
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

ล ำดับควำมส ำคัญ...14...... 

ชื่อโครงการ  : โครงกำรแนะแนวองค์ควำมรู้เคลื่อนที่กลุ่มจังหวัดสนุก                                                 
วงเงิน : 3,017,200 บำท (สำมล้ำนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบำทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 1 สังเครำะห์สำรสนเทศเยำวชนนอกโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดสนุกจัดท ำฐำนข้อมูล 
       สำรสนเทศเด็กด้อยโอกำสในสังคมกลุ่มสนุก วงเงิน 682,000 บำท 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ำยอำสำเด็กด้อยโอกำสโครงกำรอำสำพัฒนำกลุ่มจังหวัดสนุก วงเงิน 1,296,000 บำท 
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติกำรถอดบทเรียนองค์ควำมรู้จำกโครงกำรสู่กำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ 

      วงเงิน  642,000 บำท 
           กิจกรรมที่ 4 กำรจัดท ำสื่อเพ่ือเผยแพร่สู่สำธำรณชน : อบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำสื่อพลังเยำวชนอำสำ 

       ในกลุ่มสนุกจำกสื่อสำธำรณะทีวี      วงเงิน 397,200 บำท 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 : ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด : กำรพัฒนำสังคม สิ่งแวดล้อมและควำมม่ันคง 

แผนงาน : กำรแนะแนวองค์ควำมรู้เคลื่อนที่ 

1. หน่วยด าเนินการ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
    ผู้รับผิดชอบ : ดร.ปทุมทิพย์  ม่ำนโคกสูง   ต าแหน่ง : อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

    คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
    สถานที่ติดต่อ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  หมายเลขโทรศัพท์ : 092-1415536 

2. หน่วยด าเนินการ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
    ผู้รับผิดชอบ : อำจำรย์ ดร.กัญณฐำ  พงษ์พิระยะวนิช     ต าแหน่ง :  อำจำรย์คณะครุศำสตร์  
    สถานที่ติดต่อ มหำวิทยำลัยนครพนม     หมายเลขโทรศัพท์ : 08 4401 1555 
3. หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมุกดำหำร ต าแหน่ง : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

    ผู้รับผิดชอบ : นำยเกษม  ค ำมุงคุณ    หมายเลขโทรศัพท์ : 09 3551 8088 
 (1) หลักการและเหตุผล 

 (1.1) ที่มา : ควำมต่อเนื่องของยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน ภำพตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพ้ืนที่ที่จะต้องและได้พัฒนำภำคด้ำนพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพ
คน โดยมี 1) แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 2) กำรยกระดับกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำ
เทียมท่ัวถึง  ควำมสัมพันธ์กับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ แผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 2 แก้ไขปัญหำควำมยำกจน และพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้
น้อย เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ กลยุทธ์/พัฒนำควำมรู้ ทักษะ โดยกระจำยกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เริ่มสู่     
1) แนวทำงกำรพัฒนำภำยใต้แผนพัฒนำภำยใต้แผนพัฒนำภำคตะวันเฉียงเหนือ แผนงำน (ยุทธศำสตร์) พัฒนำควำมรู้ 
ทักษะอำชีพและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีพ้ืนที่เป้ำหมำย คือ นครพนม มุกดำหำร สกลนคร ประเด็นกำรพัฒนำตำมห่วง



โซ่คุณค่ำ คือ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กล่ำวคือ กระจำยกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้มีควำมเท่ำ
เทียมระหว่ำงพ้ืนที่ ปลำยคือ ส่งเสริมให้มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำร
พัฒนำสังคม สิ่งแวดล้อม และควำมมันคง กลุ่มจังหวัดภำคตะวันอออกเฉียงเหนือตอนบน 2) สกลนคร นครพนม 
มุกดำหำร มีควำมสืบเนื่องจำกประเด็นปัญหำ ควำมต้องกำรส ำคัญในพ้ืนที่ (กำรประชุม) คือ สร้ำงสังคมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ทุกกระดับ ส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ตั้งแต่เล็กเพ่ือสร้ำงประชำกรที่มี
คุณภำพในอนำคต 

    (1.2) สรุปสาระส าคัญ 

  สภาพปัญหา :  จำกข้อมูลของส ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน พบว่ำ
ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ มีเด็กและเยำวชนวัยเรียนที่มีอำยุ 6 - 15 ปี ของไทยกว่ำ 500,000 คน ที่หลุดจำกระบบ
กำรศึกษำ กลำยเป็นแรงงำนไร้ฝีมือและมีพฤติกรรมเสี่ยงต่ำง ๆ ในสังคม  ในขณะที่โอกำสทำงกำรศึกษำ                   
คนรวยกับคนจนต่ำงกัน  ประเทศไทยมีค่ำเฉลี่ยกำรพัฒนำ "คน" (ดัชนี HDI: Human Development Index) ล ำดับ
ที่ 103 ของโลก ซึ่งต่ ำกว่ำประเทศที่เป็นที่รู้จักดีนัก อย่ำง ลิรัวเนีย โครเอเชีย คิวบำ เม็กซิโก ตองกำ ลิเบีย ฯลฯ           
และต่ ำกว่ำประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออก รวมถึงสิงคโปร์ และมำเลเซีย 

    เด็กด้อยโอกำส หมำยถึง เด็กที่อยู่ในสภำวะยำกล ำบำท (6-18 ปี) มีชีวิตควำมเป็นอยู่ด้อยกว่ำเด็ก
ปกติท่ัวไป เด็กไม่มีโอกำสที่จะเข้ำรับกำรบริกำรทำงกำรศึกษำ หรือได้รับกำรพัฒนำทั้งทำงร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ 
สังคม และจิตใจ จ ำเป็นต้องได้รับควำมช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีกำรพัฒนำที่
ถูกต้องเหมำะสมกับวัย และและสมำรถบรรลุถึงศักยภำพขั้นสูงสุดได้ เด็กด้อยโอกำส มี 10 ประกำร ได้แก่ 1) เด็ก
ยำกจน 2) เด็กท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด 3) เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง 4) เด็กท่ีถูกท ำร้ำนทำรุณล่วงละเมิดทำงเพศ 5) เด็กที่
ดีรับผลกระทบจำกโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจ 6) เด็กในชนกลุ่มน้อย 7) เด็กเร่ร่ อน 8) เด็กถูก
บังคับให้ขำยแรงงำน หรือแรงงำนเด็ก 9) เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทำงเพศหรือโสเภณีเด็ก 10) เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยำวชน 

    คุณภำพเยำวชนน ำไปสู่สังคมอ่อนแอ จำกกำรที่เด็กถูกรุมเร้ำด้วยปัญหำครอบครัวและปัจจัยยั่วยุที่
น ำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงในด้ำนควำมรุนแรง และควำมเสี่ยงทำงเพศที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งจ ำนวนแม่วัยรุ่นที่พุ่งขึ้น
ถึง 130,000 คนต่อปี หรือ จ ำนวนเด็กที่ต้องคดีถูกส่งเข้ำสถำนพินิจ อีกกว่ำ 10,000 คนต่อปี  

    กำรมีเด็กด้อยโอกำสและขำดกำรพัฒนำ จะน ำมำเพ่ือควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจ สะสมถึง 37.5 
ล้ำนล้ำนบำท หรือ 5 เท่ำของ GDP ทั้งนี้จำกจ ำนวนเด็กที่เรียนไม่จบ ม.3 สะสมในรอบ 20 ปี คิดเป็นจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 
5 ล้ำนคน เมื่อเทียบรำยได้ตลอดชีพกับผู้จบม.3 จะคิดเป็นควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจสะสมสูงถึง 37.5 ล้ำนล้ำนบำท 
หรือเท่ำกับ 5 เท่ำของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2553 หรือรำว 9 แสนล้ำนบำทต่อปี          
(ร้อยละ 20 ของ GDP ปี 2553) 

    จังหวัดที่มีเด็กด้อยโอกำสต้องสูญเสียทำงเศรษฐกิจเทียบเท่ำกับกำรโดนคลื่นสึนำมิโจมตีทุก 5 ปี  
จังหวัดที่มีเด็กด้อยโอกำสและเด็กกลุ่มเสี่ยงเฉลี่ยจังหวัดละ 60,000-70,000 คน จะสูญเสียมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
12,000 ล้ำนบำทต่อปี ในระดับจังหวัด และ 120 ล้ำนบำทต่อปีในระดับต ำบล ทั้งนี้ ผลเสียหำยทำงเศรษฐกิจต่อ



จังหวัด ตลอดช่วงชีวิตกำรท ำงำน (15 - 60 ปี) ของผู้ด้อยโอกำสนี้ หำกไม่ได้รับกำรแก้ไข จะเท่ำกับทุกจังหวัดต้อง
เผชิญควำมสูญเสีย 

ความเร่งด่วน : มีควำมเร่งด่วนมำก 
 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

     (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
   1) เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองของเด็กด้อยโอกำสในกลุ่มจังหวัดสนุก 

2) เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำโอกำสและทำงเลือก กำรอำชีพ และกำรศึกษำ ของเด็กด้อย 
โอกำสในกลุ่มจังหวัดสนุก 

3) เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้แนวทำงบูรณำกำรของหน่วยงำนในกำรแก้ไขปัญหำเด็กด้อย 
โอกำส ในกลุ่มจังหวัดสนุก 

4) เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อสำธำรณะ เด็กด้อยโอกำสในกลุ่มจังหวัดสนุก 
  (2.2) สภาพของโครงการ 
       โครงกำรเดิม      โครงกำรใหม่ 

  (2.3)   ประเภทของโครงการ 

       พัฒนำ             ด ำเนินกำรปกต ิ

  (2.4)  ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2562 สิ้นสุดปี 2563 

  (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ: (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เป็นต้น) 
     1) จังหวัดสกลนครประกอบด้วย  
       - อ ำเภอกุดบำก ได้แก่ ต ำบลกุดบำก ต ำบลกุดไห 
       - อ ำเภอวำนร ได้แก่ ต ำบลหนองสนม ต ำบลกุดเรือค ำ 
       - อ ำเภอพังโคน ได้แก่ ต ำบลพังโคน ต้นผึ้ง 
     2) จังหวัดนครพนมประกอบด้วย 
        - อ ำเภอนำทม ได้แก่ ต ำบลดอนเตย ต ำบลนำทม ต ำบลหนองซน  
       - อ ำเภอบ้ำนแพง ได้แก่ ต ำบลนำงัว ต ำบลบ้ำนแพง และต ำบลหนองแวง 
     3) จังหวัดมุกดำหำร ประกอบด้วย  
       - อ ำเภอดอนตำล ได้แก่ ต ำบลดอนตำล ต ำบลนำสะเม็ง ต ำบลโพธิไไทร 
           - อ ำเภอค ำชะอี ได้แก่ ต ำบลหนองเอ่ียน ต ำบลบ้ำนซ่ง ต ำบลค ำชะอี 
 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ เด็กเยำวชน เด็กด้อยโอกำส ประชำชนในพื้นท่ี กลุ่มจังหวัดสนุก  
 จ ำนวน 300 คน ในกลุ่มจังหวัดสนุก 

              1) จังหวัดสกลนคร จ ำนวน 100 คน ประกอบด้วย  
       - อ ำเภอกุดบำก ได้แก่ ต ำบลกุดบำก ต ำบลกุดไห 
       - อ ำเภอวำนร ได้แก่ ต ำบลหนองสนม ต ำบลกุดเรือค ำ 
       - อ ำเภอพังโคน ได้แก่ ต ำบลพังโคน ต้นผึ้ง 



     2) จังหวัดนครพนม จ ำนวน 100 คน ประกอบด้วย 
            - อ ำเภอนำทม ได้แก่ ต ำบลดอนเตย ต ำบลนำทม ต ำบลหนองซน  
       - อ ำเภอบ้ำนแพง ได้แก่ ต ำบลนำงัว ต ำบลบ้ำนแพง และต ำบลหนองแวง 
     3) จังหวัดมุกดำหำร จ ำนวน 100 คน  ประกอบด้วย  
       - อ ำเภอดอนตำล ได้แก่ ต ำบลดอนตำล ต ำบลนำสะเม็ง ต ำบลโพธิไไทร 
           - อ ำเภอค ำชะอี ได้แก่ ต ำบลหนองเอ่ียน ต ำบลบ้ำนซ่ง ต ำบลค ำชะอี 
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

       - ประชำชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดสนุก 
- หน่วยงำน กศน. กลุ่มจังหวัดสนุก, สำธำรณสุขจังหวัด, องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด,  
  อ ำเภอในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดสนุก 
 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
1) จ ำนวนเด็กด้อยโอกำสในกลุ่มจังหวัดสนุก จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 300 คน 

  2) จ ำนวนองค์ควำมรู้แนวทำงบูรณำกำร 1 ชุดต่อจังหวัด 
  3) จ ำนวนฐำนข้อมูลเด็กด้อยโอกำสในกลุ่มจังหวัดสนุก ไม่น้อยกว่ำ 3 ฐำนข้อมูล 

(4.2) ผลผลิต 
  1) มีฐำนข้อมูล เด็กด้อยโอกำสในกลุ่มจังหวัดสนุก (2 ฐำนข้อมูล) 

2) จ ำนวนเด็กด้อยโอกำสในกลุ่มจังหวัดสนุก 
3) มีแนวทำงบูรณำกำร องค์ควำมรู้ ทำงเลือก โอกำสกำรศึกษำกำรมีงำนท ำ ส ำหรับเด็กด้อยโอกำส 
    ในกลุ่มจังหวัดสนุก 
4) มีสื่อสำธำรณะเด็กด้อยโอกำสในกลุ่มจังหวัดสนุก 

(4.3) ผลลัพธ์ 
  1) ข้อมูล ฐำนข้อมูลเด็กด้อยโอกำสในกลุ่มจังหวัดสนุก 

2) เด็กด้อยโอกำส (กลุ่มเป้ำหมำย) ในกลุ่มจังหวัดสนุก ได้เข้ำร่วมกิจกรรมในโครงกำร  
    เพ่ือพัฒนำตนเอง 
3) เด็กด้อยโอกำส (กลุ่มเป้ำหมำย) ในกลุ่มจังหวัดสนุกเกิดองค์ควำมรู้ ทำงเลือกโอกำส   
    กำรศึกษำ กำรอำชีพ 
4) เด็กด้อยโอกำส (กลุ่มเป้ำหมำย) ในกลุ่มจังหวัดสนุกเรียนรู้กำรพัฒนำสื่อสำธำรณะ 
5) กำรบูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ เด็กด้อยโอกำส 
    ในกลุ่มจังหวัดสนุก 

(4.4) ผลกระทบ 
  เชิงบวก  

1) ฐำนข้อมูล ข้อมูลของเด็กด้อยโอกำส เพ่ือกำรวำงแผนพัฒนำเด็กด้อยโอกำสในกลุ่มจงัหวดัสนุก 
  2) กำรจัดกำรกลไกระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรอำชีพ ทำงเลือก โอกำสของหน่วยงำน 
          ที่บูรณำกำรท ำงำนร่วม 

เชิงลบ (-ไม่มี-) 
 



(5) แนวทางการด าเนินงาน 
กิจกรรมในชุดโครงกำร ภำยใต้กลุ่มจังหวัดสนุก มีสำระดังนี้ 
 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ตค.-ธ.ค. 62 มค.-มี.ค.63 เมย.- มิ.ย.63 กค.-ก.ย.63 
1. กิจกรรมรวมพลังเด็กด้อยโอกำสในกลุ่ม
จังหวัดสนุก 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สังเครำะห์สำรสนเทศ
เยำวชนนอกโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดสนุก
จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเด็กด้อยโอกำสใน
สังคมกลุ่มสนุก 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
แนวทำงแผนกำรขับเคลื่อนพลังเด็กเยำวชน
อำสำพัฒนำเคลื่อนที่ในกลุ่มจังหวัดสนุก 

    

2. กิจกรรมค่ำยเด็กด้อยโอกำสเพื่อกำรมี
ทำงเลือก โอกำสในอำชีพ กำรศึกษำ ในกลุ่ม
จังหวัดสนุก 
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 กิจกรรมค่ำย 
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่กันและกัน 

    

3. กิจกรรมกำรถอดบทเรียนสร้ำงองค์ควำมรู้
จำกโครงกำรสู่กำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ
เด็กด้อยโอกำสในกลุ่มจังหวัดสนุก 

    

4. กิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อสำธำรณะ
เด็กด้อยโอกำสในกลุ่มจังหวัดสนุก 

   
 

 

 
(6) วิธีการด าเนินงาน 
   ด ำเนินกำรเอง          จ้ำงเหมำ 
(7) วงเงินของโครงการ จ ำนวน 3,017,200 บำท (สำมล้ำนเหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบำทถ้วน) 
 งบด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
 - ค่ำตอบแทน  756,000  บำท 
 - ค่ำใช้สอย 2,096,200  บำท 
 - ค่ำวัสดุ   165,000   บำท  
 
 
 
 



 (8) ความพร้อมของโครงการ 

(8.1) พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร 

   ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพื้นที่ด ำเนินกำรหรือได้รับ 
  อนุญำตตำมกฎหมำย และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

     อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึงได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว  
 แต่อยู่ในระหว่ำงจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำร 
   ขออนุญำตตำมกฎหมำย 

อยู่ในระหว่ำงควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
(8.2) แบบรูปรำยกำร / แผนกำรปฏิบัติงำน 
      มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้).............................  
       มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)....................... 

ไม่มี 
(8.3) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 

* บุคลำกรมีประสบกำรณ์         ทั้งหมด                 บำงส่วน           ไม่มีประสบกำรณ ์
  * เครื่องมือด ำเนินกำร      มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันท ี
         มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม 
          ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเตมิ 
  * เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร    มีประสบกำรณ์สูง 

มีประสบกำรณ์ปำนกลำง 
                                                   ไม่มีประสบกำรณ ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
               ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 

(8.5) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ 
   - 
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
  -ไม่มี- 

เ 


