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แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) (1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : กอสรางและพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงสาย ทล.23- บานทาไห-บานนาคําใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

                         - บ.เจี่ย อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ วงเงิน  40,000,000.-บาท

หนวยดําเนินการ : สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี

ผูรับผิดชอบ : นายสมานศิลป  ทวีวุฒิ

ตําแหนง : นายชางโยธาชํานาญการ หมายเลขโทรศัพท  081-5483926

        (1)  หลักการและเหตุผล 

                 (1.1) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด  หรืออื่นๆ )

1. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง 2 มีนโยบายดานการกอสรางเสนทางคมนาคมขนสง เชื่อมโยงภายในกลุมจังหวั

                            อยางทั่วถึงและเพียงพอ

2. ปจจุบันเสนทางคมนาคมขนสง ที่เชื่อมโยงระหวางจังหวัดของกลุมจังหวัดยังไมไดรับการกอสรางแลพพัฒนาใหไดมาตรฐาน

3. เพื่อบรรเทาความเดือนรอนของราษฎรในการใชเสนทางเชื่อมโยงเขากันระหวางจังหวัด ซึ่งจะชวยใหการคมนาคมขนสง

                           สินคาสะดวก และปลอดภัย จึงจําเปนจะตองเรงดําเนินการกอสรางเสนทางใหไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

              (1.2) สรุปสาระสําคัญ

                      สภาพปญหา / ความตองการ : ………………………………………………………………………………………

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

                     ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน) .......…….....………………

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

        (2)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ

               (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ  : เพื่อกอสรางเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณขั้นพื้นฐานใหประชาชนเขาถึง ระบบบริการโครงสรางพื้นฐาน

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

             (2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคาการคาชายแดน

                             ครบวงจร

กลยุทธที่ 3. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและสงมอบ (Logistics) เพื่อสนับสนุนธุรกิจการคา

แผนงาน 1. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิตและการสงมอบ (Logistics) เพื่อสนับสนุนการคา

                      การลงทุนในกลุมจังหวัด  

             (2.3) ลักษณะโครงการ  (ผลผลิต ใหเลือกเพียงขอเดียว)

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การพัฒนาดานสังคม     ดานการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     ดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ

โครงการเดิม (ตอเนื่อง) โครงการใหม

 

              (2.4) สถานภาพของโครงการ
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พัฒนา ดําเนินการปกติ

              (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  .........1............ป   (เริ่มตนป... 1 ต.ค.54..........        สิ้นสุดป.....30 ก.ย. 55....)

              (2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล  หมูบาน เปนตน)   …………………………

                      ถนนสายแยก ทล .23-บ.ทาไห-บ.นาคําใหญ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี - บ.เจี่ย อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ

        (3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย

                 (3.1) กลุมเปาหมาย :เสนทางคมนาคมขนสงไดรับการกอสรางใหไดมาตรฐานสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

                 (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย :……………………………………………………………………………………………………

         (4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ

             (4.1) เปาหมายโครงการ

หนวยนับ ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน

(ผล)*

สายแยก ทล.23-บ.ทาไห สายทาง 1

บ.นาคําใหญ อ.เขื่องใน

จ.อุบลราชธานี -

บ.เจี่ย อ.กันทรารมย

จ.ศรีสะเกษ

 * ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ 2554)

             (4.2) ผลลัพธ : มีเสนทางคมนาคมขนสงที่ไดรับมาตรฐาน ครอบคลุมเชื่อมโยงทุกพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี

             (4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก :  ประชาชนผูใชเสนทางคมนาคมขนสง ไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

เชิงลบ : ...……………………………………………………………………………………………………………………

         (5) แนวทางการดําเนินงาน

                          (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ)

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

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

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

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

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

          (6) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง จางเหมา

          (7) วงเงินของโครงการ หนวย : บาท 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 40,000,000 40,000,000

ตัวชี้วัด

2554

40,000,000 40,000,000

              (2.5) ประเภทของโครงการ

เงินนอกงบประมาณ รวม

2558

2556

2555

2557
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         (8) วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย (ใหกรอกขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย)

                        หนวย : บาท

งบประมาณ

   งบลงทุน

      (1) คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

           - คากอสรางทางและบํารุงรักษาทาง

           (9) ความพรอมของโครงการ

       (9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ

ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที

อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แตอยูในระหวาง

จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

   �   มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)   สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี

   �   มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ...........................................................................

   �   ไมมี

(9.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ

         ๏ บุคลากรมีประสบการณ        �   ทั้งหมด       �   บางสวน     �   ไมมีประสบการณ

         ๏ เครื่องมือดําเนินการ        �   มีพรอมดําเนินการไดทันที

       �   มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม

       �   ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม

        ๏ เทคนิคในการบริหารจัดก       �   มีประสบการณสูง

       �   มีประสบการณปานกลาง

       �   ไมมีประสบการณ

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว

อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไมตองทํารายงานการศึกษา

ตองทํารายงานการศึกษา

    รวมทั้งสิ้น

40,000,000

40,000,000

รายการ เงินนอกงบประมาณ
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(9.6) ผลตอบแทน

มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

         (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ :

    มีการตรวจสภาพสิ่งกอสรางทุก 3 เดือน

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

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

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

         (11) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : .......................................................................................................................

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

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

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

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

        (12) แนวทางแกไข : .........(ระบุแนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย ปรับโครงสรางหนวยงาน ปรับกลยุทธ ฯลฯ)...

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

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

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

                   .....................................................................................................................................................................................
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                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป 2554 ป 2555

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง 2

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด

ผลผลิต :  ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

กอสรางและพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงสาย ทล.23 - บาน

ทาไห-บานนาคําใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

งบลงทุน

 (1) คาที่ดินและสิ่งกอสราง

       -  คากอสรางทางและบํารุงรักษาทางสาย ทล.23 - บานทาไห-

บานนาคําใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

40,000,000

งบประมาณ

คําชี้แจง

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 โครงการ)
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