรั บโครงการน าร่ องเชิงพื้น ที่ เสนอให้พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาตร์การพัฒ นา
ระเบี ย งเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวัน ออก (EEC) ที่ จะทาให้ เกิดการพัฒ นาที่ยั่งยืน ในพื้นที่ ซึ่งเป็ นเรื่องที่
นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการเสนอแผน/แผนงานหรือพื้นที่สาหรับจัดทาโครงการนาร่อง
เพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในครั้งต่อไป
๒.๓ การพัฒนาระบบ SEA ในระยะต่อไป
๒.๓.๑ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) การติดตาม
และตรวจสอบแผน/แผนงาน เพื่อปรับปรุงแผนงานดังกล่าว ดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) การ
ติดตามและตรวจสอบ SEA เพื่อปรับปรุงระบบ SEA ภาพรวม ดาเนินการโดยผู้ดูแลและพัฒนาระบบ SEA
ซึง่ ควรเป็นหน่วยงานกลาง โดยที่ประชุมเสนอว่า ควรอยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการ SEA ภายใต้ คณะกรรมการ
สศช.
๒.๓.๒ ภายในหลังจากการจัดทาคู่มือ SEA ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี และหลักสูตรการ
ฝึกอบรม เรื่อง SEA แล้ว จาเป็นต้องมีการพัฒนา Institutionalize ของ SEA เพื่อทาหน้าที่ในการพัฒนา
ระบบ รับฟังความคิดเห็น ตลอดจนฝึกอบรมด้าน SEA โดยเสนอว่า สศช. ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับ
โครงสร้างองค์กร ควรพิจารณาเป็นหน่วยงานที่ดาเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สะท้อนภารกิจของสานักงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓. มติที่ประชุม
๓.๑ ให้ ฝ่ า ยเลขานุ การน าข้ อคิ ดเห็ น และข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติม ของคณะอนุ กรรมการการประเมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ไปปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ โดยประสานหารือร่วมกับคณะทางานพัฒนาการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นสาคัญ ดังนี้ การขึ้นทะเบียนผู้ทาการศึกษา SEA การจัดทาและนาเสนอ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทา SEA การจัดทาโครงการนาร่อง SEA และการพัฒนาระบบ SEA
ในระยะต่อไป เพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณาต่อไป
๓.๒ เห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงคู่มือ SEA ที่ สศช. ได้มีการดาเนินการไว้แล้ว โดยให้นามาเสนอคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

-๑๓-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
รายการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพ SEA (SEA Quality Checklist)
๑. ประธานคณะทางานพัฒนาการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (รองศาสตราจารย์สุทิน
อยู่สุข) ได้สรุปเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ SEA ดังนี้
๑.๑ คุณภาพของกระบวนการจัดทา SEA สามารถพิจารณาได้จากการเลือก SEA ทีมที่ดี การเก็บ
รวบรวมข้อมูล/สารสนเทศที่เหมาะสมได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ การใช้เทคนิคในการคาดการณ์ (prediction)
ที่มีประสิทธิภาพ การหารือร่วมกัน และรับฟังความคิดเห็นที่ทั่วถึงและสร้างสรรค์ และการบูรณาการ/ประยุกต์
ผลที่ได้รับจากการประเมิน SEA เข้ากับแผน/แผนงาน
๑.๒ รายการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพ SEA (SEA Quality Checklist) ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์และบริบท กาหนดขอบเขต การกาหนดและพิจารณาทางเลือก ข้อมูล/สารสนเทศพื้นฐาน การ
คาดการณ์และการประเมินผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นได้ มาตรการต่างๆ
ในการลดผลกระทบ รายงาน SEA การหารือร่วมกันและการรับฟังความคิดเห็น การตัดสินใจและสารสนเทศที่
ใช้เพื่อการตัดสินใจ และมาตรการติดตามตรวจสอบ
๑.๓ รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ควรมีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้ ๑) หลักการ
และวิธีการที่ใช้เป็นพื้นฐานในการจัดทา SEA ๒) วัตถุประสงค์โดยทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะของ SEA
๓) การประเมินผลกระทบร้ายแรง ๔) แนวทางที่ได้กาหนดไว้สาหรับการนาไปขยายความ ๕) แผนการติดตาม
ตรวจสอบสถานะภาพของสิ่งแวดล้อมภายหลังจากการนา PP นั้น ไปสู่การปฏิบัติ ๖) ระเบียบวิธีที่ใช้ใน
ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการจัดทา SEA ๗) วิธีการที่ใช้ในการตัดสินใจ ๘) บทสรุปที่ได้จาก SEA
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๒. มติที่ประชุม
รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ผนวกรายการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพ SEA ไว้ใน (ร่าง) ข้อเสนอ
การจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ (สศช.)
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
ผู้จดบันทึกรายงาน
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