
วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ ์2566 

เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ หอ้งประชุม 521 สศช. และระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

การประชุม ครั้งท่ี 1/2566 

คณะกรรมการก ากับการจดัท า

การประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์

ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

ของจงัหวัดสงขลาและปัตตานี



ระเบียบวาระการประชุม
เรื่องประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ

เรื่องรบัรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 1/2565

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2565
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เรื่องเพื่อทราบ

การแถลงข่าว เรื่อง การด าเนินโครงการการจดัท า SEA 

ส าหรบัแผนแม่บทการพฒันาเชิงพ้ืนท่ีของจงัหวดัสงขลาและปัตตานี

เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2566

เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี)

เรื่องเพื่อพิจารณา

แผนการด าเนินงานของที่ปรึกษาในโครงการการจดัท า SEA 

ส าหรบัแผนแม่บทการพฒันาเชิงพ้ืนท่ีของจงัหวดัสงขลาและปัตตานี



วาระที่ 1

เรื่องประธานแจง้ที่ประชุมทราบ
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ครั้งท่ี 1/2565

เม่ือวนัที่ 22 กนัยายน 2565

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม



สาระส าคญั
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เม่ือวนัที่ 22 กนัยายน 2565

ประชุมคณะกรรมการก ากบัการจดัท า SEA ครั้งท่ี 1/2565

• ใหค้วามเห็น ขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะ ตอ่รา่งขอบเขตงานจา้งที่ปรึกษา

ของโครงการการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์

ส าหรบัแผนแม่บทการพฒันาเชิงพ้ืนท่ีของจงัหวดัสงขลาและปัตตานี 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2565
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

การแถลงข่าว 
การด าเนินโครงการการจดัท า SEA 

ส าหรบัแผนแม่บทฯ

เม่ือวนัที่ 9 มกราคม 2566



สาระส าคญั
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วนัท่ี 9 มกราคม 2566

ไดจ้ดัแถลงข่าว 

เรื่อง การด าเนินโครงการการจดัท า SEA ส าหรบัแผนแม่บท

การพฒันาเชิงพ้ืนท่ีของจงัหวดัสงขลาและปัตตานี 

โดย นายดนุชา พิชยนันท ์เลขาธิการ สศช.

ความกา้วหนา้การด าเนินโครงการฯ ตามมติคณะรฐัมนตรี 

ทีม่อบหมายให ้สศช. และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

ร่วมกนัจดัใหมี้ SEA

โดยใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
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มตคิรม. 

14 ธนัวาคม 2564

จดัท าแนวทาง

การด าเนินงาน SEA 

• จดัประชุมรบัฟังความคิดเห็น

จากผูเ้ก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี 4 ครั้ง 

ช่วงกุมภาพนัธ ์– มีนาคม 2565

• นรม. รบัทราบแนวทางการด าเนินงาน 

เม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน 2565

ขอรบัจดัสรรงบประมาณ

เพื่อด าเนินโครงการ

• ครม. อนุมตัิงบ 28.23 ลบ.

เม่ือวนัที่ 13 กนัยายน 2565

• งบกลาง ฉุกเฉิน ปี 2565 

จ  านวน 14.11 ลบ. 

• งบ ปี 2566-2567

จ  านวน 14.11 ลบ.

เตรียมความพรอ้ม

ในการด าเนินโครงการ

• สศช. และสถาบนัพระปกเกลา้

ลงพ้ืนท่ี

เม่ือวนัที่ 27-29 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการก ากบัการจดัท า SEA

ส าหรบัแผนพฒันาเชิงพ้ืนท่ีฯ

• แตง่ตั้ง เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2565

• ประชุม ครั้งท่ี 1

เม่ือวนัที่ 26 กนัยายน 2565

กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง

• แตง่ตั้ง คกก. 3 ชุด

1. คกก. จดัท าร่าง TOR

2. คกก. ด าเนินการจา้งที่ปรึกษาฯ

3. คกก. ตรวจรบัพสัดุในงานจา้งที่ปรึกษา

• ผูผ้่านการคดัเลือกเป็นที่ปรกึษา:

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

• ลงนามสญัญาจา้ง 

เม่ือวนัที่ 28 ธนัวาคม 2565

โครงการการจดัท า SEA ส าหรบัแผนแม่บทการพฒันาเชิงพื้ นท่ี

ของจงัหวดัสงขลาและปัตตานี
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วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

แผนการด าเนินงานของที่ปรึกษา

ในโครงการการจดัท า SEA 

ส าหรบัแผนแม่บทการพฒันาเชิงพ้ืนที่

ของจงัหวดัสงขลาและปัตตานี



สาระส าคญั

การจดัท าแผนแม่บทการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี

ของจงัหวดัสงขลาและปัตตานี

โดยใชก้ระบวนการ SEA
ตอ้งเป็นไปตามแนวทาง SEA (สศช., 2564) 
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สศช. ไดว่้าจา้งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

เป็นที่ปรึกษาของโครงการการจดัท าการประเมิน

ส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์

ส าหรบัแผนแม่บทการพฒันาเชิงพื้ นที่

ของจงัหวดัสงขลาและปัตตานี 



สาระส าคญั
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ที่ปรึกษาน าเสนอ

แผนการด าเนินงาน



ขอ้เสนอเพื่อพิจารณา

ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่

แผนการด าเนินงานของท่ีปรึกษาใน

โครงการการจดัท าการประเมินส่ิงแวดลอ้ม

ระดบัยุทธศาสตร ์ส าหรบัแผนแม่บท

การพฒันาเชิงพ้ืนท่ีของจงัหวดัสงขลาและปัตตานี 
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