
การจัดประชุมกลุ่มย่อย
ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ครั้งที่ 4

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมราชา 1 อาคาร 2 ชั้น 11
โรงแรมปริ้นท์พาเลซ กรุงเทพมหานครฯ
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วัตถุประสงค์ของโครงการ

2

เพื่อรวบรวมผลการศึกษา SEA จากแหล่งต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นกรณี
ตัวอย่างและประสบการณ์เรียนรู้กระบวนการและแนวทางปฏิบัติของ SEA และจัดท า
แหล่งข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ SEA ทั้งมิติด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศใหม้ีความเหมาะสม



กิจกรรมของโครงการ

3

การสัมมนาระดมความคิดเห็น 
เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ (SEA) จ านวน 2 ครั้ง

การฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ
จ านวน 6 ครั้ง

1

2

3

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 ครั้ง



การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4

1 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดท า
หลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

หลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร์ (SEA) 

2 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดท า
หลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ท่ีปรับปรุงแล้ว

3 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม
พ.ศ. 2562

เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้ อ เ สนอ ก า รจั ด ท า  SEA (ร วม ร่ า ง ร ะ เบี ยบส า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ...) และร่างแนวทาง (Guideline) การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

แน วทา ง กา รจั ด ท า  SEA (ร วม ร่ า ง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. ...) และร่างแนวทาง (Guideline)
ก า ร ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร์ ท่ีปรับปรุงแล้ว

4 วันอังคารที่ 3 กันยายน
พ.ศ. 2562

เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้ อ เ สนอ ก า รจั ด ท า  SEA (ร วม ร่ า ง ร ะ เบี ยบส า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ...) และร่างแนวทาง (Guideline) การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ท่ีปรับปรุง

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์วันด าเนินการจัดกิจกรรม
ครั้งที่



จัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
(กรุงเทพฯ) 

วันที่ 24-26, 30-31
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

(ขอนแก่น) 
วันที่ 5-9 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562

ภาคใต้ 
(สงขลา) 

วันที่ 19-23
สิงหาคม

พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ :

▪ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของแนว
ทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) ที่ถูกต้อง

▪ เพื่อทดลอง พัฒนาทักษะและความสามารถในการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม :

ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน/ครั้ง จ านวน 150 คน/ครั้งโดยแบ่ง
จ านวนการจัดฝึกอบรมออกตามภูมิภาคต่างๆ ทั้งหมด 5 ภูมิภาค 
ประกอบด้วย

ภาคกลาง 
(พระนครศรีอยุธยา) 
วันที่ 8-12 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562

1
2

3
4

ภาคเหนือ 
(เชียงใหม่) 
วันที่ 16-20
กันยายน

พ.ศ. 2562

5

5

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
(กรุงเทพฯ) 

วันที่ 3-4, 7-9
ตุลาคม

พ.ศ. 2562
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การสัมมนาระดมความคิดเหน็ เรื่อง การขับเคลือ่นการประเมินสิง่แวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

ครั้งที่ 2 : ช่วงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

1

2

ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์…
❖ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA และเผยแพร่ความส าคัญของ SEA ให้กับประชาชนทั่วไปและ

ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องรับทราบ  
❖ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม...
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วัตถุประสงค์การประชุมในวันนี้
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“เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ
การปรับปรุงข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กันยายน 2562)”



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด

ร่าง
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(กพย., 2561)
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โดย ดร.วิเทศ ศรีเนตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์



ร่างแนวทาง SEA (กพย., 2561)
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ระบบ SEA

    

กระบวนการ
SEA การมีส่วนร่วมฯ การตรวจสอบ

คุณภาพ SEA
เครื่องมือ

การจัดท า SEA

1. หลักการและเหตุผล
2. สาระส าคัญของ SEA
•พัฒนาการของ SEA
•นิยาม
•ความแตกต่าง
SEA & EIA
•การจัดท า SEA และ
กระบวนการ  PPP
•ประโยชน์
•ข้อจ ากัด

3. SEA ในประเทศไทย
•การพัฒนาระบบ 
SEA ในประเทศไทย 
•ข้อเสนอระบบ SEA 
ของประเทศไทย

1. การกลั่นกรอง
2. การก าหนดขอบเขต

การศึกษา
3. การพัฒนาและ

ประเมินทางเลือก
4. การบรรเทา

ผลกระทบ
การติดตาม และ
ตรวจสอบ

5. การมีส่วนร่วมฯ
6. การจัดท ารายงาน

1. ความแตกต่าง
ระหว่างการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการ 
SEA และ EIA

2. การวิเคราะห์ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียใน
กระบวนการ SEA

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ SEA

5. ข้อควรค านึงอื่นๆ

1. การก าหนด
วัตถุประสงค์และ
บริบท

2. การทบทวนการ
ก าหนดขอบเขต

3. การทบทวนรายงาน
4. การทบทวนผล
5. การตรวจสอบและ

ประเมินการ
ด าเนินการ SEA

1. เทคนิคเชิงคุณภาพ
และการมีส่วนร่วม

2. แผนท่ีและ
การวิเคราะห์เชิง
พื้นที่

3. การคาดการณ์
ผลกระทบ

4. การประเมินผล
กระทบ

5. การวางแผนที่
เหมาะสม

โครงสร้าง - ร่างแนวทาง SEA (กพย., 2561)
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ข้อเสนอเบื้องต้นแนวทางการปรับปรุงร่างแนวทาง SEA (กพย., 2561)

❖การปรับปรุงโครงสร้าง
▪ ก าหนดวัตถุประสงค์ ให้ชัดเจนว่าผู้ใช้จะได้รับอะไร 
▪ เน้นความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
▪ เพิ่มเติมและปรับปรุง นิยามค าส าคัญ ให้เข้าใจตรงกัน ในส่วนแรก 
▪ ปรับโครงสร้างของเอกสาร แยกเนื้อหาหลักออกจากเนื้อหาสนับสนุน
▪ ท าให้สั้น กระชับ ไม่ให้มีความลักหลั่น ซ้ า และเกินความจ าเป็น 
▪ อ่านได้ง่าย เข้าใจได้ในทุกระดับของผู้ใช้
▪ เน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ไม่ยากและซับซ้อน
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ข้อเสนอเบื้องต้นแนวทางการปรับปรุงร่างแนวทาง SEA (กพย., 2561) (ต่อ)

❖การปรับปรุงเนื้อหา

▪ รักษาเนื้อหาที่ดีอยู่แล้ว ไม่เอาออก แต่แก้ไขเนื้อหาที่ไม่ชัดเจน 

▪ วางกรอบเนื้อหา ให้กระชับ และมีความต่อเนื่องของกระบวนการ

▪ ปรับปรุงสไตล์เนื้อหา บางส่วนที่เป็นต าราวิชาการ ให้เป็นแนวทางปฎิบัติ

▪ ปรับปรุงเนื้อหาขั้นตอนกระบวนการให้เหมาะสมกับบริบทของไทย

▪ เนื้อหาหลัก เน้นกระบวนการและขั้นตอน เป็นแก่น เป็นบท

▪ เนื้อหาสนับสนุน เน้นวิธีการ เทคนิค เป็นกิ่งก้านใบ เป็นภาคผนวก

▪ ตัดเนื้อหาบางส่วนที่เข้าใจยากและท าให้เกิดความสับสน

▪ เพิ่มเนื้อหาที่ยังไม่ครบถ้วน  เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

▪ สร้างทางเลือกของเนื้อหา ให้เกิดความยืดหยุ่นในการน าไปใช้ 

▪ พิจารณาเนื้อหา ให้สอดคล้องกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 
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ข้อเสนอเบื้องต้นแนวทางการปรับปรุงร่างแนวทาง SEA (กพย., 2561) (ต่อ)

❖ประเด็นส าคัญที่จะปรับปรุงก่อน 
▪ บทน า เพิ่มวัตถุประสงค์ของแนวทางปฏิบัติ ว่าเพ่ือสนับสนุนการบรรลุความยั่งยืน
▪ น าข้อเสนอจากบทเรียนที่ได้รับจากการฝึกอบรม และโครงการศึกษาน าร่อง มา

พิจารณา เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง ตัดออก และเพิ่มเติม 
▪ วิเคราะห์เนื้อหาในส่วนแกนหลักก่อน โดยเฉพาะขั้นตอนของกระบวนการ SEA ว่า

ควรปรับอย่างไร โดย พิจารณา 
• เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
• สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี และยอมรับในต่างประเทศ
• ก าหนดเนื้อหาหลัก ที่ต้องคงไว้ ต้องปรับปรุง ต้องตัดออก และต้องเพิ่มเติม

▪ แยกเนื้อหาในส่วนสนับสนุนออก และลดทอนความจ าเป็นและเหมาะสม ไปไว้ใน
หัวข้อหรือส่วนใหม่ 



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด

ร่าง
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(กันยายน 2562) (Revision of SEA Guideline)
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โดย ดร.วิเทศ ศรีเนตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
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บทน า
  

ความเข้าใจพื้นฐาน ขั้นตอนและกระบวนการ
ด าเนินงาน

การทบทวนและกลไก
การบริหารจัดการ

1.1 ความหมายของ SEA
1.2 พัฒนาการของระบบ 
SEA ของประเทศไทย
1.3 วัตถุประสงค์
1.4 กลุ่มเป้าหมาย
1.5 โครงสร้างของแนวทางฯ

2.1 ขอบเขตและระดับ
การใช้
2.2 หลักการที่ดี
2.3 ประโยชน์ท่ีได้รับ
2.4 ความสัมพันธ์กับแผน
หรือแผนงาน

3.1 การกลั่นกรอง
3.2 การก าหนดขอบเขต
3.3 การพัฒนาและการ
ประเมินทางเลือก
3.4 การก าหนดมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืน
3.5 การจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์และรายงานภาค
ประชาชน
3.6 การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการควบคุม
คุณภาพ
3.7 การมีส่วนร่วม

4.1 การทบทวนรายงาน
เบื้องต้น
4.2 องค์กรและกลไก 
รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อน SEA ของ
ประเทศไทย

โครงสร้าง - ร่างแนวทาง SEA (กันยายน 2562)




บทที่ 1 บทน า
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1.1 ความหมายของ SEA
1.2 พัฒนาการของระบบ SEA ของประเทศไทย
1.3 วัตถุประสงค์
1.4 กลุ่มเป้าหมาย
1.5 โครงสร้างของแนวทางฯ



1.1 ความหมายของ SEA 

17

1
กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์และมีส่วนร่วมซึ่งมุ่งการบูรณาการประเด็น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กับการวางแผนและการตัดสินใจ
เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมน าไปสู่ความยั่งยืน
(An analytical and participatory process that aims to integrate 
economical, environmental and social considerations into 
strategic planning and decision-making to enhance its 
sustainability)

มีการให้นิยามที่แตกต่างกันไปตามบริบทและ
สถานภาพการน าไปใช้

ค านิยามของ SEA ในแนวทางนี้



25612550 2555 25602557-58

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

ผลักดันให้เกิดระบบ 
SEA ตั้งแต่ขั้นตอน
ของการก าหนด
นโยบาย แผน และ
การพัฒนาระดับ
พื้นที่อย่างสอดคล้อง
กับศักยภาพใน
การรองรับและการ
บริหารจัดการมลพิษ
ของพื้นที่

การปรับปรุง
กระบวนการ SEA

การขับเคลื่อน SEA 
โดยสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ (สปท.)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)

•ผลักดัน SEA มาใช้
เป็นเครื่องมือ
น าเสนอทางเลือก
ในการตัดสินใจ
ระดับ PPP ที่
เหมาะสมกับ
ศักยภาพของลุ่มน้ า

•ผลักดันการน า
แนวทาง SEA 
มีผลบังคับใช้ทาง
กฎหมายเพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติ

แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ 
SEA ภายใต้ กพย.

แผนการปฎิรูปประเทศ
ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

• ท าแนวทางการ
พัฒนาระบบ SEA

• เพิ่มขีดความสามารถ
เกี่ยวกับ SEA

• จัดท า SEA ใน
ยุทธศาสตร์ 
(สาขาและพื้นที่)

• จัดตั้งกลไกเชิง
สถาบัน เพื่อพัฒนา
ระบบ SEA

ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561-2580

พัฒนาและยกระดับ 
SEA เพื่อเป็นกลไก
ในการป้องกัน
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม 
ในพื้นที่ส าคัญ
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1.2 พัฒนาการของระบบ SEA ของประเทศไทย

ปัจจุบัน สศช. ก าหนดแผนงานในการปรับปรุงให้ทันสมัย 
มีความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 

และการพัฒนา SEA ของสากล

แนวทางการประเมิน SEA ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562) 



1.3 วัตถุประสงค์ของร่างแนวทาง SEA (กันยายน 2562)
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สร้างความเข้าใจ แนวคิด และวัตถุประสงค์ ของกระบวนการ SEA ให้ตรงกันและ
สอดคล้องกับแนวทางที่ยอมรับในระดับสากล

ส่งเสริมการน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าแผน แผนงานให้มีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น บูรณาการประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานภาครัฐและองค์การต่างๆ ใน
การจัดท าหรือปรับปรุงแผน แผนงานพัฒนาต่างๆ 

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการทบทวนกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อีกทั้งต่อหน่วยงานเอกชนที่ประสงค์จะพัฒนาการ
ประกอบกิจการไปสู่เป้าหมายการปรับปรุงสู่ความยั่งยืนด้วย



1.4 กลุ่มเป้าหมาย
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กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐ 
รับผิดชอบจัดท า 
SEA ส าหรับแผน 

แผนงานการพัฒนา

หน่วยงานภาครัฐ 
รับผิดชอบพิจารณา
ทบทวนและอนุมัติ

แผน แผนงาน

บริษัทท่ีปรึกษา

องค์การอิสระ และ
ภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา
และวิจัย และ
ตัวแทนภาค
ประชาชน



บทที่ 2
ความเข้าใจพื้นฐาน
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2.1 ขอบเขตและระดับการใช้
2.2 หลักการที่ดี
2.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.4 ความสัมพันธ์กับแผนหรือแผนงาน



2.1 ขอบเขตและระดับการใช้
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SEA EIA

▪ น ามาประยุกต์ใช้ก่อนขั้นตอนการตัดสินใจ
▪ กระบวนการหลายขั้นตอนที่สามารถยืดหยุ่น/

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับขั้นตอนการวางแผนได้  
▪ กระบวนการเชิงรุกส าหรับการพัฒนา 
▪ กระบวนการวิเคราะห์ในมุมกว้าง เช่น การ

เชื่อมโยงหลายภาคส่วน
▪ การพิจารณาทางเลือกที่หลากหลายและมีศักยภาพ
▪ มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสะสม (ราย

สาขา หรือ ระดับภูมิภาค)
▪ เน้นท่ีการบรรลุวัตถุประสงค์และการป้องกัน

สิ่งแวดล้อม
▪ มุ่งเน้น “การท าดีที่สุด”

▪ กระบวนการท่ีน ามาประยุกต์ใช้หลังการตัดสินใจ
▪ กระบวนการท่ีมีขั้นตอนที่ชัดเจน
▪ กระบวนการส าหรับโครงการที่มีความ

เฉพาะเจาะจง
▪ การวิเคราะหส์าเหตุและผลกระทบอย่างละเอียด

ของโครงการ
▪ การพิจารณาข้อจ ากัดของทางเลือก
▪ มักไม่มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสะสม

ในระดับโครงการ
▪ เน้นที่การลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
▪ มุ่งเน้น “ไม่ท าให้เกิดหรือเกิดอันตรายน้อยที่สุด”

2.1 ขอบเขตและระดับการใช้ (ต่อ)
ความแตกต่างระหว่าง SEA & EIA



2.2 หลักการ SEA ที่ดี
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1. มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
2. บูรณาการกับแผนหรือแผนงานพัฒนา
3. มีความยืดหยุ่น ทบทวนซ้ าเพื่อการปรับปรุงได้ และปรับให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์
4. วิเคราะห์ประโยชน์และความเสี่ยงของแผนหรือแผนงาน และมีทางเลือกเพื่อบรรลุการพัฒนา

อย่างยั่งยืน
5. ให้เหตุผลของทางเลือกที่ต้องการและการประเมินทางเลือกต่างๆ เปรียบเทียบกัน 
6. บ่งชี้โอกาสและข้อจ ากัดของทางเลือกที่ต้องการ
7. พิจารณาความเชื่อมโยงและยอมได้ยอมเสียของประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียส าคัญและการส่งเสริมการเปิดเผยต่อสาธารณะ
9. ประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิผลและเป็นกลาง
10. โปร่งใสตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการและมีการสื่อสารอย่างต่อเน่ือง
11. ใช้งบประมาณในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและตามความจ าเป็น
12. ทบทวน ติดตาม และตรวจสอบกระบวนการหลังจากแล้วเสร็จ และติดตามผลต่อแผนหรือ

แผนงาน
13. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการน ากระบวนการไปใช้



2.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
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ช่วยการบริหารและจัดการด้านการพัฒนาประเทศให้ดีและไม่หยุดชะงัก 

1

2

ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณในการพัฒนาประเทศ

• หลีกเลี่ยงผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากแผนหรือแผนงานที่ไม่
ยั่งยืน

• หลีกเลี่ยงการสูญเงินเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง
• เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในแผนหรือแผนงาน
• สนับสนุนให้มีการกลั่นกรองและคัดเลือกการพัฒนาโครงการซึ่งเสนอภายใต้แผนหรือ

แผนงาน

• ท าให้เกิดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น
• สามารถหาทางแก้ไขก่อนเกิดความขัดแย้ง ซึ่งอาจท าให้เกิดความล่าช้าการตัดสินใจ
• สามารถสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินงานตามแผนที่เหมาะสม
• สนับสนุนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน



2.4 ความสัมพันธ์กับแผนหรือแผนงาน
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ในทางปฏิบัติ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ “สามารถน ามาใช้เมื่อไรก็ได้ ในแต่ละรอบ
ของการวางแผนหรือแผนงาน” ทั้งที่ยังไม่มีแผนหรอืมีแผนอยู่ก่อนแล้ว

1. แผนหรือแผนงานในอนาคต
เป็นการบูรณาการเข้าไปในกระบวนการพัฒนา
แผนเลย หรือทีมงาน SEA เป็นส่วนหนึ่งของทีม
จัดท าแผนหรือแผนงาน (กรณีจัดท าแผนใหม่ 
จ าเป็นต้องก าหนดไว้เป็นข้อบังคับ/ ระเบียบ ให้
เจ้าของแผนหรือแผนงานต้องพิจารณาการจัดท า 
SEA ไว้ในการจัดท าแผนหรือแผนงานด้วย

2. แผนหรือแผนงานที่มีอยู่แล้ว
เป็นการพิจารณาทบทวนและปรับปรุ งแผน 
เติมข้อมูล มุมมองในมิติความยั่งยืน ที่อาจขาด
หายไป สิ่งส าคัญมากที่จะท าให้การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนฯ เกิดประโยชน์ต่อรอบหน้าระยะ
ถัดไปของการจัดท าแผนหรือแผนงาน กรณีนี้พบได้
ในประเทศไทยในหลายหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค และรายสาขา

3. แผนหรือแผนงานยังไม่มีการจัดท าหรือจัดท ายังไม่แล้วเสร็จ
กระบวนการ SEA ยังเกิดประโยชน์ส าหรับกรณีทีเ่จา้ของแผนหรือแผนงานยังไม่มกีารจดัท าแผนฯ เลยหรือ
ยังจัดท าไม่แล้วเสร็จ หากน าเอาการประเมนิสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้ควบคู่กับการจดัท าแผนฯ ก็
จะสามารถท าให้การวางแผนนั้นเป็นเชิงยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มากขึ้น



บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงาน
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3.1 การกลั่นกรอง
3.2 การก าหนดขอบเขต
3.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก
3.4 การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน

3.5 การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานภาค
ประชาชน
3.6 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการควบคุม
คุณภาพ
3.7 การมีส่วนร่วม



ขั้นตอนกระบวนการ SEA
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3.1 การกลั่นกรอง (Screening)

3.2 การก าหนดขอบเขต (Scoping)

3.4 การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for sustainability)

3.5 การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานภาคประชาชน (Final Technical and non-technical report)

3.6 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการควบคุมคุณภาพ (Follow-up, monitoring, evaluation 
and quality control)

3.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative development and assessment)

(1) การวิเคราะห์และทบทวนแผน/ แผนงาน
(2) การทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(3) การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา
(4) การหาประเด็นยุทธศาสตร์
(5) การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน

(6) การก าหนดตัวชี้วัด
(7) การประเมินพื้นฐาน
(8) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
(9) การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
(10) การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต

(1) การพัฒนาทางเลือก (2) การประเมินทางเลือก

3.7 การมีส่วนร่วม (Participation)
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3.1 การกลั่นกรอง (Screening)

3.2 การก าหนดขอบเขต (Scoping)

3.4 การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for sustainability)

3.5 การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานภาคประชาชน
(Final Technical and non-technical report)

3.6 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการควบคุมคุณภาพ 
(Follow-up, monitoring, evaluation and quality control)

3.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
(Alternative development and assessment)

3.7
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ขั้นตอนกระบวนการ SEA (ต่อ)
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3.1 การกลั่นกรอง (Screening)

เพ่ือพิจารณาว่า ข้อเสนอของแผนและแผนงานมีความจ าเป็นต้องจัดท า SEA หรือไม่ 
พิจารณาจาก....

เป็นประเภทของแผนหรือแผนงานที่อยู่ในรายการที่คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ก าหนดไว้ว่าต้องจัดท าหรือไม่

เป็นแผนหรือแผนงานที่หน่วยงานเจ้าของแผนฯ พิจารณาเห็นว่าการด าเนินงานของแผน
ในอนาคตอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ในมิติ
พื้นที่หรือระยะเวลาในการด าเนินงาน ซึ่งมีผู้มีส่วนได้เสียจ านวนมาก อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง และต่อต้าน

รายสาขา
• แผนด้านคมนาคม 
• แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม
• แผนพัฒนาทรัพยากรแร่

เชิงพื้นที่
• ผังเมือง ตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติก าหนด
• แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล
• แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ
• แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน
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3.2 การก าหนดขอบเขต (Scoping)

เพื่อก าหนดขอบเขตพื้นที่ (spatial) ระยะเวลา (temporal) และประเด็น
ยุทธศาสตร์ (strategic issues) ของแผน/แผนงาน ประเมินสถานภาพในอดีต

ถึงปัจจุบันของประเด็นยุทธศาสตร์ (past and current trend)
ผ่านการมีส่วนร่วม และสร้างแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารตั้งแต่ต้น

Scoping
Report

ใช้แนวคิดเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Thinking)

มีจุดเน้น 
(Focus)

เปิดกว้างและทบทวนซ้ า
ได้อย่างต่อเนื่อง

1. การวิเคราะห์และทบทวนแผน/แผนงาน 
(Analyse and review of plan/program)

6. การก าหนดตัวชี้วัด 
(Indicators)

2. การทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
(Relevant background information)

7. การประเมินพื้นฐาน 
(Baseline assessment)

3. การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา 
(Spatial and temporal scope)

8. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder analysis)

4. การหาประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic issues identification)

9. การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร 
(Participation and communication plan)

5. การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน 
(Sustainability objectives)

10. การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต 
(Scoping report)
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3.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative development and assessment)

• เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เนื่องจากเป็นการบูรณาการมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าสู่แผน/ แผนงาน 
• การพิจารณาทางเลือกของแผน/ แผนงานอย่างน้อย 3-4 ทางเลือก (การด าเนินการตามแผนงานอย่างเร่งด่วน 

การด าเนินการตามปกติ และการด าเนินการน้อยที่สุด หรือไม่ด าเนินการตามแผน/ แผนงานเลย)
• การพัฒนาทางเลือกควรใช้ทั้งวิธีการจากบนลงล่าง (Top-down approach) และจากล่างขึ้นบน (Bottom-

up approach)
• ควรพิจารณาทางเลือกที่ปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as usual or Zero alternative) อีกเพื่อเป็น

ฐานเปรียบเทียบ (benchmark or status quo)

1. ทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ (Strategic alternatives) 5. ทางเลือกระยะเวลาด าเนินงาน (Staging 
alternatives)

2. ทางเลือกเฉพาะรายสาขา (Sectoral alternatives) 6. ทางเลือกการบริหารจัดการองค์การ (Institution 
arrangement alternatives)

3. ทางเลือกเฉพาะพื้นที่ (Spatial alternatives) 7. ทางเลือกเชิงนโยบายส าคัญเร่งด่วน (Policy priorities 
alternatives)

4. ทางเลือกของวิธีการพัฒนา (Modal alternatives) 8. ทางเลือกที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาผลกระทบ 
(Avoidance and mitigation alternatives)

การพัฒนาทางเลือก (Development of alternatives)
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3.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative development and assessment) (ต่อ)

• ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทางเลือกเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายความยั่งยืน (sustainable development 
objectives)

• การประเมินทางเลือกต้องใช้ตัวชี้วัดท่ีสะท้อนการบรรลุวัตถุประสงค์ความยั่งยืน (จากการก าหนดขอบเขต) และ
ต้องประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence-based data)

• ต้องพิจารณาทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบของแต่ละทางเลือก
• ทบทวนการประเมินทางเลือกซ้ าใหม่ได้ (iterative assessment) เมื่อมีการปรับปรุงทางเลือกต่างๆ

การประเมินทางเลือก (Assessment of alternatives)

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลปฐมภูมิที่ได้เก็บรวบรวมขึ้น

2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการให้ความเห็นต่อทางเลือก

3. ระบุวิธีการลดและบรรเทาผลกระทบทางลบ หรือวิธีการส่งเสริมผลกระทบทางบวก

กระบวนการประเมินทางเลือก ต้องด าเนินการให้ครบถ้วน...
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3.4 การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for sustainability)

• การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน ต้องระบุ
กรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ภาคีและผู้มีส่วนได้
เสีย และข้อเสนอแนะการบูรณาการมาตรการฯ 
เข้าในแผน/ แผนงาน ด้วย • เป็นการสร้างสถานการณ์หรือกรอบงาน

ก าหนดมาตรการเพื่ อความยั่ งยืนของ
ทาง เลื อกที่ เหมาะสมกว่ า  (preferred 
alternative)

• มุ่ ง เน้นการส่ ง เสริมประโยชน์ด้ าน
เศรษฐกิจ  สั งคม และสิ่ งแวดล้อม 
หลีกเลี่ยง ลด บรรเทาหรือแก้ไขฟื้นฟู
ผลกระทบทางลบ

• หากไม่มีสามารถหลี ก เลี่ ย ง ได้ ก็ ต้ อ งมี
มาตรการที่ควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานและ
ระดับที่ยอมรับได้เท่านั้น

• ต้องบูรณาการเข้าไปในแผน/ แผนงาน

• อาจมีมาตรการชดเชย (compensation) 
ความเสียหายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
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3.5 การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานภาคประชาชน (Final Technical and 
non-technical report)

• แนะน าให้การจัดท ารายงานในขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ การก าหนดขอบเขต (scoping report) การ
ประเมินทางเลือก (assessment report)

• ควรใช้รายงานในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นรายงานฉบับประชาชน (non-technical report)

• เนื้อหาองค์ประกอบของรายงานฉบับสมบูรณ์ ต้องรวมผลที่ได้จากทุกขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์

• ควรเน้นล าดับความส าคัญที่ต้องริเริ่มปฏิบัติการและกิจกรรมเพื่อน าไปใช้ก่อน และควรระบุองค์การ
บริหารจัดการข้อเสนอแนะของรายงานฯ ไว้ชัดเจน เช่น หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
ทางเลือก การปฏิบัติตามมาตรการฯ รวมถึงการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุมคุณภาพด้วย 

• ต้องน าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ไปรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียก่อนจะเสนอหน่วยงานผู้มีอ านาจ
การอนุมัติ
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3.6 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการควบคุมคุณภาพ (Follow-up, monitoring, evaluation 
and quality control)

• ควรจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและควบคุมคุณภาพที่มีความต่อเนื่อง
• การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเป็นระยะหลังการด าเนินงานตามทางเลือกฯ จะช่วยให้เกิดการทบทวน

แผน/ แผนงาน ซ้ าได้เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานตามแผน/ แผนงาน เนื่องจากการด าเนินงานตามแผนที่
ปรับปรุงตามทางเลือกที่เหมาะสมกว่า อาจมีความไม่แน่นอนบ้าง และเสี่ยงต่อความส าเร็จตามเป้าหมาย

• แผนการติดตามฯ ควรรวมแผนปฏิบัติการ (action plan) ด้วย เพื่อติดตามตัวชี้วัดตามจุดประสงค์เพื่อความ
ยั่งยืนได้

• แผนการติดตามฯ อาจวางแผนเป็นระยะ ตั้งแต่ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อให้ครอบคลุมความไม่
แน่นอนของผลกระทบ

1. วัตถุประสงค์ของแผนติดตามฯ 4. ความถี่ของการติดตามฯ

2. วิธีการและเทคนิคการติดตามฯ 5. งบประมาณท่ีใช้

3. ขอบเขตพ้ืนท่ีและระยะเวลาการติดตามฯ 6. หน่วยงานและภาคีร่วมในการติดตามฯ

องค์ประกอบที่จ าเป็นของแผนการติดตามฯ 
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3.7 การมีส่วนร่วม (Participation)

เป็นกระบวนการที่จ าเป็นต้องสอดแทรกการด าเนินงานไว้ในเกือบทุกขั้นตอน เท่าที่สามารถด าเนินงานได้ 
การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องทีส่อดแทรกตลอดทั้งกระบวนการ (cross-cutting step)

การมีส่วนร่วมควรเริ่มต้นตั้งแต่ การก าหนดขอบเขต การหาประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อความยั่งยืน การก าหนดตัวชี้วัด การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและ
การสื่อสาร การพัฒนาและประเมินทางเลือก การก าหนดมาตรการฯ ไปจนถึงการทบทวนรายงานผล และ
การติดตามฯ



บทที่ 4 การทบทวนและ
กลไกการบริหารจัดการ
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4.1 การทบทวนรายงานเบ้ืองต้น
4.2 องค์กรและกลไก รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย



4.1 การทบทวนรายงานเบื้องต้น
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01

02

03

05

04

06

การทบทวนวัตถุประสงค์และบริบท

การทบทวนการก าหนดขอบเขต

การทบทวนการมีส่วนร่วม

การทบทวนการพัฒนาและประเมิน
ทางเลือก

การทบทวนมาตรการเพื่อความ
ยั่งยืน

การทบทวนรายงาน



4.2 องค์กรและกลไก รวมทั้งระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้งในการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย (ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
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องค์กรและล าดับชั้นการบริหารจัดการ
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ในระยะแรก (พ.ศ. 2561-2564) เห็นควรออกระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท า 
SEA 

ระยะต่อไป คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พิจารณา
ความเหมาะสมที่จะก าหนดเป็นกฎหมายเฉพาะ

4.2 องค์กรและกลไก รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย (ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) (ต่อ)

กลไกการบังคับใช้กฎหมาย
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ในระยะแรก การจัดท า SEA ควรด าเนินการในระดับ PP ก่อน ยังไม่ควรท าในระดับนโยบาย

ควรจัดท า SEA หากการพัฒนาโครงการในรายสาขาและพื้นที่ เกิดปัญหาไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีความขัดแย้งและการไม่ยอมรับของประชาชน แม้ว่าโครงการจะได้จัดท า 
EIA/EHIA และได้รับอนุมัติ/อนุญาตแล้ว

ควรจัดท า SEA หากการพัฒนาโครงการภายใต้ PPนั้น เกิดผลกระทบในวงกว้าง

ในระยะแรก ไม่ควรก าหนดประเภทของ PP ที่ควรด าเนินการจัดท า SEA ไว้มากเกินไป 

แผน/แผนงานที่ไม่ต้องจัดท า SEA ได้แก่  PP ที่จัดท าเพื่อความมั่นคงของประเทศในด้าน
การทหาร เพื่อการป้องกันประเทศ (Defense Security) และแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมติ ครม.

4.2 องค์กรและกลไก รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย (ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) (ต่อ)

การกลั่นกรองเพื่อก าหนดประเภทของแผน/ แผนงาน/ โครงการขนาดใหญ่ ที่ควรด าเนินการ
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4.2 องค์กรและกลไก รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย (ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) (ต่อ)

การกลั่นกรองเพื่อก าหนดประเภทของแผน/ แผนงาน/ โครงการขนาดใหญ่ ที่ควรด าเนินการ (ต่อ)

รายสาขา
1)แผนด้านคมนาคม
2)แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม
3)แผนพัฒนาทรัพยากรแร่

เชิงพ้ืนที่
1)ผังเมือง
2)แผนบริหารจัดการลุ่มน้ า/แผนพัฒนาชายฝั่งทะเล
3)แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ/พื้นที่พิเศษ 
4)แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

แผน/แผนงาน รายสาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือโครงการขนาดใหญ่ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการระดับนโยบายของหน่วยงานรัฐ

1

2

3
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บทน า
  

ความเข้าใจพื้นฐาน ขั้นตอนและกระบวนการ
ด าเนินงาน

การทบทวนและกลไก
การบริหารจัดการ

1.1 ความหมายของ SEA
1.2 พัฒนาการของระบบ 
SEA ของประเทศไทย
1.3 วัตถุประสงค์
1.4 กลุ่มเป้าหมาย
1.5 โครงสร้างของแนวทางฯ

2.1 ขอบเขตและระดับ
การใช้
2.2 หลักการที่ดี
2.3 ประโยชน์ท่ีได้รับ
2.4 ความสัมพันธ์กับแผน
หรือแผนงาน

3.1 การกลั่นกรอง
3.2 การก าหนดขอบเขต
3.3 การพัฒนาและการ
ประเมินทางเลือก
3.4 การก าหนดมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืน
3.5 การจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์และรายงานภาค
ประชาชน
3.6 การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการควบคุม
คุณภาพ
3.7 การมีส่วนร่วม

4.1 การทบทวนรายงาน
เบื้องต้น
4.2 องค์กรและกลไก 
รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อน SEA ของ
ประเทศไทย

ทบทวนโครงสร้าง - ร่างแนวทาง SEA (กันยายน 2562)
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รายการภาคผนวก


ภาคผนวก ก
รูปแบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์

ภาคผนวก ข
เครื่องมือและ

เทคนิคการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์

ภาคผนวก ค
กระบวนการมีส่วน
ร่วมและการสื่อสาร

การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์

ภาคผนวก ง
การควบคุมคุณภาพ

การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์

ภาคผนวก จ
ตัวอย่างกรณีการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ในประเทศไทย 

(ณ กันยายน ๒๕๖๒)

ภาคผนวก ฉ
การขับเคลื่อนการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ

ไทย (ณ กันยายน ๒๕๖๒)



ขอบคุณครับ
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