


1. เพ่ือจดัท ำแผนแม่บทกำรพฒันำเชิงพ้ืนท่ีของจงัหวดัสงขลำและปัตตำนี 

โดยใชก้ารประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์ตามแนวทางการประเมิน

ส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรข์อง สศช. (สศช., 2564) 

2. เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจและเผยแพรป่ระชำสมัพนัธ ์กำรจดัท ำกำร

ประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศำสตร ์ส ำหรบัแผนแม่บทกำรพฒันำเชิงพ้ืนท่ี 

ตลอดจนเพื่อใหม้ีเวทีส าหรบัแลกเปล่ียนเรียนรูด้า้น SEA ใหก้บัภาคส่วนท่ี

เกี่ยวขอ้ง และเพื่อสนับสนุนการขบัเคล่ือน SEA ของประเทศในระยะต่อไป



1. ขอบเขตกำรศึกษำเชิงพ้ืนท่ี

• ขอบเขตพื้ นท่ีด าเนินการหลกัไดแ้ก่ พื้ นท่ีจงัหวดัสงขลาและปัตตานี รวมถึงพื้ นท่ีอ่ืน ๆ 

ท่ีอาจไดร้บัผลกระทบจากการพฒันาตามแผนแม่บทการพฒันาเชิงพื้ นท่ีของจงัหวดั

สงขลาและปัตตานี

2. ขอบเขตกำรศึกษำเชิงเวลำ

• ขอบเขตเชิงเวลาของแผนแมบ่ทการพฒันาเชิงพื้ นท่ีของจงัหวดัสงขลาและปัตตานี 
คือ แผนแมบ่ทฯ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570

ในส่วนของขอ้มูลและการวเิคราะหข์อ้มูลจะใชก้รอบเวลาขอ้มูลยอ้นหลงั 10 ปี ขึ้ นอยู่

กบัแหล่งขอ้มูล และกรอบเวลาในการพิจารณาภาพอนาคตและการคาดการณข์อ้มูลถึง

ประมาณปี 2580 ตามกรอบยุทธศาสตรช์าติ



1. กำรก ำหนดขอบเขต

2. กำรจดัท ำแผนกำรสือ่สำรและกำรมีสว่นรว่ม การวิเคราะหเ์พ่ือระบุผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด การวิเคราะหบ์ทบาท

และความเกี่ยวขอ้งของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การจดัล าดบัความส าคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และวิธีท่ีเหมาะสมในการด าเนินการ 

3. กำรพฒันำและประเมินทำงเลือก

4. กำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยัง่ยนื ก าหนดวิธีด าเนินงานเพ่ือใหแ้ต่ละทางเลือกการพฒันาสามารถบรรลุตาม

วตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาท่ียัง่ยนื ในรูปแบบมาตรการส่งเสริม/ หลีกเล่ียง/ ลดหรือบรรเทาผลกระทบ

5. กำรจดัท ำรำยงำนกำรศึกษำ SEA โดยสรุปผลการด าเนินงาน SEA ทุกขั้นตอน 

(รายงานวิชาการและรายงานฉบบัประชาชน)

6. กำรจดัท ำแผนแม่บทกำรพฒันำเชิงพ้ืนท่ีของจงัหวดัสงขลำและปัตตำนี ท่ีบูรณำกำรกบั SEA โดยผนวกผลของ

ทุกขั้นตอนของ SEA รวมทั้งเสนอแนะกลไกการขบัเคล่ือนแผนแม่บท ไปสู่การปฏิบติัในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

7. กำรสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจ เผยแพรป่ระชำสมัพนัธ ์และกำรมีสว่นรว่มของผูมี้สว่นไดเ้สยี 

1) ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวิเคราะหก์ระบวนการจดัท าแผน

แม่บทฯ และ SEA เพื่อเชื่อมโยงทั้ง 2 ขั้นตอน 

2) ศึกษาทิศทางการพฒันาของพ้ืนท่ี

3) ส ารวจพื้ นท่ีเพื่อเก็บขอ้มลู เพื่อประเมินศกัยภาพ

การพฒันาของพื้ นท่ี

4) ก าหนด ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าหมายการพฒันา 

วตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาท่ียัง่ยนื ตวัชี้ วดั ขอ้มลูฐาน 

5) จดัท ารายงานการก าหนดขอบเขต 

1) วิเคราะหส์ภาพตามปกติ (Business-as-usual: BAU) และจดัท าทางเลือกการพฒันาท่ีมีความเป็นไปได้

2) คาดการณแ์ละประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นจากการพฒันาในแต่ละทางเลือก 

3) เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ เพื่อหาทางเลือกการพฒันาท่ีเหมาะสม



กระบวนกำรจดัท ำแผนแม่บทกำรพฒันำเซิงพ้ืนท่ี

1.1 กำรส ำรวจ ทบทวน และวิเครำะหแ์นวโนม้ในอนำคต

1.2 กำรสรำ้งเป้ำหมำยกำรพฒันำของแผนเชิงพ้ืนที่

1.3 กำรวิเครำะหพ์นัธกิจของหน่วยงำน (สศช.)

2.1 กำรส ำรวจประเด็นทำงเลือกทำงยุทธศำสตร์

2.3 กำรประเมิน และคดัเลือกประเด็นกำรพฒันำ

2.2 กำรวิเครำะหเ์กณฑข์อ้พิจำรณำและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้

ส ำหรบักำรตดัสินใจกลัน่กรองทำงเลือก

2.4 กำรสรำ้งควำมเขำ้ใจและปรบัปรุงประเด็นกำรพฒันำ

2.5 กำรจดัล ำตบัก่อนหลงัของงำนที่ท  ำ/จดัล ำดบั

ควำมส ำคญัของกลยุทธ ์มำตรกำร แผน แผนงำน โครงกำร

กระบวนกำร SEA เชิงพ้ืนท่ี

1. กำรก ำหนดชอบเขต

1.1 ทบทวนแผน ยุทธศำสตร ์ขอ้มูล และกำร

ระบุประเด็นส ำคญั

1.2 จดัท ำแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วม

1.3 วิเครำะหป์ระเด็นยุทธศำสตร ์เป้ำหมำย

กำรพฒันำ วตัถุประสงคเ์พ่ือกำรพฒันำที่

ยัง่ยนื และตวัช้ีวดั

1.4 ประเมินขอ้มูลฐำน

1.5 จดัท ำรำยงำนกำรก ำหนดขอบเขต

2. กำรพฒันำและกำรประเมินทำงเลือก

2.1 กำรพฒันำทำงเลือก

- น ำเสนอทำงเลือก

- คำดกำรณผ์ลกระทบทำงเลือก

2.2 กำรประเมินทำงเลือก

- ประเมินผลกระทบทำงเลือก

- เปรียบเทียบทำงเลือก

3. กำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยัง่ยนื

4. กำรจดัท ำรำ่งรำยงำนกำรศึกษำ SEA

การมีส่วนร่วม

ครั้งท่ี 1 กำรปฐมนิเทศ 

เปิดตวัโครงการ และ รวบรวมความเห็นต่อโครงการ

(เวทีท่ี 1-2)

ครั้งท่ี 2 กำรวิเครำะหป์ระเด็นยทุธศำสตรแ์ละผูมี้สว่นไดเ้สีย

วิเคราะหป์ระเด็นยุทธศาสตร ์เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และตวัช้ีวดั 

วิเคราะหผ์ูม้ีส่วนไดเ้สีย

(เวทีท่ี 3 – 8)

ครั้งท่ี 3 กำรก ำหนดขอ้มูลฐำน

น าเสนอประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ตวัช้ีวดั และร่างแผนการมีส่วน

ร่วมและการส่ือสาร การระดมสมองเร่ืองขอ้มลูฐาน

(เวทีท่ี 9 – 14)

ครั้งท่ี 4 กำรประเมินขอ้มูลฐำนและพฒันำทำงเลือกเบ้ืองตน้

น าเสนอขอ้มลูฐาน และ การพฒันาทางเลือกเบ้ืองตน้และตวัช้ีวดั

(เวทีท่ี 15 – 20)

ครั้งท่ี 5 กำรพฒันำทำงเลือกและกำรคำดกำรณผ์ลกระทบ

น าเสนอทางเลือก และ ระดมสมองผลกระทบแต่ละทางเลือก

(เวทีท่ี 21-26)

ครั้งท่ี 6 กำรประเมินผลกระทบและกำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยัง่ยนื

การประเมินผลกระทบแต่ละทางเลือกและมาตรการเพื่อความยัง่ยนื

(เวทีท่ี 27 – 32)

ครั้งท่ี 7 กำรรบัฟังควำมคิดเห็นตอ่รำ่งรำยงำน SEA

น าเสนอผลการประเมินผลกระทบแต่ละทางเลือกมาตรการเพื่อความยัง่ยนื

(เวทีท่ี 33 – 38)

ครั้งท่ี 8 กำรปัจฉิมนิเทศ

น าเสนอน าเสนอรายงาน SEA และร่างแผนแม่บทฯ

(เวทีท่ี 39-40)

3. กำรจดัท ำรำ่งแผนแม่บทกำรพฒันำเชิงพ้ืนท่ี

ซ่ึงบูรณำกำรกบั SEA

1. กำรก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ

2. กำรก ำหนดยุทธศำสตรข์องแผนแม่บทฯ



กิจกรรมกำรมีส่วนร่วม*
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ครั้งท่ี 1 กำรปฐมนิเทศ 

เวทีท่ี 1 สงขลา

เวทีท่ี 2 ปัตตานี

ครั้งท่ี 2 กำรวิเครำะหป์ระเด็นยุทธศำสตรแ์ละผูมี้

ส่วนไดเ้สีย

เวทีท่ี 3 - 8

ครั้งท่ี 3 กำรก ำหนดขอ้มูลฐำน

เวทีท่ี 9 - 14

ครั้งท่ี 4 กำรประเมินขอ้มูลฐำนและพฒันำทำงเลือก

เบ้ืองตน้

เวทีท่ี 15 - 20

ครั้งท่ี 5 กำรพฒันำทำงเลือกและกำรคำดกำรณ์

ผลกระทบ

เวทีท่ี 21-26

ครั้งท่ี 6 กำรประเมินผลกระทบและกำรก ำหนด

มำตรกำรเพ่ือควำมยัง่ยืน

เวทีท่ี 27 - 32

ครั้งท่ี 7 กำรรบัฟังควำมคิดเห็นตอ่ร่ำงรำยงำน SEA

เวทีท่ี 33 - 38

ครั้งท่ี 8 กำรปัจฉิมนิเทศ

เวทีท่ี 39 สงขลา

เวทีท่ี 40 ปัตตานี

กำรเผยแพร่และประชำสมัพนัธ์

การผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์

การจดักิจกรรมการสรา้งการรบัรูผ่้านส่ือ

* ยงัไม่รวมการมีส่วนร่วมเพิ่มเติม ซ่ึงอาจใชใ้นรูปแบบ focus groups สมัภาษณ ์การพดูคุยอย่างไม่เป็นทางการ และแบบสอบถาม ซ่ึงจะพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ ์และกลุ่มของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเป็นการเฉพาะ เช่น กลุ่มท่ีอยู่ในพื้ นท่ีไข่แดง กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ

ในมิติเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้



ควำมสอดคลอ้งกบัขั้นตอนหลกัของ SEA

1. กำรก ำหนดขอบเขต 

2. กำรพฒันำและกำรประเมินทำงเลือก

3. กำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควำมยัง่ยนื



1. การวเิคราะหผู์ม้ีส่วนไดเ้สียอยา่งครอบคลุม หลากหลาย สมดุล เป็นธรรมและถูกหลกัวิชาการ 

2. มีการเตรียมขอ้มลู ความเห็น และตวับุคคลของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีจะเขา้ร่วมเวทีต่าง ๆ อยา่งไมเ่ป็น

ทางการ

3. การใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ไดร้ะดมความเห็นผ่าน digital platform ง่ายๆ ท่ีเขา้ถึงสะดวก เช่น 

Facebook Page, Line เป็นตน้ การระดมสมองในเวทีจะใชว้ิธีผสมผสานระหวา่ง digital และการ

เขียน ข้ึนอยูก่บัความถนัดหรือขอ้จ ากดัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

4. เน้นใหเ้กิดการสานเสวนา (Dialogue) การรบัฟังและแลกเปล่ียนเพ่ือยกระดบัความรู ้ความเขา้ใจ 

ความเห็นใจ ซ่ึงกนัและกนั เพ่ือแยกแยะใหเ้ห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น บทเรียนและความเป็นมาใน

พื้ นท่ีท าใหม้ีความเห็นต่าง (conflict history) แต่ละกลุ่มยงัมีเร่ืองเล่าของตวัเองอย่างไร กลุ่มต่าง ๆ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัอยา่งไร (conflict parties and relationships) แต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง

และความสอดคลอ้งตอ้งกนัระหวา่งจุดยนื (positions) จุดสนใจ (interests) ความตอ้งการพื้ นฐาน 

(need) และความกลวั (fears) อยา่งไร



5. การจดักลุ่มเวทีรบัฟังความคิดเห็น จะจดัตามขอบเขตบริบทของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั เช่น กลุ่มพื้ นท่ี

ชายฝัง่ทะเล กลุ่มพื้ นท่ีเมืองและอุตสาหกรรม กลุ่มพื้ นท่ีเกษตร ป่าตน้น ้า เป็นตน้ รวมถึงตาม

ขอบเขตการปกครองแลว้แต่กรณี

6. ทีมท างานจะใชป้ระสบการณก์ารท างานของมหาวิทยาลยัอนัยาวนานท่ีผ่านมาเชื่อมรอ้ยผูม้ีส่วนได้

เสียกลุ่มต่าง ๆ ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมใหเ้สมือน“เป็นเจา้ของ”โครงการ SEA โดยเฉพาะผูน้ าทอ้งถ่ิน 

สถาบนัการศึกษา ผูป้ระกอบการ ส่ือสารมวลชน ภาคประชาสงัคม กลุ่มองคก์รชุมชนท่ีส าคญั ๆ เช่น 

กลุ่มองคก์รชุมชนเป็นสุข กรรมการธรรมนูญชุมชน สภาองคก์รชุมชน ผูน้ าและอาสาสมคัร U2T เป็น

ตน้ รวมถึงการบรูณาการวธีิการท างานเร่ืองการมีส่วนร่วมจากประสบการณก์ารท า HIA และ CHIA

และประสบการณท์ างานกบัเครือข่ายของทั้งท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัโครงการของรฐัหรือ

เครือข่ายท่ีขดัแยง้กนั



7. ด าเนินการมีส่วนร่วมต่อเน่ืองจนกระทัง่มีขอ้เสนอท่ีชดัเจนถึงแนวทางการพฒันาเมื่อส้ินสุดโครงการ

แลว้ พรอ้มกบัการผลกัดนัเพ่ือใหเ้กิดเป็นรูปธรรมท่ีเอ้ือใหก้บัมหาวทิยาลยัไดส้ามารถจดัท าโครงการ

บริการวชิาการ การวจิยัและพฒันาในพื้ นท่ี ท่ีพรอ้มจะน าร่องในลกัษณะของ SANDBOX เป็นตน้

8. การบนัทึกความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทุกขั้นตอน เน่ืองจากบางกลุ่ม

อาจจะไม่สนใจประเด็นท่ีถูกก าหนดใหแ้ลกเปล่ียน จะมีทีมกระบวนกรและทีมบนัทึกท่ีแยกแยะให้

เห็นวา่ส่ิงท่ีถูกน าเสนอในเวทีเป็นเร่ืองอะไรบา้ง เช่น น าเสนอในนามส่วนตวัหรือองคก์ร การน าเสนอ

แนวทางในการพฒันา การเสริมขอ้มลูและองคค์วามรูเ้พ่ิมเติม ขอ้เสนอใหห้าขอ้มลูใดบา้งมา

ประกอบ สถานการณข์องพื้ นท่ีท่ีเกิดขึ้ น บรรยากาศของผูร้ะดมความเห็น (การเตรียมขอ้มลูมาอยา่ง

ดี เช่ือมัน่หรือไม่เช่ือมัน่ ตดัพอ้ ไม่พอใจหรือพอใจ เกร้ียวกราดหรือไม่อยา่งไร พูดแลว้เดินออกจาก

หอ้งประชุมหรือไม ่ท่าทีจะก่อความรุนแรงหรือไมอ่ยา่งไร เป็นตน้) บรรยากาศเหล่าน้ีท าใหส้ามารถ

ประเมินไดบ้างส่วน วา่ผลกระทบของความเห็นต่างถูกยกระดบัไปถึงไหนแลว้ และท าใหก้ระบวนการ

มีส่วนร่วมตอ้งมีการทบทบทวน และการปรบัตวัในการจดัเวทีแต่ละครั้งจนน าไปสู่เป้าหมายของ SEA 

ไดอ้ยา่งไร









1. กำรผลิตสื่อประชำสมัพนัธ์

• ผลิตวิดีทศัน์ จ านวนไมน่้อยกวา่ 2 เร่ือง

• จดัท าส่ือป้าย Infographic และภาพน่ิง ในประเด็นส าคญัต่าง ๆ

2. กำรจดักิจกรรมกำรสรำ้งกำรรบัรูผ้่ำนสื่อ 

• การน าส่ือมวลชนลงพื้ นท่ีดูงาน การแถลงข่าว การจดักิจกรรมเสวนา หรือกิจกรรมรูปแบบอ่ืน ๆ 

ตามความเหมาะสม จ านวนอยา่งนอ้ย 2 ครั้ง

3. กำรส่ือสำรขอ้มูลในแตล่ะขั้นตอนของ SEA

• การสื่อสารเน้ือหา (ท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้) ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น FB Page, Line, Website

• การใช ้“กระบวนการแผนท่ี” เช่น แผนท่ีทุนทรพัยากร แผนท่ีการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย

กลุ่มต่าง ๆ แผนท่ีผลกระทบจากทางเลือก เป็นตน้ 

• การสรา้ง dashboard ผ่านเวบ็ไซต์ เพ่ือ monitor ขอ้มูลและแชรข์อ้มูลท่ีส าคญัใหก้บัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย



1. ขอ้มูลทุติยภูมิ 

ไดแ้ก่ เอกสาร รายงานศึกษา แผนพฒันาเชิงพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และ

สุขภาพ ขอ้มูล survey ขอ้มูลแผนท่ี GIS การใชท่ี้ดินและมลพิษ เป็นตน้

2. ขอ้มูลปฐมภูมิ 

ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการมีส่วนร่วม ขอ้มูลจากการส ารวจทรพัยากรดา้นต่าง ๆ ในพื้ นท่ี เชน่

- การส ารวจขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ เชน่ โครงสรา้งพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง แหล่งท่องเท่ียว สินคา้และบริการทาง

วฒันธรรม (เชน่ นกเขาและกรงนกเขา)

- การส ารวจขอ้มูลทรพัยากรธรรมชาติ (เชน่ ทรพัยากรทะเลและชายฝั่ง แม่น ้า ป่าไม ้ความหลากหลายทางชีวภาพ)

- การส ารวจขอ้มูลดา้นสงัคมและวฒันธรรม เชน่ การศึกษา สุขภาพ ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน กลุ่มทางสงัคม  

- การส ารวจขอ้มูลครวัเรือน (ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และแนวทางการพฒันา)







1. เพื่อเปิดตวัโครงการและช้ีแจงรายละเอียดพื้ นฐานของโครงการฯ ใหก้บัผูม้ีส่วนได้

เสียในพื้ นท่ีศึกษา

2. เพื่อระดมความคิดเห็นเบ้ืองตน้ต่อโครงการฯ โดยเฉพาะ 

1) ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้สงสยั หรือความกงัวลต่อโครงการฯ  

2) ประเด็นปัญหาท่ีส าคญัในพื้ นท่ีโครงการฯ และ 

3) ภาพอนาคตท่ีตอ้งการและแนวทางการพฒันาพื้ นท่ีอยา่งยัง่ยนื



• ผูเ้ขา้ร่วมประชุมรบัฟังความคิดเห็น จ านวนอยา่งน้อย 600 คน ประกอบดว้ย 

• หน่วยงำนภำครฐั เช่น ส านักงานบริหารยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 
ส านักงานทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ส านักงานจงัหวดั ส านักงาน

อุตสาหกรรมจงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

• ภำคธุรกิจเอกชน เช่น หอการคา้จงัหวดั สภาอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

• ภำคประชำชน ซ่ึงเป็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียท่ีอาศยัในเขตพื้ นท่ีจงัหวดัสงขลาและ
ปัตตานี  

• สื่อมวลชน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค



ล ำดบั หน่วยงำน
จ ำนวน 

(ฉบบั)

ประมำณกำร

ผูเ้ขำ้รว่ม (คน)

จงัหวดัปัตตำนี

1 ภาครฐั รฐัวสิาหกิจ และ ทอ้งถ่ิน 117 60

2 ภาคเอกชน 67 45

3 ภาคสถาบนัการศึกษา 7 7

4 สื่อสารมวลชน 10 20

5 ประชาชน 290 200

6 ประชาสงัคม 15 30

จงัหวดัสงขลำ

1 ภาครฐั รฐัวสิาหกิจ และ ทอ้งถ่ิน 127 60

2 ภาคเอกชน 104 55

3 ภาคสถาบนัการศึกษา 28 20

4 ประชาชน 185 150

5 ประชาสงัคม 4 8

รวม 954 655

กรณีผูเ้ขา้รว่มจรงิไม่ถงึ 600 คน ไดก้ าหนดการประชุมปฐมนิเทศเวทีท่ี 2 ไวว้นัจนัทรท่ี์ 20 ก.พ. 66



การประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ จะแบ่งออกเป็น 5 ช่วงหลกั 

• ช่วงที่ 1 การกล่าวรายงาน ท่ีมาและวตัถุประสงคข์องโครงการฯ โดย หวัหนา้โครงการ

• ช่วงที่ 2 พิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ โดย นายดนุชา พิชยนันท ์เลขาธิการสภา

พฒันาการ เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติแห่งชาติ

• ช่วงที่ 3 การน าเสนอ ขั้นตอนและแผนการด าเนินงานโครงการฯ

• ช่วงที่ 4 การชี้ แจงรายละเอียดการประชุมกลุ่มยอ่ย



• ช่วงที่ 5 การประชุมกลุ่มยอ่ยเพ่ือระดมความคิดเห็น ใน 3 หวัขอ้ ประกอบดว้ย 

(1) ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้สงสยั หรือความกงัวลต่อโครงการฯ  

(2) ประเด็นปัญหาท่ีส าคญัในพื้ นท่ีโครงการฯ และ 

(3) ภาพอนาคตท่ีตอ้งการและแนวทางการพฒันาพ้ืนท่ีอยา่งยัง่ยนื รวมทั้งสรุปผลการระดมความ

คิดเห็นและปิดการประชุม

โดยใชรู้ปแบบการระดมความคิดเห็นแบบผสม ทั้งการพดูแสดงความเห็น การเขียน หรือทาง 

mobile application ข้ึนอยูก่บัความถนัดของผูเ้ขา้ร่วม

• โดยจะแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมออกเป็นประมาณ 8 กลุ่ม*

• หน่วยงานภาครฐั: สงขลา 1 กลุ่ม ปัตตานี 1 กลุ่ม 

• ภาคธุรกิจเอกชน: สงขลา 1 กลุ่ม ปัตตานี 1 กลุ่ม

• ภาคประชาชน: สงขลา 2 กลุ่ม ปัตตานี 2 กลุ่ม

* จ านวนอาจมีการเปลี่ ยนแปลงขึ้นอยูก่ับจ  านวนผูเ้ขา้รว่มประชุมกลุม่ยอ่ย โดยจดักลุม่ท่ีมีความเห็นใกลเ้คียงกนัอยูก่ลุม่เดียวกัน



1. ผูม้ีส่วนไดเ้สียในพื้ นท่ีศึกษาไดร้บัทราบถึงการด าเนินโครงการการจดัท าการ

ประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์ส าหรบัแผนแมบ่ทการพฒันาเชิงพื้ นท่ีของ

จงัหวดัสงขลาและปัตตานี รวมทั้งทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนของแผนและแนว

ทางการด าเนินงานโครงการฯ   

2. ท่ีปรึกษาฯ ไดร้บัฟังและประมวลความคิดเห็นเบ้ืองตน้ต่อโครงการฯ โดยเฉพาะ 

(1) ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้สงสยั หรือความกงัวลต่อโครงการฯ  

(2) ประเด็นปัญหาท่ีส าคญัในพื้ นท่ีโครงการฯ และ 

(3) ภาพอนาคตท่ีตอ้งการและแนวทางการพฒันาพื้ นท่ีอยา่งยัง่ยืนจากผูม้ีส่วนได้

เสียในพื้ นท่ี เพื่อน ามาใชป้ระกอบการจดัท า SEA ในขั้นตอนการก าหนดขอบเขต

ต่อไป
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