
 
ก ำหนดกำรประชุม 

 

กำรประชุมเพื่อหำรือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 2) 
งำนบริกำรด้ำนวิศวกรรมกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียด 

งำนส ำรวจและออกแบบทำงหลวง 4 ช่องจรำจร ทำงเลี่ยงเมือง อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนเหนือ) 

วันพุธที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 

เวลำ 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสว่ำงแดนดิน 

อ ำเภอสว่ำงแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

 
 

เวลา 09.00 น. - 09.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร  
 

เวลา 09.30 น. – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 
 

กล่าวรายงาน 
โดย นายวิชาญ  ผวิด า  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2      
(สว่างแดนดิน) (หรือผู้แทน) 
 

กล่าวเปิดการประชุม 
โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสว่างแดนดิน (หรือผู้แทน) 

เวลา 09.45 น. – 10.00 น. น าเสนอวีดีทัศน์ 
 

เวลา 10.00 น. – 11.00 น. น าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ 

 ความเป็นมาของโครงการ  
โดย   นายส าเริง  สมประสงค ์(ผู้จัดการโครงการ) 

 

 รูปแบบการพัฒนาโครงการ 
โดย   นายประวัติ  รัตนสุวรรณ (วิศวกรงานทาง) 

 

 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยนายมนูญ  แสงเพลิง (ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม) 

 

 การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยนายศิระ  อาภรณ์ 
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน) 

 

เวลา 11.00 น. – 12.00 น.  รับฟังความคิดเห็น/ตอบข้อซักถาม 
 

เวลา 12.00 น.    ปิดการประชุม 
 

 
 

 
 



 
 

ก ำหนดกำรประชุม 
 

กำรประชุมเพื่อหำรือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 2) 
งำนบริกำรด้ำนวิศวกรรมกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียด 

งำนส ำรวจและออกแบบทำงหลวง 4 ช่องจรำจร ทำงเลี่ยงเมือง อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนเหนือ) 
 

วันพุธที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 

เวลำ 13.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยมูล 

อ ำเภอสว่ำงแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

 
 

เวลา 13.30 น. - 14.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร  
 

เวลา 14.00 น. – 14.15 น. พิธีเปิดการประชุม 
 

กล่าวรายงาน 

โดย นายวิชาญ  ผวิด า  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2      
(สว่างแดนดิน) (หรือผู้แทน) 

กล่าวเปิดการประชุม 
โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล (หรือผู้แทน) 

เวลา 14.15 น. – 14.30 น. น าเสนอวีดีทัศน์ 
 

เวลา 14.30 น. – 15.30 น. น าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ 

 ความเป็นมาของโครงการ และขอบเขตการศึกษา  
โดย   นายส าเริง  สมประสงค์ (ผู้จัดการโครงการ) 

 

 รูปแบบการพัฒนาโครงการ 
โดย   นายประวัติ  รัตนสุวรรณ (วิศวกรงานทาง) 

 

 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยนายมนูญ  แสงเพลิง (ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม) 

 

 การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยนายศิระ  อาภรณ์ 
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน) 

 

เวลา 15.30 น. – 16.30 น.  รับฟังความคิดเห็น/ตอบข้อซักถาม 
 

เวลา 16.30 น.    ปิดการประชุม 
 

 
 
 



 
ก ำหนดกำรประชุม 

 

กำรประชุมเพื่อหำรือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 2) 
งำนบริกำรด้ำนวิศวกรรมกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียด 

งำนส ำรวจและออกแบบทำงหลวง 4 ช่องจรำจร ทำงเลี่ยงเมือง อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนเหนือ) 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 

เวลำ 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนถ่อน 

อ ำเภอสว่ำงแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

 
 

เวลา 09.00 น. - 09.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร  
 

เวลา 09.30 น. – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 
 

กล่าวรายงาน 

โดย นายวิชาญ  ผวิด า  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2      
(สว่างแดนดิน) (หรือผู้แทน) 

กล่าวเปิดการประชุม 
โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านถ่อน (หรือผู้แทน) 

เวลา 09.45 น. – 10.00 น. น าเสนอวีดีทัศน์ 
 

เวลา 10.00 น. – 11.00 น. น าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ 

 ความเป็นมาของโครงการ และขอบเขตการศึกษา  
โดย   นายส าเริง  สมประสงค ์(ผู้จัดการโครงการ) 

 

 รูปแบบการพัฒนาโครงการ 
โดย   นายประวัติ  รัตนสุวรรณ (วิศวกรงานทาง) 

 

 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยนายมนูญ  แสงเพลิง (ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม) 

 

 การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยนายศิระ  อาภรณ์ 
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน) 

 

เวลา 11.00 น. – 12.00 น.  รับฟังความคิดเห็น/ตอบข้อซักถาม 
 

เวลา 12.00 น.    ปิดการประชุม 
 

 
 

 
 



 
ก ำหนดกำรประชุม 

 

กำรประชุมเพื่อหำรือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 2) 
งำนบริกำรด้ำนวิศวกรรมกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียด 

งำนส ำรวจและออกแบบทำงหลวง 4 ช่องจรำจร ทำงเลี่ยงเมือง อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนเหนือ) 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 

เวลำ 13.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนสูง 

อ ำเภอสว่ำงแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

 
 

เวลา 13.30 น. - 14.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร  
 

เวลา 14.00 น. – 14.15 น. พิธีเปิดการประชุม 
 

กล่าวรายงาน 
โดย นายวิชาญ  ผวิด า  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2      
(สว่างแดนดิน) (หรือผู้แทน) 

กล่าวเปิดการประชุม 
โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง (หรือผู้แทน) 

เวลา 14.15 น. – 14.30 น. น าเสนอวีดีทัศน์ 
 

เวลา 14.30 น. – 15.30 น. น าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ 

 ความเป็นมาของโครงการ และขอบเขตการศึกษา  
โดย   นายส าเริง  สมประสงค ์(ผู้จัดการโครงการ) 

 

 รูปแบบการพัฒนาโครงการ 
โดย   นายประวัติ  รัตนสุวรรณ (วิศวกรงานทาง) 

 

 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยนายมนูญ  แสงเพลิง (ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม) 

 

 การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยนายศิระ  อาภรณ์ 
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน) 

 

เวลา 15.30 น. – 16.30 น.  รับฟังความคิดเห็น/ตอบข้อซักถาม 
 

เวลา 16.30 น.    ปิดการประชุม 
 

 
 


