
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 




