
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น 3 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ระเบียบวาระการประชมุ 
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันพฤหัสบดีที ่๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

และด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพ่ือทราบ 

๒.๑ การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินงานในการผลักดันการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 

๓.๒ ร่างคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
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ระเบียบวาระที่ ๑: 
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๒: 
เรื่องเพื่อทราบ 

 

๒.๑ การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ : 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อ 
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

๑. ความเป็นมา 

เม่ือวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๒ เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ภายใต้
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุกชุด เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้อง
กับการมอบหมายตามโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน ต่อมา รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ลงนามในค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

๒. สาระส าคัญ 

๒.๑ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) องค์ประกอบ มีจ านวน ๓๐ คน ได้แก่  

(๑) ประธาน - นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา  

(๒) รองประธาน - ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเลขาธิการ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๓) คณะอนุกรรมการ จ านวน ๒๓ คน ได้แก ่

(๓.๑) ภาครัฐ จ านวน ๑๑ คน - ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง
พลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เลขาธิการส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรองเลขาธิการ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย  

(๓.๒) ภาคเอกชน จ านวน ๔ คน - ผู้แทนมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผู้แทน
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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(๓.๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๘ คน - นายสนิท อักษรแก้ว นายอ านาจ วงศ์บัณฑิต 
นางจุรี วิจิตรวาทการ นางบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย นายสุทิน อยู่สุข นางเรวดี   
โรจนกนันท์ นางสาวลดาวัลย์ ค าภา และนายสันติ บุญประคับ 

(๔) อนุกรรมการและเลขานุการร่วม - ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

๒) อ านาจหน้าที่ 

(๑) เสนอแนะกระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เพ่ือผลักดันให้มีการขับเคลื่อนและน าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศ 

(๑) ก าหนดประเภทของยุทธศาสตร์ แผน แผนงานและพ้ืนที่ที่ควรท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(๒) เสนอแนะกลไกในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

(๓) เชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูล ความเห็นและแนวทางปฏิบัติใน
ประเดน็เฉพาะทางต่อคณะอนุกรรมการฯ 

(๔) แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

(๕) ปฏิบัติงานตามภารกิจอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบระเบียบวาระที่ ๒.๑ - ๑) 

๒.๒ เ ม่ือวันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕  สศช . มีค าสั่ งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ใน
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑) นายวิชญายุทธ บุญชิต อนุกรรมการ 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒) นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบระเบียบวาระที่ ๒.๑ - ๒) 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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๓. มติที่ประชุม 
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เอกสารแนบวาระที่ ๒.๑-1: 
 

ค าสั่ง กพย. ท่ี 1/๒๕๖3  
ลงวันที่ ๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
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12



13



14



15



16



17



 
 
 
 
 

เอกสารแนบวาระที่ ๒.๑-2: 
 

ค าสั่ง สศช. ท่ี 54/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑8 มีนาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ในคณะอนุกรรมการ 4 คณะ และคณะท างาน 1 คณะ
ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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19



20



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒: 
เรื่องเพื่อทราบ 

 

๒.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินงานในการผลักดัน 
การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม 
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-๕- 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ :  

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินงานในการผลักดันการขับเคลื่อน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม 

 

๑. เรื่องเดิม 

ในคราวการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ มีมติรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในช่วงปี 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบระเบียบวาระที่ ๒.๒ - ๑) 

๒. สาระส าคัญ 

ความก้าวหน้าในการด าเนินการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในช่วงปี ๒๕๖๓ – 
ปัจจุบัน สศช. ได้ด าเนินการในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ใน ๓ เรื่อง สรุป
ได้ดังนี ้

๒.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๑) การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

(๑) การจัดฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง จ านวน ๒ 
ครั้ง ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และมีนาคม ๒๕๖๔ ให้กับหน่วยงานเจ้าของแผนที่ต้อง
จัดท า SEA รวมจ านวน ๙๕ คน  

(๒) การจัดฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับสูง ในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑๘ คน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนงาน 
SEA ของประเทศ ซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของ SEA พร้อม
ทั้งเสนอการบูรณาการ SEA กับแผนต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

(๓) การจัดฝึกอบรมด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาด้วยกระบวนการ 
SEA ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จ านวน ๓๔ คน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนด้วยกระบวนการจัดท า SEA  

๒) การจัดสัมมนาเชิงวิชาการด้าน SEA เพื่อระดมความคิดเห็นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

(๑) การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเรื่องการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ในเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓ และกรกฎาคม ๒๕๖๔ เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานขับเคลื่อน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(๒) การจัดเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เพ่ือเสริมสร้างความความรู้ 
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-๖- 

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการจัดท า SEA โดยเฉพาะการพัฒนาและประเมิน
ทางเลือก และเทคนิคและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และรับฟังความคิดเห็นในการจัดท าแผนด้วยกระบวนการ SEA ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

๓) การจัดท าสื่อสาธารณะและช่องทางสื่อสาร  

(๑) การจัดท าคู่มือเพื่อการสื่อสารสาธารณะ (คู่มือ SEA ฉบับประชาชน) โปสเตอร์ และ
วีดิทัศน์  จ านวน ๖ เรื่อง ได้แก่ ๑) SEA ฉบับประชาชนทั่วไป ๒ ) SEA คืออะไร  
๓) ขั้นตอน SEA ๔) การมีส่วนร่วมใน SEA ๕) กลไกการขับเคลื่อน SEA และ ๖) ผลการ
ขับเคลื่อน SEA ของไทย เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งอยู่ระหว่างจัดท าวีดิทัศน์ เรื่อง คู่มือ SEA เชิงประยุกต์  

(๒) การพัฒนาเว็บไซต์ SEA เพ่ือเป็นช่องทางสื่อสารสาธารณะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือประกอบการจัดท า SEA ได้แก่ รายงาน SEA ของ
ไทย แนวทาง SEA คู่มือ SEA ฉบับประชาชน โปสเตอร์ การจัดท าค าถามที่พบบ่อยด้าน 
SEA วิดีทัศน์ SEA การด าเนินงานของ สศช. และกลไกการขับเคลื่อน SEA 

๔) งานศึกษาโครงการ SEA ในพื้นที่น าร่อง สศช. ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ SEA น าร่อง 
ร่วมกับกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน สศช. เพ่ือทดลองน าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ของ สศช. ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ภายใต้โครงการติดตามและ
ประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษสระแก้ว เพ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  ระยะที่  ๑ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๕) การประยุกต์ SEA กับการจัดท าแผนรายสาขาและเชิงพื้นที่ ในช่วงที่ผ่านมา มีหลาย
หน่วยงานน า SEA ไปประกอบการจัดท าแผนทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ แบ่งเป็น สศช. ๒ โครงการ 
สทนช. ๙ โครงการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒ โครงการ และกระทรวง
พลังงาน ๑ โครงการ 

๒.๒ การพัฒนาแนวทาง SEA ให้เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย และจัดท าคู่มือการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ 

๑) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สศช. ปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (สศช., ๒๕๖๓) ให้มีความ
ชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น 
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ SEA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัจจุบันมีการเผยแพร่แนวทางการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) (สศช., ๒๕๖๔) 

๒) คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่  

สศช. ได้จัดท าคู่มือ SEA เชิงพ้ืนที่ ด้วยการถอดบทเรียนการจัดท า SEA ในพ้ืนที่น าร่องเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพ่ือให้หน่วยงานวางแผนที่เกี่ยวข้องกับวางแผนเชิงพ้ืนที่ ซึ่ง
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-๗- 

ถูกก าหนดให้ต้องจัดท า SEA ตามร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ พร้อม
ทั้งสามารถประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของแผนพัฒนาและข้อจ ากัดของพ้ืนที่เป้าหมาย
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นคู่มือ SEA เชิงพ้ืนที่ดังกล่าวสามารถน าไปใช้อ้างอิง
ในการศึกษาวิจัย การฝึกอบรม และการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ในเชิงพ้ืนที่ 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบระเบียบวาระที่ ๓.๑) 

๒.๓ การปรับปรุงร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. .... ให้มีความเหมาะสม  

๑) การระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๑) เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ สศช. ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. เพ่ือระดม
ความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อสาระส าคัญของร่างระเบียบฯ โดยมีผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐที่จัดท าแผนหรือแผนงาน ซึ่งระบุไว้ว่าต้องจัดท า SEA ในร่างระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA รวมถึงสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการ
ประชุมจ านวน ๘๓ ราย  

(๒) การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ จ านวน ๙ 
หน่วยงาน ได้แก่ 

(๒.๑) กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม  

กรมทรัพยากรธรณี – นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต (รองอธิบดี) และ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ - นายอดิทัต วะสีนนท์ (รองอธิบดี) 

 สรุปประเด็นหารือ เห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ โดยให้น า SEA 
ใช้ประกอบการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และขอให้ สศช. สนับสนุนทางด้านองค์ความรู้และจัดอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท า SEA ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

(๒.๒) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  

 ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม นายสมเกียรติ ประจ าวงษ์ (เลขาธิการ 
สทนช.) 

 สรุปประเด็นหารือ สทนช. สนับสนุนการผลักดันร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ เข้าคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา เนื่องจากการจัดท า SEA เป็น
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-๘- 

เครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศ ทั้งนี้ ขอปรับการท า 
SEA กับแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า จากเชิงพื้นที่ เป็นรายสาขา  

(๒.๓) กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม นายอนวัช สุวรรณเดช (รองอธิบดี) 

 สรุปประเด็นหารือ กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นว่า กระบวนการวางและ
จัดท าผังเมืองส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับขั้นตอนของ SEA อย่างไรก็ตาม 
การด าเนินการจัดท าผังเมืองด้วยกระบวนการ SEA ตามร่างระเบียบฯ จะเป็น
การเพ่ิมขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดท า ซึ่งอาจไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. การ
ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนด จึงอยากให้ทบทวนการประยุกต์ใช้ SEA กับการ
จัดท าผังเมือง 

(๒.๔) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  

 ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ (รองอธิบดี) 

 สรุปประเด็นหารือ อส. และ สศช. เห็นชอบร่วมกันให้น าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้ในกระบวนการวางแผนพ้ืนที่เฉพาะ (มรดก
โลกทางธรรมชาติ) ซึ่ง สศช. จะให้การสนับสนุนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญและ
วิทยากร ในการด าเนินการของ อส. และ อส. เสนอให้มีการเพ่ิม กลุ่มป่า
อนุรักษ์ เป็นแผนเชิงพ้ืนที่เพ่ิม ในหมวด พ้ืนที่เฉพาะ ในร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 

(๒.๕) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๔  

 ผู้แทนหน่ วยงานที่ เข้ าร่วมประชุม นางวิ ไลรัตน์  ศิ ริ โสภณศิลป์  (รอง
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) 

 สรุปประเด็นหารือ สนข. และ สศช. เห็นชอบร่วมกันในการจัดท าแผนด้าน
คมนาคมด้วยกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
ทั้งนี้ ในรายละเอียดของแผนคมนาคมขอให้หารือในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ 
หาก สนข. จะน าหลักการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนที่เกี่ยวข้อง  

(๒.๖) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท (ผู้อ านวยการ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน) 

 สรุปประเด็นหารือ สนพ. และ สศช. เห็นชอบร่วมกันในการจัดท าแผน 
ด้านพลังงานด้วยกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
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-๙- 

โดยในเบื้องต้นจะด าเนินการจัดท า SEA ในการปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan)  

(๒.๗) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 
๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม นายเกษมสันต์ จิณณวาโส (ที่ปรึกษาพิเศษ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 สรุปประเด็นหารือ EEC ไม่ขัดข้องในการประยุกต์ใช้ SEA กับการจัดท าแผน 
ตามร่างระเบียบฯ ทั้ งนี้  ควรปรับปรุงร่างระเบียบฯ เพ่ิมเติม โดยปรับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีจ านวนไม่มากเกินไป เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัว รวมทั้งควรปรับเนื้อหาที่ส าคัญ เช่น เพ่ิมค านิยามของแผนในราย
สาขาและเชิงพ้ืนที่ให้ชัดเจน เป็นต้น การจัดท าคู่มือ SEA เชิงประยุกต์และ
สร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้าน SEA ซึ่งอาจจะเป็นภาระของ
หน่วยงานในอนาคต ซึ่ง สศช. รับประเด็นข้อคิดเห็น เพ่ือทบทวนและปรับปรุง
ร่างระเบียบฯ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

(๒.๘) กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 ผู้ แทนหน่ วยงานที่ เข้ าร่วมประชุม นายภานุ วัฒน์  ตริยางกูรศรี  (รอง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี (รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย) และนายอดิทัต วะสีนนท์ (รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่) 

 สรุปประเด็นหารือ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้เริ่มใช้ SEA 
เป็นเครื่องมือในการจัดท าร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2566 – 2570) แล้ว ทั้งนี้ ควรมีความชัดเจนของหน่วยงานหลักในการ
จัดท าและพิจารณา SEA รวมทั้งมีระยะเวลาให้หน่วยงานเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากรและงบประมาณด้วย 

(๒.๙) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ (รองอธิบดี 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) 

 สรุปประเด็นหารือ ทช. และ สศช. เห็นชอบร่วมกันให้น าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้ในกระบวนการวางแผนด้านทะเลและ
ชายฝั่ง โดยในเบื้องต้น ทช. จะทดลองน ากระบวนการของ SEA ในบาง
ขั้นตอนมาใช้ในการจัดท านโยบายและแผนการบริหารจัดการทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล  
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-๑๐- 

ซึ่ง สศช. จะให้การสนับสนุนองค์ความรู้  ผู้ เชี่ยวชาญและวิทยากร ใน 
การด าเนินการของ ทช. 

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบระเบียบวาระที่ ๒.๒ - 2) 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

๓. มติที่ประชุม 
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เอกสารแนบวาระที่ ๒.๒-1: 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งท่ี 1/๒๕๖2 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  
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เอกสารแนบวาระที่ ๒.๒-2: 
 

การหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในการจัดท าแผนด้วยกระบวนการ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
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การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจัดท าแผนด้วยกระบวนการ SEA 

หน่วยงานที่ร่วมหารือ 
ผู้แทนหน่วยงานที่ 
เข้าร่วมประชุม 

ประเภทของ
แผนภายใต้ 
ร่างระเบียบฯ 

รายช่ือของแผน 
ทีค่าดว่าจะใช้ SEA 

ข้อห่วงกังวล 

1. กรมทรัพยากรธรณี 
 
2. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ 
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
นายอดิทัต วะสีนนท์ 
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

อุตสาหกรรม แผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ 

1. ประสิทธิภาพของผลผลิตที่ได้จากการท า SEA 
ว่าคุ้มค่าต่อทรัพยากรที่ลงทุนไปหรือไม่ 

2. อาจจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการ
จัดท าแผนบริหารจัดการแร่ ให้ล่าช้าออกไป 

3. ทางเลือกท่ีได้จากกระบวนการ SEA สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 

4. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท า SEA มีความ
ละเอียด ซับซ้อน และข้อมูลบางส่วนมี
ข้อจ ากัด 

5. การท าเหมืองแร่ในทัศนคติของประชาชน
ค่อนข้างเป็นไปในทางลบ กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนอาจท าให้เกิด
ประเด็นความขัดแย้ง 

3. ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ 
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

นายสมเกียรติ ประจ าวงษ์ 
เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ 

ทรัพยากรน้ า แผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 

1. หากมีการจัดท าแผนด้วย SEA แล้วแต่ละแผน
มีทิศทางในการพัฒนาที่แตกต่างกัน จึงควรมี
แผนในภาพรวมที่มีการจัดท า SEA เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาในการขับเคลื่อนแผนต่อไป 

2. ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐและ
ประชาชนในการจัดท า SEA ยังมีไม่เพียงพอ 
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หน่วยงานที่ร่วมหารือ 
ผู้แทนหน่วยงานที่ 
เข้าร่วมประชุม 

ประเภทของ
แผนภายใต้ 
ร่างระเบียบฯ 

รายช่ือของแผน 
ทีค่าดว่าจะใช้ SEA 

ข้อห่วงกังวล 

4. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

นายอนวัช สุวรรณเดช 
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

ผังเมือง ไม่มี 1. กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่าไม่ควร
บรรจุผังเมืองเป็นแผนเชิงพ้ืนที่ที่จะต้องจัดท า 
SEA ใน ร่าง ระเบียบ สนร. SEA เนื่องจาก 
กระบวนการจัดท า SEA และการจัดท าผัง
เมืองมีความคล้ายคลึงกัน เช่น การวิเคราะห์
นโยบาย แผน และศักยภาพของพ้ืนที่ การ
ก าหนดแนวคิดทางเลือก กระบวนการติดตาม
และประเมินผล เป็นต้น 

2. การจัดท า SEA อาจท าให้การวางผังเมือง
ล่าช้าออกไป เนื่องจากมีการเพ่ิมข้ันตอน SEA 
เข้าไป 

5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช 
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ 
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ 

แผนการจัดการ แหล่ง
มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญา
เย็น – เขาใหญ่  

บุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA 

6. ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป ์
รองผู้อ านวยการส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร 

คมนาคม จะหารือรายชื่อแผน
คมนาคมที่จะจัดท า SEA 
ในระยะต่อไป 

สาขาคมนาคมที่ก าหนดไว้ในร่างระเบียบฯ ควร
นิยามให้ครอบคลุมทั้งเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานและ
การบริการด้านคมนาคมทั้งหมด 

7. ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท 
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน 

พลังงาน แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ (Power 
Development Plan) 

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของภาคประชาชน ว่า
แผนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านพลังงาน
ทั้งหมดต้องจัดท า SEA ซึ่งอาจน าไปสู่การเรียกร้อง
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หน่วยงานที่ร่วมหารือ 
ผู้แทนหน่วยงานที่ 
เข้าร่วมประชุม 

ประเภทของ
แผนภายใต้ 
ร่างระเบียบฯ 

รายช่ือของแผน 
ทีค่าดว่าจะใช้ SEA 

ข้อห่วงกังวล 

ให้มีการจัดท า SEA ก่อนการด าเนินการแผนต่างๆ 
ได้ 

8. ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส 
ที่ปรึกษาพิเศษด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
และเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

จะหารือรายชื่อแผนที่จะ
จัดท า SEA ต่อไป 

ควรปรับปรุงร่างระเบียบฯ ดังนี้ 
1. ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ยังไม่

ครอบคลุมบทบาทของภาคเอกชน 
2. อารัมบท ควรปรับเหตุผลและความเป็นมาให้

สอดคล้องกับค านิยามของ SEA 
3. ควรพิจารณาลดขนาดขององค์ประกอบคณะ

กรรมการฯ ให้มีความยืดหยุ่น เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการจัดประชุม 

4. ก าหนดนิยามของแต่ละแผนรายสาขาหรือเชิง
พ้ืนที่ให้ชัดเจน 

5. พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดให้
ควบคุมคุณภาพของคู่มือ SEA รวมทั้งการให้
หน่วยงานต้องสร้างขีดความสามารถของ
บุคลากรด้าน SEA 

9. กระทรวงอุตสาหกรรม  
- กรมโรงงานอุสาหกรรม 
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี 
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี  
รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

อุตสาหกรรม จะหารือรายชื่อแผนที่จะ
จัดท า SEA ต่อไป 

1. ความชัดเจนของหน่วยงานหลักในการจัดท า 
SEA เนื่องจากในหลายกิจกรรม กนอ.
ด าเนินการร่วมกับเอกชน  

2. กังวลเรื่องระยะเวลาในการรอการประกาศใช้
ร่างระเบียบฯ เกรงว่าหน่วยงานจะเตรียม
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หน่วยงานที่ร่วมหารือ 
ผู้แทนหน่วยงานที่ 
เข้าร่วมประชุม 

ประเภทของ
แผนภายใต้ 
ร่างระเบียบฯ 

รายช่ือของแผน 
ทีค่าดว่าจะใช้ SEA 

ข้อห่วงกังวล 

- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ 
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

นายอดิทัต วะสีนนท์  
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

ความพร้อมของบุคลากร และงบประมาณใน
จัดท า SEA ไม่ทัน 

3. ความเพียงพอของผู้เชี่ยวชาญ ด้าน SEA 
4. ใครคือผู้มีอ านาจในการพิจารณาว่าการจัดท า 

SEA นั้น ๆ จะประสิทธิภาพหรือไม่ และหาก
มีข้อพิพาทเกิดข้ึนใครคือผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ 

10. กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

ทะเลและชายฝั่ง  นโยบายและแผนการ
บริหารจัดการทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติ  

 แผนการจัดการพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเล 

1. ควรเพิ่มค านิยามของแต่ละประเภทของแผน 
ในส่วนของชายฝั่งทะเล ควรเปลี่ยนเป็น 
ทะเลและชายฝั่ง 

2. สามารถใช้บางขั้นตอนของ SEA (การมีส่วน
ร่วม) ในการจัดท าแผนได้หรือไม่  

3. ควรเพิ่ม ประมง ในประเภทของแผนที่ต้อง
ท า SEA ด้วย 

4. ในการจัดท าแผนของ ทช. ที่ผ่านมา จะมี
ปัญหาความขัดแย้งในกระบวนการมีส่วนร่วม
ค่อนข้างมาก 

5. บุคลากรของ ทช. ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ SEA 
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ระเบียบวาระที่ 3: 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

3.๑ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา : 

ระเบียบวาระที่ ๓.1 ร่ างระ เบียบส านักนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการประ เมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 

 

๑. เรื่องเดิม 

เม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สศช. ส่งร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพ่ือบรรจุวาระเข้า
ครม. พิจารณา และต่อมา สลค . ส่งร่างระเบียบฯ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของ ครม. ซึ่ง สศช. ได้รับทราบความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า การจัดท า 
SEA เป็นเรื่องใหม่ที่ควรมีการทดสอบ ตลอดจนการเตรียมความพร้อม การสร้างความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรในหน่วยงาน พร้อมทั้งมีกลไกและแนวทางในการสนับสนุนหน่วยงานที่จะต้องจัดท า SEA ที่
ชัดเจน เป็นต้น สศช. จึงได้ถอนเรื่องร่างระเบียบฯ เพ่ือกลับมาเตรียมความพร้อมร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ในประเด็นต่าง ๆ ให้มีความรอบคอบ รัดกุม และชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น ภายใต้
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีเงื่อนไข/ปัจจัยใหม่ ๆ เกิดข้ึน 

๒. สาระส าคัญ 

สศช. ได้ด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องจัดท า SEA และ
พัฒนากลไกและแนวทางในการสนับสนุนหน่วยงานที่จะต้องจัดท า SEA ดังนี้  

๒.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

๑) การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ขั้นพื้นฐาน จ านวน ๖ ครั้ง ทั่วประเทศ ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม สถาบันการศึกษา/บริษัทที่ปรึกษา 
จ านวน ๙๐๐ คน  

๒) การจัดฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง จ านวน ๒ ครั้ง 
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และมีนาคม ๒๕๖๔ ให้กับหน่วยงานเจ้าของแผนที่ต้องจัดท า SEA 
รวมจ านวน ๙๕ คน  

๓) การจัดฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับสูง ในเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๔ จ านวน ๑๘ คน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนงาน SEA ของประเทศ 
ซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของ SEA พร้อมทั้งเสนอการบูรณาการ 
SEA กับแผนต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

๔) การจัดฝึกอบรมด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาด้วยกระบวนการ SEA 
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ให้กับหน่วยงานเจ้าของแผนที่ต้องจัดท า SEA จ านวน ๓๔ คน เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนด้วย
กระบวนการจัดท า SEA  
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๒.๒ การหารือร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ที่จะต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ตามที่ร่างระเบียบฯ ก าหนด โดย 

๑) สศช. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน ตามร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 
ในระหว่างปี 2563 – 2565 จ านวนทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

๒) มีหน่วยงานเห็นว่า ควรทบทวนประเภทของแผน ในร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... ได้แก่ กรมโยธิการและผังเมือง โดยมี
หนังสือถึง สศช. เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ โดยชี้แจงว่า  

(๑) การวางและจัดท าผังเมือง มีความจ าเป็นและมีความส าคัญที่ถูกก าหนดให้ต้อง
ด าเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับเป็นกรอบ
นโยบายด้านการพัฒนาพ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับ
จังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท เพ่ือชี้น าการพัฒนาและควบคุมการใช้พ้ืนที่ในทุก
ระดับ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้ก าหนดนโยบายและโครงการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับผังเมืองแต่ละระดับ แตกต่างกับการจัดท า SEA ซึ่งเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผนของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแผนเฉพาะด้านและเฉพาะพ้ืนที่ 
เช่น แผนคมนาคมขนส่ง แผนการบริหารจัดการน้ า แผนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 

(๒) พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้มีขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการวาง
และจัดท าผังเมืองที่มีความชัดเจน มีการบูรณาการครอบคลุมทุกมิติ  ตั้งแต่การศึกษา
วิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลรายสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
จัดท าผังแนวคิดและประเมินผังทางเลือก โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุล 
ซ่ึงคล้ายกับข้ันตอนของ SEA  

(๓) การวางและจัดท าผังเมืองต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนด 
และการพิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมือง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมา
พิจารณากลั่นกรองในทุกกระบวนการ ตั้งแต่ข้ันตอนการวิเคราะห์ การจัดท าผังร่าง และ
การพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสีย  

(๔) การวางผังเมืองมีกระบวนการและขั้นตอนที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับการจัดท า SEA 
อยู่แล้ว การด าเนินงานตามร่างระเบียบฯ จะเพ่ิมข้ันตอนและระยะเวลา ดังนี้ 
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(๔.๑) การจัดท าแผนต้องจัดเตรียมงบประมาณและบุคลากรรองรับเพ่ือท า SEA และ
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนที่เกี่ยวข้องตาม
แนวทาง SEA 

(๔.๒) ในกรณีที่มีความจ าเป็น ให้จัดท าและปรับปรุงคู่มือ SEA รายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่
เพ่ิมเติม เพ่ือให้การน าคู่มือ SEA ไปปรับใช้และบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของ
การจัดท าแผน 

(๔.๓) สร้างขีดความสามารถด้าน SEA ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  

(๔.๔) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและก ากับการจัดท า SEA โดยมี
คณะอนุกรรมการ กสย. แต่งตั้งอยู่ในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 

(๔.๕) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ 
SEA ที่ได้จัดท าไว้ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบ SEA ของประเทศ
ต่อไป 

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบระเบียบวาระที่ ๓.1 - ๑) 

๒.๓ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. จ านวน 3 ครั้ง ในวันที่ 2 สิงหาคม 
2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 และวันที่ 30 มีนาคม 2564 รวมทั้งได้ปรับปรุงร่างระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ ตามความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด 
ได้แก่ หมวด 1 คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หมวด 2 แผนที่
ต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และหมวด 3  การจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 

๑) อารัมบท  

(๑) วัตถุประสงค์ในการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้การขับเคลื่อน SEA มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
น า SEA ไปด าเนินงานในการจัดท าแผนในทางปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน  

(๒) ค านิยามที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หน่วยงานของรัฐ 
คณะกรรมการระดับนโยบาย  

๒) หมวด 1 คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

(๑) คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กสย.) 

(๑.๑) องค์ประกอบของ กสย. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่
ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน มีกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน ๑2 
คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
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ของมนุษย์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรว งคมนาคม 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงพลังงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และผู้อ านวยการส านักงบประมาณ รวมทั้ง 
กรรมการผู้ ท ร งคุณวุฒิ ในด้ าน  SEA ด้ าน เศรษฐกิ จ  ด้ านสั งคม  ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จ านวนไม่เกิน ๙ คน 
โดยมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

(๑.๒) อ านาจหน้าที่ของ กสย. ที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) ก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา 
และกลไกในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
๒) ก าหนดรายชื่อแผนที่ต้องท า SEA ๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง/คู่มือการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ๔) เสนอแนะการสร้างขีดความสามารถ
และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานของรัฐ และ ๕) พิจารณาผลการติดตามและประเมินผล SEA ตลอดจน
ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคของ SEA 

(๒) ส านักงานเลขานุการของ กสย. ได้แก่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยมีอ านาจหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของ กสย. 

๓) หมวด ๒ แผนทีต่้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(๑) ประเภทของแผนที่ต้องจัดท า SEA จ านวน 8 แผน ได้แก่ (๑) คมนาคม (๒) พลังงาน 
(๓) อุตสาหกรรม (4) ทรัพยากรน้ า (5) ผังเมือง (6) ทะเลและชายฝั่ง (7) เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ (8) มรดกโลกทางธรรมชาติ 

(๒) รายชื่อแผนที่ต้องจัดท า SEA ให้เป็นไปตามที่ กสย. ประกาศก าหนด ซึ่งก าหนดให้แล้ว
เสร็จภายใน 180 วัน นับแต่ระเบียบฯ นี้ ใช้บังคับ 

๔) หมวด ๓ การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(๑) ในการจัดท า SEA ให้หน่วยงานของรัฐใช้แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนดเป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยให้หน่วยงานของรัฐ
จัดเตรียมงบประมาณและบุคลากรรองรับ เพ่ือท า SEA  

(๒) หน่วยงานของรัฐสามารถจัดท าคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ในรายสาขาและเชิงพื้นที่ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของ กสย.  

(๓) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและก ากับการจัดท า
SEA โดยจะแต่งตั้งขึ้นเฉพาะกิจส าหรับแต่ละแผน หรือบูรณาการเข้าไปในคณะกรรมการ
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ที่มีหน้าที่ก ากับการจัดท าแผนก็ได้ โดยให้มีตัวแทนของคณะอนุกรรมการที่ กสย. แต่ง
ตั้งอยู่ในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดท า SEA 

(๔) เมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดท าแผนที่บูรณาการ SEA แล้วเสร็จ ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและ/หรือคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบหรือพิจารณา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  

(๕) ให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงาน SEA ให้ กสย. ทราบ เพ่ือน าไปใช้ในการติดตาม 
ประเมินผลและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป 

(๖) บทเฉพาะกาล - การด าเนินงาน SEA ตามระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับกับกรณีหน่วยงานของ
รัฐจะจัดท าแผน โดยไม่ใช้บังคับกับกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้เริ่มกระบวนการจัดท าแผน
ไปแล้วก่อนที่ระเบียบนี้จะมีผลใช้บังคับ 

โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้เปรียบเทียบสาระส าคัญของร่างระเบียบฯ ฉบับแก้ไขปรับปรุงนี้ กับฉบับที่
หารือร่วมกับคณะอนุกรรมการ SEA เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พร้อมเหตุผลในการแก้ไข
ประกอบการพิจารณา 

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบระเบียบ วาระที่ ๓.1 - 2) 

๒.๔ ขั้นตอนการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. .... 

เมื่อร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แล้ว คาดว่า จะน าเสนอร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อ
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป โดยจะสามารถประกาศใช้ได้ในปี ๒๕๖๖  

รูปภาพที่ 1 ขั้นตอนการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
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๒.๕ กลไกการขับเคลื่อน SEA ภายใต้ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 

รูปภาพที่ 2 กลไกการขับเคลื่อน SEA  

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  

๓.๒ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการน าความเห็นของที่ประชุมไปปรับในร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... แล้วน าเสนอให้
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พิจารณาต่อไป 

๔. มติที่ประชุม 
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เอกสารแนบวาระที่ 3.1-1: 
 

หนังสือถึง สศช. เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง ขอหารือแนวทางการประยุกต์ใช้ SEA  
กับกระบวนการจัดท าแผนผังเมือง  
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เอกสารแนบวาระที่ 3.1-2: 
 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  
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ตารางเปรียบเทียบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  
ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กับ ฉบับที่ปรับปรุงตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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
ปัญหาข้อขัดแย้งของผู้ที่มีส่วนได้เสียรวมถึงให้ความส าคัญ

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

- ตัดข้อความ “ลดปัญหาข้อขัดแย้งของผู้ที่มีส่วนได้เสีย” 

- ตัดข้อความ “ให้ความส าคัญกับความสมดุลในบริบทด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” 

* ปรับถ้อยค าให้สั้น กระชับ  
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ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

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 

ทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับบริบทของประเทศ จึง
จ าเป็นต้องออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนี้ 

อารัมภบท 

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

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

- ตัดข้อความ “ลดปัญหาข้อขัดแย้งของผู้ที่มีส่วนได้เสีย” 

- ตัดข้อความ “ให้ความส าคัญกับความสมดุลในบริบทด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” 

* ปรับถ้อยค าให้สั้น กระชับ 
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ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

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 

ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึง
จ าเป็นต้องออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนี้ 

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

คงเดิม 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....” คงเดิม 
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ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

 

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 

“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” 

65



ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

“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 
(๖) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรรมการ 
(๘) ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 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 

 
 

(๖) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรรมการ 

(๗) ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
(๘) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 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 
- ตัดองค์ประกอบ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หรือผู้แทน กรรมการ 
- ตัดองค์ประกอบ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยหรือผู้แทน กรรมการ 
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ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

 
(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 
(๑๙) เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(๒๐) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมอบหมาย 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(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 

(๑๖) เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(๑๗) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมอบหมาย 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

* ปรับข้อความ จาก “ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญที่
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง” เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรี
แต่งตั้ง” 
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ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

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 

(๔) เป็นผู้ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระท า
ความผิด 

(๕) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

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

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 

 
 

(๓) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

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

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

เหตุผล 

เพ่ือให้การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
ได้บุคคลที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสมและเพียงพอ ที่จะสามารถ
ท าหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ใน กสย. 
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ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

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 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน
ความสามารถขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ 

คงเดิม 

ข้อ ๘ การประชุม กสย. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได ้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

คงเดิม 
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ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

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  

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 

 
 

(๔) ติดตามและประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือ

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 

(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

 

 

 
 

* ปรับหน้าที่และอ านาจในการก าหนดแผนที่ต้องท า SEA 
ในข้อ (๒) 

 

 

+ เพ่ิม ให้มีการก าหนดการจัดท าคู่มือที่เกี่ยวข้อง ในข้อ (๓) 

 

+ เพ่ิม เรื่องการสร้างขีดความสามารถในภาครัฐ ในข้อ (4) 

 

 

* ปรับ อ านาจในการพิจารณาผลการติดตามประเมินผล 
และ อย่างมีประสิทธิภาพ ในข้อ (๕) 
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ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคของการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 

 

(๕) เสนอแนะให้มีกฎหมาย ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ เพ่ือสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(๖) ออกประกาศ และค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 

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

(๘) เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อ กสย. 

(๙) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

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 

(๙) เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อ กสย. 

(๑๐) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

เหตุผล 

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

- ตัดค าว่า “กฎหมาย” 

 

 

 

 

 

 

- 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 
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ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

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 

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 

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

(๑)  คมนาคม 
(๒) พลังงาน 

* ปรับการระบุประเภทของแผน โดยไม่จ าแนกรายสาขา
หรือเชิงพื้นที ่
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ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

(๑.๓) แผนการบริหารจัดการแร่ 
(๒) เชิงพ้ืนที่  

(๒.๑) ผังเมือง ตามที่คณะกรรมการนโยบายการผัง
เมืองแห่งชาติก าหนด  

(๒.๒) แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนา
ชายฝั่งทะเล 

(๒.๓) แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพ้ืนที่พิเศษ  
(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 

(๓) อุตสาหกรรม 
(๔) ทรัพยากรน้ า 
 
(๕) ผังเมือง 
(๖) ทะเลและชายฝั่ง 
 
 
 
(๗) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 
(๘) มรดกโลกทางธรรมชาติ  

 ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตามรายชื่อแผนที่ กสย. 
ประกาศก าหนด 

+ เพ่ิมหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้จัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

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

ข้อ ๑๗ ในการจัดท าการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานของรัฐใช้แนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนด เป็นกรอบใน
การด าเนินงาน และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนด ทั้งนี้ 
ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนต้อง
จัดเตรียมงบประมาณและบุคลากรรองรับ ส าหรับการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

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

- 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

ข้อ ๑๘ หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าหรือปรับปรุงคู่มือ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์รายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่
เพ่ิมเติมก็ได้ เพ่ือให้คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวน าไปปรับใช้และบูรณาการให้เหมาะสม
กับบริบทของการจัดท าแผนแต่ละประเภท ทั้ งนี้  ให้

- ตัดข้อความ “ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น” 

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

เหตุผล 
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ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

จัดท าแผนหรือแผนงาน ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่  
กสย. ก าหนด และ โดยความเห็นชอบของ กสย. 

สอดคล้องกับแนวทางการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนด และโดยความเห็นชอบของ กสย. 

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
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน และ
แผนการพัฒนาความพร้อมของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ของประเทศ 

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

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

- ตัดข้อความเพ่ือให้เกิดความกระชับ โดยตัดข้อความว่า 
“ในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” 

+ เพ่ิมข้อความ “โดยให้มีตัวแทนของคณะอนุกรรมการที่ 
กสย. แต่งตั้งอยู่ในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย” 

- ตัดข้อความ “ทั้งนี้  ต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เก่ียวข้องกับแผนหรือแผนงานนั้น 

ดังกล่าวด้วย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผน
หรือแผนงานนั้น” 

เหตุผล 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในแนวทางที่คณะอนุกรรมการที่ 
กสย. แต่งตั้งขึ้น จะสามารถสนับสนุนทางวิชาการในการ
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 
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ฉบับท่ีหารือกับคณะอนุกรรมการ SEA 
(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ฉบับท่ีปรับปรุง  
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความแตกต่างและเหตุผลประกอบ 

SEA และผลการด าเนินงานตามแผน ต่อ กสย. เพ่ือให้ กสย. 
ใช้ในการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาระบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป 

 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 
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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 
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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 

85



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3: 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

3.2 ร่าง คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ 
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-๑๘- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา: 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ร่างคู่มือการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิง
พื้นท่ี  

 

๑. เรื่องเดิม 

๑.๑ สศช. จดัท าและพฒันาแนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA 
Guideline) มาแล้ว ๓ ฉบับ คือ (๑) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(กพย., ๒๕๖๑) (๒) แนวทางการประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (มกราคม, ๒๕๖๓) 
และ (๓) แนวทางการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์(สงิหาคม, ๒๕๖๔)  

๑.๒ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้น าแนวทาง SEA ท่ี สศช. พฒันาและจดัท าขึ้นไปประยุกต์ใช้
ในการจดัท าแผนของหน่วยงาน จ านวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรน ้า
แห่งชาติ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงพลังงาน และส านักงานนโยบายแ ละแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ซึ่งพบว่าแนวทาง SEA ดังกล่าว มีลักษณะเป็นการ
ทัว่ไป มีการอธิบายในหลักการโดยกว้าง มีการยกตัวอย่างตัวชี้วัดโดยใช้บริบทของ
ต่างประเทศ นอกจากนัน้ การจดัท า SEA เป็นเรื่องใหม่ส าหรบัประเทศไทยและยงัมตีวัอย่าง
การจดัท าและประยุกต์ใชใ้นประเทศไทยทีจ่ ากดั  

๑.๓ สศช. จึงได้มีการยกร่างคู่มือ SEA เชิงพื้นท่ีขึ้น ภายใต้โครงการขบัเคลื่อนการประเมนิ
สิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการทบทวนและถอด
บทเรยีนจากกจิกรรมการติดตามและประเมนิผลเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแก้วเพื่อการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื ระยะที ่๑ และระยะที ่๒ เพื่อใหห้น่วยงานวางแผนเชงิพืน้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งถูก
ก าหนดให้ต้องจัดท า SEA ตามร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมิน
สิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์พ.ศ. .... ใชเ้ป็นตวัอย่างในการประยุกต์ใช ้SEA ใหส้อดคลอ้ง
กบับรบิทของแผนพฒันาและขอ้จ ากดัของพืน้ทีเ่ป้าหมายต่าง ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดย
ได้มกีารน าร่างคู่มอืดงักล่าวไประดมความคดิเหน็จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน ๒ ครัง้ 
ในวนัที ่๑๑ พฤษภาคม และ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อใหไ้ดคู้่มอื SEA เชงิพืน้ที ่ทีถู่กต้อง
ตามหลกัวชิาการ และสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

๒. สาระส าคญั 

ร่างคู่มอื SEA เชิงพื้นที ่ที่จดัท าขึ้นโดย สศช. ประกอบด้วยเนื้อหา ๒ บท คอื บทที่ ๑ บทน า และ
บทที ่๒ ขัน้ตอนการใช ้SEA ส าหรบัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

๒.๑ หลกัการและเหตุผล  

๑) แนวทาง SEA ฉบบัปรบัปรุง (สศช., ๒๕๖๔) ที่เผยแพร่เป็นแนวทางทัว่ไป (General 
guideline) ซึ่งอาจมขี้อจ ากดัในการน าไปประยุกต์ใชข้องหน่วยงานใหเ้หมาะสมกบัแผน 
การพฒันาเชงิพื้นที่ และใช้กบัแผนฯ ที่มบีรบิทและลกัษณะแวดล้อมที่แตกต่างกนั เพื่อ
สนับสนุนใหเ้กดิการประยุกต์ SEA ใหก้วา้งขวางส าหรบัแผนการพฒันาเชงิพืน้ที ่ 
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-๑๙- 

๒) สศช. จึงพจิารณาความจ าเป็นในการจดัท าคู่มอืการประยุกต์ใช้ SEA (SEA handbook) 
เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ใช้ในการน าไปเป็นคู่มือในการศึกษา SEA ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสทิธิภาพ ท าให้การจดัท าคู่มอื SEA ฉบบันี้มคีวามส าคญัในการน ากรอบงานและ
ขัน้ตอนการศึกษา SEA จากแนวทาง SEA ทัว่ไป มาใช้และปรบัปรุงเพิม่เติมขัน้ตอน
เฉพาะเจาะจงให้เหมาะสมกบัการใช้ SEA ส าหรบัแผนพฒันาเชิงพื้นที่ โดยในปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  สศช. ไดด้ าเนินงานการศกึษา SEA ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
สระแก้ว เป็นโครงการศกึษาน าร่องเพื่อถอดบทเรยีนและความรู ้น ามาวเิคราะหเ์พื่อใชใ้น
การพฒันาจดัท าคู่มอื SEA เชงิประยุกต์ส าหรบัการพฒันาเชงิพืน้ทีต่่าง ๆ 

๒.๒ การใช้คู่มือ 

๑) วตัถปุระสงคข์องคู่มือเชิงพื้นท่ี  

เพื่อประยุกต์ใช ้SEA ในการสนับสนุนการวางแผนพฒันาสู่เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนื
ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง และเพื่อพฒันาองค์ความรู ้ขัน้ตอนและเทคนิควธิีการในการ
ใช ้SEA เพื่อบูรณาการผลลพัธ์กบัการพฒันา โดยสรา้งการมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดเ้สยี 

๒) เป้าหมายผู้ใช้ ประกอบดว้ย หน่วยงานเจา้ของแผนพฒันาเชงิพืน้ที ่หน่วยงานสนับสนุน 
การพฒันาทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค จงัหวดัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และ
ภาคประชาชนที่สนใจและมสี่วนได้เสยีกบัการพฒันา อีกทัง้ผู้มอี านาจตดัสนิใจและผูม้ี
ส่วนได้เสยีระดบัต่าง ๆ  ในการจดัท าและตดัสนิใจของแผนพฒันา ตลอดจนนักวชิาการ 
ทีป่รกึษาทางวชิาการและการจดัท าแผนพฒันา 

๓) ขอบเขตการใช้คู่มือ คู่มอื SEA เชิงประยุกต์ มขีอบเขตการน าไปใชส้ าหรบัการศกึษา 
SEA ทีมุ่่งน าผลลพัธ์จากกระบวนการ SEA ไปใชส้นับสนุนการพฒันาเชงิพืน้ที ่อาท ิเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่อื่น ๆ ตามร่างระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์พ.ศ. .... 

๒.๓ ขัน้ตอนการจดัท า SEA ส าหรบัการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (โดยสรุป) ประกอบด้วย 
๖ ขัน้ตอน ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนจะมีการอธิบายแนวทางการคดิ วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการ 
ขัน้ตอนการจดัท าโดยละเอียด รวมถึงตวัอย่างการจดัท าจากการทบทวนและถอดบทเรยีน
จากกิจกรรมการตดิตามและประเมนิผลเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษสระแก้วเพื่อการพฒันาที่
ยัง่ยนื และการจดัท า SEA เชงิพืน้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง รายละเอยีดดงันี้ 

๑) การก าหนดขอบเขตการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
๒) การพฒันาทางเลอืกการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
๓) การประเมนิทางเลอืกการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
๔) การก าหนดมาตรการเพื่อความยัง่ยนืในการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
๕) การรายงานผล SEA เพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
๖) การบูรณาการผล SEA กบัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบระเบยีบวาระที ่๓.๒) 
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-๒๐- 

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อร่างคู่มอืการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรเ์ชงิพืน้ที ่

๔. มติท่ีประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

89



 
 
 
 
 

เอกสารแนบวาระที่ 3.2: 
 

ร่าง คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
เชิงพื้นที่  
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ระเบียบวาระที่ ๔: 
 

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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