
ตารางเปรียบเทียบ ร่าง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  
ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กับ ฉบับที่ปรับปรุง ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

หลักการ 

ให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือ
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนหรือแผนงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้มีการค านึงถึงปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ปัจจัยอื่น ๆ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเป็นไปตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่ งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม 

ให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการจัดท าแผนของหน่วยงานของรัฐค านึงถึงปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล โดยให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

* ปรับจากแผนหรือแผนงาน เป็นแผน 

* ปรับถ้อยค าให้สั้น กระชับ  

เหตุผล 

โดยที่การจัดท าแผนหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐ
จ าเป็นต้องน าเครื่องมือและกระบวนการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้อย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม เพ่ือให้แผนหรือแผนงานของหน่วยงานภาครัฐ
สามารถปฏิบัติและน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และลด

การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้
มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีกลไกสนับสนุน ทั้งในด้านการ 
ก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา การติดตามและ
ประเมินผล ตลอดจนการก าหนดแนวทางการประเมิน
สิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  เ พ่ือให้การประเมิน

- ตัดข้อความ “ลดปัญหาข้อขัดแย้งของผู้ที่มีส่วนได้เสีย” 

- ตัดข้อความ “ให้ความส าคัญกับความสมดุลในบริบทด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” 

* ปรับถ้อยค าให้สั้น กระชับ  



๒ 
 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

ปัญหาข้อขัดแย้งของผู้ที่มีส่วนได้เสียรวมถึงให้ความส าคัญ
กับความสมดุลในบริบทด้านเศรษฐกิจ  สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อน งานของการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะเกิดผลอย่าง
รวดเร็วและเป็นรูปธรรม จ าเป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อน
และพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ในการก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนาและกลไกในการ
ขับเคลื่อน การจัดท าการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งการ
สร้างขีดความสามารถการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการจัดท า
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จึงจ าเป็นต้อง
ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนี้ 

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับบริบทของประเทศ จึง
จ าเป็นต้องออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนี้ 

อารัมภบท 

โดยที่เป็นการสมควรให้น าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนหรือแผนงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการ
ค านึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่น ๆ และเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้แผนหรือแผนงาน

โดยที่เป็นการสมควรให้หน่วยงานของรัฐน าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน
การจัดท าแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล และให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่

- ตัดข้อความ “ลดปัญหาข้อขัดแย้งของผู้ที่มีส่วนได้เสีย” 

- ตัดข้อความ “ให้ความส าคัญกับความสมดุลในบริบทด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” 

* ปรับถ้อยค าให้สั้น กระชับ 
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ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

ของหน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติและน าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนและลดปัญหาข้อขัดแย้งของผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
รวมถึงให้ความส าคัญกับความสมดุลในบริบทด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเป็นไป
ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม 

การขับเคลื่อนงานของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์จะเกิดผลอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม 
จ าเป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการ
ประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการก าหนด
นโยบาย แนวทางการพัฒนาและกลไกในขับเคลื่อน การ
จัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาประ เทศอย่ า ง ยั่ ง ยื น  ร ว มทั้ ง ก า ร ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีนี้ 

ยั่งยืนของประชาคมโลก ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึง
จ าเป็นต้องออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนี้ 



๔ 
 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

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

คงเดิม 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....” 

 

คงเดิม 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อ 
พ้นก าหนดหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

- ตัดข้อความ “แก่หน่วยงานของรัฐ” 

* เปลี่ยนจาก ๑๘๐ วัน เป็น ๙๐ วัน เพ่ือให้สามารถแต่งตั้ง 
กสย. และขับเคลื่อนระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ได้เร็ว
ขึ้น 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ คงเดิม 

“การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ห ม า ย ค ว า ม ว่ า 
กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์และมีส่วนร่วม ซึ่งมุ่ง
การบูรณาการประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
กับการวางแผนและการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือ
ส่งเสริมน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

“การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ห ม า ย ค ว า ม ว่ า 
กระบวนการที่เป็นระบบ เพ่ือใช้สนับสนุนกระบวนการ
ตัดสินใจในการวางแผน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล โดยให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

* ปรับค านิยาม SEA ให้สอดคล้องกับค าจ ากัดความ SEA 
ในแนวทาง SEA ที่ปรับปรุงใหม่ 



๕ 
 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

“หน่ วยงานของรั ฐ ”  หมายความว่ า  ส่ วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ที่มีหน้าที่และอ านาจตาม
กฎหมายในการจัดท าแผนหรือแผนงานที่ก าหนดตาม
ระเบียบนี้ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายในการจัดท า
แผนตามที่ก าหนดโดยระเบียบนี้ 

- ตัดข้อความ “องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานอื่นของรัฐ” เนื่องจากในร่างระเบียบฯ นี้ ยัง
ไม่บังคับใช้กับหน่วยงานดังกล่าว  

- ปรับจาก “แผนหรือแผนงาน” เป็น “แผน” 

“คณะกรรมกา รร ะดั บน โยบ าย ”  หมายความว่ า 
คณะกรรมการที่มีอ านาจตามกฎหมายในการอนุมัติหรือให้
ความเห็นชอบต่อแผนหรือแผนงาน ที่ก าหนดตามระเบียบ
นี้ 

“คณะกร รมกา ร ร ะดั บน โยบาย ”  หมายคว ามว่ า 
คณะกรรมการที่มีอ านาจตามกฎหมายในการอนุมัติหรือให้
ความเห็นชอบต่อแผนตามท่ีก าหนดโดยระเบียบนี้ 

- ปรับจาก “แผนหรือแผนงาน” เป็น “แผน” 

หมวด ๑ คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ คงเดิม 

ข้อ ๔  ให้มี “คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ”  เ รี ยกโดยย่อว่ า  “กสย .”  เป็น
คณะกรรมการระดับนโยบาย ประกอบด้วย  

(๑) นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประธานกรรมการ 

(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์ กรรมการ 
(๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
(๕) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 

ข้อ ๔  ให้มี “คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์” เรียกโดยย่อว่า “กสย.” ประกอบด้วย  
 

(๑) นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีทีไ่ด้รับ
มอบหมาย ประธานกรรมการ 

(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์ กรรมการ 
(๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
(๕) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 

*  ปรั บข้ อความ  จาก  “นายกรั ฐมนตรี  หรื อ  รอง
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประธาน
กรรมการ” เป็น “นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีที่
ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ” 
+ เพ่ิมองค์ประกอบ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น
กรรมการ กสย. ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการด้าน
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
-  ตั ดองค์ประกอบ  ปลั ดกระทรวงการ อุดมศึ กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ  
- ตัดองค์ประกอบ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 



๖ 
 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

(๖) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กรรมการ 

(๗) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรรมการ 

(๘) ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 

 
(๑๐) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
(๑๑) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
(๑๒) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
(๑๓) เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

กรรมการ 
(๑๔) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
(๑๕) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน 

กรรมการ 
(๑๖) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน 

กรรมการ 
(๑๗) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

จ านวนไม่เกิน ๙ คน กรรมการ 
(๑๘) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

(๖) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรรมการ 

(๗) ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
(๘) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
(๑๐) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 

 
(๑๑) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
(๑๒) เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

กรรมการ 
(๑๓) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 

 
 
 
 

(๑๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ านวนไม่เกิน ๙ 
คน กรรมการ 

(๑๕) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ 

- ตัดองค์ประกอบ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หรือผู้แทน กรรมการ 
- ตัดองค์ประกอบ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยหรือผู้แทน กรรมการ 
* ปรับข้อความ จาก “ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญที่
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง” เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรี
แต่งตั้ง” 



๗ 
 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

(๑๙) เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(๒๐) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมอบหมาย 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(๑๖) เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(๑๗) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมอบหมาย 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ า
กว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๒) เ ป็ น ค น ไ ร้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห รื อ ค น เ ส มื อ น ไ ร้
ความสามารถ 

(๓) เป็นผู้ซึ่งศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่
เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ า
กว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
หรือมีประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับด้านการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องกับแผนที่ต้องท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ตามระเบียบนี้  และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เ ป็ น ค น ไ ร้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห รื อ ค น เ ส มื อ น ไ ร้
ความสามารถ ตามค าสั่งศาล 

(๒) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 

+ เพ่ิมคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่า “เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ต้องท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบนี้” 

เหตุผล 

เพ่ือให้การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
ได้บุคคลที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสมและเพียงพอ ที่จะสามารถ
ท าหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ใน กสย. 



๘ 
 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

(๔) เป็นผู้ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระท า
ความผิด 

(๕) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๖) เป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

 
 

(๓) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๔) เป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

ข้อ ๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทนนั้น  เว้น
แต่จะมีระยะเวลาเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 

ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสาม ให้ กสย. ประกอบด้วย กรรมการที่เหลืออยู่ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเพ่ิมข้ึนนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

คงเดิม 

ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ คงเดิม 



๙ 
 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน
ความสามารถขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ 

ข้อ ๘ การประชุม กสย. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได ้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

คงเดิม 

ข้อ ๙ ให้ กสย. มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนาและกลไกใน
การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เ พ่ือการ พัฒนาประเทศอย่ างยั่ งยืน  แล้ ว เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

(๒) พัฒนาและปรับปรุงประเภทของแผนหรือแผนงานที่
ต้องท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในหมวด 
๒ ประเภทของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ข้อ ๙ ให้ กสย. มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา และกลไกในการ
ขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(๒) ก าหนดแผนที่ต้องท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์  ในหมวด ๒ แผนที่ต้องท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 

 

 
 

* ปรับหน้าที่และอ านาจในการก าหนดแผนที่ต้องท า SEA 
ในข้อ (๒) 

 

 



๑๐ 
 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 

 
 

(๔) ติดตามและประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคของการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 

 

(๕) เสนอแนะให้มีกฎหมาย ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ เพ่ือสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(๖) ออกประกาศ และค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือที่ปรึกษา 
เพ่ือด าเนินการใดๆ ตามท่ี กสย. มอบหมาย 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง คู่มือ และวิธีการการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  

(๔) เสนอแนะการสร้างขีดความสามารถและส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ 

(๕) พิจารณาผลการติ ดตามและประ เมิ นผลการ
ด าเนินงานด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่
ผ่านมา ตลอดจนให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคของการน าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดั บยุ ทธศ าสตร์ ไ ป ใช้ ใ ห้ เ กิ ดผลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

(๖) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบ เพ่ือ
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(๗) ออกประกาศ และค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 

(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือที่ปรึกษา 
เพ่ือด าเนินการใดๆ ตามท่ี กสย. มอบหมาย 

+ เพ่ิม ให้มีการก าหนดการจัดท าคู่มือที่เกี่ยวข้อง ในข้อ (๓) 

 

+ เพ่ิม เรื่องการสร้างขีดความสามารถในภาครัฐ ในข้อ (4) 

 

 

* ปรับ อ านาจในการพิจารณาผลการติดตามประเมินผล 
และ อย่างมีประสิทธิภาพ ในข้อ (๕) 

เหตุผล 

ปรับอ านาจหน้าที่ของ กสย. ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน 
SEA ที่จะต้องมีการก าหนดรายละเอียดของแผนที่ชัดเจน 
และมีการจัดท าคู่มือที่เก่ียวข้องในกระบวนการจัดท า SEA 

- ตัดค าว่า “กฎหมาย” 

 

 

 

 



๑๑ 
 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

(๘) เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อ กสย. 

(๙) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

(๙) เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อ กสย. 

(๑๐) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

 

 

- ตัดข้อความ “ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
นี้” 

ข้อ ๑๐ ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการประชุม
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ซึ่ง กสย. แต่งตั้ง ตาม
ข้อ ๙ (๗) โดยอนุโลม 

 

ข้อ ๑๐ ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการประชุม
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ซึ่ง กสย. แต่งตั้ง ตาม
ข้อ ๙ (๘) โดยอนุโลม 

 

คงเดิม 

ข้อ ๑๑ ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของ กสย. และให้มีหน้าที่
ในการสนับสนุนการด าเนินงานของ กสย. ดังนี้ 

(๑) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็น หรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ กสย. 

(๒) ติดตามและประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอ กสย. เพื่อพิจารณา 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ กสย. มอบหมาย 

คงเดิม 



๑๒ 
 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

ข้อ ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ กสย. ให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานของ 
กสย. ตามระเบียบนี้ 

คงเดิม 

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายส าหรับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ กสย. 
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และที่ปรึกษา ที่ กสย. แต่งตั้ง ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

คงเดิม 

หมวด ๒ ประเภทแผนหรือแผนงานในการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

หมวด ๒ แผนที่ต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

* ปรับชื่อหมวดให้สอดคล้องกับเนื้อหา   

ข้อ ๑๔ ให้ประเภทของแผนหรือแผนงาน ซึ่งต้องท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 
(๑) รายสาขา 

(๑.๑) แผนด้านคมนาคม  
(๑.๒) แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม 
(๑.๓) แผนการบริหารจัดการแร่ 

(๒) เชิงพ้ืนที่  
(๒.๑) ผังเมือง ตามที่คณะกรรมการนโยบายการผัง

เมืองแห่งชาติก าหนด  
(๒.๒) แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนา

ชายฝั่งทะเล 
(๒.๓) แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพ้ืนที่พิเศษ  

ข้อ ๑๔ ให้ กสย. ประกาศก าหนดรายชื่อแผนที่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดท าการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ตามประเภทของแผน ดังนี้ 

(๑)  คมนาคม 
(๒) พลังงาน 
(๓) อุตสาหกรรม 
(๔) ทรัพยากรน้ า 
 
(๕) ผังเมือง 
(๖) ทะเลและชายฝั่ง 
 
 
 

* ปรับการระบุประเภทของแผน โดยไม่จ าแนกรายสาขา
หรือเชิงพื้นที่ 



๑๓ 
 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

(๒.๔) แ ผ น พั ฒ น า นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม  เ ข ต
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนา
พ้ืนที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

(๓) รายละเอียดของระดับของแผนหรือแผนงาน ซึ่งต้อง
จัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน (๑) และ 
(๒) ตามที่ กสย. ก าหนด 
(๔) แผนหรือแผนงานในรายสาขาหรื อ เชิ ง พ้ืนที่  
นอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ทั้งนี้ ตามท่ี กสย. ก าหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๗) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันอออกและเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

(๘) มรดกโลกทางธรรมชาติ  

 ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตามรายชื่อแผนที่ กสย. 
ประกาศก าหนด 

+ เพ่ิมหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้จัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 ข้อ ๑๖  การด าเนินการประกาศรายชื่อแผนตามระเบียบฯ 
นี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับ
แต่ระเบียบฯ นี้ ใช้บังคับ 

+ เพ่ิมระยะเวลาการชะลอการบังคับใช้ออกไปอีก 180 วัน 

หมวด ๓ การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ คงเดิม 

ข้อ ๑๕ ในการจัดท าการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวทางในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ 
กสย. ก าหนดเป็นกรอบในการจัดท า ทบทวน หรือปรับปรุง 

ข้อ ๑๗ ในการจัดท าการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานของรัฐใช้แนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนด เป็นกรอบใน
การด าเนินงาน และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ

- ตัด ข้อความให้กระชับ จาก “ให้หน่วยงานของรัฐใช้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง SEA” เป็น “ให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้แนวทาง SEA” 



๑๔ 
 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

แผนหรือแผนงาน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ
หน้าที่ ในการจัดท าแผนหรือแผนงาน ต้องจัดเตรียม
งบประมาณและบุคลากรรองรับ เพ่ือท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และต้องจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนที่
เกี่ยวข้องตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนด 

ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนด ทั้งนี้ 
ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนต้อง
จัดเตรียมงบประมาณและบุคลากรรองรับ ส าหรับการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

- ตัด ข้อความ “ที่ กสย. ก าหนดเป็นกรอบในการจัดท า 
ทบทวน หรือปรับปรุง แผนหรือแผนงาน” เหลือเพียง “ที่ 
กสย. ก าหนดเป็นกรอบในการด าเนินงาน” 

เหตุผล 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่า การจัดท า SEA ของหน่วยงานที่
อยู่ในแผนที่ที่ต้องจัดท า SEA ให้ใช้แนวทาง SEA ที่ กสย. 
ก าหนดขึ้นเป็นแนวทาง 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีความจ าเป็น ให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
หรือปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์รายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่เพ่ิมเติม เพ่ือให้การน า
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไป
ประยุกต์และบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของการ
จัดท าแผนหรือแผนงาน ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่  
กสย. ก าหนด และ โดยความเห็นชอบของ กสย. 

ข้อ ๑๘ หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าหรือปรับปรุงคู่มือ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์รายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่
เพ่ิมเติมก็ได้ เพ่ือให้คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวน าไปปรับใช้และบูรณาการให้เหมาะสม
กับบริบทของการจัดท าแผนแต่ละประเภท ทั้ งนี้  ให้
สอดคล้องกับแนวทางการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนด และโดยความเห็นชอบของ กสย. 

- ตัดข้อความ “ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น” 

* ปรับ ข้อความจากเดิม “ให้หน่วยของรัฐจัดท าหรือ
ปรับปรุงแนวทาง SEA…” เป็น “ให้หน่วยของรัฐจัดท าหรือ
ปรับปรุงคู่มือ SEA” 

เหตุผล 

เพ่ือให้เกิดความแตกต่างระหว่าง แนวทาง SEA ซึ่งใช้ใน
ระดับประเทศ ในขณะที่ คู่มือเชิงประยุกต์ จะใช้ในระดับ
แผน   

ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและด าเนินการตาม
แผนการสร้างขีดความสามารถการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดั บยุ ทธศาสตร์ ของหน่ ว ย ง านอย่ า ง เป็ น ร ะบบ 
ประกอบด้วย แผนการพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้าน

 ข้อ ๑๗ เดิมตัดออก เนื่องจากในข้อ ๑๗ ใหม่ มีข้อความว่า 
“ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า



๑๕ 
 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน และ
แผนการพัฒนาความพร้อมของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ของประเทศ 

แผนต้องจัดเตรียมงบประมาณและบุคลากรรองรับ ส าหรับ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” 

หมวด ๔ การก ากับและติดตามประเมินผลการจัดท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 ตัดชื่อหมวดการก ากับและติตาม SEA ออกไป เนื่องเนื้อหา
เป็นเรื่องเดียวกับการจัดท า SEA ในหมวด ๓ 

ข้อ 18 ในการจัดท าการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการเพ่ือท า
หน้าที่ ให้ค าปรึกษาและก ากับการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยจะแต่งตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
ส าหรับแต่ละแผนหรือแผนงาน หรือบูรณาการเข้าไปใน
คณะกรรมการที่มีหน้าที่ก ากับการจัดท าแผนหรือแผนงานก็
ได้ ทั้งนี้ ต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เก่ียวข้องกับแผนหรือแผนงานนั้น 

ข้อ ๑๙ ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท า
หน้าที่ ให้ค าปรึกษาและก ากับการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยจะแต่งตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
ส าหรับแต่ละแผน หรือบูรณาการเข้าไปในคณะกรรมการที่
มีหน้าที่ก ากับการจัดท าแผนก็ได้ โดยให้มีตัวแทนของ
คณะอนุกรรมการที่ กสย. แต่งตั้งอยู่ในคณะกรรมการ
ดังกล่าวด้วย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

- ตัดข้อความเพ่ือให้เกิดความกระชับ โดยตัดข้อความว่า 
“ในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” 

+ เพ่ิมข้อความ “โดยให้มีตัวแทนของคณะอนุกรรมการที่ 
กสย. แต่งตั้งอยู่ในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย” 

- ตัดข้อความ “ทั้งนี้  ต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผน
หรือแผนงานนั้น” 

เหตุผล 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในแนวทางที่คณะอนุกรรมการที่ 
กสย. แต่งตั้งขึ้น จะสามารถสนับสนุนทางวิชาการในการ



๑๖ 
 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

จัดท า  SEA ร่ วมกับหน่ วยงานเจ้ าของแผนได้  ผ่ าน
คณะกรรมการจัดท าแผนของหน่วยงานเจ้าของแผน 

ข้อ ๑๙ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดท าแผนหรือแผนงาน 
พร้อมทั้งท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แล้ว
เสร็จ ให้น าเสนอคณะกรรมการระดับนโยบายที่ก ากับดูแล
การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือคณะกรรมการ
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด แล้วแต่กรณี  ก่อนน า เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๒๐ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดท าแผนที่บูรณาการการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไว้แล้วเสร็จ ให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการระดับนโยบายและ/หรือคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือทราบหรือพิจารณา ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

+ เพ่ิมข้อความ “ให้เสนอต่อคณะกรรมการระดับนโยบาย
และ/หรือคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบหรือพิจารณา ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป” 

เหตุผล  

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น 

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐติดตามการด าเนินงานตามแผน
หรือแผนงาน โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ได้จัดท าไว้ เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับการพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป 

ข้อ ๒๑ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้ กสย. ทราบ เพ่ือน าไปใช้
ในการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาระบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป 

+ เพ่ิมข้อความ “เสนอรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์” และข้อความ “รายงานให้ กสย. ทราบ” 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ให้ กสย. ทราบด้วย 

เหตุผล 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพการจัดท า SEA 
ให้ได้มาตรฐาน โดยให้หน่วยงานเจ้าของแผนเสนอรายงาน 
SEA และผลการด าเนินงานตามแผน ต่อ กสย. เพ่ือให้ กสย. 
ใช้ในการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาระบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป 



๑๗ 
 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

 ข้อ ๒๒ การด าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ตามระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับกับกรณีหน่วยงาน
ของรัฐจะจัดท าแผน โดยไม่ใช้บังคับกับกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐได้เริ่มกระบวนการจัดท าแผนไปแล้วก่อนที่ระเบียบนี้
จะมีผลใช้บังคับ 

+ เพ่ิมบทเฉพาะกาล ในการยกเว้นการบังคับใช้กับแผนที่
หน่วยงานของรัฐได้เริ่มกระบวนการจัดท าแผนไปแล้ว
ก่อนที่ระเบียบนี้จะมีผลใช้บังคับ   

เหตุผล 

เพ่ือให้หน่วยงานมีระยะเวลาในการเตรียมการในการจัดท า 
SEA โดยระเบียบฯ นี้ จะไม่บังคับใช้กับแผนที่หน่วยงาน
ของรัฐได้เริ่มกระบวนการจัดท าแผนไปแล้ว   

ข้อ ๒๑ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบฉบับนี้ ข้อ ๒๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบฉบับนี้ คงเดิม 

 


