
 

 

เอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
 
 

คณะกรรมการก ากับการจัดท า 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของ 

จังหวัดสงขลาและปัตตานี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 

 
 

 
 

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – 15.30 น. 
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พร้อมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(Zoom Meeting) 



 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการก ากับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – 15.30 น. 

ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พร้อมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที ่๑/๒๕๖๖ (Kick-Off Meeting)  
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

รายงานการศึกษาข้ันต้น (Inception Report) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

 

  



 

 

ระเบียบวาระที่ ๑: 
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 

 
  



-๑- 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ระเบียบวาระที่ ๒: 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 

คณะกรรมการก ากับการจัดท า 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (Kick-Off Meeting) 
 

 

 

  



-๒- 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

คณะกรรมการก ากับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 
(Kick-Off Meeting)  
 

๑. สาระส าคัญ 

เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้มีการประชุมคณะกรรมการก ากับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (Kick-Off Meeting) ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและเวียนรายงานการประชุมให้ คณะกรรมการก ากับ 
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
โดยเมื่อครบก าหนด ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการก ากับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ฯ ทุกคนรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบระเบียบวาระที่ ๒) 

๒. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฯ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (Kick-Off Meeting) เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

๓. มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 
เอกสารแนบวาระที่ 2: 

รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (Kick-Off Meeting) 
 

  



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการก ากับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

ครั้งที่ 1/2566 (Kick-off Meeting) 

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.0๐ น. 
ณ ห้องปะชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

พร้อมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 
 

๑. กรรมการผู้มาประชุม 

๑.๑ กรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุม ๕๒๑ 
๑) นายดนุชา พิชยนันท์ ประธานกรรมการร่วม 

เลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒) นางเรวดี โรจนกนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓) นายวิชญายุทธ บุญชิต กรรมการและเลขานุการร่วม 

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๔) นางสาววรรณภา คล้ายสวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕) นางวีนัส นาคสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 

๑.๒ กรรมการที่เข้าประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 
๑) นายมงคลชัย สมอุดร ประธานกรรมการร่วม 

รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี แทนปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
๒) นางปวิตรา ธรรมศิร ิ กรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักงานงบประมาณเขตที่ 4 แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
๓) นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ กรรมการ 

ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
แทนเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔) นายสุทิน อยู่สุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕) นายมูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖) นางสาวอังสนา บุญธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗) นางจารุณี เชี่ยววารีสัจจะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘) นายอาทิตย์ ทองอินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙) นายทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐) นายศราวุธ เจะโส๊ะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑) นางสาวเสาวรัจ รัตนค าฟู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒) นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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๑๓) นายอิทธิพล ช่างกลึงดี กรรมการและเลขานุการร่วม 
ผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี แทนรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๑๔) นางนลินี มหาขันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๒. กรรมการที่ลาประชุม 
๒.๑ นางบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.๒ นายฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม 
๓.๑ ที่ปรึกษาโครงการฯ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๑) ผศ.ดร. พงค์เทพ สุธีรวุฒิ หัวหน้าโครงการ 
๒) ดร. ชญาทัต เนียมแสวง ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
๓) ผศ.ดร. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม 
๔) ผศ.ดร. นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพัฒนา 
๕) ดร. สินาด ตรีวรรณไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 
๖) นางสาวชุติกาญจน์ ออมสมสวย ผู้ประสานงานโครงการ 

๓.๒ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑) นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
๒) นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (กทว.) 
๓) นายชาญชัย รุกขวัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (กทว.) 
๔) นางสาวสิริวิมล เพ็ชรดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (สพต.) 
5) – 11) เจ้าหน้าที่ของกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานกรรมการ (นายดนุชา พิชยนันท์) กล่าวต้อนรับและขอบคุณ กรรมการก ากับการจัดท า 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฯ ทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และแจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบว่า วันนี้เป็นการประชุม Kick-off Meeting เพ่ือพิจารณาแผนการด าเนินงานของที่ปรึกษา
โครงการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัด
สงขลาและปัตตานี   

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/256๕  

๑. สาระส าคัญ กรรมการและเลขานุการ (รศช.วิชญายุทธ บุญชิต) ได้น าเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการก ากับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/256๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณาร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาของโครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
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หน่วยงานภาครัฐ 2 กลุ่ม (สงขลา 1 กลุ่ม ปัตตานี 1 กลุ่ม) ภาคธุรกิจเอกชน 2 กลุ่ม (สงขลา 1 กลุ่ม ปัตตานี 
1 กลุ่ม) ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา 4 กลุ่ม (สงขลา 2 กลุ่ม ปัตตานี 2 กลุ่ม) 

๒. ความเห็นและข้อสังเกตของท่ีประชุม 

๒.๑ ในแผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่กับ
กระบวนการ SEA ให้ตัดค าว่า “ร่าง” รายงานการศึกษา SEA และ “ร่าง” แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ออก 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสัญญาจ้างที่ก าหนดไว้ ที่ต้องได้รับทั้งรายงานการศึกษา SEA และแผนแม่บทการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ ทั้งนี้ ควรก าหนดเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ไปจนถึงปี 2580 ด้วย 

๒.๒ การจัดเก็บข้อมูล  

๑) ควรให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับมา 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ในการวางแผนแม่บทการพัฒนา เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลมีการ
จัดเก็บจากหลายฝ่าย ทั้งจากชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ท าให้ข้อมูลเรื่องเดียวกันที่มาจากแหล่งข้อมูล
ต่างกัน หรือใช้เทคนิควิธีในการจัดเก็บที่มีความแตกต่างกัน ท าให้ข้อมูลมีความแตกต่างกันได้ ดังนั้น ที่ปรึกษาฯ 
ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มา โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น ซ่ึงจะต้อง
น าไปใช้ด้วยความระมัดระวัง  

๒) ควรออกแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยยึดหลักวิชาการและ
ความโปร่งใส เช่น ข้อมูลทางด้านทรัพยากร เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐมีการจัดเก็บอยู่แล้ว 
แต่มีรอบการจัดเก็บที่ไม่บ่อยนักให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีความถี่สูงขึ้น โดยข้อมูลที่ได้จะสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้อีกด้วย 

๒.๓ การเตรียมการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ  

๑) ควรค านึงถึงแนวทางการจัดเวทีการมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น ที่สามารถลดและ
ป้องกันความขัดแย้ง โดยให้ความส าคัญกับ (1) การแสดงความคิดเห็นจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Base) (๒) การรับฟังความคิดเห็นอย่างโปร่ งใส 
(Transparent) โดยมีการบันทึกการแสดงความคิดเห็นไว้ครบถ้วนและอย่างสม่ าเสมอ (๓) การก าหนด 
แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) จะต้องอยู่บนฐานของงานวิจัยที่มีข้อมูลสนับสนุน 
ที่น่าเชื่อถือ (Robust Research) (๔) การสานเสวนา (Dialogue) อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือรับฟังอย่างลึกซึ้ง
จะต้องด าเนินการให้เพียงพอ และ (5) การสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มต่าง ๆ ในการแสดงความคิดเห็น 
ในกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมีอ านาจในการแสดงความคิดเห็น 
ที่เหนือกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น นอกจากนั้น ที่ปรึกษาฯ ควรเตรียมความพร้อม หาก
ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีการน าเสนอข้อเรียกร้องไว้ด้วย 

๒) ควรเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้หญิง กลุ่มคนรุ่นใหม่ (New 
Generation) และกลุ่มเยาวชน รวมทั้ง ควรให้ผู้เข้าร่วมการประชุมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น 
พ้ืนที่ วัฒนธรรม บริบทแวดล้อม เป็นต้น อยู่ในกลุ่มย่อยเดียวกันในการระดมความคิดเห็น  และประมวล
ประเด็นและความคิดเห็นให้ครบทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ขอให้ที่ปรึกษาฯ หาแนวทางที่จะให้ได้
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างต่อเนื่องทุกครั้ง 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วม ส าหรับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยเฉพาะชาวบ้านที่ไม่ได้ลงทะเบียน
ล่วงหน้า ขอให้มีการต้อนรับด้วยความยินดีด้วย 





 

 

ระเบียบวาระที่ 3: 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

 

รายงานการศึกษาขั้นต้น 
(Inception Report) 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) 
 

๑. เรื่องเดิม 

๑.๑ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการจัดท า SEA ส าหรับแผน
แม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี  เพ่ือท าหน้าที่ให้ความเห็นประกอบ 
การจัดท า TOR และก ากับ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท า SEA ส าหรับแผน
แม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ฯ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ในการประชุมคณะกรรมการ
ก ากับการจัดท า SEA ครั้งที่ 1/2565 ได้มีการพิจารณาร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาของ
โครงการฯ และ สศช. ได้ด าเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก โดยได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 
2565 

๑.๒ สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับ 
แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี เลขที่ (จ.) ๙/๒๕๖๖ ก าหนดผลผลิต
ให้ที่ปรึกษาจะต้องส่ งมอบงาน ส าหรับรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) 
ประกอบด้วย 

๑) กรอบแนวคิดในการศึกษา กลไกการบริหารงาน แผนการปฏิบัติงาน ที่จะให้ได้ผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ขอบเขตการด าเนินงาน รวมทั้งวัตถุประสงค์และวิเคราะห์กระบวนการจัดท า
แผนแม่บทและการจัดท า SEA การศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและทิศทางการพัฒนา
ของพ้ืนที่ในระยะต่อไป ของนโยบาย แผนและแผนงานในระดับต่าง ๆ ทุกระดับ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ ในการจัดท า โครงการการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและ
ปัตตานี  

๒) ผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม รวมเป็นจ านวน
อย่างน้อย ๖๐๐ คน  

๓) ร่างเค้าโครงบท (Script) ของวีดิทัศน์ที่มีสาระเกี่ยวกับการศึกษา ตอนที่ ๑ ความยาว 
ไม่น้อยกว่า ๓ นาที แต่ไม่เกิน ๕ นาที พร้อมสื่อป้าย (Infographic) และภาพนิ่งเกี่ยวกับ
การศึกษา ในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย  

๔) ผลการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ  จ านวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง พร้อมเอกสาร
ประกอบการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อที่เหมาะสม  

๑.๓ เม่ือวันที่ ๒1 มีนาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการการจัดท า
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลา
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และปัตตานี ได้มีหนังสือขอส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น ( Inception Report) จ านวน ๓๐ ชุด 
เพ่ือให้คณะกรรมการก ากับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บท
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี พิจารณา 

๒. สาระส าคัญ 

รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) ของโครงการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ประกอบด้วย ๕ บท 
โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญ ดังนี้ 

๒.๑ บทที่ 1 บทน า ประกอบด้วย (๑) ความเป็นมาของโครงการ (๒) วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
(๓) ผลผลิตของโครงการ (๔) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) ขอบเขตการศึกษา ทั้งขอบเขตการศึกษา
เชิงพ้ืนที่และขอบเขตการศึกษาเชิงเวลา (๖) บุคลากรของโครงการ และ (๗) กลไกการบริหารงาน 

๒.๒ บทที่ 2 การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการ SEA ประกอบด้วย  
(๑) แนวคิดการด าเนินงาน (๒) การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (ความหมายของ 
แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ
ขั้นตอนการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่) (๓) การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนเชิงพ้ืนที่ (Stategic Environmental Assessment: SEA)  

๒.๓ บทที่ 3 แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย (๑) กระบวนการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ด้วยกระบวนการ SEA  (๒) แผนการด าเนินงาน (๓) การมีส่วนร่วม ได้แก่ หลักการการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ขัดแย้ง รวมทั้งประเภทของผู้มีส่วนได้เสีย และ
แนวทางและกระบวนการการมีส่วนร่วม และ (๔) ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

๒.๔ บทที่ 4 การทบทวนยุทธศาสตร์ แผน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์
และแผนการพัฒนาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (๒) ยุทธศาสตร์และ
แผนการพัฒนาเฉพาะด้านและรายสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (๓) กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในมิติเฉพาะ ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และด้านผังเมือง (๔) การวิเคราะห์โอกาส 
และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานี  

๒.๕ บทที่ 5 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย (๑) การจัดเวทีการมี
ส่วนร่วม ได้แก่ การจัดเวทีระดมความเห็นแบบไม่เป็นทางการ การจัดประชุมเพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็น ครั้งที่ 1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในครั้งต่อไป และการมีส่วนร่วม และ  
(๒) การจัดการการสร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ผลการจัดกิจกรรม  
การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ และสื่อประชาสัมพันธ์ 

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบระเบียบวาระที่ ๓) 
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๓. ความเห็นและข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการฯ 

ฝ่ายเลขานุการฯ มีความเห็นและข้อสังเกตในรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) ดังนี้ 

๓.๑ บทที่ 4 การทบทวนยุทธศาสตร์ แผน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  – ควรเพ่ิมการวิเคราะห์ 
ความสอดคล้องและน าไปสู่ทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ศึกษา (จังหวัดสงขลาและปัตตานี)  

ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไปด้วย 

๓.๒ บทที่ 5 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม  – ควรสรุปประเด็นที่ได้จาก 
การประชุมระดมความคิดเห็นให้มีความชัดเจน และชี้ให้เห็นถึงความต้องการของคนในพื้นที่ จาก
ทั้งเวทีการมีส่วนร่วมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

๓.๓ ควรตรวจสอบการอ้างอิงให้ครบถ้วน รวมทั้งความสอดคล้องของค า เช่น ทุนทรัพยากรมนุษย์ ทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรม ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายงานการศึกษาข้ันต้น (Inception Report) ประกอบด้วย 

๔.๑ กรอบแนวคิดในการศึกษา กลไกการบริหารงาน แผนการปฏิบัติงานที่จะให้ได้ผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ขอบเขตการด าเนินงาน รวมทั้งวัตถุประสงค์และวิเคราะห์กระบวนการจัดท าแผนแม่บท
และการจัดท า SEA การศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ใน
ระยะต่อไป ของนโยบาย แผน และแผนงานในระดับต่าง ๆ ทุกระดับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ ในการจัดท า โครงการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

๔.๒ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

๑) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย - ผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ (การ
ปฐมนิเทศ) จ านวน ๒ เวที โดยเวทีที่ ๑ ณ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน 
๗๐๒ คน และเวทีที่ ๒ ณ จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน ๑๐๘ คน เพ่ือ
น าเสนอขั้นตอนและแผนการด าเนินโครงการ รวมถึงการระดมความคิดเห็นใน ๓ หัวข้อ 
ประกอบการด้วย (๑) ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือความกังวลต่อโครงการฯ 
(๒) ประเด็นปัญหาที่ส าคัญในพ้ืนที่โครงการฯ และ(๓) ภาพอนาคตที่ต้องการและแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน  

๒) การสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

(๑) วีดิทัศน์ ตอนที่ 1 การประชาสัมพันธ์โครงการ ความยาว ๔.๒๘ นาที เพ่ือน าเสนอ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการศึกษา ระยะเวลาในการด าเนินงานของ
โครงการ 

(๒) สื่อป้าย (Infographic) ในรูปแบบ Roll Up จ านวน 6 ประเด็น เรื่อง 1) นิยาม SEA  
2) หลักการ SEA ที่ดี 3) ความเป็นมาของโครงการ 4) วัตถุประสงค์ ขอบเขตและ
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ระยะเวลาด าเนินการ 5) ความเชื่อมโยงของกระบวนการจัดท าแผนกับ SEA และ  
6) การติดต่อ  

(๓) สมุดโน้ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของโครงการ จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม 

(๔) ผลการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศ จ านวน ๒๐ สื่อ ประกอบด้วย สื่อส่วนกลาง จ านวน ๘ สื่อ และสื่อท้องถิ่น 
จ านวน 12 สื่อ  

และมอบหมายให้ สศช. น าความเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก ากับการจัดท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและ
ปัตตานี ไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการส าหรับ
การจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ต่อไป 

๕. มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

 
เอกสารแนบวาระที่ 3: 

รายงานการศึกษาขั้นต้น ( Inception Report) 
โครงการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

 

  



เสนอ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีนาคม 2566

รายงานการศึกษาขั้นต้น 
(Inception Report)

โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์สำหรับแผนแม่บท

การพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี



 

 

ระเบียบวาระที่ ๔: 
 

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 




