รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑. อนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
๑.๑ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ นางสาวนันทนา วงศ์รัตนาเสถียร
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑.๓ นายเสกสรร ศิริกุล
อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑.๔ นางศิรินทรา ศุภธนรวี
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
๑.๕ นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
อนุกรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน
๑.๖ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
๑.๗ นางนพลักษณ์ ศุภธนสินเขษม
อนุกรรมการ
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
๑.๘ นางสาวชนะจิตร ปานอู
อนุกรรมการ
นักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการ กรมอนามัย
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
๑.๙ ศาสตราจารย์ สนิท อักษรแก้ว
อนุกรรมการ
๑.๑๐ ศาสตราจารย์ อานาจ วงค์บัณฑิต
อนุกรรมการ
๑.๑๑ รองศาสตราจารย์ สุทิน อยู่สุข
อนุกรรมการ
๑.๑๒ รองศาสตราจารย์ บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
อนุกรรมการ
๑.๑๓ นางสาวลดาวัลย์ คาภา
อนุกรรมการ
๑.๑๔ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรจน์
อนุกรรมการ
๑.๑๕ นายสันติ บุญประคับ
อนุกรรมการ

-๒-

๑.๑๖ นายวิรัช บุญบารุงชัย
อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๑.๑๗ นายธงชัย บุณยโชติมา
อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑.๑๘ นางสาวอาไพ หรคุณารักษ์
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
๑.๑๙ นางชุลีพร บุณยมาลิก
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
รักษาการที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑.๒๐ นางกานดา ปิยจันทร์
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
ผู้อานวยการสานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒๑ นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. อนุกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๒.๑ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ติดภารกิจ
๒.๒ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ติดภารกิจ
๒.๓ เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ติดภารกิจ
๒.๔ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ติดภารกิจ
๒.๕ รองศาสตราจารย์ จุรี วิจิตรวาทการ
ติดภารกิจ
๒.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
ติดภารกิจ
๒.๗ ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย
ติดภารกิจ
๒.๘ นางเสาวภา หิญชีระนันทน์
ติดภารกิจ
๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓.๑ นางสาวศิริรัตน์ ตั้งเจริญกิจกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กระทรวงพลังงาน
๓.๒ นายทนงศักดิ์ วงษ์ลา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๓.๓ นายชาญณรงค์ รุ่งเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กระทรวงมหาดไทย
๓.๔ นายทชากร หอมหวล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักนโยบายและแผน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๓.๕ นายวิโรจน์ สัมฤทธิ์เปี่ยม
เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๖ นางสาวปราวีณา มณีสุต
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
๓.๗ นางพรรณนิภา สืบสิงห์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
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๓.๘ นางสาวจันทร์ทิพย์ นวไชยเสนา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ
คณะทางานพัฒนาการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๓.๙ รศ. วัญเพ็ญ วิโรจนกูฏ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓.๑๐ นายสุรชัย คุ้มสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.๑๑ – ๓.๒๐ เจ้าหน้าที่จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ฝ่ายเลขานุ การฯ (นางชุลี พร บุ ณยมาลิ ก ) ได้รายงานที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ จัดทารายงาน
การประชุ มคณะอนุ ก รรมการการประเมิน สิ่ ง แวดล้ อ มระดับ ยุท ธศาสตร์ ครั้ง ที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่ อ วัน ที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๖๐ และนาเวียนคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๖๐ โดยคณะอนุกรรมการมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ กระบวนการในการจัดทา SEA (Process of
Development) ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ สุทิน อยู่สุข แก้ไข ข้อ ๒.๒.๒ จากเดิม “ที่ประชุม เห็นว่า ควรทาความเข้าใจให้ชัดเจน
ในเบื้ องต้น ดังนี้ ๑) SEA เป็น เพียงแผนหรือเครื่องมือ ซึ่งควรมีการคานึงถึง ไม่ได้เป็นการอนุมัติแผน/
แผนงาน” เป็น “.. ๑) SEA เป็นเครื่องมือหรือกระบวนการวิเคราะห์เชิงระบบที่นาประเด็นความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจและสังคม มาประกอบการพิจารณาทางนโยบาย แผน และแผนงาน (PPP) เพื่อ
กาหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการตัดสินใจ โดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการอนุมัติ PPP”
๒. นางสาวอาไพ หรคุณารักษ์ แก้ไข ข้อ ๒.๒.๓ ใน ๑) การกาหนดผู้รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนผู้ทาการศึกษา
SEA เดิม “...นอกจากนั้น อาจพิจารณากระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันทาหน้าที่เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญฯ
อยู่แล้ว…” เป็น “... อาจพิจารณาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันทาหน้ าที่เป็นผู้ขึ้น
ทะเบียนที่ปรึกษาอยู่แล้ว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางชุลีพร บุณยมาลิก ) ได้รายงานที่ประชุมทราบว่า ประธานคณะอนุกรรมการ SEA
(นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) ได้ลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง คณะทางานจัดทาแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ที่สาคัญ ดังนี้
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๑. องค์ ป ระกอบ คณะท างานฯ มี จ านวน ๑๖ ท่ า น โดยมี รองศาสตราจารย์ สุ ทิ น อยู่ สุ ข เป็ น ประธาน
นางปาริ ช าต ศิว ะรั กษ์ เป็ นรองประธาน และคณะทางาน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้าน SEA โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สผ. และ สศช. เป็นคณะทางานและเลขานุการร่วม
๒. อานาจหน้า ที่ที่สาคัญ ได้แก่ ๑) ศึกษาและจัดทาแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment: SEA) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ๒) กาหนดแนวทางและดาเนินการในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สาหรับผู้ทาการศึกษา SEA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และคณะทางานจัดทาแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางชุลีพร บุณยมาลิก) ได้สรุปผลการดาเนินงานของคณะทางานพัฒนาการจัดทา SEA
และคณะทางานจัดทาแนวทาง SEA มีประเด็นสาคัญ สรุปได้ดังนี้
๑. การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา คณะทางานพัฒนาการจัดทา SEA โดย สศช. และ สผ. ได้หารือร่วมกับศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ในเรื่องวิธีการและหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษา สามารถเป็นหน่วยงานในการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้าน SEA ได้ โดย SEA จะเป็นสาขาย่อย อยู่ใน
สาขาสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ปรึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้น
ทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑.๑ ประเภทของทีป่ รึกษาของกระทรวงการคลัง แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
๑.๑.๑ ที่ปรึกษาอิสระ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ที่ปรึกษาอิสระระดับ ๑ (มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕
ปี และทาโครงการไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ) ที่ปรึกษาอิสระระดับ ๒ (มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และทา
โครงการไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ) และที่ปรึกษาอิสระระดับ ๓ (มีประสบการณ์น้อยกว่า ๓ ปี และทาโครงการ
น้อยกว่า ๓ โครงการ)
๑.๑.๒ ที่ปรึกษานิติบุคคล มี ๓ ระดับ ได้แก่ ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ ๑ (ทาโครงการไม่น้อยกว่า
๕ โครงการ และมีที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า ๕ คน ที่เป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ ๒ (ทา
โครงการไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ และมีที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า ๒ คน ที่เป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี) และที่
ปรึกษานิติบุคคลระดับ ๓ (ทาโครงการน้อยกว่า ๓ โครงการ และมีที่ปรึกษาน้อยกว่า ๒ คน ที่เป็นที่ปรึกษา
น้อยกว่า ๓ ปี)
๑.๒ สาหรับที่ปรึกษาที่ ต้องการจะขึ้นทะเบียนในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาจากจานวน ๒๐
สาขาที่กาหนดไว้ เช่น สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว เป็นต้น ที่
ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๒.๑ ที่ปรึกษาอิสระจะต้องมีประสบการณ์โครงการในสาขานั้น ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ
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๑.๒.๒ ที่ปรึกษานิติบุคคลจะต้องมีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ
และมีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่า ๑ คน
๒. การจั ด ทา (ร่ า ง) ระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่า ด้วยการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
พ.ศ. ... คณะทางานพัฒนาการจัดทา SEA ได้ปรับปรุงร่างระเบียบดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามมติ
คณะอนุกรรมการ SEA ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยเฉพาะเรื่องกลไกในการพัฒนา
ระบบ SEA ในระยะต่อไป การรับฟังความคิดเห็นและการติดตามประเมินผล ซึ่งร่างระเบียบฯ ประกอบด้วย ๔
หมวด ได้แก่ หมวด ๑ การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หมวด ๒ การ
จัดทาการประเมินสิ่ งแวดล้ อมระดับยุ ทธศาสตร์ หมวด ๓ การพิจารณาและกากับการจัดทาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และหมวด ๔ การติดตามประเมินผลการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์
๓. การจัดทา SEA ในกระบวนการจัดทาแผน/แผนงานนาร่อง (SEA Pilot Project) ตามมติ
คณะอนุกรรมการ SEA ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการหารือกับ
คณะทางานพัฒนาการจัดทา SEA ในการจัดทาโครงการนาร่อง SEA สศช. จึงได้หารือร่วมกับ สานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) ในการจัดทาโครงการ SEA นาร่อง เนื่องจาก สทนช. มีความสนใจและมีความ
พร้อมด้านบุคลากร โดย สทนช. เห็นควรจัดทาโครงการ SEA นาร่องในพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง เนื่องจากมีความ
เหมาะสมในเชิงขนาดพื้นที่และมีประเด็นด้านการพัฒนาแผน/แผนงานในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา โดยคาดว่า
โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะ
ดาเนินการในกรอบวงเงินประมาณ ๒๐ ล้านบาท โดย สทนช. จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างขอบเขต
การศึกษาและคณะกรรมการดูแลกากับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการในโครงการดังกล่าวต่อไปด้วย ซึ่งคณะทางาน
พัฒนาการจัดทา SEA เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้จัดทา
SEA สาหรับแผนบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรังดังกล่าว ทั้งนี้ สทนช. อยู่ระหว่างดาเนินการหารือร่วมกับ
สานักงบประมาณ ในการจัดสรรวงเงินงบประมาณของโครงการดังกล่าว
๔. การจัดทา (ร่าง) แนวทาง SEA โดยคณะทางานจัดทาแนวทาง SEA ได้จัดทา SEA Guideline โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทา SEA ของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ๕ บท ได้แก่ บทที่ ๑ ระบบ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ บทที่ ๒ กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ บทที่ ๓
การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการ SEA บทที่ ๔ การตรวจสอบคุณภาพ SEA และ
บทที่ ๕ เครื่องมือการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ทั้งนี้รายละเอียดของ SEA Guideline
จะนาเสนอในวาระเพื่อพิจารณา ๔.๒ ต่อไป
๕. การสร้ า งความรู้ค วามเข้าใจด้ าน SEA คณะทางานจัดทาแนวทาง SEA พิจารณาเห็ นว่า มีความ
จาเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่อง SEA ให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแนว
ทางการสร้างความรู้ความเข้าใจออกเป็น ๒ ระดับตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ๑) การจัดฝึกอบรมทางวิชาการ
ด้าน SEA แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ SEA ของหน่วยงาน
ต่างๆ และสถาบันการศึกษา ซึ่งควรดาเนินการ ภายหลังจากที่การจัดทาแนวทาง SEA แล้วเสร็จ และ ๒) การ
จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจั ด
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นไปแล้ว ๑ ครั้ง เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment: SEA) เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
กรุงเทพฯ
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มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ผลการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางชุลีพร บุณยมาลิ ก ) ได้สรุปผลการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
กรุงเทพฯ ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ให้กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง)
ข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ประเภทของแผน/แผนงานและ
พื้นที่ที่ควรทา SEA กระบวนการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทา SEA ตลอดจน องค์กรและกลไก รวมทั้ง
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน SEA และ (ร่าง) แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์
๒. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประมาณ ๑๒๐ คน ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม
สถาบั นการศึกษา และบริ ษัทที่ป รึกษาที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทา SEA คณะอนุกรรมการ SEA คณะทางาน
พัฒนาการจัดทา SEA และคณะทางานจัดทาแนวทาง SEA
๓. รูปแบบ ช่วงเช้า เป็นการนาเสนอ ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อน SEA โดยคณะทางานพัฒนาการจัดทา
SEA และคณะทางานจัดทาแนวทาง SEA และช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ๒ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ ข้อเสนอต่อการจัดทา SEA (กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ องค์กร กลไก รวมทั้งระเบียบที่
เกี่ยวข้อง) และ กลุ่มที่ ๒ แนวทาง (Guideline) SEA
๔. สรุปผลการระดมความคิดเห็นของกลุ่มย่อย ได้ดังนี้
๔.๑ ข้อเสนอต่อการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีประเด็นสาคัญ ได้แก่
๔.๑.๑ การจัดประเภท แผน/แผนงาน ที่ควรทา SEA - ควรเพิ่มเติมกิจกรรม/สาขาอื่นๆ เช่น
การเกษตร ควรเปลี่ยน แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและปิโตรเลียม เป็น แผนพัฒนาพลังงาน เนื่องจากคาว่า
พลังงานจะครอบคลุมทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า แก๊สธรรมชาติ ปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือนิวเคลียร์ สาหรับ
แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม รวมถึง เขตอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม หรือไม่ ควรกาหนดช่องทางที่ชัดเจน
ในการสื่อเรื่อง แผน/แผนงานที่ต้องทา SEA
๔.๑.๒ กระบวนการและหลักเกณฑ์ การจัดทา SEA - มีแนวทางอย่างไรกับแผนงานที่ทาตาม
กรอบของกฎหมายและมีการดาเนินงานอยู่แล้ว เช่น ผังเมือง EEC (ทั้งนี้ การนา SEA มาใช้จะไม่มีผลย้อนหลัง)
กระบวนการทา SEA ต้องเริ่มดาเนินการในช่วงใดของ PP ควรมีการกาหนดระยะเวลาการทา SEA และการ
บังคับให้ชัดเจน ไม่ควรนาเกณฑ์ประสบการณ์การทางาน มาใช้กับการจ้างที่ปรึกษาโครงการ SEA เนื่องจาก
SEA เป็นเรื่องใหม่และมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ SEA จากัด การสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความเป็นกลางและ
ความน่าเชื่อถือของรายงาน SEA เนื่องจากกาหนดให้หน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงานเป็นผู้ว่าจ้างที่ปรึกษาใน
การจัดทา SEA ซึ่งอาจจะเป็นเหมือนกรณีการจัดทา EIA สาหรับการติดตามตรวจสอบ เป็นการติดตามเรื่อง
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อะไร มีความถี่อย่างไร และหากหน่วยงานฯ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ จะมีวิธีดาเนินการ
อย่างไร
๔.๑.๓ องค์กร กลไก และระเบียบ - ควรเพิ่มกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม SEA เพื่อปิด
ช่องว่างระหว่างคณะกรรมการกากับ SEA กับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามรายงาน SEA
นอกจากนั้น การจัดทา SEA ควรเป็นแบบสมัครใจ ไม่ควรออกเป็นระเบียบฯ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ลงทุน
๔.๒ แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๔.๒.๑ คานิยามของ SEA ไม่ควรเน้นเรื่องศักยภาพการรองรับของพื้นที่ และควรเพิ่มเรื่องการมี
ส่วนร่วมด้วย ซึ่งสรุปคานิยามได้ดังนี้ “กระบวนการที่ใช้ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของนโยบาย แผน
และแผนงาน โดยใช้กรอบแนวคิดและการวิเคราะห์ ที่ บูรณาการมิติด้านเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเสนอทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อเป็ นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการกาหนดแผน แผนงาน หรือ
โครงการขนาดใหญ่ในรายสาขาหรือในเชิงพื้นที่ เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน”
๔.๒.๒ กระบวนการจัดทา SEA กับนโยบาย แผน แผนงาน (Policy, Plan, Program: PPP)
ควรให้ความสาคัญกับรูปแบบ SEA รูปแบบที่ (๒) ที่จัดทาคู่ขนาน (หรือทาก่อน) กับกระบวนการจัดทา PPP
ทั้งในกรณีทาคู่ขนานและเชื่อมโยงกับกระบวนการ PPP ทุกขั้นตอน และที่บูรณาการกับกระบวนการ PPP
อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่เหมาะสม ลดความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่
๔.๒.๓ การกาหนดขอบเขตการศึกษา เรื่อง การทบทวนเอกสารทุติยภูมิของแผนและแผนงาน
ควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ว่าต้องจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิกี่ครั้ง ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยหรือไม่
๔.๒.๔ การจัดทารายงาน SEA อาจพิจารณาเรียงลาดับใหม่ โดยนาเรื่อง การมีส่วนร่วมและการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการ SEA ขึ้นมาก่อนเรื่องการพัฒนาและการประเมินทางเลือก เพื่อให้เห็น
ความเชื่อมโยงว่ามีการนาความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการพัฒนาทางเลือกอย่างไรบ้าง
๔.๒.๕ การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการ SEA เป็นกระบวนการ
ที่มีความสาคัญมาก ต้องมีการจัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็นหลายครั้ง แนวทาง SEA ควรกาหนดจานวน
ครั้งในการรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ง่ายต่อการคานวณต้นทุน และเมื่อกระบวนการ SEA จบในแต่ละขั้นตอน
ควรเผยแพร่เอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆ เพื่อลดปัญหาการโต้แย้งในตอนท้ายของการทางาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ (นางชุลีพร บุณยมาลิก) ได้นาเสนอสาระสาคัญของ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการประเมิน
สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ค ณะท างานพั ฒ นาการจั ด ท าการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์
ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทามา โดยสรุปได้ดังนี้

-๘-

๑.๑ ข้อเสนอต่อการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
๑.๑.๑ หลักเกณฑ์/เหตุผลในการพิจารณากาหนดประเภทของแผน/แผนงาน และพื้นที่ที่ควร
ดาเนินการจัดทา SEA ได้แก่ (๑) ในระยะเริ่มแรก (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) การจัดทา SEA ควรดาเนินการใน
ระดับแผน/แผนงานก่อน (PP) ยังไม่ควรทาในระดับนโยบาย เนื่องจากเป็นระดับที่กว้าง และยากที่จะทาการ
ประเมินในรายละเอียด ซึ่งจากการศึกษาการจัดทา SEA ในต่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดทา SEA ใน
ระดับแผน/แผนงาน การจัดทา SEA ในระดับนโยบายมีน้อยมาก ยกเว้น การทา SEA สาหรับผังเมือง จะทาใน
ระดับผังนโยบาย คือ ผังประเทศและผังภาค โดยในระยะถัดไป หากหน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงาน/มีความ
พร้อมและประสงค์จะจัดทา SEA ในระดับนโยบายก็สามารถดาเนินการได้ (๒) ในระยะเริ่มแรก (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๔) ไม่ควรกาหนดประเภทของแผน/แผนงานที่ควรดาเนินการจัดทา SEA ไว้มากเกินไป โดยควรพิจารณา
กาหนดประเภทของแผน ตามข้อเสนอของ สปท. และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (๓) ควรพิจารณาจัดทา SEA หากการพัฒนาโครงการในรายสาขาและพื้นที่
ดังกล่าว เกิดปัญหาไม่สามารถดาเนินการได้ พบความขัดแย้งและการไม่ยอมรับของประชาชน แม้ว่าโครงการ
จะได้จัดทา EIA/EHIA และได้รับอนุมัติ/อนุญาตแล้ว (๔) ควรพิจารณาจัดทา SEA หากการพัฒนาโครงการ
ภายใต้แผน/แผนงานนั้น เกิดผลกระทบในวงกว้าง และ (๕) แผน/แผนงานที่ไม่ต้องจัดทา SEA ได้แก่ แผน/
แผนงานที่จัดทาเพื่อความมั่นคงของประเทศในด้านการทหารเพื่อการป้อ งกันประเทศ (Defense Security)
และแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๑.๒ ประเภทของแผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทา SEA แยกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) รายสาขา ได้แก่ แผนด้านคมนาคม แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและปิโตรเลียม (๒) เชิงพื้นที่ ได้แก่ ผังเมือง
ตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติกาหนด แผนบริหารจัดการลุ่มน้าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล
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 เห็นควรใช้ที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ที่มีคณะผู้ศึกษาที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีผลงานหรือ
ประสบการณ์ด้าน SEA และสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผน/แผนงานนั้นๆ โดยให้หน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงาน
กาหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาไว้ในการกาหนดขอบเขตของงาน (TOR)
๓) หน่วยงานรับผิดชอบจัดทาและพิจารณา SEA ได้แก่
(๑) การจัดทารายงาน SEA - หน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงาน
(๒) การพิจารณาและกากับ SEA – ให้หน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกากับการจัดทารายงาน SEA สาหรับแต่ละแผน/แผนงาน (ตั้งแต่กระบวนการ
จัดทาขอบเขตของงานTOR) หรือบูรณาการเข้าไปในคณะกรรมการที่มีหน้าที่กากับการจัดทาแผน/แผนงาน
ก่อนเสนอขอความเห็นชอบหรืออนุมัติแผน/แผนงาน โดยมีองค์ประกอบจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกระบวนการจัดทา SEA เป็นต้น

-๙-

เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและกากับการจัดทา SEA ของแผน/แผนงาน หรือ SEA เชิงพื้นที่ให้มีคุณภาพและ
เป็นที่ยอมรับ
(๓) เมื่อหน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงาน ได้จัดทา SEA ของแผน/แผนงานแล้ว
เสร็จ ให้นาเสนอคณะกรรมการระดับนโยบายและคณะรัฐมนตรี ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๓ กรณี คือ กรณีที่ ๑ SEA
เพื่ อ ประกอบการจั ด ท า PP ซึ่ ง มี ค ณะกรรมการระดั บ นโยบายรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงอยู่ แ ล้ ว ให้ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผน
หรือแผนงาน แล้วจึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา กรณีที่ ๒ SEA เชิงพื้นที่ ซึ่งมีคณะกรรมการระดับนโยบาย
เชิงพื้นที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการระดับนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหรืออนุมัติแผนหรือแผนงานแล้วจึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และกรณีที่ ๓ SEA เชิงพื้นที่หรือ
รายสาขา ซึ่งไม่มีคณะกรรมการระดับนโยบายรายสาขาหรือเชิงพื้นที่รับผิดชอบโดยตรง ให้เสนอต่อ กพย.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
(๔) การติดตามประเมินผล SEA – หน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงาน จัดตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามแผน/แผนงานและ SEA รวมทั้งตั้งงบประมาณและจัด
บุคลากรเพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการระดับนโยบายที่รับผิดชอบ
แผน/แผนงาน นั้นทราบ รวมทั้งรายงานให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ SEA ที่จัดตั้งโดย
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ทราบด้วย เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนาระบบ SEA ของ
ประเทศ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อไป
๔) องค์ก รและกลไกเชิ งสถาบัน รองรั บ การดาเนิ น งาน SEA มี ๖ ระดับ ดั ง นี้
(๑) คณะรัฐมนตรี หน้าที่กาหนดนโยบาย ทิศทางของ SEA และใช้ SEA เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ
วางแผนพัฒนาประเทศไทย (๒) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ SEA ภายใต้ กพย. ทาหน้าที่
พัฒนาและปรับปรุงระบบ SEA ของประเทศ รวมทั้งให้ความเห็น ข้อแนะนา คาปรึกษา ต่อการจัดทา SEA
ของหน่วยงานรัฐ (๓) คณะกรรมการระดับนโยบาย ในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ทาหน้าที่ กาหนดหรืออนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบต่อนโยบาย แผน แผนงาน หรือการพัฒนารายสาขา หรือเชิงพื้นที่ โดยนาเอา SEA มาใช้
เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่ ซึ่งกลไกในระดับนี้ เช่น คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่ งชาติ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น
(๔) หน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงาน ทาหน้าที่จัดทา SEA โดยดาเนินการเอง หรือจัดจ้างบริษัทที่ป รึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญ ที่ขึ้นทะเบียนของกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ/ขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการระดับนโยบาย รายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ตลอดจนติดตามและประเมินผล PP และ SEA
และรายงานความก้าวหน้าให้ กพย. (๕) คณะกรรมการกากับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจสาหรับแต่ละแผน/แผนงาน หรือบูรณาการเข้าไปในคณะกรรมการที่มีหน้าที่กากับการจัดทา
แผน/แผนงาน เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและข้อคิดเห็นในการจัดทา SEA ให้เป็นไปตามแนวทางที่ กพย.
กาหนด (๖) คณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบการดาเนิน งานตามแผนหรื อแผนงานที่จั ดการประเมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (PP + SEA) จัดตั้งโดยหน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงาน ทาหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตาม PP + SEA และรายงานผล เสนอต่อคณะกรรมการระดับ
นโยบายที่รับผิดชอบแผน/แผนงานนั้นทราบ พร้อมทั้งรายงานให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ
SEA ภายใต้ กพย. ทราบด้วย เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับพัฒนาระบบ SEA ต่อไป
๕) กลไกการบังคับใช้กฎหมาย ระยะแรก (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เห็นควรออกระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทา SEA เพื่อเป็นกลไกบังคับใช้กฎหมายสาหรับการขับเคลื่อนการประเมิน

-๑๐-

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานที่ต้องทา SEA เป็นหน่วยงานภาครัฐ จึงไม่
จาเป็นต้องออกเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป สาหรับระยะต่อไป กพย. พิจารณาความเหมาะสมที่
จะกาหนดเป็นกฎหมายเฉพาะ
๖) แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันและเพิ่มศักยภาพ 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
ประกอบด้วย คานิยาม และแบ่งรายละเอียดอีก ๔ หมวด ดังนี้ หมวด ๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ
พัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน (กพย.)
โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ หมวด ๒ การจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเภทของแผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทา SEA หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และการรับฟังความคิดเห็น หมวด ๓ การพิจารณาและกากับการจัดทา
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ การกากับรายงาน SEA โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ และการ
พิจารณารายงาน SEA โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย/กพย. และ หมวด ๔ การติดตามประเมินผลการ
จัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามแผน
หรือแผนงานและการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๒. ความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อ
(ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้
๒.๑ ประเภทของแผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทา SEA
๒.๑.๑ เห็นด้วยว่า ในระยะแรก ไม่ควรกาหนดแผน/แผนงานที่ควรทา SEA มากเกินไป เนื่องจาก
ปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA จากัด โดยควรเริ่มทาในระดับ PP ที่มีปัญหามากก่อน จากนั้นจึงค่อยขยายไป
ทาในระดับนโยบายในระยะต่อไป ทั้งนี้ ควรนาหลักเกณฑ์/เหตุผลในการพิจารณากาหนดประเภทของแผน/
แผนงาน และพื้นที่ที่ควรดาเนินการจัดทา SEA ไปใส่ไว้ในเชิงอรรถ (Footnote) เนื่องจากเป็นเหตุผลที่มี
มาจากการพิจารณากาหนดประเภทของแผน/แผนงาน ของคณะทางานฯ
๒.๑.๒ แผน/แผนงาน รายสาขา ควรเพิ่มขอบเขตของแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและปิโตรเลียม
ให้ครอบคลุมพลังงานทางเลือกอื่นๆ รวมทั้งทรัพยากรแร่ด้วย โดยเห็นควรให้ปรับแผน/แผนงาน รายสาขา
เป็น ๒) แผนพัฒนาพลังงาน และเพิ่ม ๓) แผนพัฒนาปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่
๒.๑.๓ แผน/แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ เนื่องจากในระยะเริ่มแรกจะกาหนดประเภท
แผน/แผนงานไว้ ๓ ประเภท ซึ่งอาจยังมีรายสาขาหรือพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและสิ่ งแวดล้ อมในวงกว้าง จึ งเห็ นควรปรับถ้อยคาในประเภทที่ ๓ จาก “แผน/แผนงาน หรื อ
โครงการขนาดใหญ่ตามความเห็นของคณะกรรมการระดับนโยบายของหน่วยงานรัฐ ” เป็น “แผน/แผนงาน
รายสาขา หรือเชิงพื้นที่ หรือโครงการขนาดใหญ่ตามความเห็นของคณะกรรมการระดับนโยบายของหน่วยงาน
รัฐ” เพื่อรองรับแผน/แผนงานอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระยะแรก

-๑๑-

๒.๒ กระบวนการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทา SEA
๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้ทาการศึกษา SEA
ที่บอกว่า ต้องมีประสบการณ์ในการทาโครงการ ควรเปลี่ยนเป็นที่มีประสบการณ์ในการ
แผน/แผนงาน เพื่อความเหมาะสม เนื่องจากจะมีการทา SEA ในระดับแผน/แผนงาน ไม่ใช่ระดับโครงการ
๒.๒.๒ การพิจารณาและกากับการจัดทา SEA
มีข้อสั งเกตว่า หากหน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงาน จะต้องนา PP+ SEA ที่ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับนโยบายรายสาขาหรือเชิงพื้นที่แล้ว เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ทุกกรณี อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการนาเรื่องเสนอ ครม. ซึ่งอาจจะเกิดความล่าช้าได้ จึงเห็นควรปรับถ้อยคา
ทีร่ ะบุว่า “เมื่อหน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงาน ได้จัดทารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แล้ว
เสร็จ ให้นาเสนอคณะกรรมการระดับนโยบายและคณะรัฐมนตรี โดยแบ่งออกเป็น ๓ กรณี ... แล้วจึงเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา…” เป็น “แล้วจึงเสนอให้คณะรัฐมนตรี ทราบหรือพิจารณา (แล้วแต่กรณี)” (ในทั้ง ๓
กรณี)
๒.๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ในการกาหนดให้หน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงาน เป็น ทั้งผู้ดาเนินการจัดทารายงาน SEA
และเป็นผู้กากับและอนุมัติ PP ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตาม PP และ SEA
ตลอดทั้งกระบวนการเองนั้น อาจมีความไม่โปร่งใสและสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับสาธารณชนได้ ดังนั้น
จึงเสนอให้พิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการติดตามประเมินผล โดยควระบุให้ชัดเจนว่า การติดตามประเมินผล
แบ่งได้เป็น ๒ ระดับ คือ
๑) การติดตามประเมินผล PP ซึ่งควรดาเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงาน
โดยระบุให้มีการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญหรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของ
ทุกภาคส่วน มาทาหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบด้วย
๒) การติดตามประเมินผล SEA ซึ่งควรให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนา
ระบบ SEA ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นผู้ทาการประเมิน
๒.๒.๔ แหล่งข้อมูล
เสนอให้กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการรวบรวมและจัดทารายการแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิเพื่อการจัดทา SEA ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล SEA อย่างเป็นรูปธรรม และ
ต่อเนื่อง
๒.๓ องค์กรและกลไก รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน SEA
๒.๓.๑ ให้ปรับรายละเอียดของกลไกเชิงสถาบันรองรับการดาเนินงาน SEA และ ร่างระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทา SEA ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงในกระบวนการ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการจัดทา SEA ข้างต้นไปพร้อมกันด้วย

-๑๒-

๒.๓.๒ กลไกการบังคับใช้กฎหมาย
เห็นด้วยกับการออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดทา SEA ในระยะแรกนี้
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและนา SEA ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้
ควรมีการแบ่งช่วงการดาเนินงานผลักดันการบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ ออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้
๑) ช่วงก่อนออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เสนอให้ออกประกาศคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เพื่อกาหนดประเภทแผน/แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ ที่จะต้องจัดทา
SEA ไปพลางก่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาจากแผน/แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง เนื่องจากการออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีต้องใช้ระยะเวลา
ดาเนินการพอสมควร
๒) ช่วงที่บังคับใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ควรกาหนดกรอบระยะเวลาที่มีผล
บังคับใช้ให้ชัดเจน โดยมีการติดตามประเมินผลหลังการออกระเบียบปฏิบัติ และนาไปสู่การพัฒนาการจัดทา
กฎหมายเฉพาะต่อไป
๓) ช่วงระยะหลั งออกระเบีย บส านัก นายกรั ฐ มนตรี ควรก าหนดกรอบระยะเวลา
การออกกฎหมายเป็นการเฉพาะสาหรับ SEA ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ในเบื้องต้น เสนอให้กาหนดกรอบระยะเวลา
การออกกฎหมายเฉพาะ SEA ภายใน ๕ ปี(นับจากที่มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว)
๒.๓.๓ (ร่าง) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
พ.ศ. ... ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้
๑) หมวด ๑ การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(๑) องค์ป ระกอบของคณะอนุก รรมการ SEA ในส่ ว นของผู้ ท รงคุณ วุฒิ ห รื อ
ผู้เชี่ยวชาญ เห็นควรให้กาหนดคุณสมบัติหรือสาขาความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในด้านใดบ้าง ให้ชัดเจน
(๒) ให้เพิ่มอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ SEA ในเรื่องการติดตามตรวจสอบ
การดาเนินงานด้าน SEA และการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อช่วยสนับสนุนงานด้าน SEA
(๓) ให้ปรับอานาจหน้าที่ในข้อ (๓) จากที่ระบุว่า “กาหนดประเภทของแผนหรือ
แผนงาน...” เป็น “เสนอแนะประเภทของแผนหรือแผนงาน...”
๒) หมวด ๔ การติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด ท าการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ
ยุทธศาสตร์ ควรระบุให้ชัดเจนว่า การติดตามประเมินผล แบ่งได้เป็น ๒ ระดับ คือ การติดตามประเมินผล PP
และการติดตามประเมินผล SEA
๓) ควรกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนาระบบและขับเคลื่อน SEA ให้มีความ
ชัดเจน
๓. มติที่ประชุม
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุง (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยหารือร่วมกับคณะทางาน
พัฒนาการจัดทาการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พิจารณาอีกครั้ง

-๑๓-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ (ร่าง) แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๑. คณะทางานจัดทาแนวทาง SEA (รศ.วันเพ็ญ วิโ รจนกูฎ ) ได้นาเสนอสาระส าคัญของ (ร่าง) แนวทาง
(Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
๑.๑ บทที่ ๑ ระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล
สาระสาคัญของ SEA ได้แก่ พัฒนาการของ SEA นิยามของ SEA ความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA การ
จัดทา SEA และกระบวนการนโยบาย/แผน/แผนงาน ประโยชน์ของ SEA ข้อจากัดของ SEA และ SEA ใน
ประเทศไทย ได้แก่ การพัฒนาระบบ SEA ในประเทศไทย ข้อเสนอระบบ SEA ของประเทศไทย
๑.๒ บทที่ ๒ กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การกลั่นกรอง
(Screening) ได้แก่ การดาเนินการตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ และการดาเนินการเป็นรายกรณี ๒)
การกาหนดขอบเขตของการศึกษา (Scoping) ได้แก่ การทบทวนรายละเอียดของแผนและแผนงานที่จะ
ประเมิน การทบทวนเอกสารทุติยภูมิของแผนและแผนงาน การจาแนกประเด็นหลักด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การกาหนดดัชนีชี้วัด วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย และวิเคราะห์และกาหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ๓) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative Development and Assessment)
ประกอบด้วย การพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) และ การประเมินทางเลือก (Alternative
assessment) ๔) การบรรเทาผลกระทบ การติดตาม และการตรวจสอบ (Mitigation, Monitoring and
Follow-up Measures) ๕) การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการ SEA และ ๕) การ
จัดทารายงาน SEA
๑.๓ บทที่ ๓ การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการ SEA ประกอบด้วย
ความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA และ EIA การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียใน
กระบวนการ SEA ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินสถานภาพผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และการกาหนดแนวทาง/รูปแบบการมีส่วนร่วมสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ การมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ SEA
๑.๔ บทที่ ๔ การตรวจสอบคุณภาพ SEA ประกอบด้วย การกาหนดวัตถุประสงค์และบริบท การ
ทบทวนการกาหนดขอบเขต การทบทวนรายงาน SEA ได้แก่ การทบทวนการจัดการ การทบทวนทางเทคนิค
การทบทวนผล ได้แก่ การตัดสินใจ การทบทวนกระบวนการ SEA และการตรวจสอบและการประเมินการ
ดาเนินการ SEA
๑.๕ บทที่ ๕ เครื่องมือการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) เทคนิค
เชิงคุณภาพและการมีส่วนร่วม ได้แก่ รายการตรวจสอบ เมตริกซ์ การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ การมีส่วนร่วม
สาธารณะ การประเมินคุณภาพชีวิต แผนภาพสาเหตุผลกระทบ ๒) แผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ได้แก่
การซ้อนทับแผนที่ การวิเคราะห์การแบ่งสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบภูมิสารสนเทศ ๓) การคาดการณ์
ผลกระทบ ได้แก่ การวิเคราะห์โครงข่าย การสร้างแบบจาลอง การวิเคราะห์สถานการณ์/ การวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว ๔) การประเมินผลกระทบ ได้แก่ การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ การวิเคราะห์หลาย
หลักเกณฑ์ การวิเคราะห์วงจรชีวิต การวิเคราะห์ความเปราะบาง รอยเท้าทางนิเวศ การประเมินความเสี่ยง
การวิเคราะห์แนวโน้ม และ ๕) การวางแผนที่เหมาะสม ได้แก่ การประเมินความสอดคล้อง

-๑๔-

๒. ความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อ
(ร่าง) แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้
๒.๑ ประธานคณะทางานจัดทาแนวทาง SEA (รศ.สุทิน อยู่สุข) ชี้แจงว่า แนวทาง SEA ฉบับที่จัดทาขึ้น
นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง หรือ Guideline สาหรับผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA และผู้กากับ
การจัดทา SEA ให้เข้าใจถึงแนวทาง SEA ในระยะแรก สาหรับในระยะต่อไป จะมีการจัดทาโครงการอบรม
หลักสูตร SEA (Capacity Building) ซึ่งจะต้องมีการจัดทา คู่มือ SEA ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ SEA มากกว่านี้
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ SEA เสนอว่า ควรเพิ่มรายละเอียดเรื่องวัตถุประสงค์ของการจัดทาแนวทาง SEA นี้
ตลอดจนระบุให้ชัดเจนว่า แนวทางนี้ เป็นเพียงกรอบในการดาเนินงาน ส่วนความเหมาะสมในพื้นที่ แผนงาน
หรือนโยบายในแต่ละเรื่องย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ/นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล ซึ่งหาได้ในแต่ละ
ประเภทหรือช่วงเวลา โดยไม่จาเป็นต้องเหมือนกันในทุกกรณี
๒.๒ ควรปรับปรุงคานิยามของ SEA ให้ชัดเจนมากขึ้น โดยชี้ให้เห็นว่า การจัดทา SEA จะได้มาซึ่ง
ข้อเสนอทางเลือกที่เหมาะสม ที่จะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกาหนด ทั้ง นโยบาย แผน และ
แผนงาน และเพิ่มหมายเหตุว่า ในระยะแรก จะจัดทา SEA เฉพาะแผนและแผนงานเท่านั้น ซึ่งสามารถเขียน
เป็นคานิยามใหม่ได้ว่า “SEA เป็นกระบวนการที่ใช้ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของ นโยบาย แผนและ
แผนงาน โดยใช้กรอบแนวคิดและการวิเคราะห์ที่บูรณาการมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อ ม เพื่อเสนอ
ทางเลื อกที่เหมาะสม ในการเป็ นข้อมูล ประกอบการตัดสิ นใจในการกาหนดนโยบาย แผน แผนงาน หรือ
โครงการขนาดใหญ่ในรายสาขาหรือในเชิงพื้นที่ เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน”
๒.๓ ควรเพิ่มเติมกรณีศึกษาของการจัดทา SEA ในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างในแนวทางการ
จัดทา SEA สาหรับตัวอย่างของตัวชี้วัดเฉพาะ ที่ได้จากการทบทวนกรณีศึกษาของต่างประเทศ ในตารางที่
๒-๑ (หน้า ๒๐) นั้น ควรพิจารณาย้ายไปเป็นภาคผนวก เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า ตัวชี้วัดในแต่
ละมิติยังไม่ชัดเจน และการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดในแต่ละประเภทของนโยบาย แผน/แผนงาน ยังไม่ครบถ้วน เช่น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น พร้อมทั้งควรเขียนขยายความให้ชัดเจนว่า เป็นเพียงตัวอย่างที่ได้
รวบรวมมาจากการศึกษา SEA ของต่างประเทศหลายๆ งาน สาหรับการคัดเลือกตัวชี้วัดมาใช้นั้ น จาเป็นต้อง
พิจารณาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
๓. มติที่ประชุม
มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุ การปรั บ ปรุ ง (ร่าง) แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่ งแวดล้ อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้ อมระดับยุทธศาสตร์ โดยหารือ
ร่วมกับคณะทางานจัดทาแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พิจารณาอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนของ SEA ต่อคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑. ประธานคณะอนุ ก รรมการ SEA (นายปี ติ พ งศ์ พึ่ ง บุ ญ ณ อยุ ธ ยา) เสนอให้ มี ก ารน าเสนอประเด็ น
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตต่อการขับเคลื่อน SEA เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน พิจารณา โดยสรุปได้
ดังนี้

-๑๕-

๑.๑ การกาหนดประเภทของแผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทา SEA ในระยะแรก ควรให้ความสาคัญ
เฉพาะแผน/แผนงานที่จาเป็นก่อน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของเวลาและต้องสามารถปฏิบัติได้จริง
และจะเกิดประโยชน์ถ้าหน่วยงานนาไปใช้
๑.๒ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมและการทาความเข้าใจกับสาธารณชนเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมาก
จาเป็นต้องทาให้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นของกระบวนการจัดทา SEA หรือเริ่มตั้งแต่การกาหนดขอบเขตการศึกษา SEA
๑.๓ คุณ สมบัติ ที่สาคัญของผู้ทาการศึกษาและการประเมินผล SEA โดยองค์ประกอบของผู้ ที่
ทาการศึกษาและประเมิน SEA นอกเหนือจากที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้าน SEA และสาขาที่
เกี่ยวข้องแล้ว ต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่จาเป็นมาก
๑.๔ กลไกการบังคับใช้กฎหมาย ในระยะแรก ควรออกเป็น ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
จัดทา SEA ไปก่อน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน SEA สู่การปฏิบัติ และในระยะต่อไป ควรเริ่มมีการศึกษาเพื่อ
จัดทากฎหมายเฉพาะ ทั้งนี้ไม่ควรช้ากว่า ๕ ปี
๑.๕ กลไกที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อบริหารและขับเคลื่อน SEA จาเป็นต้องมีเวลาในการทางาน เพื่อพิจารณา
ประเด็นสาคัญในการขับเคลื่อนในช่วงเริ่มต้น เนื่องจากมีปัญหาสาคัญหลายประการที่ต้องพิจารณา อาทิ การ
พัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะข้อมูลที่จับต้องไม่ได้ (Intangible
Asset) ระบบการติดตามตรวจสอบให้มีการนา SEA ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เป็นต้น ทั้งนี้ ควรกาหนด
หน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนาระบบและขับเคลื่อน SEA ให้มีความชัดเจน เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนงาน
และการติดตามประเมินผลด้าน SEA ให้เป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
๒. มติที่ประชุม
รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ผนวกข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนของ SEA ของคณะอนุกรรมการการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ใน (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณาต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.

(นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ (สศช.)
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
ผู้จดบันทึกรายงาน

(นางชุลีพร บุณยมาลิก)
รักษาการที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน (สศช.)
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
ผู้ตรวจบันทึกรายงาน

