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ชื่อโครงการ  ศรีสะเกษเมืองนาอยู (พัฒนาน้ําตกหวยจันทร) วงเงิน      1,446,000 บาท

หนวยงานดําเนินการ    สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ

ผูรับผิดชอบ  นายสมพงษ  สิทธิโชคสกุลชัย ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดศรีสะเกษ

 (1)  หลัการและเหตุผล

      (1.1)  ที่มา :  ตามที่คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2554 โดยกําหนดนโยบายเรงดวน

ที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก ขอ 1.12 เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศใหป พ.ศ. 2554-2555

เปนป "มหัศจรรยไทยแลนด" นั้น

                       จังหวัดศรีสะเกษ มีสถานที่ทองเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติหลายแหง โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต

ของจังหวัด เปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ มีน้ําตก และสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ

ในการรองรับนักทองเที่ยว และสรางรายไดใหจังหวัด จึงเห็นควรที่จะพัฒนาน้ําตกหวยจันทร ใหสามารถรองรับและบริการนักทองเที่ยว

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

      (1.2) สรุปสาระสําคัญ

            สภาพปญหา / ความตองการ : น้ําตกหวยจันทร ไดรับการดูแลจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดรับความรวมมือจากชุมชน ในการดูแลรักษา

(2)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ

     (2.1)  วัตถุประสงคของโครงการ : เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว (น้ําตกหวยจันทร)

    (2.2)  ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด

               ประเด็นยุทธศาสตร (เลือกเพียงขอเดียว)

                                   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคาขาวหอมมะลิสูความตองการของตลาด

                                   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวใหไดระดับมาตรฐานและยั่งยืน

                                   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคา

                                                                    การคาชายแดนครบวงจร

     (2.3)  ลักษณะโครงการ

                      การพัฒนาดานเศรษฐกิจ               การพัฒนาดานสังคม              ดานการบริหารจัดการ

                      การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         ดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ

     (2.4)  สถานภาพของโครงการ                 

                     โครงการเดิม                               โครงการใหม                                      

                     พัฒนา                                                                       ดําเนินการปกติ

     (2.6)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ ..........1........ ป  เริ่มตน...ตุลาคม...  2554  สิ้นสุด ......กันยายน  2555 ....

     (2.7)  สถานที่ดําเนินโครงการ :  น้ําตกหวยจันทร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

(3)  กลุมเปาหมาย  และผูมีสวนไดเสีย

     (3.1)  กลุมเปาหมาย ไดแก        1. นักทองเที่ยว จํานวน 150,000 คน / ป

     (3.2)  ผูมีสวนไดเสีย ไดแก        1. ...................................................................จํานวน ........................ คน

(4)  เปาหมาย  ผลลัพธ  และผลกระทบโครงการ

     (4.1 )  เปาหมายโครงการ (ระบุรายละเอียดโครงการ ทําอะไร ปริมาณงาน กวางxยาวxสูง/ลึก หรือปริมาตรดินขุด)

                - กอสรางอาคารจําหนายอาหาร (ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง) ขนาด 10.5 x 28 x 5.8 เมตร

                  (1,080,000 บาท)

                - กอสรางอาคารจําหนายสินคาพื้นเมือง (ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง) ขนาด 4 x 12 x 5 เมตร

                  (366,000 บาท)

แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของกลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)                                                                          
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หนวยนับ ป2554 ป2555 ป2556

แหง 1

แหง 1

คน 150,000      

  

     (4.2 )  ผลลัพธ  : (1)  พื้นที่ที่ไดรับประโยชน 

                         (2)  จํานวนประชาชนที่ไดรับประโยชน  50,000  คน

                                                                     ..........................................    ครัวเรือน

                           (3)  รายไดที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย  .................................................................   บาท/ป

     (4.3 ) ผลกระทบ :

               เชิงบวก :  ประชาชนในพื้นที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนายสินคาในสถานที่ทองเที่ยว

               เชิงลบ : ..............................................................................................................................................................................

(5)  แนวทางการดําเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ)

            - ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ

            - ดําเนินการกอสราง

            ...............................................................................................................................................................................................

(6)  วิธีดําเนินการ             ดําเนินการเอง           จางเหมา

(7)  วงเงินของโครงการ หนวย : บาท

เงินงบประมาณ

1,446,000                    

-                            

(8) วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย (ใหกรอกขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย)

หนวย : บาท

ตัวชี้วัด

1. มีอาคารจําหนายอาหาร

2. มีอาคารจําหนายสินคา

3. จํานวนนักทองเที่ยว

ปงบประมาณ

2554

2555

2556

รวมทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

1,446,000                      

งบประมาณ

งบรายจายอื่น

รายการ

งบลงทุน

     - คาครุภัณฑ

     - คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบเงินอุดหนุน

     - คาใชสอย

     - คาวัสดุ

     - คาสาธารณูปโภค

รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน

เงินนอกงบประมาณ

1,446,000                      

-                               

1,446,000                      

รวม

     - คาตอบแทน
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(9)  ความพรอมของโครงการ

     (9.1 ) พื้นที่ดําเนินโครงการ

                    ดําเนินการไดทันที  หมายถึง  ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาต

                    ตามกฎหมายแลว  และสามารถดําเนินการไดทันที

                    อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว อยูในระหวาง

                    จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

                    อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ           

     (9.2 ) แบบรูปรายการ / แผนการปฎิบัติงาน (ตองแนบแบบแปลนงานกอสราง (ถาม)ี ดวยทุกกิจกรรม)

                    มี  และสมบูรณ ใชแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง

                    มี  แตยังไมสมบูรณ

                    ไมมี

     (9.3 ) ความพรอมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการดําเนินการ                   

      บุคลากรมีประสบการณ                   ทั้งหมด                บางสวน                       ไมมีประสบการณ

      เครื่องมือดําเนินการ                  มีพรอมดําเนินการไดทันที

           มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม

           ไมมี  ตองจัดหาเพิ่มเติม

      เทคนิคในการบริหารจัดการ                  มีประสบการณสูง

           มีประสบการณปานกลาง

           ไมมีประสบการณ

     (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดลอม

           ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว

           อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

           คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา

     (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

           ไมตองทํารายงานการศึกษา

           ตองทํารายงานการศึกษา

     (9.6) ผลตอบแทน

           มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

           ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(10)  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา  เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ

       การบริหารจัดการ และดูแลบํารุงรักษา มอบหมายให อบต.หวยจันทร เปนผูรับผิดชอบ

(11)  ปญหา  อุปสรรคและขอจํากัด :

       ....................................................................................................................................................................................................

       ....................................................................................................................................................................................................

(12)  แนวทางแกไข : (ระบุแนวทางแกไขปญหา เชน แกไขกฏหมาย ปรับโครงสรางหนวยงาน ปรับกลยุทธ ฯลฯ)

       .....................................................................................................................................................................................................


	ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

