
การประชุม

คณะอนุกรรมการ

การประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร ์

ครั้งท่ี 1/2565

วนัที่ 4 สิงหาคม 2565

เวลา 14.30 – 16.30 น.

ณ หอ้งประชุมเดช สนิทวงศ ์อาคาร 1 ชั้น 3 สศช.

และการประชุมทางไกลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ดว้ยระบบ Zoom Meeting)



วาระการประชุม
เรื่องประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ

เรื่องเพื่อทราบ

2

2.1 การปรบัเปล่ียนองคป์ระกอบของคณะอนุกรรมการ

การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์

ภายใตค้ณะกรรมการเพ่ือการพฒันาที่ยัง่ยืน

2.2 ความกา้วหนา้การด าเนินงานการขบัเคล่ือน

การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรใ์หเ้ป็นรูปธรรม

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ร่าง ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี 

ว่าดว้ยการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์พ.ศ. ....

เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี)

3.2 ร่าง คู่มือการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรเ์ชิงพ้ืนท่ี



33

วาระที่ 1

เรื่องประธานแจง้ที่ประชุมทราบ



44

การปรบัเปลี่ยนองคป์ระกอบ

ของคณะอนุกรรมการ SEA

วาระที่ 2.1

เรื่องเพื่อทราบ



55

ความเป็นมา

เม่ือวนัที่ 19 ธนัวาคม  2562

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื (กพย.) ครั้งท่ี 1/2562 เห็นชอบใหป้รบัปรุงองคป์ระกอบและอ านาจ

หนา้ที่ของคณะอนุกรรมการ ภายใตค้ณะกรรมการเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและ

สอดคลอ้งกบัการมอบหมายตามโครงสรา้งการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบนั

เม่ือวนัที่ 14 กุมภาพนัธ ์ 2563

รองนายกรฐัมนตร ี(พลเอก ประวิตร วงษสุ์วรรณ) ประธานกรรมการเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยนื ลงนามในค าสัง่

คณะกรรมการเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื ที่ 1/2563 แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์
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คณะอนุกรรมการ SEA (14 ก.พ. 2563)

องคป์ระกอบ องคป์ระกอบ

นายปีตพิงศ ์พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธาน

รองประธาน ปลดักระทรวง ทส. / เลขาธิการ สศช. 

• ปลดักระทรวง พม.

• ปลดักระทรวง อว.

• ปลดักระทรวง กษ.

• ปลดักระทรวง คค.

• ปลดักระทรวง พน.

• ปลดักระทรวง มท.

• ผูแ้ทนมูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย

• ผูแ้ทนหอการคา้ไทย/สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย

• ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ผูแ้ทนสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย

คณะอนุกรรมการ (23 คน)

ภาครฐั (11 คน)

ภาคเอกชน (4 คน)

• ปลดักระทรวง สธ.

• ปลดักระทรวง อก.

• เลขาธิการ สทนช.

• เลขาธิการ สผ. 

• รองเลขาธิการ สศช.
ที่ ลศช. มอบหมาย 

ผูท้รงคุณวุฒิ ( 8 คน )

• นายสนิท อกัษรแกว้

• นายอ านาจ วงศบ์ณัฑิต

• นางจุรี วิจติรวาทการ

• นางบรรณโศภิษฐ ์เมฆวิชยั

• นายสุทิน อยูสุ่ข

• นางเรวดี โรจนกนันท์

• น.ส.ลดาวลัย ์ค าภา

• นายสนัติ บุญประคบั

• ผอ.กพส. (สผ.)

• ผอ.กทว.  (สศช.)

อนุกรรมการและเลขานุการรว่ม

อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ

• เจา้หนา้ท่ี สศช. 

• เจา้หนา้ท่ี สผ.

อ านาจหนา้ที่

• เสนอแนะกระบวนการ ขั้นตอน หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการจดัท า SEA ใหช้ดัเจน 
เพื่อผลกัดนัใหมี้การขบัเคลื่อนและน า SEA มาใชก้บัการวางแผนพฒันาประเทศ

• ก าหนดประเภทของยุทธศาสตร ์แผน แผนงานและพ้ืนท่ีท่ีควรท า SEA 

• เสนอแนะกลไกในการขบัเคลื่อน SEA รวมทั้งระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

• แตง่ตั้งคณะท างาน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบตังิานตามความเหมาะสม

(รศช.วิชญายุทธ บุญชิต) นางสาวสุภทัรา เชิดชูไชย

สศช. มีค าสัง่

มอบหมาย
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ความกา้วหนา้

การขบัเคลื่อน SEA 

7

วาระที่ 2.2

เรื่องเพื่อทราบ



การจดัฝึกอบรมทาง

วิชาการดา้น SEA

2562 2563 2564 2565

Timeline การขบัเคลื่อน SEA

การประยุกต ์SEA กบั

การจดัท าแผนรายสาขา

และเชิงพื้ นท่ี 

การจดัท าสื่อสาธารณะ

และช่องทางสื่อสาร 

ฝึกอบรมบุคคลทัว่ไป 
(900 คน)

• ความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกตอ้งของ SEA

• การจดัท า SEA ตลอดกระบวนการ

ฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูง
ส าหรบัผูบ้ริหาร

(ระดบัสูง 18 คน/ระดบักลาง 95 คน)

• ความส าคญัของ SEA

• เทคนิค/เครือ่งมือในการจดัท า SEA

ฝึกอบรมกระบวนการมีส่วนร่วม
(30 คน) 

• การระบุผูมี้สว่นไดเ้สยี
• การมีสว่นรว่มที่มีประสทิธภิาพ

คู่มือ SEA ฉบบัประชาชน
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ฝึกอบรมการจดัท า SEA
ในรายสาขาและเชิงพื้ นท่ี

(230 คน) 

• การพฒันาและประเมินทางเลือก

• บทบาทของภาคประชาชนใน
กระบวนการมีสว่นรว่มของ SEA

ออกแบบเครื่องมือ
เชื่อมโยงขอ้มูล SEA 

วิดีทศัน:์
• การขบัเคลื่อน SEA
• คู่มือ SEA 
– แผนพฒันาพื้ นท่ีเชิงเศรษฐกิจ

• การสมัมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธแ์ละระดมความคิดเห็นในการขบัเคลื่อน SEA

• การจดัเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง SEA ของประเทศ 

วิดีทศัน:์

ประชาชนทัว่ไป 1 ตอน/

เจา้หนา้ที่ 4 ตอน

โครงการน ารอ่ง SEA

โครงการน ารอ่ง SEA 

เชิงพื้ นท่ี (จ.ระยอง) 

โครงการน ารอ่ง SEA เชิงพื้ นท่ี (SEZ จ.สระแกว้)

• การก าหนดขอบเขต
โครงการ SEA 

(จ.สงขลาและปัตตานี)

การจดัสมัมนาเชิง

วิชาการดา้น SEA 

การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้น SEA ใหก้บัทุกภาคสว่นที่เก่ียวขอ้ง

• การพฒันาและประเมินทางเลือก/
มาตรการเพ่ือความยัง่ยืน            

 SEA Report

การพฒันาแนวทาง SEA ใหเ้หมาะสมกบับรบิทประเทศไทย 

ปรบัปรุงแนวทาง SEA ใหป้ฏิบตัไิดจ้ริง

•แนวทาง SEA (สศช. 63) 

คู่มือ SEA เชิงพื้ นท่ี

• คู่มือ SEA เชิงประยุกต์
ส  าหรบัแผนการจดัการทรพัยากรน ้า

• คู่มือ SEA เชิงประยุกต์
ส  าหรบัแผนมรดกโลกทางธรรมชาติ

•แนวทาง SEA (สศช. 64) 

• โครงการ SEA ดา้นการใช้

ประโยชนท่ี์ดิน 

• โครงการศึกษา SEA พ้ืนท่ีลุม่น ้า

โครงการ SEA ส าหรบัพื้ นท่ีก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต ้

โครงการศึกษา SEA และแผนหลกัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า

โครงการ SEA เพือ่การบรหิารจดัการแร่

การปรบัปรุงรา่งระเบียบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการประเมินสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์พ.ศ. .... ใหมี้ความเหมาะสม 

แนวทาง/คู่มือ

พฒันา

กลไกการขบัเคล่ือน
ยก รา่ง ระเบียบ สนร. ว่าดว้ยการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ เสนอ รา่ง ระเบียบ สนร.ตอ่ อนุกรรมการ SEA /กพย.
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การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

ดา้น SEA ใหก้บัทุกภาคส่วน

ที่เก่ียวขอ้ง

9



การฝึกอบรมทางวิชาการดา้น SEA

การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดา้น SEA – ส าหรบัผูบ้ริหารระดบักลาง

10

เดือนตลุาคม 2563 และมีนาคม 2564

วตัถุประสงค ์: เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการของ 

SEA ตามแนวทาง SEA ฉบบัปี 2563 อยา่งถูกตอ้ง

กลุ่มเป้าหมาย: ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบั

การจดัท าแผนและแผนงานของ สศช. 

รวมทั้ง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดัท าแผน

และแผนงาน SEA 

การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดา้น SEA – ส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสูง

เดือนมิถุนายน 2564

วตัถุประสงค ์: เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะที่ถูกตอ้งเก่ียวกบั SEA 

และการขบัเคลื่อน SEA ท่ีผ่านมา ทั้งประเทศไทยและตา่งประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย : ผูบ้รหิารระดบัสูงของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และสศช. 



• การฝึกอบรมดา้นกระบวนการมีส่วนรว่มในการจดัท าแผนพฒันา

ดว้ยกระบวนการ SEA

11

เดือนมิถุนายน 2565

เพ่ือเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการมีสว่นรว่ม

ในการจดัท าแผนดว้ยกระบวนการจดัท า SEA พรอ้มทั้งพฒันาศกัยภาพของ

บุคลากรของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใหส้ามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัท า

แผนไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

การฝึกอบรมทางวิชาการดา้น SEA
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การจดัสมัมนา

• การสมัมนาเพื่อเผยแพรป่ระชาสมัพนัธแ์ละระดมความคิดเห็น

เรือ่ง การประเมินสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์

ใหก้บัทุกภาคสว่นที่เก่ียวขอ้งอยา่งตอ่เน่ือง 

ตลุาคม 2563 และกรกฎาคม 2564

ตลุาคม 2564

• การจดัเสวนาเชิงวิชาการ เรือ่ง การขบัเคลื่อนงาน SEA ของประเทศ 

เพื่อเสรมิสรา้งความความรู ้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกบั

กระบวนการจดัท า SEA โดยเฉพาะการพฒันาและประเมินทางเลือก 

และเทคนิคและวิธีการสรา้งการมีสว่นรว่ม
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คู่มือ SEA ฉบบัประชาชน โปสเตอร์

13

การจดัท าสื่อสาธารณะและช่องทางการสื่อสาร



วีดิทศัน ์เรือ่ง SEA 2 กลุ่มเป้าหมาย

1) SEA คืออะไร

ภาคประชาชน หน่วยงานภาครฐั

2) ขั้นตอนของ SEA

3) การมีสว่นรว่ม 4) องคก์รและกลไก

14

https://youtu.be/Hw8LAef39B4


วีดิทศัน ์เรือ่ง การขบัเคลื่อน SEA ประเทศไทย

15

15



การพฒันาช่องทางการสื่อสารสาธารณะ

@sea_nesdc

Facebook

1616

Website

SEANESDC



โครงการติดตามและประเมินผลเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว้เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน

วตัถุประสงค์

• เพื่อจดัท ากระบวนการ SEA ในพ้ืนท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจ

พิเศษสระแกว้ ตามแนวทาง SEA

• เพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สระแกว้ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการนโยบายการ

พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส าหรบัการด าเนินงาน

เขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะตอ่ไป

• เพื่อน าผลลพัธท์ี่ไดผ้นวกกบัแผนพฒันาจงัหวัดสระแกว้ 

พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบบัทบทวน)
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โครงการน ารอ่ง SEA: SEZ สระแกว้



การประยุกต ์SEA กบัการจดัท าแผน

หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั 2562 2563 2564

18

โครงการน ารอ่ง SEA 

เชิงพ้ืนท่ี: จ.ระยอง 

โครงการน ารอ่ง SEA เชิงพ้ืนท่ี: SEZ จ.สระแกว้

•การก าหนดขอบเขต
• การพฒันาและประเมินทางเลือก
• มาตรการเพ่ือความยัง่ยนื            
 SEA Report

ส านักงานสภา

พฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาติ

ส  านักงานนโยบาย

และแผน

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

โครงการ SEA 

ดา้นการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน 

ส านักงานทรพัยากรน ้า

แห่งชาติ

กรมทรพัยากร

ธรณี

โครงการ SEA เพื่อการบรหิาร

จดัการแรโ่พแทช

โครงการศึกษา SEA พ้ืนท่ีลุ่มน ้า

• ลุ่มน ้าชี

• ลุ่มน ้าสะแกกรงั

• ลุ่มน ้าภาคใตฝั้ง่ตะวนัออก

• ลุ่มนา้ปราจนีบุรี-บางประกง

โครงการศึกษา SEA 

และแผนหลกัการบรหิาร

จดัการทรพัยากรน ้า

• ลุ่มน ้าเพชรบุรี-
ประจวบคีรีขนัธ์

• ลุ่มน ้าภาคใตฝั้ง่ตะวนัตก

• ลุ่มน ้าโขง
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

• ลุ่มน ้าแม่กลอง

• ลุ่มน ้ามูล

โครงการศึกษา SEA 

และแผนหลกัการบรหิาร

จดัการทรพัยากรน ้า

กระทรวงพลงังาน
โครงการ SEA ส าหรบัพ้ืนท่ีก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้

(การพฒันาพลงังานไฟฟ้าภาคใต)้
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การพฒันาแนวทาง SEA

และคู่มือ SEA เชิงพ้ืนท่ี

19



แนวทาง SEA

20

ปี 2561 ปี 2563 ปี 2564
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การปรบัปรุงรา่งระเบียบฯ

ใหมี้ความเหมาะสม

21



Timeline การหารือกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

2563 2564 2565

22

หารอืหน่วยงาน

ที่เก่ียวขอ้ง

ตามรา่งระเบียบฯ

หารอืกฤษฎีกา

16 มิ.ย.

• กรมทรพัยากรธรณี/
• กรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่

22 มิ.ย.
สทนช.

15 มิ.ย. 

30 มี.ค.

15 ธ.ค. 

กรมโยธาธิการ

และผงัเมือง

22 ธ.ค. 
กรมอทุยานแห่งชาติ

สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช 

27 ธ.ค. 

สนง.นโยบายและ

แผนการขนสง่

และจราจร 

5 ม.ค. 

สนง. นโยบาย

และแผนพลงังาน

6 ม.ค. 
สนง.คกก.

นโยบายเขต

พฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก

20 ก.ค. 
กระทรวงอตุสาหกรรม 

2 ส.ค. 
กรมทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝัง่

ประชุมกลุ่มยอ่ย

ระดมความคิดเห็น



การหารือกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

กรมทรพัยากรธรณี

และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

วนัที่ 16 มิถุนายน 2563

ผูเ้ขา้รว่มการประชุม ทธ. : นายมนตร ีเหลืองอิงคะสุต (รองอธบิด)ี

กพร. : นายอดทิตั วะสนีนท ์        (รองอธิบดี)

ประเด็นหารอื : เห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีฯ โดยให้

น า SEA ใชป้ระกอบการจดัท าแผนแม่บทการ

บรหิารจดัการแร ่5 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2565 –

2569) และขอให ้สศช. สนับสนุนทางดา้น

องคค์วามรูแ้ละจดัอบรมถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ดา้นการท า SEA ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี

ส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ

ผูเ้ขา้รว่มการประชุม : นายสมเกียรต ิประจ  าวงษ ์

(เลขาธิการ สทนช.)

ประเด็นหารอื : สทนช. สนับสนุนการผลกัดนัร่างระเบียบ

ส านักนายกรฐัมนตรีฯ เขา้คณะรฐัมนตรี

เพื่อพิจารณา เน่ืองจากการจดัท า SEA เป็น

เคร่ืองมือในการก าหนดทิศทางการพฒันา

ของประเทศ ทั้งน้ี ขอปรบัการท า SEA กบั

แผนการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า 

จากเชิงพื้ นท่ี เป็นรายสาขา 

วนัที่ 22 มิถุนายน 2563

23
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วนัที่ 15 ธนัวาคม 2564

ผูเ้ขา้รว่มการประชุม : นายอนวชั สุวรรณเดช (รองอธบิดี)

ประเด็นหารอื :

กรมโยธาธิการและผงัเมือง เห็นวา่ กระบวนการวาง

และจดัท าผงัเมืองส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งกบัขั้นตอน

ของ SEA อยา่งไรก็ตาม การด าเนินการจดัท าผงัเมืองดว้ย

กระบวนการ SEA ตามร่างระเบียบฯ จะเป็นการเพิ่ม

ขั้นตอนและระยะเวลาในการจดัท า ซ่ึงอาจไม่เป็นไปตาม 

พ.ร.บ. การผงัเมือง พ.ศ. 2562 ก าหนด 

จึงอยากใหท้บทวนการประยุกตใ์ช ้SEA 

กบัการจดัท าผงัเมือง

กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ืช 

วนัที่ 22 ธนัวาคม 2564

ประเด็นหารอื :

อส. และ สศช. เห็นชอบร่วมกนัใหน้ า SEA มาใชใ้น

กระบวนการวางแผนพ้ืนท่ีเฉพาะ (มรดกโลกทาง

ธรรมชาต)ิ ซ่ึง สศช. จะใหก้ารสนับสนุนองคค์วามรู ้

ผูเ้ชี่ยวชาญและวิทยากร ในการด าเนินการของ อส. และ 

อส. เสนอใหมี้การเพิ่ม กลุ่มป่าอนุรกัษ์ เป็นแผนเชิงพื้ นท่ี

เพิ่ม ในร่างระเบียบฯ

ผูเ้ขา้รว่มการประชุม : นางรุง่นภา พฒันวิบูลย ์(รองอธบิดี)

การหารือกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง (ตอ่)



สรุปการหารือกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง (ตอ่)

2525

ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน

วนัที่ 5 มกราคม 2565

ประเด็นหารอื :

สนพ. และ สศช. เห็นชอบร่วมกนัในการจดัท า

แผนดา้นพลงังานดว้ยกระบวนการ SEA โดยในเบ้ืองตน้

จะด าเนินการจดัท า SEA ในการปรบัปรุงแผนพฒันาก าลงัผลิต

ไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan) 

โดย สศช. ยนิดีใหก้ารสนับสนุนทางวิชาการในการด าเนินการ

จดัท า SEA ของ สนพ. ต่อไป

ผูเ้ขา้รว่มการประชุม : นายวฒันพงษ์ คุโรวาท (ผูอ้  านวยการฯ)

วนัที่ 27 ธนัวาคม 2564

ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 

ผูเ้ขา้รว่มการประชุม : นางวิไลรตัน ์ศิรโิสภณศิลป์ (รองผอ.)

ประเด็นหารอื :

สนข. และ สศช. เห็นชอบร่วมกนัในการจดัท าแผน

ดา้นคมนาคมดว้ย SEA ทั้งน้ี ในรายละเอียดของแผนคมนาคม

ขอใหห้ารือในโอกาสต่อไป นอกจากน้ี หาก สนข. จะน า

หลกัการ SEA ไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัท าแผนท่ีเก่ียวขอ้ง 

การหารือกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง (ตอ่)



สรุปการหารือกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง (ตอ่)
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วนัที่ 6 มกราคม 2565

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขต

พฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก

ประเด็นหารอื :

EEC ไม่ขดัขอ้งในการประยุกตใ์ช ้SEA กบัการจดัท า

แผน ตามร่างระเบียบฯ ทั้งน้ี ควรปรบัปรุงร่างระเบียบฯ 

เพิ่มเติม โดยปรบัองคป์ระกอบของคณะกรรมการใหมี้จ านวน

ไม่มากเกินไป รวมทั้งควรปรบัเน้ือหาท่ีส าคญั เช่น เพ่ิมค า

นิยามของแผนในรายสาขาและเชิงพื้ นท่ีใหช้ดัเจน เป็นตน้ 

การจดัท าคู่มือ SEA เชิงประยุกตแ์ละสรา้งขีดความสามารถ

ของบุคลากรดา้น SEA ซ่ึงอาจจะเป็นภาระของหน่วยงานใน

อนาคต ซ่ึง สศช. รบัประเด็นขอ้คิดเห็น เพื่อทบทวนและ

ปรบัปรุงร่างระเบียบฯ ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

ผูเ้ขา้รว่มการประชุม : นายเกษมสนัต ์จณิณวาโส

(ที่ปรกึษาพิเศษ)

วนัที่ 20 กรกฎาคม 2565

กระทรวงอุตสาหกรรม 

ประเด็นหารอื :

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ไดเ้ร่ิมใช ้SEA 

เป็นเคร่ืองมือในการจดัท าร่างแผนแม่บทการบริหารจดัการแร่ 

ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) แลว้ ทั้งน้ี ควรมีความชดัเจน

ของหน่วยงานหลกัในการจดัท าและพิจารณา SEA รวมทั้งมี

ระยะเวลาใหห้น่วยงานเตรียมความพรอ้มดา้นบุคลากรและ

งบประมาณดว้ย

ผูเ้ขา้รว่มการประชุม :

•นายภานุวฒัน์ ตรยิางกูรศร ี(รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม)

•นางปนดัดา รุง่เรอืงศร ี(รองผูว่้าการนิคมฯ) 
•นายอดทิตั วะสนีนท ์(รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานฯ)

การหารือกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง (ตอ่)



สรุปการหารือกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง (ตอ่)
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วนัที่ 2 สิงหาคม 2565

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

ประเด็นหารอื :

ทช. และ สศช. เห็นชอบร่วมกนัใหน้ า SEA มาใชใ้นกระบวนการ

วางแผนดา้นทะเลและชายฝัง่ โดยในเบ้ืองตน้ ทช. จะทดลองน า

กระบวนการของ SEA ในบางขั้นตอนมาใชใ้นการจดัท านโยบายและ

แผนการบรหิารจดัการทางทะเลและชายฝัง่แห่งชาต ิพ.ศ. 2566 –

2570 และแผนการจดัการพื้ นท่ีชายฝัง่ทะเล 

ซ่ึง สศช. จะใหก้ารสนับสนุนองคค์วามรู ้ผูเ้ชี่ยวชาญและวิทยากร 

ในการด าเนินการของ ทช.

ผูเ้ขา้รว่มการประชุม : นางสาวพรศร ีสุทธนารกัษ ์(รองอธบิด)ี

การหารือกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง (ตอ่)



แผนที่ตอ้งจดัท า SEA

ประเภทของแผน
ภายใตร้า่งระเบียบฯ

หน่วยงานที่หารือ รายช่ือแผนที่คาดว่าจะใช ้SEA ในระยะแรก

1.คมนาคม
สนง.นโยบายและแผนการขนสง่

และจราจร
จะหารอืในระยะตอ่ไป

2.พลงังาน

3.อุตสาหกรรม

4.ทรพัยากรน ้า

6.ทะเลและชายฝัง่

7. เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สนง.ทรพัยากรน ้าแห่งชาติ แผนหลกัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า

สนง.นโยบายและแผนพลงังาน
แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

(Power Development Plan)

แผนแม่บทการบรหิารจดัการแร่
• กรมทรพัยากรธรณี

• กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแร่

ส  านกังานคณะกรรมการนโยบาย

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก
จะหารอืในระยะตอ่ไป

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

• นโยบายและแผนการบรหิารจดัการทางทะเลและ

ชายฝัง่แห่งชาต ิ

• แผนการจดัการพ้ืนท่ีชายฝัง่ทะเล

5.ผงัเมือง ไม่มี

8.มรดกโลกทางธรรมชาติ แผนการจดัการแหล่งมรดกโลก

กลุ่มป่าดงพญาเยน็ – เขาใหญ่ 

กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า 
และพนัธุพ์ืช

กรมโยธาธิการและผงัเมือง

• กระทรวงอุตสาหกรรม จะหารอืในระยะตอ่ไป



29

รา่งระเบียบส านกันายกรฐัมนตรี 

ว่าดว้ย การประเมินสิ่งแวดลอ้ม

ระดบัยุทธศาสตร ์พ.ศ. ....

29

วาระที่ 3.1

เรื่องเพื่อพิจารณา



เม่ือวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์2562

สศช. สง่รา่งระเบียบส านกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการประเมินสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์พ.ศ. .... 

เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี (สลค.) เพื่อบรรจุวาระเขา้ครม. พิจารณา และต่อมา สลค. ส่งร่างระเบียบฯ 

ใหห้น่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ซ่ึง สศช. ไดร้บัทราบความเห็นจากหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งวา่ การจดัท า SEA เป็นเร่ืองใหม่ท่ีควรมีการทดสอบ ตลอดจนการเตรียมความพรอ้ม การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

ของบุคลากรในหน่วยงาน พรอ้มทั้งมีกลไกและแนวทางในการสนับสนุนหน่วยงานท่ีจะตอ้งจดัท า SEA ท่ีชดัเจน 

สศช. จงึไดถ้อนเรือ่งรา่งระเบียบฯ เพื่อกลบัมาเตรยีมความพรอ้มรว่มกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในประเด็นตา่ง ๆ 

ใหมี้ความรอบคอบ รดักุม และชดัเจนในการน าไปสูก่ารปฏิบตัมิากข้ึน ภายใตส้ถานการณท่ี์มีการเปล่ียนแปลงและ

มีเง่ือนไข/ปัจจยัใหม่ ๆ เกิดขึ้ น

เรื่องเดิม

ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัประชุมกลุ่มยอ่ยระดมความคิดเห็น เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี

วา่ดว้ยการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์พ.ศ. …. จ  านวน 3 ครั้ง 

ครั้งท่ี 1 วนัที่ 2 สงิหาคม 2562

ครั้งท่ี 2 วนัที่ 3 กนัยายน 2562

ครั้งท่ี 3 วนัที่ 30 มีนาคม 2564

รวมทั้งไดป้รบัปรุงรา่งระเบียบส านกันายกรฐัมนตรฯี ตามความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด



31

ระยะแรก

เห็นควรออก ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี 

ว่าดว้ย การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์พ.ศ. ....

หมวด 2
แผนที่ตอ้งจดัท า SEA

หมวด 3
การจดัท าการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์

ระยะตอ่ไป
พิจารณาความเหมาะสมที่จะก าหนดเป็นกฎหมายเฉพาะ

หมวด 1
คณะกรรมการพฒันาการประเมินส่ิงแวดลอ้ม

ระดบัยุทธศาสตร ์(กสย.) 

กลไกการบงัคบัใชก้ฎหมาย
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ตารางเปรยีบเทียบ



3333

ตารางเปรยีบเทียบ
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ตารางเปรยีบเทียบ
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ตารางเปรยีบเทียบ

35
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ตารางเปรยีบเทียบ
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ตารางเปรยีบเทียบ

37



3838

ตารางเปรยีบเทียบ

38



3939

ตารางเปรยีบเทียบ

39



4040

ตารางเปรยีบเทียบ



4141

ตารางเปรยีบเทียบ

41



4242

ตารางเปรยีบเทียบ

42



4343

ตารางเปรยีบเทียบ
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ตารางเปรยีบเทียบ
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ตารางเปรยีบเทียบ



4646

ตารางเปรยีบเทียบ
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ตารางเปรยีบเทียบ
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หลกัการและเหตผุล

หลกัการ

ให ้SEA เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการจดัท าแผนของหน่วยงานของรฐัค านึงถึงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม อย่างสมดุล โดยใหค้วามส าคัญกบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ี

ยัง่ยืน สอดคลอ้งกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืนของประชาคมโลก ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

เหตผุล

การขบัเคล่ือน SEA ใหม้ีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งมีกลไกสนับสนุน ทั้งในดา้นการก าหนดนโยบาย 

แนวทางการพฒันา การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการก าหนดแนวทาง SEA เพื่อให้ SEA ของหน่วยงานของรฐั

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และสอดคลอ้งกบับริบทของประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งออกระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีน้ี
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โดยท่ีเป็นการสมควรใหห้น่วยงานของรฐัน าการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรไ์ปใชเ้ป็นเครื่องมือสนับสนุนการ

จดัท าแผนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งสมดุล และใหค้วามส าคญักบั

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท่ียัง่ยืน สอดคลอ้งกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ ยืนของประชาคมโลก 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึ งจ าเป็นต้องออกระเบียบ

ส านักนายกรฐัมนตรีน้ี

อารมัภบทและค าจ  ากดัความ

ค าจ  ากดัความ

การประเมินสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) : กระบวนการท่ีเป็น

ระบบ เพื่อใชส้นับสนุนกระบวนการตดัสินใจในการวางแผน โดยค านึงถึงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

อยา่งสมดุล โดยใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ียัง่ยนื 

หน่วยงานของรฐั : ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ ท่ีมีหนา้ท่ีและอ านาจตามกฎหมายในการจดัท าแผนตามท่ีก าหนด

ตามระเบียบน้ี

คณะกรรมการระดบันโยบาย : คณะกรรมการท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการอนุมติัหรือใหค้วามเห็นชอบ

ต่อแผนตามท่ีก าหนดโดยระเบียบน้ี

อารมัภบท

ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนด 90 วนั นบัแตว่นัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป



หมวด 1 คณะกรรมการพฒันาการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์

คณะกรรมการพฒันาการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์(กสย.)

นายกรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตรทีี่ไดร้บัมอบหมาย

• ปลดักระทรวง กค.      

• ปลดักระทรวง พม.

• ปลดักระทรวง กษ.

• ปลดักระทรวง คค.

• ปลดักระทรวง ทส.

• ปลดักระทรวง พน.

• ปลดักระทรวง มท.

• ปลดักระทรวง สธ.

• ปลดักระทรวง อก.

• เลขาธิการ สคก.

• เลขาธิการ สทนช.

• ผูอ้  านวยการ

ส านกังบประมาณ

• ผูท้รงคุณวุฒิดา้น SEA และ

ผูเ้ช่ียวชาญ ไม่เกิน 9 คน

• เลขาธิการ สศช. (กรรมการและเลขานุการ)

• เลขาธิการ สผ.    (กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ)

• รองเลขาธิการ สศช. (กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ)

ประธาน

คณะกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการ

องคป์ระกอบ อ านาจหนา้ที่

• ก าหนดนโยบาย แนวทางการพฒันา และกลไกในการ

ขบัเคลื่อน SEA เสนอตอ่ ครม. เพื่อใหค้วามเห็นชอบ

• ก าหนดรายช่ือแผนที่ตอ้งจดัท า SEA

• ก าหนดหลกัเกณฑ ์แนวทาง คู่มือ และวิธีการ SEA

ที่สง่เสรมิใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

• เสนอแนะการสรา้งขีดความสามารถและความรู ้SEA 

• ตดิตามและประเมินผล SEA และใหค้  าแนะน า 

เพื่อแกไ้ขปัญหาของการน า SEA ไปใช้

• เสนอแนะใหมี้การปรบัปรุงหรอืแกไ้ขระเบียบ เพื่อ

สนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาระบบ SEA

• ออกประกาศ และค าสัง่ เพื่อปฏิบตักิารใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบน้ี

• รายงานผลการด าเนินงานตอ่ ครม. ปีละ 1 ครั้ง

50



คณุสมบตัขิองคณะอนุกรรมการ

51

รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปน้ี

(1) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ ตามค าสัง่ศาล

(2) เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาท  

หรือความผิดลหุโทษ

(3) เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง

(4) เป็นสมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรรมการหรือ

ผูด้ ารงต าแหน่ง ซ่ึงรบัผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจา้หน้าท่ี

ของพรรคการเมือง

กรรมการผูท้รงคณุวุฒิท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 

• ตอ้งมีสญัชาติไทย 

• มีอายุไมต่ า่กวา่ 35 ปี

• เป็นผูท่ี้มีความรู ้ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัดา้น SEA ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และ

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนท่ีตอ้งท า SEA ตามระเบียบน้ี

หมวด 1 คณะกรรมการพฒันาการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์



คณุสมบตัขิองคณะอนุกรรมการ (ตอ่)

52

กรรมการผูท้รงคณุวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนบัแตว่นัที่ไดร้บัแตง่ตั้ง 

และอาจไดร้บัแตง่ตัง้อีกไดแ้ตต่อ้งไม่เกิน 2 วาระตดิตอ่กนั

• ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งตามวาระ หากยงัมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ข้ึนใหม ่ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้จากต าแหน่งปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะไดมี้การแต่งตั้ง

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

• ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ และมีการแต่งตั้งกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ใหผู้ซ่ึ้งไดร้บัการแต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่อง

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงตนแทนน้ัน เวน้แต่จะมีระยะเวลาเหลือไมถึ่ง 90 วนัจะไมแ่ต่งตั้งกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิข้ึนแทนต าแหน่งท่ีวา่งก็ได ้

• ในกรณีท่ียงัไมม่ีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามวรรคสาม ให ้กสย. ประกอบดว้ย กรรมการท่ี

เหลืออยู่

• ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวา่งท่ีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้

ยงัมีวาระอยูใ่นต าแหน่ง ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตั้งเพิ่มข้ึนน้ันอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดแ้ต่งตั้งไวแ้ลว้

หมวด 1 คณะกรรมการพฒันาการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์



หนา้ที่และอ านาจ

• ประสานงานกบัหน่วยงานตา่งๆ ที่ตอ้งจดัท า SEA เพื่อใหก้ารประเมินในดา้นตา่งๆ มีความสอดคลอ้งและ

มีประสทิธิภาพ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห ์รวมทั้งรวบรวมขอ้มูลและขอ้คิดเห็น หรอืด าเนินการใดๆ

เพื่อสนบัสนุนการปฏิบตังิานตามอ านาจหนา้ที่ของ กสย.

• ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานดา้นการประเมินสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรข์องหน่วยงานตา่งๆ

รวมทั้งวิเคราะหปั์ญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข เสนอ กสย. เพื่อพิจารณา

• ปฏิบตัหินา้ที่อื่นตามที่ กสย. มอบหมาย

ส านกังานเลขานุการของ กสย. 

53

ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

หมวด 1 คณะกรรมการพฒันาการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์



54

1) คมนาคม

2) พลงังาน 

3) อุตสาหกรรม

4) ทรพัยากรน ้า

5) ผงัเมือง

6) ทะเลและชายฝัง่

7) เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

8) มรดกโลกทางธรรมชาติ

ขอ้ 14 ให ้กสย. ประกาศก าหนดรายช่ือแผนที่หน่วยงานของรฐัจะตอ้งจดัท า SEA 

ตามประเภทของแผน ดงัน้ี

หมวด 2 แผนที่ตอ้งจดัท า SEA

• ขอ้ 15 ใหห้น่วยงานของรฐัมีหนา้ที่จดัท า SEA ตามรายช่ือแผนที่ กสย. ประกาศก าหนด

• ขอ้ 16 ใหด้  าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 180 วนั นับแตร่ะเบียบฯ น้ี ใชบ้งัคบั



การออกประกาศรายช่ือแผน
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ร่าง ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี 

ว่าดว้ย การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์พ.ศ. ....

ประเภทของแผน ที่จะตอ้งจดัท า SEA 

หารือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

เพื่อก าหนดรายช่ือแผน

ออกประกาศรายช่ือแผน

แผนหลกั

การบริหารจดัการทรพัยากรน ้า

ของส านักงานทรพัยากรน ้า

แห่งชาติ

ทรพัยากรน ้า
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• ในการจดัท า SEA ใหห้น่วยงานของรฐัใชแ้นวทาง SEA ที่ กสย. ก าหนด

• ตอ้งจดัใหมี้การรบัฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียและประชาชนที่เก่ียวขอ้งตามแนวทาง 

SEA ที่ กสย. ก าหนด

• ใหห้น่วยงานของรฐัที่มีอ  านาจหนา้ที่ในการจดัท าแผน ตอ้งจดัเตรียมงบประมาณและบุคลากร

รองรบั ส าหรบัท า SEA

• หน่วยงานของรฐัอาจจดัท าหรือปรบัปรุงคู่มือ SEA รายสาขาหรือเชิงพ้ืนท่ี

เพ่ิมเติมก็ได ้เพ่ือใหก้ารน าคู่มือ SEA ไปปรบัใชแ้ละบูรณาการใหเ้หมาะสมกบับริบท

ของการจดัท าแผนแตล่ะประเภท โดยใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง SEA ที่ กสย. ก าหนด 

และโดยความเห็นชอบของ กสย.

หมวด 3 การจดัท า SEA
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• ใหห้น่วยงานของรฐัแตง่ตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหนา้ท่ีใหค้ าปรึกษาและก ากบัการจดัท า SEA

โดยแตง่ตั้งข้ึนเฉพาะกิจส าหรบัแตล่ะแผน หรือบูรณาการเขา้ไปในคณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัการจดัท า

แผนก็ได ้โดยใหมี้ตวัแทนของคณะอนุกรรมการที่ กสย. แตง่ตั้งอยูใ่นคณะกรรมการดงักล่าวดว้ย

• เม่ือหน่วยงานของรฐัไดจ้ดัท าแผนที่บูรณาการ SEA ไวแ้ลว้เสร็จ ใหเ้สนอตอ่คณะกรรมการระดบันโยบาย

และ/หรือคณะรฐัมนตรี เพ่ือทราบหรือพิจารณา ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งตอ่ไป

• ใหห้น่วยงานของรฐัเสนอรายงาน SEA ให ้กสย. ทราบ เพ่ือน าไปใชใ้นการติดตามประเมินผล

และพฒันาระบบ SEA ของประเทศตอ่ไป

การพิจารณาและก ากบัการจดัท า SEA

การตดิตามประเมินผล SEA

หมวด 3 การจดัท า SEA (ตอ่)

• การด าเนินงาน SEA ใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีหน่วยงานของรฐัจะจดัท าแผน 

โดยไม่ใชบ้งัคบักบักรณีที่หน่วยงานของรฐัไดเ้ร่ิมกระบวนการจดัท าแผนไปแลว้

ก่อนท่ีระเบียบน้ีจะมีผลใชบ้งัคบั

บทเฉพาะกาล



• ออกประกาศรายช่ือ
แผนแลว้เสร็จ

• หน่วยงานของรฐั 
น า SEA ไปใช้

ประกอบการจดัท า

แผน

ขั้นตอนการออกระเบียบ สนร.
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จดัท าร่าง 

ระเบียบฯ SEA

ตามมต ิกพย.

2561

หารอื

หน่วยงาน

เสนอ กพย.

เพ่ือพิจารณา

2562

ก.ย. 2565

เสนอ ครม.

เพ่ือพิจารณา

ต.ค. 2565

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รา่งกฎหมาย

และรา่งอนุบญัญตัิ

ที่เสนอคณะรฐัมนตรี

พิจารณา

พ.ย. 2565–

เม.ย. 2566

ประกาศใช้

ระเบียบฯ

พ.ค. 2566

หน่วยงาน

ของรฐัรบัรูร้า่ง

ระเบียบ

90 วนั

ระเบียบมีผลบงัคบัใช้

ส.ค. 2566

•แตง่ตั้ง กสย.

•แตง่ตั้งอนุกรรมการ

180 วนั

ก.พ. 2567



กลไกการขบัเคล่ือน SEA

คณะกรรมการพฒันาการประเมิน

สิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์(กสย.)

คณะอนุกรรมการดา้นวิชาการ

และการมีส่วนร่วม

คณะอนุกรรมการดา้นการตดิตาม 

ประเมินผล และพฒันากลไก SEA

ก าหนดแนวทางการพฒันาระบบ SEA

ตดิตามและประเมินผล SEA ภาพรวม
หน่วยงานเจา้ของแผน

ที่ตอ้งจดัท า SEA

• ใช ้SEA ในการจดัท าแผน

คณะกรรมการระดบันโยบายรายสาขา/เชิงพ้ืนท่ี

พิจารณา

ส่งรายงาน SEA

เสนอแผน 

ที่จดัท า SEA

คณะกรรมการก ากบั/ตรวจรบั

เพื่อจดัท าแผน/SEA

เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการก ากบัฯ

เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะดา้น SEA

ใหค้ าปรึกษาและก ากบัการจดัท า SEA

จดัท าคู่มือการมีส่วนรว่ม

เสนอรายช่ือแผนท่ีตอ้งจดัท า SEA

ติดตามประเมินผล SEA +

ใหข้อ้เสนอแนะ

จดัท าคู่มือติดตามและประเมินผล SEA

59
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รา่งระเบียบส านกันายกรฐัมนตรี 

ว่าดว้ย การประเมินสิ่งแวดลอ้ม

ระดบัยุทธศาสตร ์พ.ศ. ....

60

ประเด็นขอหารือ
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ประเด็น กรมโยธาธิการและผงัเมือง

วนัที่ 5 มกราคม 2564

กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

โดยมีหนงัสอืถึง สศช. เม่ือวนัที่ 5 มกราคม 2565 ชี้ แจงวา่ 

1) การวางและจดัท าผงัเมือง มีความจ าเป็นและมีความ

ส าคญัท่ีถูกก าหนดใหต้อ้งด าเนินการภายใตร้ฐัธรรมนูญ 

และ พ.ร.บ. การผงัเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อใหห้น่วยงาน

ภาครฐัน าไปใชก้ าหนดนโยบายและโครงการพฒันาให้

สอดคลอ้งกบัผงัเมืองแตล่ะระดบั แตกตา่งกบัการจดัท า 

SEA ซ่ึงเป็นแผนเฉพาะดา้นและเฉพาะพ้ืนท่ี

2) พ.ร.บ. การผงัเมือง พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดใหมี้ขั้นตอน

และกระบวนการด าเนินการวางและจดัท าผงัเมืองท่ีมี

ความชดัเจน โดยยดึหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยนืและ

สมดุล ซ่ึงคลา้ยกบัขั้นตอนของ SEA 

3) การวางและจดัท าผงัเมืองตอ้งจดัใหมี้การรบัฟังความ

คิดเห็น การปรกึษาหารอื และการมีสว่นรว่มของ

ประชาชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ข้ึนมา

พิจารณากลัน่กรองในทุกกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอน

การวิเคราะห ์การจดัท าผงัร่าง และการพิจารณาค ารอ้งของ

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4) การวางผงัเมืองมีกระบวนการและขั้นตอนท่ีครอบคลมุ

และสอดคลอ้งกบัการจดัท า SEA อยูแ่ลว้ การด าเนิน

งานตามร่างระเบียบฯ จะเพ่ิมขั้นตอนและระยะเวลา 

ดงัน้ี

• การจดัท าแผนตอ้งจดัเตรียมงบประมาณและบุคลากร

รองรบัเพื่อท า SEA และจดัใหมี้การรบัฟังความ

คิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามแนวทาง SEA

• ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ใหจ้ดัท าและปรบัปรุงคู่มือ 

SEA รายสาขาหรือเชิงพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม เพื่อใหก้ารน า

คู่มือ SEA ไปปรบัใชแ้ละบูรณาการใหเ้หมาะสมกบั

บริบทของการจดัท าแผน

• สรา้งขีดความสามารถดา้น SEA ของหน่วยงานอยา่ง

เป็นระบบ 

• แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหนา้ท่ีใหค้ าปรึกษาและ

ก ากบัการจดัท า SEA โดยมีคณะอนุกรรมการ กสย.

แต่งตั้งอยูใ่นคณะกรรมการดงักล่าวดว้ย

• ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดย

ค านึงถึงความสอดคลอ้งกบั SEA ท่ีไดจ้ดัท าไว ้เพ่ือ

เป็นขอ้มลูส าหรบัการพฒันาระบบ SEA ของประเทศ

ต่อไป



62

ประเด็นหารือ 

หมวด 2 แผนท่ีตอ้งจดัท าการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์

: ก าหนดประเภทของแผน 

8 แผนไวใ้นรา่งระเบียบฯ
: ก าหนดประเภทของแผนที่

หน่วยงานมีความพรอ้มไวใ้น

รา่งระเบียบฯ
: ไม่ก าหนดประเภทของแผนไวใ้น

รา่งระเบียบฯ โดยใหอ้  านาจ กสย. 

ประกาศประเภทของแผนและรายช่ือ

แผนภายหลงั

ขอ้ 14 ให ้กสย. ประกาศก าหนดรายช่ือ

แผนท่ีหน่วยงานของรฐัจะตอ้ง

จดัท า SEA ตามประเภทของแผน 

ดงัน้ี

1) คมนาคม

2) พลงังาน 

3) อุตสาหกรรม

4) ทรพัยากรน ้า

5) ผงัเมือง

6) ทะเลและชายฝัง่

7) เขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออกและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

8) มรดกโลกทางธรรมชาติ

ขอ้ 14 ให ้กสย. ประกาศก าหนดรายช่ือแผน

ท่ีหน่วยงานของรฐัจะตอ้งจดัท า SEA

ในประเภทของแผน ดงัน้ี ขอ้ 14 ให ้กสย. ประกาศก าหนดประเภท

ของแผนและรายช่ือแผนท่ี

หน่วยงานของรฐัจะตอ้งจดัท า SEA

ขอ้ 9 เพ่ิมหนา้ที่และอ านาจของ กสย.

(2)  ก าหนดประเภทของแผนและรายช่ือแผน

ท่ีตอ้งท า SEA

ทางเลือก 2

ทางเลือก 1

ทางเลือก 3

ขอ้ 14 ให ้กสย. ประกาศก าหนดรายช่ือแผนที่หน่วยงาน

ของรฐัจะตอ้งจดัท า SEA ตามประเภทแผน

1) ......

2) ...... 

3) ......

4) ......

5) ......

1) คมนาคม

2) พลงังาน 

3) อุตสาหกรรม

4) ทรพัยากรน ้า

5) ผงัเมือง

6) ทะเลและชายฝัง่

7) เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

5) มรดกโลกทางธรรมชาติ



ขอ้เสนอเพื่อพิจารณา

1. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ รา่งระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี

ว่าดว้ยการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์พ.ศ. .... 

2. มอบหมายใหฝ่้ายเลขานุการฯ ด าเนินการน าความเห็นของ

ที่ประชุมไปปรบัในรา่งระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าดว้ย

การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์พ.ศ. .... 

แลว้น าเสนอใหค้ณะกรรมการเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบตอ่ไป
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รา่งคู่มือ SEA 

เชิงพ้ืนท่ี 

64

วาระที่ 3.2

เรื่องเพื่อพิจารณา



เรื่องเดิม
สศช. จดัท าและพฒันาแนวทางการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์(SEA Guideline) มาแลว้ 3 ฉบบั 

• แนวทางการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์(กพย., 2561)

• แนวทางการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์(มกราคม, 2563)

• แนวทางการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์(สิงหาคม, 2564)  

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไดน้ าแนวทาง SEA ไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัท าแผน จ  านวน 4 หน่วยงาน 

• ส านักงานทรพัยากรน ้าแหง่ชาติ 

• กรมทรพัยากรธรณี 

• กระทรวงพลงังาน 

• ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

สศช. ไดมี้การยกร่างคู่มือ SEA เชิงพ้ืนท่ี เพื่อใหห้น่วยงานวางแผนเชิงพื้ นท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงถูกก าหนดใหต้อ้งจดัท า 

SEA ตามร่างระเบียบฯ ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการประยุกตใ์ช ้SEA ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของแผนพฒันาและขอ้จ ากดั

ของพื้ นท่ีเป้าหมายต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการทบทวนและถอดบทเรียนจากกิจกรรม

การติดตามและประเมินผลเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว้ เพ่ือการพฒันาที่ยัง่ยนื ระยะท่ี 1 และ 2

โดยมีการน ารา่งคู่มือ ไประดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จ  านวน 2 ครั้ง 

• ครั้งท่ี 1 เม่ือวนัที่ 11 พฤษภาคม 2565

• ครั้งท่ี 2 เม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2565
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สาระส าคญั

รา่งคู่มือ SEA เชิงพื้ นท่ี ประกอบดว้ยเน้ือหา 2 บท

บทที่ 1 บทน า

บทที่ 2 ขั้นตอนการใช ้SEA 

ส าหรบัการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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สาระส าคญั (ตอ่)

หลกัการและเหตผุล

แนวทาง SEA ฉบบัปรบัปรุง (สศช., 2564) ท่ีเผยแพร่เป็นแนวทางทัว่ไป (General guideline) 

ซ่ึงอาจมีขอ้จ ากดัในการน าไปประยุกตใ์ชข้องหน่วยงานใหเ้หมาะสมกบัแผนการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี และใชก้บั

แผนฯ ท่ีมีบริบทและลกัษณะแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั เพื่อสนับสนุนใหเ้กิดการประยุกต ์SEA ใหก้วา้งขวาง

ส าหรบัแผนการพฒันาเชิงพื้ นท่ี

สศช. จึงพิจารณาความจ าเป็นในการจดัท าคู่มือการประยุกตใ์ช ้SEA (SEA handbook) 

เพื่อช่วยสนับสนุนผูใ้ชใ้นการน าไปเป็นคู่มือในการศึกษา SEA ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

ท าใหก้ารจดัท าคู่มือ SEA ฉบบัน้ีมีความส าคญัในการน ากรอบงานและขั้นตอนการศึกษา SEA จากแนวทาง 

SEA ทัว่ไป มาใชแ้ละปรบัปรุงเพิ่มเติมขั้นตอนเฉพาะเจาะจงใหเ้หมาะสมกบัการใช ้SEA ส าหรบัแผนพฒันา

เชิงพื้ นท่ี โดยในปี พ.ศ. 2563 - 2565  สศช. ไดด้ าเนินงานการศึกษา SEA ในพ้ืนท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจ

พิเศษสระแกว้ เป็นโครงการศึกษาน าร่องเพื่อถอดบทเรียนและความรู ้น ามาวเิคราะหเ์พื่อใชใ้นการพฒันา

จดัท าคู่มือ SEA เชิงประยุกตส์ าหรบัการพฒันาเชิงพื้ นท่ีต่าง ๆ
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สาระส าคญั (ตอ่)

การใชคู้่มือ

วตัถุประสงคข์องคู่มือเชิงพ้ืนที่ 

• เพ่ือประยุกตใ์ช ้SEA ในการสนับสนุนการพฒันาสู่เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

• เพื่อพฒันาองคค์วามรู ้ขั้นตอนและเทคนิควิธีการในการใช ้SEA 

• เพื่อบูรณาการผลลพัธก์บัการพฒันา โดยสรา้งการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

เป้าหมายผูใ้ช้

• หน่วยงานเจา้ของแผนพฒันาเชิงพ้ืนท่ี

• หน่วยงานสนับสนุนการพฒันา

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

• จงัหวดัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

• ภาคประชาชนท่ีสนใจและมีส่วนไดเ้สียกบัการพฒันา

• ผูมี้อ านาจตดัสินใจและผูมี้ส่วนไดเ้สียระดบัต่างๆ

• นักวิชาการ/ท่ีปรึกษาทางวิชาการและการจดัท า

แผนพฒันา 

ขอบเขตการใชคู้่มือ
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• ส าหรบัการศึกษา SEA ท่ีมุ่งน าผลลพัธจ์ากกระบวนการ SEA ไปใชส้นับสนุนการพฒันาเชิงพื้ นท่ี อาทิ เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และพื้ นท่ีอ่ืน ๆ ตามร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยการประเมินส่ิงแวดลอ้ม
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ลกัษณะ

แนวทาง SEA คู่มือ SEA เชิงพ้ืนท่ี

การน าไปประยุกตใ์ช ้

เป็นกรอบแนวทางส าหรบัการจดัท า SEA

สามารถน าไปใชไ้ดใ้นการจดัท า SEA ไดก้บัทุกแผน

เป็นขั้นตอนการปฏิบตัสิ  าหรบัการจดัท า SEA

มีความเหมาะสมกบัการน าไปประยุกตใ์ช้

กบั

การจดัท า SEA ส าหรบัแผนเชิงพ้ืนท่ี

รายละเอียด
แสดงขั้นตอนการจดัท า SEA ประกอบ

การจดัท าแผน

แสดงขั้นตอนการปฏิบตัิ พรอ้มตวัอยา่ง

เทียบเคียงจากกรณีศึกษาทั้งในและตา่งประเทศ 

ความแตกตา่งระหว่าง

แนวทาง SEA VS คู่มือ SEA เชิงพ้ืนท่ี

69



ขั้นตอนและกระบวนการ SEA กบัการจดัท าแผน
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ขั้นตอน กระบวนการและผลลพัธข์อง SEA และ

การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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ขอ้เสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

รา่งคู่มือการประเมินสิ่งแวดลอ้ม

เชิงพ้ืนท่ี

72


