
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 

 

 

หลักการ 

ให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนหรือ
แผนงานของหน่วยงานของรัฐให้ค านึงถึงการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับด้านเศรษฐกิจและสังคม  
โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนหรือแผนงาน และเพ่ือให้การพัฒนา
ประเทศเป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศ
ไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  

เหตุผล 

โดยที่การจัดท าแผนหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐ จ าเป็นต้องน าเครื่องมือและกระบวนการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ถึงขีดความสามารถในการรองรับและ
พิจารณาบริบทแวดล้อมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นภารกิจการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐจะเกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างเหมาะสมกับบริบท
ประเด็นการพัฒนาได้ หน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องมีกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบการประเมินและการ
ขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ตลอดจนมีวิธีการและแนวทางของการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ซึ่งหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ให้สอดคล้องกัน  และมีการพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ และขีดความสามารถในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และการติดตามและ
ประเมินผลการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีนี้ 
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ร่าง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 
-------------------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้น าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาเป็นเครื่องมือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผนหรือแผนงานของหน่วยงานภาครัฐให้ค านึงถึงการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนหรือแผนงาน 
และเพ่ือให้การพัฒนาประเทศเป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประชาคมโลก และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติของประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  

การขับเคลื่อนให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดผลลัพธ์เป็น
รูปธรรม โดยการสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไป
ด าเนินงานในการจัดท าแผนหรือแผนงานในทางปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน จ าเป็นต้องมีกลไกสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการประเมินและการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้เกิดข้ึน กลไกสนับสนุน
ดั งกล่ าว  ประกอบด้ วย  องค์กรและสถาบันสนับสนุนได้แก่  คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
การก าหนดประเภท ลักษณะและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแผนหรือแผนงานที่ต้องน าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ และวิธีการและแนวทางของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ซึ่งหน่วยงานของ
รัฐสามารถใช้ให้สอดคล้องกัน  มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และขีดความสามารถในการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และการติดตามและประเมินผลการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์  ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

“การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
หมายความว่า กระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการวางแผน  
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อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

“คณะกรรมการระดับนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการที่มีอ านาจตามกฎหมายในการอนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบต่อแผนหรือแผนงาน ที่ก าหนดตามระเบียบนี้ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่กฎหมายก าหนด ที่มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายในการจัดท าแผน
หรือแผนงานที่ก าหนดตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ข้อ ๔  ให้มี “คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” เรียกโดยย่อว่า “กสย.” 
เป็นคณะกรรมการระดับนโยบาย ประกอบด้วย  

(๑) นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประธานกรรมการ 
(๒)  ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรรมการ 
(๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
(๕) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 
(๖) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(๘) ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
(๑๐) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
(๑๑) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
(๑๒) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
(๑๓) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
(๑๔) เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กรรมการ 
(๑๕) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
(๑๖) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน กรรมการ 
(๑๗) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน กรรมการ 
(๑๘) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ กรรมการ 

ในด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานที่ต้องท า 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบนี้ 
ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ านวนไม่เกิน ๙ คน 
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(๑๙) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ 

(๒๐) เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  กรรมการ 
และสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยเลขานุการ 

(๒๑) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 
ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย และผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เป็นผู้ซึ่งศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นผู้ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระท าความผิด 
(๕) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๖) เป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการหรือ

ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรค
การเมือง 

ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และมีการแต่งตั้ งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทนนั้น เว้นแต่จะมีระยะเวลาเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น
แทนต าแหน่งที่ว่างก็ได ้

ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสาม ให้ กสย. ประกอบด้วย กรรมการ 
ที่เหลืออยู่ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
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ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ 

ข้อ ๘ การประชุม กสย. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๙ ให้ กสย. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนาและกลไกในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

(๒) เสนอแนะประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต้องท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ใน
หมวด 2 ประเภทของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(๔) เสนอแนะการสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

(๕) ติดตามและประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจนให้ค าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคของการน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 

(๖) เสนอแนะให้มีกฎหมาย ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(๗) ออกประกาศ และค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือที่ปรึกษา เพ่ือด าเนินการใดๆ ตามท่ี กสย. มอบหมาย 
(๙) เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อ กสย. 
(๑๐) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

ข้อ ๑๐ ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ซึ่ง กสย. 
แต่งตั้ง ตามข้อ ๙ (7) โดยอนุโลม 
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ข้อ ๑1 ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของ 
กสย. และให้มีหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานของ กสย. ดังนี้ 

(๑) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือให้
การประเมินในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ รวมทั้งรวบรวม
ข้อมูลและข้อคิดเห็น หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ กสย. 

(๒) ติดตามและประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอ กสย. เพื่อพิจารณา 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ กสย. มอบหมาย 

ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ กสย. ให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การด าเนินงานของ กสย. ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายส าหรับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
กสย. คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่ กสย. แต่งตั้ง ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยให้
เบิกจ่ายจากงบประมาณของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

หมวด ๒ 
ประเภทแผนหรือแผนงานที่ต้องด าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ข้อ ๑4 ให้หน่วยงานของรัฐสามารถมีดุลยพินิจพิจารณากลั่นกรองประเภทแผนหรือแผนงาน 
ในความรับผิดชอบที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือเสนอ
คณะอนุกรรมการที่ กสย. แต่งตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

(๑) ลักษณะของแผนหรือแผนงาน 

(1.1) ใช้เป็นกรอบพิจารณาออกแบบและก าหนดโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนหรือแผนงาน  

(๑.๒) เชื่อมโยงกับแผนหรือแผนงานอ่ืนๆ ในระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด 

(๑.๓) บูรณาการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(๒) ลักษณะของผลกระทบและลักษณะของพ้ืนที่ 

(๒.๑) อาจก่อให้เกิดผลกระทบสะสมต่อศักยภาพในการรองรับการพัฒนารายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ 

(๒.๒) อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงพ้ืนที ่ซ่ึงข้ามเขตการปกครองระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด  

(๒.๓) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่
กว้างขวาง  

(๒.๔) อาจก่อให้เกิดผลกระทบในขอบเขตพ้ืนทีท่ี่ใหญ่กว่าโครงการใดโครงการหนึ่ง 

(๒.๕) อยู่ ในพ้ืนที่ซึ่ งสภาพธรรมชาติมีความเปราะบาง เป็นพ้ืนที่มรดกวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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(๒.๖) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่หรือภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นได้รับการยอมรับว่ามีความส าคัญ
ระดับชาติและระหว่างประเทศ  

ข้อ ๑5 ให้แผนหรือแผนงานตามรายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ ต้องด าเนินงานการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนหรือแผนงาน  

(๑) รายสาขา 
(๑.๑) แผนด้านคมนาคม  
(๑.๒) แผนพัฒนาพลังงาน 
(๑.๓) แผนการบริหารจัดการแร่ 
(1.4) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

(๒) เชิงพ้ืนที่  
(๒.๑) ผังเมือง  
(๒.๒) แผนพัฒนาชายฝั่งทะเล  
(๒.4) แผนพื้นที่พัฒนาพิเศษ  
(๒.5) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพ้ืนที่ที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ข้อ 16 รายละเอียดของระดับของแผนหรือแผนงาน ซึ่งต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ตามข้อ 15 ตามท่ี กสย. ก าหนดดังบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 

หมวด ๓ 
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ข้อ ๑7 ในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแนวทางในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนดเป็นกรอบในการจัดท า 
ทบทวน หรือปรับปรุง แผนหรือแผนงาน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนหรือ
แผนงาน ต้องจัดเตรียมงบประมาณและบุคลากรรองรับ เพ่ือท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ
ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนด 

ข้อ ๑8 ในกรณีที่มีความจ าเป็น ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือปรับปรุงแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์รายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่เพ่ิมเติม เพ่ือให้การน าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ไปปรับใช้และบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของการจัดท าแผนหรือแผนงาน  ทั้งนี้  
ให้สอดคล้องกับแนวทางท่ี กสย. ก าหนด  

ข้อ 19 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและด าเนินการตามแผนการสร้างขีดความสามารถการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย แผนการพัฒนาบุคลากรและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมแก่
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ประชาชน และแผนการพัฒนาความพร้อมของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและก ากับการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส าหรับแผนหรือแผนงาน โดยต้องมีผู้แทนของคณะอนุกรรมการที่ กสย.  
แต่งตั้งอยู่ในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 

(๒) ในกรณีที่คณะอนุกรรมการที่ กสย. แต่งตั้งตามข้อ ๑9 (๑) มีข้อสังเกตหรือข้อโต้แย้งในเนื้อหา
ของรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส าหรับแผนหรือแผนงานใด ให้ที่ปรึกษาจัดท ารายงาน 
พร้อมทั้งข้อสังเกตหรือข้อโต้แย้งเสนอต่อ กสย. เพื่อทราบ 

ข้อ 20 ให้หน่วยงานของรัฐน าแผนหรือแผนงาน พร้อมทั้งรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ที่จัดท าแล้วเสร็จ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไป  

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการที่ กสย. แต่งตั้งตามข้อ 19 (1) มีข้อสังเกตหรือข้อโต้แย้งในเนื้อหาของ
รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส าหรับแผนหรือแผนงานใด ให้หน่วยงานของรัฐระบุ
ข้อสังเกตหรือข้อโต้แย้งพร้อมกับแผนหรือแผนงานนั้นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี   

ข้อ ๒1 ให้หน่วยงานของรัฐติดตามการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน โดยค านึงถึงความสอดคล้อง
กับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ได้จัดท าไว้ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป 

ข้อ ๒2 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบฉบับนี้ 

 

     ประกาศ ณ วันที่      เดือน        พ.ศ.  

 

 

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 นายกรัฐมนตรี 


