
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ล าดับความส าคัญ...............  

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพประมงน ้าจืดเชิงพาณิชย์ เพ่ือยกระดับมาตรฐานปลาน ้าโขง            
กลุ่มจังหวัดสนุกสู่มาตรฐานปลาน ้าโขงปลอดภัย         วงเงิน 6,792,500 บาท 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลาต้นทุนต่้าเชิงพาณิชย์สู่มาตรฐานสัตว์น ้าจืดปลอดภัย  
                วงเงิน 3,992,500 บาท 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพันธุ์สัตว์น ้าจืดปลอดภัยเชิงพาณิชย์  
               วงเงิน 2,000,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าปลาน ้าโขงแปรรูปสู่อุตสาหกรรมอาหารปลอดภัยที่มีมาตรฐาน  
     วงเงิน 500,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมค่ายยุวประมง เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเชิงพาณิชย์แบบยั่งยืน 
               วงเงิน 300,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร ครัวอาหารปลอดภัย 
แผนงาน ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
หน่วยด าเนินการ  ส้านักงานประมงจังหวัดสกลนคร  ร่วมกับ ส้านักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร               

ส้านักงานประมงจังหวัดนครพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดนครพนม 
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

  
 ผู้รับผิดชอบ  
 1. นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร  ต าแหน่ง ประมงจังหวัดสกลนคร  
 สถานที่ติดต่อ ส้านักงานประมงจังหวัดสกลนคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-4271-3664 
 2. นายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก  ต าแหน่ง ประมงจังหวัดนครพนม 
 สถานที่ติดต่อ ส้านักงานประมงจังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท ์0-4251-1388 
 3. นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ต าแหน่ง ประมงจังหวัดมุกดาหาร 
 สถานที่ติดต่อ ส้านักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท ์0-4261-1604 
    4. นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี   
    ต าแหน่ง  ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดนครพนม    
    สถานที่ติดต่อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดนครพนม    
    หมายเลขโทรศัพท์ 09-2246-4598 
 5. ผศ.สิทธิชัย ฮะทะโชติ   ต าแหน่ง อาจารย์  
 สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 หมายเลขโทรศัพท์ 089-710-9757 
 
 
 
 



 1. หลักการและเหตุผล                  
  1.1 ที่มา                  
   เนื่องจากปลาน ้าโขงจากแหล่งน ้าในธรรมชาติมีจ้านวนลดลง หาได้ยาก และมีราคาแพง  นอกจากนี 
เกษตรกรผู้เลี ยงปลาน ้าโขงยังประสบปัญหา ด้านมาตรฐานการเลี ยงปลา มีต้นทุนในการผลิตสูง  จึงเห็นควรให้
มีการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพประมงน ้าจืดเชิงพาณิชย์ เพ่ือยกระดับมาตรฐานปลาน ้าโขง กลุ่มจังหวัด
สนุกสู่มาตรฐานปลาน ้าโขงปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี ในด้านการเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับ
ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาภาคการผลิตด้าน
การเกษตร เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกร สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มเข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการ
ลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง  

 1.2 สรุปสาระส าคัญ                 

   สภาพปัญหา/ความต้องการ  
  จากจ้านวนเกษตรกรผู้เลี ยงปลาเชิงพาณิชย์ในพื นที่จังหวัดมุกดาหาร นครพนมและสกลนคร  
ซึ่งปัจจุบันมีการเลี ยงปลาเชิงพาณิชย์ ราว 3,200 รายได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร 200 ราย จังหวัดนครพนม 500 
ราย และจังหวัดสกลนคร 2,500 ราย (ท่ีมา ส้านักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร นครพนม และสกลนคร) พบว่า
ประสบปัญหาการผลิตน ้าที่ดีและเหมาะสมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี (Good 
Aquaculture Practice :GAP) และตามมาตรฐานขั นปลอดภัย (Safety Level :SL)  ขาดความรู้เรื่องการ
เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์น ้าและของเหลือจากการเกษตรมาใช้ในการท้าอาหารสัตว์น ้าเพื่อลดต้นทุนการเลี ยง 
ท้าให้ต้นทุนการเลี ยงสูง ผลตอบแทนจากการเลี ยงต่้า การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบท้องถิ่นในการ
น้ามาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์น ้าควรท้าอย่างไรและควรน้ามาใช้เป็นองค์ประกอบในสูตรอาหารสัตว์น ้าควรใช้
ในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์อาหารของสัตว์น ้า  จึงยังมีความ
จ้าเป็นในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่มีความเกี่ยวข้องในธุรกิจการเลี ยง
ปลาในจังหวัดมุกดาหาร นครพนม และสกลนครให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ น มีปริมาณปลาน ้าโขงท่ีได้จากการ
เลี ยงเพียงพอในการน้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ รวมทั งหาแนวทางในการเลี ยงปลาชนิดใหม่ๆให้เป็นทางเลือก
กับเกษตรกร 

 ความเร่งด่วน                 
   ทั งนี เพ่ือต้องการแก้ปัญหาการขาดแคลนปลาน ้าโขงที่เป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื นที่ภาค  
เพ่ิมช่องทางการผลิตปลาต้นทุนต่้า ด้วยวัตถุดิบเหลือใช้ภายในท้องถิ่น  ส่งเสริมการเลี ยงปลาเพ่ือเพ่ิมรายได้
ครัวเรือน ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าแปรรูป ให้กับกลุ่มผู้พัฒนาสินค้าปลาน ้าโขงแปรรูปต่อไป 

 

 



2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ                 
  2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

   1)  เพ่ือส่งเสริมการผลิตอาหารปลาลดต้นทุนเชิงพาณิชย์สู่มาตรฐานสัตว์น ้าจืดปลอดภัย 
   2)  เพ่ือส่งเสริมการผลิตพันธุ์สัตว์น ้าจืดปลอดภัยเชิงพาณิชย์ 
   3)  เพ่ือส่งเสริมการผลิตสัตว์น ้าที่ดีและเหมาะสมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี 
(Good Aquaculture Practice :GAP) และยกระดับสู่การผลิตตามมาตรฐานขั นปลอดภัย (Safety Level :SL) 

   4)  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสินค้าปลาน ้าโขงแปรรูปสู่อุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย  
  2.2 สถานภาพของโครงการ               
     โครงการเดิม     โครงการใหม่        
  2.3 ประเภทของโครงการ                 
    พัฒนา       ด้าเนินการปกต ิ        
  2.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ปี   เริ่มต้นปี 2562 สิ้นสุดป ี2563    
   2.5 สถานที่ด าเนินโครงการ 
  ส้านักงานประมงจังหวัดสกลนคร  ส้านักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ส้านักงานประมงจังหวัดนครพนม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดนครพนม ฟาร์มประมงในพื นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
  -  มีแหล่งเรียนรู้ฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี (Good Aquaculture 
Practice :GAP) และยกระดับสู่การผลิตตามมาตรฐานขั นปลอดภัย (Safety Level :SL) 500 ราย ในพื นที่ 3 
จังหวัด (จังหวัดมุกดาหาร 50 ราย จังหวัดนครพนม 200 ราย และจังหวัดสกลนคร 250 ราย) 
  -  มีการพัฒนาสินค้าปลาน ้าโขงแปรรูป ให้กับกลุ่มผู้พัฒนาสินค้าปลาน ้าโขงแปรรูป 10 ผลิตภัณฑ์ 
(พร้อมบรรจุภัณฑ์แบบพรีเมี่ยม) 

 3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงปลา  และชาวประมง ในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร  
 - กลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 

4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ           
    4.1 เป้าหมายโครงการ              
   

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. มีการผลิตพันธุ์สัตว์น ้าจืดปลอดภัยเชิงพาณิชย์  ร้อยละ 5 5 5 

2. มูลค่าการจัดจ้าหน่ายผลผลิตจากปลาน ้าจืดเพิ่มขึ น ร้อยละ 5 6 7 

3. จ้านวนการพัฒนาสินค้าปลาน ้าโขงแปรรูป ผลิตภัณฑ์ 10 12 15 



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

4. จ้านวนเกษตรกรผู้เลี ยงปลาน ้าในพื นที่ จังหวัด
สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านการผลิตอาหารปลาต้นทุนต่้า ด้วย
เทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาต้นทุนต่้า พร้อมทั งการใช้
เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ
เลี ยง และเทคโนโลยีการใช้ปูนสั่งตัด 

ราย 500 500 500 

5. จ้านวนเยาวชนในพื นท่ี จังหวัดสกลนคร นครพนม
และมุกดาหาร ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ประมงปลอดภัยเชิงพาณิชย์  

ราย 150 150 150 

  4.2 ผลผลิต  
   1.  มีช่องทางการผลิตอาหารปลาต้นทุนต่้า ด้วยวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น  ความรู้ความเข้าใจในการเลี ยง
ปลาและน้าความรู้ไปใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
   2. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการเลี ยงปลาและน้าความรู้ไปใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
   3. มีผลิตภัณฑ์จากปลาน ้าโขงเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันทางการตลาด และมีผลผลิตจากปลาน ้าจืดเพ่ิมขึ น   

  4.3 ผลลัพธ์  
     1. ผลผลิตปลาน ้าโขงและผลิตภัณฑ์จากปลาน ้าโขงมีปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดทั งในและต่างประเทศ 
   2. เกษตรกรผู้เลี ยงปลาน ้าโขงมีต้นทุนการผลิตลดลง  มีก้าไรสูงขึ น ในพื นที่การเลี ยงหลายรูปแบบ  
ท้าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ น 
   3. เยาวชนมีทักษะในการเลี ยงปลาแบบผสมผสาน น้าความรู้ไปใช้ในการท้าประมงแบบยั่งยืนได้ 
   4.มีผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสัตว์น ้าที่มีมาตรฐานอาหารปลอดภัย    

  4.4 ผลกระทบ  
   เชิงบวก  
   1. สร้างรายได้เพ่ิมให้กับเกษตรกรผู้เลี ยงปลาจากการใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่นเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
   2. จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหารมีผลิตภัณฑ์จากปลาเป็นของฝากนักท่องเที่ยวและบริการ
ประชาชน ที่ปลอดภัย 
   3. เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ น 
      
   เชิงลบ  
    - 

 

 

 

 



5. แนวทางการด าเนินงาน                 
  (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่ท้าภายใต้โครงการที่จังหวัดขอเสนอ และท้าเครื่องหมาย  ในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มด้าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส้าคัญ) 

กิจกรรม 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ(ไตรมาส) 
1 2 3 4 

1. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลาลดต้นทุนเชิง
พาณิชย์สู่มาตรฐานสัตว์น ้าจืดปลอดภัย 

    

2. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพันธุ์สัตว์น ้าจืดปลอดภัย
เชิงพาณิชย์ 

    

3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าปลาน ้าโขงแปรรูป 
สู่ อุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย  (เมนูปลาน ้าโขง 
ผลิตภัณฑ์ปลาน ้าโขงปลอดภัย) 

    

3. กิจกรรมค่ายยุวประมง เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเชิงพาณิชย์แบบยั่งยืน 

    

 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลาต้นทุนต่ าเชิงพาณิชย์สู่มาตรฐานสัตว์น้ าจืดปลอดภัย  
     งบประมาณ 3,992,500 บาท 

ส้าหรับเกษตรกรในพื นที่จังหวัดสกลนคร 200 ราย นครพนม 150 ราย และมุกดาหาร 150 ราย 
1.1  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารปลาต้นทุนต่้า ด้วยเทคโนโลยีการ

ผลิตอาหารปลาต้นทุนต่้า พร้อมทั งการใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพ่ือสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ
เลี ยง และเทคโนโลยีการใช้ปูนสั่งตัด เพ่ือยกระดับค่าความเป็นด่างของน ้าในพื นที่อีสานตอนบน)
ให้กับเกษตรกรในพื นที่จังหวัดสกลนคร 200 ราย นครพนม 150 ราย และมุกดาหาร 150 ราย
รวม 500 ราย 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวัตถุดิบอาหารสัตว์น ้าหายาก  ให้กับเกษตรกรในพื นที่จังหวัด
สกลนคร 200 ราย นครพนม 150 ราย และมุกดาหาร 150 รายรวม 500 ราย 

1.3 กิจกรรมตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการอาหารและวัตถุดิบอาหารสัตว์น ้า  30 ฟาร์มตัวอย่าง
ใน 3 จังหวัดๆละ 10 ฟาร์ม และจัดท้าระบบ smart farm จ้านวน 3 ฟาร์มต้นแบบ 

1.4 กิจกรรมการตรวจติดตามการผลิตอาหารปลาต้นทุนต่้าใช้เอง ติดตามฟาร์มที่ผ่านการคัดเลือก 
จังหวัดละ 30 ฟาร์ม 3 จังหวัด รวม 90 ฟาร์มตัวอย่างโดยลงติดตามปีละ 2 ครั งต่อฟาร์ม 
 

งบประมาณ/จังหวัด นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
งบประมาณ(บาท) 1,225,350 1,225,350 1,541,800 

 
  หน่วยด าเนินการ   ส้านักงานประมงจังหวัดสกลนคร  ส้านักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร  
ส้านักงานประมงจังหวัดนครพนม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  
 
 
 



 กิจกรรมที่  2  กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดปลอดภัยเชิงพาณิชย์ 
       งบประมาณ 2,000,000 บาท  

2.1 กิจกรรมเพาะขยายพันธุ์ปลาน ้าโขงเพ่ือแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและผลิตเพ่ือ
ปล่อยลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ (2,000,000 ตัว) โดยปล่อยลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ และแจกจ่าย
ให้กับเกษตรกรในพื นที่ จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร  

 
งบประมาณ/จังหวัด นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
งบประมาณ(บาท) 700,000 650,000 650,000 

 
  หน่วยด าเนินการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดนครพนม 
   
 กิจกรรมที่  3  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าปลาน้ าโขงแปรรูป สู่อุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 
       ที่มีมาตรฐาน 
       งบประมาณ 500,000 บาท 
  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ้านวน 10 ผลิตภัณฑ์ 
 

งบประมาณ/จังหวัด นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
งบประมาณ(บาท) 150,000 150,000 200,000 

 
  หน่วยด าเนินการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
 
 กิจกรรมที่  4  กิจกรรมค่ายยุวประมง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชิงพาณิชย์ 
  แบบย่ังยืน งบประมาณ 300,000 บาท 
  จัดค่าย 3 รุ่นๆละ 3 วัน  50 คน/รุ่น รวม 150 คน) 
 

งบประมาณ/จังหวัด นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
งบประมาณ(บาท) 100,000 100,000 100,000 

 
  หน่วยด าเนินการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
  

6. วิธีการด าเนินงาน   ด้าเนินการเอง   จ้างเหมา   
 
 
 
 
 
 
 
 



7. วงเงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย  
   

รายการ งบประมาณ )บาท(  
รวมทั้งสิ้น 6,792,500 
งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจ่ายอ่ืน 

6,792,500 
105,000 

2,743,050 
3,944,450 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

8. ความพร้อมของโครงการ                 
  8.1 พื้นที่ด าเนินโครงการ                

     ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื นที่ด้าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที        

     อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื นที่ด้าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื นที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

     อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื นที่ด้าเนินการ    
  8.2 แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน           
    มี และสมบูรณ์ ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ส้านักงานประมงจังหวัด
สกลนคร  ส้านักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร และส้านักงานประมงจังหวัดนครพนม 
    มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
        ไม่มี               

  8.3 ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ     
   บุคลากรมีประสบการณ์   ทั งหมด   บางส่วน   ไม่มีประสบการณ ์   
   เครื่องมือด้าเนินการ    มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที      
            มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม    
            ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม        

   เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง        
            มีประสบการณ์ปานกลาง      
               ไม่มีประสบการณ ์     

 

  



   8.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                
      ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว       
      อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
      คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

   8.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
              ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา           

      ต้องท้ารายงานการศึกษา           

9. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ  
   ส้านักงานประมงจังหวัดสกลนคร  ส้านักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ส้านักงานประมงจังหวัด
นครพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาน ้าจืดนครพนม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร จะติดตามผลการด้าเนินงานกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

10. ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
    1) เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ   


