
ขอมูลพ้ืนฐานโครงการของกลุมจังหวัด (ระดับกจิกรรมยอย)   (1 ชุด : 1 โครงการ)
ชือ่โครงการ : โครงการกอสรางหองนํ้า หองสุขาสวนสัตวอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี วงเงิน  15,000,000 บาท
หนวยดําเนินการ : สวนสัตวอุบลราชธานี
ผูรับผิดชอบ : นายวนัชัย ตันวัฒนะ
ตําแหนง : ผูอํานวยการสวนสตัวอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท 045-262761

(1) หลักการและเหตุผล
 (1.1) ท่ีมา : สวนสัตวอุบลราชธานี สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนสวน
สัตวนองใหมแหงที่ 7 ของประเทศไทย ไดรับพื้นที่ใชสอยจากกรมปาไม จํานวน 1,217 ไร เพื่อจัดตั้งสวนสัตว
อุบลราชธานี ในพ้ืนท่ีดงฟาหวน อําเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี ไดเร่ิมดําเนินการกอสรางเม่ือปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ภารกิจหลักการดําเนินใหบริการนักทองเที่ยว ประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและตางประเทศ
นักเรยีน นักศึกษา เปนศูนยแหลงการเรียนรูดานสัตวปาและพันธพืช เปนแหลงอนุรักษและเพาะขยายพันธสัตว
ปา เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนและพักผอนหยอนใจ รวมถึงรองรับอาเซียน ซึ่งเปนนโยบายของนัฐบาลและ
แผนพัฒนากลุมจงัหวัดอุบลราชธานีดานการทองเทีย่วของจังหวัดอุบลราชธานีตอไป

 ความเรงดวน : ดวยภารกิจการดําเนินงานของสวนสัตวอุบลราชธานีตามท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน
รวมท้ังนโยบายของผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายวันชัย ตันวัฒนะ) ไดมีนโยบายใหสวนสัตว
อบุลราชธานีเปดใหบริการนักทองเที่ยวตนปใหม พ.ศ. 2556 ปจจุบันสวนสัตวอุบลราชธานียังขาดสิ่งอํานวย
ความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน คือ หองสขุา เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวและเด็กนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปที่มาใชบริการ จึงมีความจําเปนตองกอสรางหองสุขาชาย-หญิง และคนพิการภายในสวน
สัตวอุบลราชธานี เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกบัผูมาใชบริการอยางเพียงพอ จึงมีความจําเปนและเรงดวนมาก
ในการดําเนินกอสรางหองสขุาภายในสวนสัตวอุบลราชธานี

(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :

  ๑. เพื่อมีหองสุขารองรับนักทองเที่ยว ประชาชนท่ัวไปเขามาใชบริการภายในสวนสัตว
อุบลราชธานี รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่เขามาพักแรมไดเขามาศึกษาหาความรูภายในสวนสัตวไดอยาง
เพียงพอในระดับข้ันตน
  ๒. เพ่ืออาํนวยความสะดวก ส่ิงอํานวยความสะดวกระดับข้ันพ้ืนฐาน
  ๓. เพ่ิมพัฒนาและเพ่ือศักยภาพแหลงทองเท่ียวของจังหวัดอุบลราชธานี

(2.2) ความสอดคลองกับแผนพฒันาจังหวัด / กลุมจังหวัด :
       ประเด็นยุทธศาสตร (เลือกเพียงขอเดียว)

R การปรับโครงสรางเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได พัฒนาการคาการทองเท่ียวและ
บริการของจังหวัด

£ การอนุรักษ ปองกัน และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
£ การปองกัน ปราบปราม และสรางระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
£ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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 (๒.๓) ลักษณะโครงการ
£ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ £ การพัฒนาดานสงัคม £ ดานการบริหารจัดการ
R การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม £ ดานการรักษาความ

มั่นคงและความสงบ

 (๒.๔) สถานภาพของโครงการ
R โครงการเดิม £ โครงการใหม

(๒.๕) ประเภทของโครงการ
R พัฒนา £ ดําเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดําเนินการ   ๑  ป เริม่ตน ป ๒557  สิน้สดุ  2557

(๒.๗) สถานที่ดําเนินโครงการ : สวนสตัวอุบลราชธานี

(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย

(๓.๑) กลุมเปาหมาย : นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ, นักเรียน, นักศึกษาและประชาชน
ท่ัวไปจังหวัดอุบลราชธานีและจงัหวัดใกลเคียง
  (๓.๒) กลุมผูมีสวนไดเสีย : จังหวัดอุบลราชธานี สวนสัตวอุบลราชธานี และจงัหวัดใกลเคียงไดมีรายได
เพ่ิมข้ึนและไดพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากรของจงัหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียงใหดีข้ึน

( 4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ

         (4.1) เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
หนวย
นับ

ป 2556
แผน

ป 2557
แผน

ป 2558
แผน

ป 2559
แผน

ดําเนินการกอสรางหองสุขาเสร็จ
ภายในป 2557

หอง
50 หอง

  (4.2) ผลลัพธ :

  ๑. สวนสัตวอุบลราชธานีมีหองสุขาพรอมใช จํานวน 5 จุด จุดละ 10 หอง รวมทั้งสิ้น 50 หอง

         (4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก :จังหวัดอุบลราชธานีมีแหลงทองเท่ียวท่ีมศัีกยภาพและไดมาตรฐาน
   ๑. ประชาชน นักทองเท่ียว ผูมาใชบริการไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
   2. จังหวัดอุบลราชธานีไดยกระดับรายไดพัฒนาการคาและการทองเท่ียว
   3. จังหวัดอุบลราชธานีมีแหลงทองเที่ยว เปนศูนยการเรียนรูดานเชิงนิเวศน
(ดานสัตวปาและพนัธุพืช)
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   4. จังหวัดอุบลราชธานีมีสวนรวมใหมีแหลงศูนยอนุรักษเพาะขยายสัตวปาและพันธุพืช
   5. จังหวัดอุบลราชธานีไดพัฒนาเด็ก เยาวชน นักเรียน ใหมีความรู การศึกษา
จากแหลงธรรมชาติ

(5) แนวทางการดําเนินงาน

สวนสัตวอุบลราชธานี ไดมีความพรอมในการดําเนินการกอสรางหองสุขาภายในพ้ืนท่ีสวนสัตว
อุบลราชธานี จํานวน 5 จุด จุดละ 10 หอง รวมมีหองสุขา 50 หองพ้ืนท่ี 300 ตรม. ประกอบดวยหองสุขาชาย
จํานวน 11 หอง หองน้ําหญิง จํานวน 19 หอง (หองน้ําคนพิการชาย 1 หอง หองน้ําคนพิการหญิง        1 หอง
) มีอางลางหนาชาย 10 จุด อางลางหนาผูหญิง 10 จุด และจดัภูมิทัศนโดยรอบหองสุขาพ้ืนท่ี     1,000 ตรม.

(6) วิธีการดําเนินงาน
£ ดําเนินการเอง R จางเหมา

(7) วงเงินของโครงการ                 หนวย : บาท
ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

2556
2557 15,000,000 15,000,000
2558
2559

รวมท้ังส้ิน 15,000,000 15,000,000

(8) วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย
รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน 15,000,000
งบดําเนินงาน

- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณปูโภค

งบลงทุน
- คาครุภณัฑ
- คาท่ีดนิและส่ิงกอสราง

งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น

15,000,000

(9) ความพรอมของโครงการ
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 (๙.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ
R ดําเนินการไดทันที่ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือ

ไดรับอนุญาตตามกฎหมายและสามารถดําเนินการไดทันที
 (๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนปฏิบัติงาน

R มีและสมบูรณ   - สํานักงานเกษตรจงัหวัดอํานาจเจรญิ
 (๙.๓) ความพรอมของบคุลากร เคร่ืองมอื และเทคนิคการดําเนินงาน
  -บุคลากรมปีระสบการณ R ทั้งหมด £ บางสวน
  -เคร่ืองมือดําเนินการ R มีบางสวนและตองการจัดหาเพ่ิมเติม
  -เทคนิคในการบริหารจดัการ R มีประสบการณสูง

 (๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ไมม)ี
£ ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแลว

 (๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
R ไมตองทํารายงานการศึกษาเพ่ิม

 (๙.๖) ผลตอบแทน
  มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม

 (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา  เม่ือโครงการเสรจ็แลว เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ :

 การจัดต้ังกลุมกิจกรรมใหมีกองทุนหมุนเวียน ประเมินผลการดําเนินทุกป ประสานสวนทองถิ่น
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตอไป

(11) ปญหา  อุปสรรค  และขอจํากัด : ไมมี                                                 .

(12) แนวทางแกไข :  ไมมี                                                                     .


