
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 

 

 

หลักการ 

ให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดท าแผนของหน่วยงานของ
รัฐค านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เหตุผล 

การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีกลไกสนับสนุน 
ทั้งในด้านการก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการก าหนดแนวทาง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของ
รัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับบริบทของประเทศ จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีนี้ 
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ร่าง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

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

โดยที่เป็นการสมควรให้หน่วยงานของรัฐน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการจัดท าแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนี้ 

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

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

“การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
หมายความว่า กระบวนการที่เป็นระบบ เพ่ือใช้สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการวางแผน โดยค านึงถึง
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายใน
การจัดท าแผนตามที่ก าหนดโดยระเบียบนี้  

“คณะกรรมการระดับนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการที่มีอ านาจตามกฎหมายในการอนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบต่อแผนตามที่ก าหนดโดยระเบียบนี้ 
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หมวด ๑ 
คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

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

(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ  
(๒)  ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรรมการ 
(๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
(๕) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 
(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 กรรมการ 

จ านวนไม่เกิน ๙ คน  
(๑๕) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ 
(๑๖) เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  กรรมการ 

และสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยเลขานุการ 
(๑๗) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 

ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย และผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ต้องท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบนี้ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ตามค าสั่งศาล 
(๒) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
(๓) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๔) เป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ หรือ

ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง 
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ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทนนั้น เว้นแต่จะมีระยะเวลาเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่ งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น
แทนต าแหน่งที่ว่างก็ได ้

ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสาม ให้ กสย. ประกอบด้วย  กรรมการ 
ที่เหลืออยู่ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

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 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
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ข้อ ๙ ให้ กสย. มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา และกลไกในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

(๒) ก าหนดรายชื่อแผนที่ต้องท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในหมวด 2 แผนที่ต้อง
จัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง คู่มือ และวิธีการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

(๔) เสนอแนะแนวทางการสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ 

(๕) พิจารณาผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา ตลอดจนให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคของการน า 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบ เพ่ือสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(๗) ออกประกาศ และค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

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

(๙) เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อ กสย. 

(๑๐) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๑๐ ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ซึ่ง กสย. 
แต่งตั้ง ตามข้อ ๙ (8) โดยอนุโลม 

ข้อ ๑1 ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่ เป็นส านักงานเลขานุการ
ของ กสย. และให้มีหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของ กสย. ดังนี้ 

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

(๒) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอ กสย. เพื่อพิจารณา 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ กสย. มอบหมาย 

ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ กสย. ให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การด าเนินงานของ กสย. ตามระเบียบนี้ 



-6- 

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายส าหรับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
กสย. คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ที่ กสย. แต่งตั้ง ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยให้
เบิกจ่ายจากงบประมาณของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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หมวด ๒ 
แผนทีต่้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ข้อ ๑๔ ให้ กสย. ประกาศก าหนดรายชื่อแผนที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ตามประเภทของแผน ดังนี้ 

(๑) คมนาคม 
(๒) พลังงาน 
(๓) อุตสาหกรรม 
(๔) ทรัพยากรน้ า 
(๕) ผังเมือง 
(๖) ทะเลและชายฝั่ง 
(๗) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(๘) มรดกโลกทางธรรมชาติ 

ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตามรายชื่อแผนที่ 
กสย. ประกาศก าหนด  

ข้อ ๑๖ การด าเนินการประกาศรายชื่อแผนตามระเบียบฯ นี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน นับแต่ระเบียบฯ นี้ ใช้บังคับ  
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หมวด ๓ 
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ข้อ ๑๗ ในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานของรัฐใช้แนวทาง  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนด เป็นกรอบในการด าเนินงาน และต้องจัดให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนด ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนต้องจัดเตรียม
งบประมาณและบุคลากรรองรับ ส าหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ข้อ ๑๘ หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าหรือปรับปรุงคู่มือประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์รายสาขา
หรือเชิงพ้ืนที่เพ่ิมเติมก็ได้ เพ่ือให้คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ดังกล่าวน าไปปรับใช้และ  
บูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของการจัดท าแผนแต่ละประเภท ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนด และโดยความเห็นชอบของ กสย. 

ข้อ 1๙ ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและก ากับการจัดท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยจะแต่งตั้งขึ้นเฉพาะกิจส าหรับแต่ละแผน หรือบูรณาการเข้าไปใน
คณะกรรมการที่มีหน้าที่ก ากับการจัดท าแผนก็ได้ โดยให้มีตัวแทนของคณะอนุกรรมการที่ กสย. แต่งตั้งอยู่ใน
คณะกรรมการดังกล่าวด้วย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ข้อ ๒๐ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดท าแผนที่บูรณาการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไว้แล้ว
เสร็จ ให้เสนอต่อคณะกรรมการระดับนโยบายและ/หรือคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบหรือพิจารณา ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อ ๒๑ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้ กสย. ทราบ 
เพ่ือน าไปใช้ในการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ
ต่อไป 

ข้อ 2๒ การด าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับกับกรณี
หน่วยงานของรัฐจะจัดท าแผน โดยไม่ใช้บังคับกับกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้เริ่มกระบวนการจัดท าแผนไปแล้ว
ก่อนที่ระเบียบนี้จะมีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๒๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบฉบับนี้ 

 

     ประกาศ ณ วันที่      เดือน        พ.ศ.  

 

 

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 นายกรัฐมนตรี 


