
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด

การขับเคล่ือนการประเมินส่ิงแวดลอม
ระดับยทุธศาสตร (SEA) ของประเทศ

1

Strategic Environmental Assessment

โดย  ดร. วเิทศ ศรีเนตร
ผูเช่ียวชาญดานการประเมินส่ิงแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด

ประเดน็การนําเสนอ...

การพัฒนา SEA ของประเทศไทย

2

การประยุกตใช SEA

การขับเคล่ือน SEA



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด

SEA กับการพัฒนาท่ียั่งยืน

3

การประเมิน ส่ิ งแวดลอม เ ชิง ยุทธศาสตร  (Strategic Environment 
Assessment) กระบวนการประเมินอยางเปนระบบเพื่อสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจในการวางแผน อันนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน โดย
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและการบูรณาการ ดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development)

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด

   การพัฒนา SEA ของประเทศไทย

2550 2552 2554 2555

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

ผลักดันใหเกิดระบบ SEA
ตั้งแตข้ันตอนของการกําหนด
นโยบาย แผน และการพฒันา
ระดับพื้นท่ี อยางสอดคลอง
กบัศักยภาพในการรองรับ

กก.วล. เห็นชอบแนวทางSEA
1. ให สผ. เผยแพรแนวทาง SEA 

เพ่ือใชเปนคูมอืปฏิบัติ
2.มอบ สศช. นําเสนอ

คณะกรรมการฯ รับแนวทาง 
SEA ไปใชประกอบการพิจารณา
โครงการพัฒนาขนาดใหญ

มติ กก.วล. 
1.กาํหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีมีการวาง

แผนการพัฒนาพื้นที่และแผนการ
พัฒนาสาขา นํา SEA มาใช
ประกอบการวางแผน

2.ใหหนวยงานของรัฐนาํผลการศึกษา 
เสนอตอ กก.วล. เพื่อใหขอคิดเห็น
ประกอบการดําเนินงาน

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559)
ปรับปรงุกระบวนการ 

SEA

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด

2557-58 2560

•แผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
-ผลกัดัน SEA มาใชเปนเครื่องมือนําเสนอ
ทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน 
และแผนงาน ท่ีเหมาะสมกับศกัยภาพของลุมน้ํา

-ผลกัดันการนําแนวทาง SEA มีผลบังคับใช
ทางกฎหมายเพื่อนาํไปสูการปฏิบัติ

การขับเคล่ือน SEA 
โดยสภาปฏิรูป

แหงชาติ (สปช.) และ 
สภาขับเคล่ือนการ

ปฏิรูปประเทศ 
(สปท.) และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ

•แตงตั้งคณะอนกุรรมการ SEA ภายใต กพย.
-คณะทํางานพัฒนาการจัดทาํ SEA
-คณะทาํงานจัดทําแนวทาง SEA

2561

•แผนการปฎิรูปประเทศดานทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม – ทําแนวทางการพัฒนาระบบ SEA/ เพิ่มขีด
ความสามารถเกี่ยวกับ SEA/ จัดทํา SEA ในยุทธศาสตร 
(สาขาและพื้นที)่/ จัดต้ังกลไกเชิงสถาบัน เพื่อพัฒนาระบบ 
SEA

•ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580- พัฒนาและ
ยกระดับ SEA เพื่อเปนกลไกในการปองกันผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่สําคัญ

(ราง) ขอเสนอการจัดทํา SEA

(ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการประเมินส่ิงแวดลอม

ระดับยุทธศาตร พ.ศ. ...

(ราง) แนวทาง (Guideline) 
SEA

   การพัฒนา SEA ของประเทศไทย

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด

ปญหาอุปสรรคในการนํา SEA ไปดําเนินการ

6

โดย สปท.

2

3

4

5

การกําหนดแผน/แผนงาน/โครงการที่ตองจัดทํา SEA ยังไมชัดเจน 
เปนรูปธรรม1

แนวทางการประเมิน SEA ที่ไดจัดทําไว ยังไมชัดเจน ไมสามารถนําไป
ปฏิบตัิไดจริง

ไมมีกลไกในการผลักดันการดําเนินงานพัฒนาระบบ SEA รวมทั้งไมมี
หนวยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบ SEA 

หนวยงานเจาของนโยบาย แผน แผนงาน ที่ตองจัดทํา SEA ยังไมมี
ความพรอมและไมไดเตรียมการต้ังงบประมาณรองรับกาดําเนินการ
จัดทํา SEA รวมทั้ง ยังไมมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
จัดทํา SEA

ยังไมมีการรวบรวมขอมลูผูเช่ียวชาญในการจัดทํา SEA อยางเปนระบบ6

การพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการจัดทํา SEA ยังไมตอเน่ือง/ไมเช่ือมโยงกับ
ฐานขอมูล EIA

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด

การขับเคล่ือน SEA โดยคณะอนุกรรมการ SEA

7

คณะอนุกรรมการ
การประเมิน

ส่ิงแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร

(ภายใต กพย.)

แตงต้ังโดย นรม. 
เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 60

•หนาท่ี–ขับเคล่ือนและนาํ SEA มา
ใชกับการวางแผนพัฒนาประเทศ 

•ประธาน-นายปติพงศ พ่ึงบุญ 
ณ อยุธยา 
ฝายเลขานุการ-สศช.+สผ. 

คณะทํางาน
พัฒนาการจัดทํา

การประเมินส่ิงแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร 

•หนาที่
oกาํหนดประเภทของ

ยุทธศาสตร/แผน/แผนงาน
และพ้ืนที่ท่ีควรทํา SEA 

o เสนอแนะกระบวนการ 
หลักเกณฑ และวิธีการใน
การจัดทํา SEA ใหชัดเจน

•ประธาน–รศ.ดร. สทุิน อยูสุข 
ฝายเลขานุการ-สศช.+สผ. 

•หนาท่ี
o จัดทาํแนวทาง SEA
oกาํหนดแนวทางการ

เสริมสรางความรูความเขาใจ 
SEA

•ประธาน–รศ.ดร. สุทิน อยูสุข 
ฝายเลขานุการ-สศช.+สผ. 

คณะทาํงาน
จดัทําแนวทางการ
ประเมินส่ิงแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร 

ขอเสนอการจัดทํา SEA

(ราง) แนวทาง (Guideline) SEAที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ
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มติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน

8

เม่ือวันที่ 19 กย. 61

01

03

02

เห็นชอบในหลักการของ
(ราง) ขอเสนอการจดัทํา SEA
(ราง) แนวทาง SEA

เห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการ
ระดับชาติ โดยมนีายกรัฐมนตรี
เปนประธาน ภายใตระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
เพ่ือขับเคลื่อนงาน SEA

ใหหนวยงานที่เก่ียวของเรงสราง
ความรูความเขาใจใหกับ
ประชาชน  หนวยงานที่เก่ียวของ
และผูมีสวนไดสวนเสีย 
ถึงความสําคัญของ SEA 

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด

   การประยุกตใช SEA ในประเทศไทย

9ที่มา: สศช. (2560)

รายสาขา (Sectoral Based) ระดับพื้นท่ี (Area Based)

• โครงการ SEA การพัฒนาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส (2550) 

• โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช (2553) 

• โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกลา
ครบวงจรอยางย่ังยนื (2554)

• การศึกษา SEA เบื้องตน เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรณี (แรตะก่ัว สังกะส)ี
บริเวณ อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบุร ี
(2556)

• โครงการ SEA ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในระดบัพื้นที่ ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกจิชายแดน 
จ. เชียงราย (2548) 

• SEA นโยบายการจัดการน้ําลุมน้ํายม 
(2554) 

• โครงการ SEA ลุมน้ําทาจีน เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรน้ําอยางย่ังยืน (2554)

• โครงการ SEA พื้นท่ีอําเภอเมืองและพื้นท่ี
ใกลเคียง จ.ระยอง (2555)

• SEA ของยุทธศาสตรการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ: กรณีศึกษา จ.กาญจนบุร ี
(2558)

• โครงการศึกษา SEA สําหรับการพัฒนาพื้นท่ี
ชายฝงทะเลภาคใต (2558)

• SEA แผนการจัดการพ้ืนที่ลุมน้ําปราจีนบุรี 
(2560)

ดําเนินการมาแลว – 30 เร่ือง

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 10

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการ 7 รายงาน

สทนช.

โครงการศึกษา SEA สาํหรบั
พื้นท่ีจดัต้ังโรงไฟฟาถานหิน

ในภาคใต

ลุมนํ้า
ชี

ลุมนํ้า
มูล

ลุมนํ้า
สะแกกรัง

ลุมนํ้า
ปราจีนบุรี

ลุมนํ้า
ใตฝงตอ.

พลังงาน

สผ.
โครงการ SEA 

ดานการใชประโยชนที่ดิน

การประยุกตใช SEA ป 2562

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 11

โดย สศช. รวมกับ ADB - โครงการนํารอง SEA เชิงพื้นที:่ จ.ระยอง

Strategic Environmental Assessment of  the Rayong Province 
Development Master Plan and Revision of the Draft Thai Guidelines

• เพ่ือทดลองนําแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร (กันยายน 2561) ไปดําเนินการ
ประยุกตใชในการศกึษาจัดทาํการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรในการพฒันาพ้ืนที่ 

• เพ่ือนํา SEA เขาสูกระบวนการทบทวนแผนแมบท
การพัฒนาจังหวัดระยอง เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของจังหวัด

• เพ่ือนําประสบการณและบทเรยีนที่ไดรับมา
ทบทวนและปรับปรงุแนวทางการประเมนิ
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (กันยายน 2561) 
ใหมีความถูกตองและเหมาะสม

วตัถปุระสงค

การประยุกตใช SEA ป 2562

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด

โครงการนํารอง SEA เชิงพื้นที่: จ.ระยอง

12

24 เม.ย. 62 10-11 ม.ิย. 62 18-19 ก.ค. 62

Impact assessment 
report

ปรับปรงุ 
(ราง) 

แนวทาง
SEA

22 ก.ค. 62

Guideline 
Workshop

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 13

ภายใตโครงการขับเคล่ือนการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร งบประมาณป 2562

1 การฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA จาํนวน 6 ครั้ง ท่ัวประเทศ ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมสถาบันการศึกษา/บริษัทที่ปรึกษา จาํนวน 900 คน 

   การขับเคล่ือน SEA
1)การสรางความรูความเขาใจดาน SEA

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 14

ภายใตโครงการขับเคล่ือนการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร งบประมาณป 2562

การประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ SEA และเผยแพรความสําคัญของSEA 
ใหกับประชาชนท่ัวไปและภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวของรับทราบ จาํนวน 2 คร้ังๆ ละ 200 คน 3

การประชุมระดมความคดิเหน็เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทาง SEA (กนัยายน 2561) 
ใหมีความเหมาะสมและชัดเจนในการนําไปสูการปฏบิัติ จํานวน 2 คร้ัง ครั้งละ 80 คน 2

คร้ังที่ 1
27 พ.ค. 62

คร้ังที่ 1
2 ส.ค. 62

คร้ังท่ี 2
3 ก.ย. 62

คร้ังท่ี 2
7 พ.ย. 62

1)การสรางความรูความเขาใจดาน SEA

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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จดัทําคูมอืเพื่อการสื่อสารสาธารณะและ Poster4

ภายใตโครงการขับเคล่ือนการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร งบประมาณป 2562

1)การสรางความรูความเขาใจดาน SEA

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด

2) การปรับปรุงแนวทาง SEA
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แนวทาง
SEA

ระเบียบ
สํานักนายก
รัฐมนตรี

สราง
ความรู

ความเขาใจ

โครงการนํารอง 
SEA กบัการ

พัฒนาเชิงพื้นที:่ 
จ.ระยอง

โครงการ
ฝกอบรม 

SEA

2) การปรับปรุงแนวทาง SEA

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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องคประกอบของ แนวทาง SEA
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บทที่ 1 บทนํา

1.1 ความหมายของ SEA 1.4 กลุมเปาหมาย

1.2 พัฒนาการของระบบ SEA ของประเทศไทย 1.5 โครงสรางของแนวทาง SEA

1.3 วัตถุประสงค 1.6 ขอแนะนําการใชแนวทาง SEA

บทท่ี 2 ความเขาใจพื้นฐาน

2.1 ขอบเขตและระดับการใช SEA 2.4 ประเภทของ SEA

2.2 หลักการ SEA ที่ดี 2.5 รูปแบบของ SEA

2.3 ประโยชนที่ไดรับจาก SEA 2.6 ความเช่ือมโยงของ SEA กับแผนหรือแผนงาน

บทท่ี 3 ข้ันตอนและกระบวนการดําเนนิงาน
3.1 ข้ันตอนการจัดทํา SEA 5) การจัดทํารายงาน SEA (SEA report preparation)

1) การกล่ันกรอง (Screening) 6) การมีสวนรวม (Public participation)

2) การกําหนดขอบเขต (Scoping) 3.2 ข้ันการติดตามและตรวจสอบ 
3) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก

(Alternatives development and assessment)
1) การควบคุมคุณภาพของการจัดทํา SEA

(Quality control)
4) การกําหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน

(Measures for sustainability)
2) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

(Follow-up, monitoring and evaluation)

บทที่ 4 กลไกการบริหารจัดการ

4.1 องคกรที่เกี่ยวของในการขับเคล่ือน SEA 4.3 แนวทางการจัดทํา SEA

4.2 การกําหนดประเภทของแผนหรือแผนงาน

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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กระบวนการจัดทํา SEA
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ก
าร

ม
ีส
วน

รว
ม

การกําหนด
ขอบเขต

การพัฒนาและ
ประเมินทางเลือก

การกําหนด
มาตรการ

เพ่ือความย่ังยืน

การจัดทํารายงาน

การกล่ันกรอง

การควบคุมคุณภาพ

การติดตาม 
ตรวจสอบ

และประเมินผล

เปนการพิจารณาวามีความจําเปนตองทํา SEA หรือไม 
- เปนประเภทของแผนหรือแผนงานที่ (ราง) ระเบยีบสํานักนายกฯ ดาน SEA กําหนด
- เปนแผนหรือแผนงานที่อาจกอใหเกิดผลกระทบในวงกวาง

1. วิเคราะหทบทวนแผน/แผนงานและขอมูลที่เกี่ยวของ 
2. ระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา 
3. วิเคราะหแรงขับเคล่ือนของการพัฒนา 
4. กําหนดวิสัยทัศนและประเดน็ยุทธศาสตร 
5. กําหนดวัตถุประสงคเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืนและตัวช้ีวดั 

6. ประเมินขอมูลฐาน 
7. ทางเลือกการพัฒนาเบ้ืองตน 
8. จัดทําแผนการมีสวนรวมและการสื่อสาร 
9. จัดทําและเสนอรายงานการกําหนดของเขต 

1. การพัฒนาทางเลือก:
• การหาสภาพปกติ 
• การพิจารณาความจําเปนของทางเลือก 
• การพิจารณาทางเลือกไมดําเนินงาน 
• การพัฒนาทางเลือกตางๆ 

2. การประเมินทางเลือก:
• การประเมินผลกระทบ

ที่เกิดจากทางเลือกตางๆ
• การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกตางๆ 

เปนแนวทาง/วิธีการดําเนนิงานชวยใหประเด็นยุทธศาสตรบรรลวุัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา
ที่ยังยืน ครอบคลมุทั้งมาตรการสงเสริม หลีกเลี่ยง และการบรรเทาผลกระทบ

• รายงานเพ่ือสรุป SEA ที่ดาํเนินงานมาทกุข้ันตอน
• รายงานฉบับประชาชน เพื่อใหขอมูลและช้ีแจงตอผูมสีวนไดเสียเนนการใชภาษาที่เขาใจงาย

เพื่อให SEA มีความครบถวนสมบูรณ และเปนไปตามวัตถุประสงคในแตละข้ันตอน

1. หนวยงานเจาของแผนหรือแผนงาน - ติดตาม ประเมินผลการบรรลุผลตามเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของการดาํเนินงานตามแผนหรือแผนงาน 

2. คณะกรรมการพัฒนาการประเมนิส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร – ติดตามประเมินผล วา มีการบูรณาการ
ผลการจัดทํา SEA เขาสูแผนหรอืแผนงานหรือไม ตลอดจนรวบรวมและวิเคราะหปญหา อุปสรรคตางๆ

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ความเช่ือมโยงของ SEA กับการจัดทาํแผน

20

กระบวนการจดัทําแผน กระบวนการจดัทํา SEA

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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3) การจัดทํา (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

21

องคประกอบ องคประกอบ (ตอ)

ประธาน -นายกรัฐมนตรี หรือ 
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย
คณะกรรมการ
• ปลัดกระทรวง กค.
• ปลัดกระทรวง พม.
• ปลัดกระทรวง กษ.
• ปลัดกระทรวง คค.
• ปลัดกระทรวง ดศ.
• ปลัดกระทรวง ทส.
• ปลัดกระทรวง พน.
• ปลัดกระทรวง มท.

อํานาจหนาที่
• กาํหนดนโยบาย แนวทางการพฒันา และ

กลไกในการขับเคล่ือน SEA
• พัฒนาและปรับปรงุประเภทของแผนหรอื

แผนงานท่ีตองทํา SEA
• กาํหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทาง SEA

• ปลัดกระทรวง อก.
• เลขาธิการ สคก.
• เลขาธิการ สทนช.
• ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
• ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย
• ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
• ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ ไมเกิน 9 คน 
ฝายเลขานุการ
• เลขาธิการ สศช. (เลขานุการ)
• เลขาธิการ สผ. 
• รองเลขาธิการ สศช.

(1) คณะกรรมการพัฒนา SEA (กสย.)

• เสนอแนะการสรางขีดความสามารถและ
สงเสริมความรูความเขาใจ SEA ตดิตามและ
ประเมินผล SEA 

• เสนอแนะใหมีกฎหมาย ปรบัปรุงหรือแกไข
กฎหมาย ระเบยีบ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการ
พัฒนา SEA

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

อํานาจหนาที่

• ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีตองจัดทํา SEA เพื่อใหเกิดความ
สอดคลองและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ศึกษา วิเคราะห และ
รวบรวมขอมูลและขอคิดเห็น หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ กสย.

• ติดตามและประเมินผลการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของ
หนวยงานตางๆ รวมท้ังวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
เสนอ กสย. เพ่ือพิจารณา 

(2) สํานักงานเลขานุการของ กสย.

3) การจัดทํา (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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..ประเภทของแผน/แผนงานใน SEA.. 

รายสาขา

เชิงพื้นที่

PP อ่ืน

1) แผนดานคมนาคม
2)แผนพัฒนาพลังงานและแผนสํารวจและพฒันาปโตรเลยีม
3) แผนการบริหารจดัการแร
4)แผนการบริหารจดัการทรพัยากรนํ้า

1) ผงัเมอืง ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ
กาํหนด

2)แผนพัฒนาชายฝงทะเล
3) แผนพัฒนาพื้นที่พเิศษ 
4)แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม

* รายละเอียดของประเภท PP ซึ่งตองมีการจดัทํา SEA ตามท่ี กสย. กําหนด

แผน/แผนงาน รายสาขาหรือเชิงพื้นท่ีอ่ืนๆ ตามที่ กสย. กาํหนด
โดยความเห็นชอบของ ครม. 

3) การจัดทํา (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ
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..การจัดทํา SEA..

ใหหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนหรือแผนงาน ตองจัดเตรียม
งบประมาณและบุคลากรรองรับ เพื่อทํา SEA และตองจัดใหมกีารรับฟงความ
คิดเหน็ของผูมสีวนไดสวนเสยีและประชาชนที่เกี่ยวของตามแนวทาง SEA ที่ กสย. 
กาํหนด

ในการจัดทาํ SEA ใหหนวยงานของรัฐใชหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทาง SEA ที่ 
กสย. กาํหนด เปนกรอบในการจัดทํา ทบทวน หรือปรับปรุง แผนหรือแผนงาน

ในกรณีที่มีความจาํเปน ใหหนวยงานของรฐัจัดทําและปรับปรุงแนวทาง SEA ราย
สาขาหรือเชงิพื้นท่ีเพิ่มเติม เพ่ือใหการนําแนวทาง SEA ไปประยุกตและบูรณาการ
ใหเหมาะสมกับบรบิทของการจัดทําแผนหรือแผนงาน ทั้งน้ี ใหสอดคลองกับ
แนวทางท่ี กสย.กําหนด

ใหหนวยงานของรัฐจัดทําและดําเนินการตามแผนการสรางขดีความสามารถการ
ประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรของหนวยงานอยางเปนระบบ

3) การจัดทํา (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ
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..การจดัทํา SEA..

การพิจารณาและกํากับการจัดทํา SEA

• เมื่อหนวยงานของรฐัไดจัดทําแผนหรือแผนงาน พรอมทั้งทํา SEA 
แลวเสร็จ
ใหนําเสนอคณะกรรมการระดับนโยบายที่กํากับดูแลการดําเนินงาน
ของหนวยงานของรฐันั้น หรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด แลวแตกรณี กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือ
พิจารณาตอไป

การตดิตามประเมินผล SEA

• ใหหนวยงานของรัฐติดตามการดาํเนินงานตามแผนหรือแผนงาน 
โดยคํานึงถึงความสอดคลองกบั SEA ที่ไดจัดทําไว เพื่อเปนขอมูล
สําหรับการพัฒนาระบบ SEA ของประเทศตอไป

3) การจัดทํา (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
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กลไกการขบัเคล่ือน SEA

26

คณะกรรมการกํากับ SEA 
โดยผูทรงคุณวุฒิ/ผูเช่ียวชาญ

ดาน SEA เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอม

1) กรณีมีคณะกรรมการระดับนโยบายรับผิดชอบ 2) กรณีไมมีคณะกรรมการระดับนโยบายรับผิดชอบ

คณะกรรมการระดับนโยบาย
รายสาขา เชิงพื้นที่

พิจารณา

คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรี
กาํหนด
พิจารณา

คณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบ/พิจารณา

• จัดทําแผนหรือแผนงาน และ SEA
•ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนหรือแผนงานที่ทํา SEA

หนวยงานเจาของแผน/แผนงาน
ที่ตองจัดทํา SEA

เสนอแผนหรือแผนงาน

คณะกรรมการพฒันา 
SEA (กสย.)

•กําหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบ SEA

•ติดตามประเมินผล SEA 
ภาพรวม

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ
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1. คณะทํางาน
พัฒนา

การจัดทํา SEA

ขอเสนอ
การจัดทํา SEA

ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา
ดวยการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาตร พ.ศ. ...

แนวทาง 
(Guideline) 

SEA2. คณะทํางาน
จัดทํา

แนวทาง SEA

คณะอนุกรรมการ
SEA

กพย.
เห็นชอบ เมื่อ 19 ก.ย. 61 โครงการฝกอบรม และ

ปรับปรงุแนวทาง SEA  

โครงการนํารอง SEA 
เชิงพื้นที่ (จ.ระยอง) 

เพื่อทดลองแนวทาง SEA

จัดทํา ราง ระเบียบ
สนร. วาดวย SEA 

เสนอ กพย. และ ครม. 

ฝกอบรมทางวชิาการข้ัน
สูงดาน SEA

ติดตามประเมินผลการ
จัดทํา SEA ในป 2562 
เพื่อพฒันาระบบ SEA

พัฒนาระบบขอมูลสําคัญ
และเผยแพรออนไลน

จัดทําวีดทิัศน SEA

จัดทําโครงการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา SEZ สระแกว เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน

         (กําหนดขอบเขต  พัฒนาและประเมินทางเลือก
                                  / มาตรการเพื่อความย่ังยืน)

กํากับงาน SEA (สทนช.)

ลุมน้ํา
ใตฝง ตต.

ลุมน้ํา
เพชรบุรี

ฝกอบรมการ
ประยุกตใช 

SEA

จัดทําคูมือ SEA
เชิงประยุกต

ขับเคล่ือน 
ระบบ SEA

ภายใต กสย.

กํากับงาน SEA
ตาม 

ระเบียบ สนร.

แนวทางการขับเคลื่อน SEA ในระยะตอไป
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