
 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
และการท่องเที่ยว  



6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม และการทอ่งเท่ียว 
6.1  แนวทางการพฒันาปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและควบคุมมลพิษ 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ประเภทวสัดุถงัรองรับขยะไว้
คอยบริการชุมชน

 เพ่ือจดัซ้ือวสัดุถงั
รองรับขยะให้เพียงพอ
ต่อการบริการประชาชน

ทั้ง  12  หมูบ่า้น
จ านวน 1,000 ถงัมา
จากเวทีการประชุม
ประชาคม

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

มีถงัขยะเพียงพอใน
การบริการชุมชน

ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี อบต.โพนทอง

2 โครงการหนา้บา้น – น่ามอง
หมูท่ี่ 5,หมูท่ี่ 8

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาชุมชนของ
ตน

ภายในต าบล ทั้ง 12 
หมูบ่า้น มาจากเวที
การประชุมประชาคม

120,000
อบต.

120,000
อบต.

120,000
อบต.

ชุมชนไดรั้บการ
พฒันามี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี

ชุมชนไดรั้บการพฒันามี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี

ส านกัปลดั

3 โครงการธนาคารขยะ เพ่ือจดัการขยะในครัว 
เรือนและชุมชนอยา่ง
เป็นระบบ

โรงปุ๋ ยต  าบลโพนทอง
มาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี

ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี อบต.โพนทอง

4 โครงการก่อสร้างโรงเรือนตาก
ขยะ

เพ่ือให้ชุมชนมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน

เพ่ือให้ชุมชนมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี

ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี อบต.โพนทอง

5 ก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสีย
บริเวณท่ีทิง้ขยะ

เพ่ือให้ชุมชนมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน

เพ่ือให้ชุมชนมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี

ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี อบต.โพนทอง

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 1
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6 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตแนวเขตท่ีทิง้
ขยะ

เพ่ือขยะจะไดไ้มป่ลิวไป
นอกขอบบริเวณท่ีทิง้ขยะ

เพ่ือให้ชุมชนมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน

500,000 500,000 500,000 ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี

ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี อบต.โพนทอง

7 ค่าตรวจสารพิษเตาเผาขยะ เพ่ือจดัซ้ือสารพิษเตาเผา
ขยะ

เพ่ือให้ชุมชนมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน

200,000 200,000 200,000 ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี

ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี อบต.โพนทอง

8 โครงการบรูณาการรณรงคค์ดั
แยกและการก าจดัขยะทั้ง 12  
หมูบ่า้น

เพ่ือน าขยะของเหลือใช้
ท่ีมีในชุมชนน ามาคดัแยก
เพ่ือขายสร้างรายได้
ให้กบัครัวเรือน

ทั้ง  12 หมูบ่า้น 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนมี
จิตส านึกท่ีดี

ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มท่ี
ดีและมีรายไดจ้ากการ
ขายขยะหรือของเหลือใช้

อบต.โพนทอง

9 การรณรงคป์รับปรุงภูมิทศัน์
รักษาความสะอาดถวายเป็นพระ
ราชกุศลในโอกาสวนังานส าคญั
ต่าง ๆ

เพ่ือเป็นการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์และรักษาความ
สะอาดในชุมชน

ทั้ง 12  หมูบ่า้น
มาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

120,000
อบต.

120,000
อบต.

120,000
อบต.

ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี

ชุมชนไดรั้บการพฒันามี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี

อบต.โพนทอง

10 โครงการส่งเสริมกองทนุขยะเพ่ือ
สวสัดิการชุมชน  หมูท่ี่ 12

เพ่ือส่งเสริมกองทนุขยะ
เพ่ือสวสัดิการชุมชน  
หมูท่ี่ 12

บา้นโพนทองหมูท่ี่ 12
มาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ชุมชนมีสวสัดิการท่ี
ดีข้ึน

ชุมชนมีสวสัดิการท่ีดีข้ึน อบต.โพนทอง

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 2
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11 โครงการลดมลพิษและการใช้
สารเคมี 12  หมูบ่า้น

เพ่ือให้ชุมชนมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน

ทั้ง 12 หมูบ่า้นใน
ต าบลโพนทอง  มา
จากเวทีการประชุม
ประชาคม

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี

ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี อบต.โพนทอง

12 การจดัเก็บขยะมลูฝอย และจดัซ้ือ
ถงัขยะเพ่ิมเติม ทกุหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีท่ีส าหรับทิง้ขยะอยา่ง
พอเพียง

เพ่ือความเป็น
ระเบียบของชุมชน
ส่ิงแวดลอ้มดี และ
ลดการแพร่กระจาย
ของเช้ือโรค

150,000
อบต.

150,000
อบต.

150,000
อบต.

ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี

ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มท่ี
ดีข้ึน

อบต.โพนทอง

13 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้
มลพิษ

เพ่ือให้มีการบริหาร
จดัการขยะท่ีเพียงพอ
ชุมชนมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน

ต าบลโพนทองมาจาก
เวทีการประชุม
ประชาคม

1,000,000
อบต.

1,000,000
อบต.

1,000,000
อบต.

ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี

ขยะลดลง ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี

อบต.โพนทอง

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 3
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14 โครงการดา้นพลงังานในภาค
ครัวเรือน

ส่งเสริมสนบัสนุน
เทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิ 
ภาพสูงรวมทั้งการให้
ความสนใจในนวตักรรม
เทคโนโลยพีลงังาน
ทดแทน เช่น เตาแก๊สชีว
มวล (ฟืน) เตาแก๊สชีว
มวล (แกลบ)เตาหุงตม้
ประสิทธิ ภาพสูงบอ่
หมกัก๊าซชีวภาพจากมลู
สตัวร์ะดบัครัวเรือน

ทกุหมูบ่า้น
(อ าเภอเมืองชยัภูมิ)

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน
และลดรายจ่ายเพ่ิม
รายไดใ้ห้กบั
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
และลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้
ให้กบัประชาชนในพ้ืนท่ี

อบต.โพนทอง

15 ส่งเสริมวดัภูรัง(หมู ่6) ให้เป็น
สถานท่ีทอ่งเท่ียว

เพ่ือพฒันาให้เป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียวของต าบล

วดัภูรัง หมูท่ี่  6 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ีทอ่งเท่ียว
ต าบลเพ่ิมข้ึน

มีสถานท่ีทอ่งเท่ียวต าบล
เพ่ิมข้ึน

อบต./อบจ.

16 ค่าธรรมเนียมในการทิง้ขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าธรรม เทศบาลเมืองชยัภูมิ 100,000 100,000 100,000 มีท่ีทิง้ขยะท่ี มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการอบต.โพนทอง
เทศบาลเมืองชยัภูมิ เนียมในการทิง้ขยะ เหมาะสม ทิง้ขยะเทศบาลเมืองชยัภูมิ

เทศบาลเมืองชยัภูมิ

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 4
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17 สนบัสนุนส่งเสริมการใชน้ ้ามนั
เก่ามาท าไบโอดีเซล

เพ่ือส่งเสริมการใช้
น ้ามนัพืชเก่ามาผลิตไบ
โอดีเซล

ทั้ง 12 หมูบ่า้น 50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน
และลดรายจ่ายเพ่ิม
รายไดใ้ห้กบั
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
และลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้
ให้กบัประชาชนในพ้ืนท่ี

อบต.โพนทอง

18 โครงการติดตั้งโซล่าเซลลเ์พ่ือการ เพ่ืออนุรักษพ์ลงังาน อบต.โพนทอง 300,000 300,000 300,000 อนุรักษก์ารใช้ ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและใช้อบต.โพนทอง
อนุรักษพ์ลงังาน อบต.โพนทอง และใชพ้ลงังานทดแทน พลงังานร้อยละ พลงังานทดแทนมากข้ึน

60

19 ปรับปรุงท่ีตั้งโรงปุ๋ ย และโรงสี เพ่ือปรับปรุงโรงปุ๋ ย มอพระนงัดอย หมูท่ี่ 6 300,000 300,000 300,000 มีแหล่งทอ่งเท่ียว ประชาชนมีแหล่งทอ่งเท่ียว อบต.โพนทอง
เป็นแหล่งทอ่งเท่ียว ให้เป็นแหล่งทอ่งเท่ียว ในต าบลเพ่ิมข้ึน และเรียนรู้เพ่ิมข้ึน

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 5



6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม และการทอ่งเท่ียว 
6.2  แนวทางการพฒันาเพ่ิมพ้ืนท่ีและความอุดมสมบรูณ์ของป่า 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกป่า หน่ึงคน หน่ึง
ฝนหน่ึงตน้ เพ่ือประชาชนชาวไทย

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไมใ้น
ต าบล

ในพ้ืนท่ีต าบลโพน
ทอง
(การด าเนินงาน อบต.)

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

มีพ้ืนท่ีป่าไมเ้พ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 20 ต่อปี

มีพ้ืนท่ีป่าไมเ้พ่ิมข้ึน อบต.โพนทอง

2 โครงการอนุรักษป่์าชุมชน
หมูท่ี่ 5 ,หมูท่ี่ 8

เพ่ืออนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติป่าชุมชน
ในต าบลโพนทอง

ในพ้ืนท่ีต าบลโพน
ทอง
มาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

100,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ทรัพยากรธรรม 
ชาติป่าชุมชนในเขต
ต าบลโพนทอง
ไดรั้บการอนุรักษไ์ว้

ทรัพยากรธรรมชาติป่า
ชุมชนในเขตต าบลโพน
ทองไดรั้บการอนุรักษไ์ว้

อบต.โพนทอง

3 โครงการลอ้มร้ัวลวดหนามท่ี
สาธารณะโคกหินแห่ หมูท่ี่ 6

เพ่ือป้องกนัการบกุรุก
การตดัตน้ไมท้  าลายป่า

ท่ีสาธารณะโคกหิน
แห่
มาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ประชาชนจ านวน 
120 ครัวเรือน ไดรั้บ
ประโยชน์จากป่าท่ี
อุดมสมบรูณ์

ประชาชนจ านวน 120 
ครัวเรือน ไดรั้บ
ประโยชน์จากป่าท่ีอุดม
สมบรูณ์เป็นคลงัอาหาร
ให้กบัชุมชน

อบต.โพนทอง

4 โครงการอนุรักษส์ตัวป่์า เพ่ือท าให้สตัวป่์ามีการ
ขยายพนัธ์ุเพ่ิมข้ึน

บา้นซบัมว่งหมูท่ี่ 8
มาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

60,000
อบต.

60,000
อบต.

60,000
อบต.

สตัวป่์าไดรั้บการ
อนุรักษเ์พ่ิมข้ึน

สตัวป่์ามีการขยาย
พนัธุ์เพ่ิมข้ึนและมีความ
เป็นอยูอ่ยา่งธรรมชาติ

อบต.โพนทอง

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 6



6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม และการทอ่งเท่ียว 
6.2  แนวทางการพฒันาเพ่ิมพ้ืนท่ีและความอุดมสมบรูณ์ของป่า 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 ส่งเสริมการใชปุ้๋ ยชีวภาพชุมชน
เพ่ือชุมชน

เพ่ือลดการใชส้ารเคมีใน
 ดินเพ่ิมอินทรียว์ตัถุในดิน

ทั้ง 12 หมูบ่า้นมาจาก
เวทีการประชุม
ประชาคม

120,000
อบต.

120,000
อบต.

120,000
อบต.

ลดการใชส้ารเคมี
ร้อยละ 20/ปี

ลดการใชส้ารเคมีในดิน
เพ่ิมอินทรียว์ตัถุในดิน

อบต.โพนทอง

6 โครงการปลูกหญา้แฝก
หมูท่ี่ 10

เพ่ือลดการพงัทลายของ
หนา้ดิน

บา้นหนองหญา้รังกา
หมูท่ี่ 10 มาจากเวที
การประชุมประชาคม

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

ลดการพงัทลายของ
หนา้ดินไดร้้อยละ 60

ลดการพงัทลายหนา้ดิน
เพ่ิมความชุ่มช้ืนให้ผิวดิน

อบต.โพนทอง

7 โครงการ  1 ตน้ 1 คน 1 หนา้ฝน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าชุมชน ในพ้ืนท่ีต าบลโพน
ทอง

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

มีพ้ืนท่ีป่าไมเ้พ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 20 ต่อปี

พ้ืนท่ีป่าชุมชนเพ่ิมข้ึน อบต.โพนทอง

8 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในต าบล
โพนทอง

พ้ืนท่ีสาธารณะต าบล
โพนทอง  มาจากเวที
การประชุมประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ทรัพยากรธรรม ชาติ
มีความอุดมสมบรูณ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในต าบล
โพนทองมีความอุดม
สมบรูณ์

อบต.โพนทอง

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 7



6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม และการทอ่งเท่ียว 
6.2  แนวทางการพฒันาเพ่ิมพ้ืนท่ีและความอุดมสมบรูณ์ของป่า 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 ส่งเสริมการทอ่งเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมแหล่ง
ทอ่งเท่ียว เก้ิงกอโจด 
ดอกปัดหิน

เก้ิงกอโจด  ,ดอกปัด
หิน
หนองใหญ่  ,หนอง
ไมต้ายมาจากเวที
การประชุมประชาคม

500,000
อบต.

500,000
อบต.

500,000
อบต.

ต าบลโพนทองมี
แหล่งทอ่งเท่ียว
เพ่ิมข้ึน

ต าบลมีแหล่งทอ่งเท่ียวท่ี
เป็นท่ีรู้จกั

อบต.โพนทอง

10 จดัซ้ืออุปกรณ์ดบัไฟป่าพร้อม
เคร่ืองมือ

เพ่ือดบัไฟป่าในเบ้ืองตน้ ทั้ง 12 หมูบ่า้น 200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

ร้อยละ 60 เพ่ือใชใ้น
การดบัไฟป่าใน
เบ้ืองตน้

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในต าบล
โพนทองมีความอุดม
สมบรูณ์

อบต.โพนทอง

11 ส่งเสริมการอนุรักษป่์าชุมชน
บา้นซบัพระไวย์

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในต าบล
โพนทอง

บา้นซบัพระไวย ์หมูท่ี่ 6 100,000 100,000 100,000 ทรัพยากรธรรม ชาติ
มีความอุดมสมบรูณ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในต าบล
โพนทองมีความอุดม
สมบรูณ์

อบต.โพนทอง

12 ปลูกตน้ยาง นาตลอดสายขา้งล า
ห้วยดินแดง

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในต าบล
โพนทอง

บา้นโพนทองหมูท่ี่ 12 100,000 100,000 100,000 ทรัพยากรธรรม ชาติ
มีความอุดมสมบรูณ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในต าบล
โพนทองมีความอุดม
สมบรูณ์

อบต.โพนทอง

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 8



6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม และการทอ่งเท่ียว 
6.3  แนวทางการพฒันาแหล่งน ้าให้เป็นแหล่งทอ่งเท่ียว

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปล่อยปลาในแหล่งน ้า
สาธารณะ หมูท่ี่ 5,หมูท่ี่ 7,หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ชุมชนมีปลาไว้
บริโภคและจ าหน่าย

แหล่งน ้าสาธารณะ
ในชุมชน

70,000 70,000 70,000 ชุมชนมีปลาไว้
บริโภค
และจ าหน่าย

ชุมชนมีปลาไวบ้ริโภค
และจ าหน่าย

อบต.โพนทอง

2 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบ
บริเวณสระน ้าสาธารณะ
ประโยชน์ของหมูบ่า้น หมูท่ี่ 6

เพ่ือเป็นการปรับภูมิทศัน์
รอบบริเวณสระน ้าสาธา 
รณะประโยชน์ของ
หมูบ่า้น ให้มีความ
สวยงามข้ึนและเป็น
สถานท่ีพกัผอ่น และ
ออกก าลงักายของ
ประชาชน

บริเวณสระน ้า
สาธารณะประโยชน์ 
 บา้นซบัพระไวยห์มูท่ี่
  6

50,000 50,000 50,000 บริเวณสระน ้า
สาธารณะประโยชน์
ของหมูบ่า้นมีความ
สวยงามข้ึน

บริเวณสระน ้าสาธารณะ
ประโยชน์ของหมูบ่า้นมี
ความสวยงามข้ึนและมี
สถานท่ีในการพกัผอ่น
และออกก าลงักายของ
ประชาชน

อบต.โพนทอง

3 ปรับปรุงบริเวณรอบหนองฉิม 
โดยปอิูฐท าทางเดิน เป็นสถานท่ี
พกัผอ่นออกก าลงักาย

เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผอ่น
และออกก าลงักายของ
ชาวบา้น

บริเวณหนองฉิมบา้น
โพนทอง หมูท่ี่ 2

200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีสถานท่ี
พกัผอ่นและออก
ก าลงักาย

ประชาชนมีสถานท่ี
พกัผอ่นและออกก าลงักาย

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 9



6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม และการทอ่งเท่ียว 
6.3  แนวทางการพฒันาแหล่งน ้าให้เป็นแหล่งทอ่งเท่ียว

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย            งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงภูมิทศัน์ หนองน ้าให้
เป็นแหล่งทอ่งเท่ียว

เพ่ือพฒันาให้เป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียวของต าบล

ปรับปรุงภูมิทศัน์
หนองใหญ่ ปรับภูมิ
ทศัน์หนองสระพงั
เก้ิงกอโจด,ดอกปัด
หิน,หนองใหญ่
,หนอง ไมต้าย,บอ่หิน
,ห้วยดินแดง,ห้วย
หินลบัมีด

15,000,000
อบต.
อบจ. 

15,000,000
อบต.
อบจ. 

15,000,000
อบต.
อบจ. 

ประชาชนมีสถานท่ี
พกัผอ่นและมีแหล่ง
ทอ่งเท่ียว

ประชาชนมีสถานท่ี
พกัผอ่นและมีแหล่ง
ทอ่งเท่ียว

ส่วนโยธา

5 ปรับปรุงภูมิทศัน์ หนองสระพงั 
หมูท่ี่  3

เพ่ือเป็นการปรับภูมิทศัน์
รอบบริเวณสระน ้า
สาธารณะประโยชน์ของ
หมูบ่า้นให้มีความ
สวยงามข้ึนและเป็น
สถานท่ีพกัผอ่นและออก
ก าลงักายของประชาชน

หนองสระพงั
หมูท่ี่  3

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีสถานท่ี
พกัผอ่นและออก
ก าลงักาย

ประชาชนมีสถานท่ี
พกัผอ่นและออกก าลงักาย

ส่วนโยธา

หนา้ท่ี 10



6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม และการทอ่งเท่ียว 
6.3  แนวทางการพฒันาแหล่งน ้าให้เป็นแหล่งทอ่งเท่ียว

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย            งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 ปรับภูมิทศัน์หนองผีหลอกเพ่ือท า
เป็นท่ีสาธารณะประโยชน์
หมูท่ี่ 7

เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีในการใช้
สาธารณะประโยชน์ของ
ประชาชน

ปรับภูมิทศัน์หนอง
ผีหลอก ประมาณ 2 
ไร่

500,000
อบต.

- - มีพ้ืนท่ีในการใช้
ประโยชน์เพ่ิมข้ึน

มีพ้ืนท่ีในการใช้
สาธารณะประโยชน์ของ
ประชาชน

ส่วนโยธา

7 โครงการปรับภูมิทศัรอบหนอง
ไมต้าย หมูท่ี่ 7

เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีในการใช้
สาธารณะประโยชน์ของ
ประชาชน

ปรับภูมิทศัน์รอบ
หนองไมต้าย จ  านวน
 1 แห่ง

300,000 300,000 300,000 มีพ้ืนท่ีในการใช้
ประโยชน์เพ่ิมข้ึน

มีพ้ืนท่ีในการใช้
สาธารณะประโยชน์ของ
ประชาชน

ส่วนโยธา

8 ปรับปรุงศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนท่ี
หนองใหญ่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ในทกุดา้น

เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีในการ
เรียนรู้ในทกุดา้นและใช้
เป็นห้องสมดุในต าบล
โพนทอง

บริเวณหนองใหญ่ 500,000 500,000 500,000 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้
และแลกเปล่ียนทกุ
ดา้น

ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนทกุดา้น

อบต.โพนทอง
พม.อ าเภอ
เกษตรอ าเภอ

9 ปรับปรุงอนุรักษส์ร้างบุง่ เพ่ืออนุรักษไ์วใ้ห้คนรุ่น บา้นโพนทอง หมูท่ี่ 2 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีแหล่ง เป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ ส่วนโยธา
หลงัไดรู้้จกัและใชเ้ป็น เพ่ิมข้ึน ให้คนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้ต่อไป
แหล่งเรียนรู้

หนา้ท่ี 11


