
5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการทอ่งเที่ยว

     5.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชงินิเวศน์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างทางเทา้  - เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจร  - ขนาดกว้าง 1.51 ม. -                 4,000,000        -                 ระยะ  - ท าใหม้กีารสัญจร กองช่าง 

บล็อกตัวหนอน ภายในและหนา้ ใหดี้ขึ้น สะดวกในการสัญจร สองฝ่ังยาวรวม 328 ม. (เงินอดุหนนุ) เวลา ไปมาสะดวกรวดเร็ว

วนอทุยานดอนเจ้าปู่ ม.7  ไป - มา ด าเนนิการ  - นกัทอ่งเที่ยวได้รับ

ต.พนา อ.พนา จ.อ านาจเจิรญ  - เพื่อพฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยว ความสะดวก

ใหม้คีวามสะดวก

2 โครงการกอ่สร้างปา้ยประชา-  - เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์  - จัดท าปา้ยประชา- -                 175,000           -                 ระยะ  - นกัทอ่งเที่ยวได้รู้จัก กองช่าง

สัมพนัธ์หนา้วนอทุยาน แหล่งทอ่งเที่ยวใหผู้้ที่มา สัมพนัธ์ จ านวน 4 ปา้ย (เงินอดุหนนุ) เวลา สถานที่ทอ่งเที่ยวที่ส าคัญ

ดอนเจ้าปู่  ม.7  ต.พนา เที่ยวชมได้รู้จัก ด าเนนิการ

อ.พนา จ.อ านาจเจิรญ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามป ี (พ.ศ. 2559-2561)

เทศบาลต าบลพนา

งบประมาณและที่มา



     5.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชงินิเวศน์ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.  - เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ผิีว  - ถนน คสล. ยาว -                 899,000           -                 ระยะ  - ท าใหม้กีารสัญจรไป-มา กองช่าง

กว้าง 5.00 ม. ยาว  310.00 ม. จราจรใหดี้ขึ้นและท าใหก้าร 310 ม. กว้าง 5 ม. (เงินอดุหนนุ) เวลา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่คสล. สัญจรมคีวามสะดวก หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ ด าเนนิการ  - บา้นเมอืงมรีะบบ

ไมน่อ้ยกว่า 1,550  ตารางเมตร  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ ไมน่อ้ยกว่า 1,550 ตรม. สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน

ภายในวนอทุยานดอนเจ้าปู่ สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน  - นกัทอ่งเที่ยวได้รับความ

ม.7 ต.พนา อ.พนา  - เพื่อพฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยว สะดวก

จ.อ านาจเจริญ ใหม้คีวามสะดวก

4 โครงการกอ่สร้างถนน OVERIAY  - เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ผิีวจราจร  - กอ่สร้างถนน -                 1,984,500        -                 ระยะ  - ท าใหม้กีารสัญจร กองช่าง

ด้วยแอสฟสัทติ์กคอนกรีตขนาด  ใหดี้ขึ้น  และท าใหก้ารสัญจรมี OVERIAY ด้วย (เงินอดุหนนุ) เวลา ไป-มา สะดวกปลอดภยั

กว้างเฉล่ีย 9.12 ม. หนา 0.03 ม. ความสะดวก แอสฟสัทติ์กคอนกรีต ด าเนนิการ  - บา้นเมอืงมรีะบบ

ยาว 860 ม. หรือมพีื้นที่แอสฟลัท์  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ กว้างเฉล่ีย  9.12 ม. สาธารณูปโภคที่มี

คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 7,826 เมตร สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน หนา 0.03 ม. มาตรฐาน

(บดอดัแนน่ถนนพนา -  - เพื่อพฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยวให้ ยาว 860 ม. หรือมี  - นกัทอ่งเที่ยวได้รับความ

มว่งสามสิบ) ช่วงหนา้วนอทุยาน- มคีวามสะดวก พื้นที่แอสฟลัทค์อนกรีต สะดวก

ดอนเจ้าปู)่ ม. 7 ต.พนา ไมน่อ้ยกว่า 7,826 เมตร 

อ.พนา จ.อ านาจเจริญ
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งบประมาณและที่มา



     5.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชงินิเวศน์ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการกอ่สร้างบล็อกปถูนน  - เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ผิีว  - กอ่สร้างบล็อกปถูนน -                 3,176,000        -                 ระยะ  - ท าใหม้กีารสัญจร กองช่าง 

ซีแพค็ ชุดจินตนาการคทาลาย จราจรใหดี้ขึ้นและท าใหก้าร ซีแพค ชุดจินตนาการ (เงินอดุหนนุ) เวลา ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

2 ขนาด พื้นที่ 4,549 ตร.ม.พร้อม สัญจรมคีวามสะดวก คทาลาย 2 ขนาด พื้นที่ ด าเนนิการ ปลอดภยั

คัดหนิยาว 1,200 ม. ภายใน  - เพื่อพฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยว 4,549 ตร.ม. พร้อม  - นกัทอ่งเที่ยวได้รับความ

วนอทุยานดอนเจ้าปู่ ม. 7 ต.พนา ใหม้คีวามสะดวก คันหนิยาว 1,200 ม. สะดวก

อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

6 โครงการดูแลรักษาความสะอาด  - เพื่อปรับปรุงภมูทิศันใ์หส้วยงาม  - ท าความสะอาด 100,000  -  - บริเวณ  - สถานที่ทอ่งเที่ยวมี

ภายในวนอทุยานสวนลิงดอน  - เพื่อพฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยว ภายในวนอทุยาน (เงิน อปท.) พื้นที่ ความสวยงาม ร่มเย็น

เจ้าปู่ ม. 7 ต.พนา อ.พนา ใหส้วยงาม ร่มเย็นสร้างความ ดอนเจ้าปู่ ท าความ  - นกัทอ่งเที่ยวเกดิความ

จงอ านาจเจริญ ประทบัใจใหแ้กน่กัทอ่งเที่ยว สะอาด ประทบัใจ

7 โครงการกอ่สร้างร้ัวปอ้งกนัการ  - เพื่อปอ้งกนัการบกุรุกพื้นที่ปา่  - ร้ัวประตูเข้าออก 224,000            -  - ระยะ  - พื้นที่ปา่ไมถู่กบกุรุก กองช่าง

เข้าออกประตูวนอทุยานดอน-  - เพื่อปอ้งกนัการลักลอบตัด ปริมาณงานกอ่สร้าง (เงินอดุหนนุ) เวลา  - ต้นไมภ้ายในวนอทุยาน-

เจ้าปู่ ม. 7  ต.พนา อ.พนา ต้นไม้ ประตูร้ัวเสาเหล็กแบบ ด าเนนิการ สวนลิงดอนเจ้าปู่ไมม่กีาร

จ.อ านาจเจริญ พบัเปดิ-ปดิได้ ความยาว ถูกลักลอบต้นไม้

ไมน่อ้ยกว่า 10 เมตร 
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งบประมาณและที่มา



     5.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชงินิเวศน์ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีต  - เพื่อส่งเสริมความเปน็  - กอ่สร้างสะพาน -                 -                 471,000           ระยะ  - ได้แสดงออกถึง กองช่าง 

เสริมเหล็ก 2 แหง่ วนอทุยาน- เอกลักษณ์วิถีชีวิตความเปน็อยู่ คอนกรีตเสริมเหล็ก  (เงินอดุหนนุ) เวลา เอกลักษณ์วิถีชีวิตความ

ดอนเจ้าปู่ ม.7 ต.พนา อ.พนา ของคนชุมชนอสีาน 2 แหง่ กอ่สร้างตาม ด าเนนิการ เปน็อยู่ของคนอสีาน

จ.อ านาจเจริญ  - เพื่อดึงดูดนกัทอ่งเที่ยวใหม้า แบบเทศบาลต าบลพนา  - นกัทอ่งเที่ยวเพมี

เที่ยวชมสถานที่ทอ่งเที่ยวใน ก าหนด มากขึ้น

เขตพื้นที่

 - เพื่อเปน็ศูนย์จ าหนา่ยของ

ที่ระลึกแกน่กัทอ่งเที่ยว

9 โครงการกอ่สร้างศาลาพกัผ่อน  - เพื่อส่งเสริมความเปน็  - ศาลาพกัผ่อน -                 -                 624,000           ระยะ  - ได้แสดงออกถึง กองช่าง 

แบบ 1  จ านวน 4 หลัง เอกลักษณ์วิถีชีวิตความเปน็อยู่ แบบ 1 จ านวน 4 หลัง (เงินอดุหนนุ) เวลา เอกลักษณ์วิถีชีวิตความ

แบบ 2  จ านวน 4 หลัง ของคนชุมชนอสีาน แบบ 2 จ านวน 4 หลัง ด าเนนิการ เปน็อยู่ของคนอสีาน

 - เพื่อดึงดูดนกัทอ่งเที่ยวใหม้า กอ่สร้างตามแบบ   - นกัทอ่งเที่ยวเพิ่ม

เที่ยวชมสถานที่ทอ่งเที่ยวใน เทศบาลต าบลพนา มากขึ้น

เขตพื้นที่ ก าหนด

 - เพื่อเปน็ศูนย์จ าหนา่ยของ

ที่ระลึกแกน่กัทอ่งเที่ยว
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งบประมาณและที่มา



     5.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชงินิเวศน์ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุงศาลา  - เพื่อใช้เปน็สถานที่ปฏบิติัธรรม  - กอ่สร้างศาลาปฏบิติั -                 500,000           -                 ระยะ  - มศีาลาปฏบิติัธรรม กองการศึกษา

ปฏบิติัธรรม (ข้างศาลเจ้าปู)่ ของพระภกิษสุงฆใ์นงาน ธรรม 1 หลัง ตามแบบ (เงิน อปท.) เวลา ที่มั่นคงแข็งแรง

วนอทุยานดอนเจ้าปู่  ม.7 ปริวาสกรรม แปลนเทศบาลต าบล ด าเนนิการ  - อ านวยประโยชนใ์ห้

ต.พนา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ  - เพื่อรองรับพทุธศาสนกิชนที่มา พนาก าหนด กบัผู้ที่มาท าบญุได้มาก

11 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุงศาล  - เพื่อบรูณะซ่อมแซมปฏสัิงขรณ์  - ปรับปรุงศาลเจ้าปู่ -                 300,000           -                 ระยะ  - ศาลเจ้าปู่มสีภาพ กองการศึกษา

เจ้าปู่ วนอทุยานดอนเจ้าปู่ ม.7 ศาลเจ้าปู่ใหม้สีภาพสมบรูณ์ ตามแบบแปลนเทศบาล (เงิน อปท.) เวลา สมบรูณ์มากขึ้น

 ต.พนา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ มากขึ้น ก าหนด ด าเนนิการ  - เปน็การส่งเสริมท าน ุ

 - เพื่อรองรับนกัทอ่งเที่ยวที่มา บ ารุงพทุธศาสนา

สักการะ วัฒนธรรมอนัดีงามของ

ทอ้งถิ่น

12 โครงการกอ่สร้างอนสุาวรีย์  - เพื่อใหเ้ยาวชนรุ่นหลังได้  - กอ่สร้างอนสุาวรีย์ -                 -                 500,000           ระยะ  - เยาวชนรุ่นหลังได้ กองการศึกษา

บรรพบรุุษผู้กอ่ต้ังหมู่บา้นพนา ระลึกถึงคุณงามความดีของ ตามแบบแปลนเทศบาล (เงิน อปท.) เวลา ตระหนกัถึงคุณความดี

บรรพบรุุษ ต าบลพนาก าหนด ด าเนนิการ ของบรรพบรุุษ

 - เพื่อเปน็ศูนย์รวมจิตใจของ  - ส่งเสริมวัฃมนธรรมอนัดี

ชุมชน งามของทอ้งถิ่น
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งบประมาณและที่มา



     5.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชงินิเวศน์ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการกอ่สร้างพพิธิภณัฑ์  - เพื่อใหม้สีถานที่จัดแสดง  - กอ่สร้างพพิธิภณัฑ์ -                 2,000,000        -                 ระยะ  - มศูีนย์ส่งเสริมศิลป- กองการศึกษา

ชุมชน "ศูนย์ส่งเสริมศิลป- ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น (ศูนย์ส่งเสริมศิลป- (เงินอดุหนนุ) เวลา วัฒนธรรม ประเพณี

วัฒนธรรมทอ้งถิ่น"  - เพื่อสร้างความภาคภมูใิจ วัฒนธรรม)  1 แหง่ ด าเนนิการ ทอ้งถิ่น

(เฮือนอสีาน) ใหท้อ้งถิ่น  - ประชาชนเกดิความรู้สึก

 - เพื่อเปน็ศูนย์จ าหนา่ยสินค้า ที่ดี มคีวามภาคภมูใิจใน

OTOP บา้นเกดิตนเอง

14 โครงการปรับปรุงภมูทิศันต์าม  -  เพื่อปรับปรุงภมูทิศันใ์ห้  -  ปลูกไมด้อก -                 1,500,000        2,000,000        ระยะ  - สถานที่ทอ่งเที่ยวมี กองช่าง

ถนนรอบนอกวนอทุยานดอน- สวยงาม ไมป้ระดับ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เวลา ความสวยงาม ร่มเย็น

เจ้าปู่ ม. 7 ต.พนา อ.พนา  - เพื่อพฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยว ด าเนนิการ  - นกัทอ่งเที่ยวเกดิความ

จ.อ านาจเจริญ ใหม้คีวามสวยงาม ร่มเย็น และ ประทบัใจ

ประทบัใจใหแ้กน่กัทอ่งเที่ยว

15 โครงการกอ่สร้างถัง คสล. ใส่  - เพื่อดูแลใหน้กัทอ่งเที่ยว  - กอ่สร้างถัง คสล. 224,000            -  - ระยะ  - ปอ้งกนัอบุติัที่จะเกดิขึ้น กองช่าง

อาหารลิงและปรับปรุงไฟฟา้ ปลอดภยัในการใหอ้าหารลิง ใส่อาหารลิงและ (เงินอดุหนนุ) เวลา ในการใหอ้าหารลิง

ส่องสว่างภายในวนอทุยาน  - เพื่อดูแลใหน้กัทอ่งเที่ยว ปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่าง . ด าเนนิการ

ดอนเจ้าปู่ ปลอดภยัจราจร ภายในวนอทุยาน

ดอนเจ้าปู่
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     5.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชงินิเวศน์ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการกอ่สร้างอทุยาน  - เพื่อใหม้สีถานที่ที่เปน็แหล่ง  - กอ่สร้างอทุยาน -                 1,500,000        600,000           ระยะ  - ประชาชนได้ศึกษา กองการศึกษา

พระพทุธศาสนาเฉลิมพระเกยีรติ เรียนรู้ทางวัฒนธรรมและศาสนา พระพทุธศาสนาฯ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลา เรียนรู้หลักธรรมใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ  - เพื่อถวายเปน็พระราชกศุล ประกอบด้วย ด าเนนิการ พระพทุธศาสนา

ในวนอทุยานดอนเจ้าปู่ เฉลิมพระเกยีรติพระบาท 1. จัดสร้างพระพทุธรูป  - วัฒนธรรมอนัดีงาม

ประกอบด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ พระประธาน ทอ้งถิ่นได้รับการสืบสาน

1. จัดสร้างพระพทุธรูป  - เพื่อสร้างความรักและสามคัคี 2. ปรับปรุงศูนย์ ใหค้งอยู่สืบไป

พระประธานในอทุยานฯ ของคนในทอ้งถิ่น โมกขธรรมใน  - เกดิความรัก ความ

2. ปรับปรุงศูนย์โมกขธรรมใน วนอทุยานดอนเจ้าปู่ สามคัคีของคนในทอ้งถิ่น

วนอทุยานดอนเจ้าปู่ 3. ปรับปรุงสังเวชนยี-

3. ปรับปรุงสังเวชนยีสถาน  4 สถาน 4

4. ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณรอบ 4. ปรับปรุงภมูทิศัน์

ศูนย์โมกขธรรม บริเวณรอบศูนย์

โมกขธรรม
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     5.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างศูนย์ศึกษาเร่ือง  - เพื่อใหม้สีถานที่จัดแสดง  - กอ่สร้างศูนย์ศึกษา 50,000,000      -                 -                 ระยะ  - มศูีนย์ส่งเสริมศิลป- กองการศึกษา

ลิง (Apes museum) ม.7 ต.พนา ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น เร่ืองลิง 1 แหง่ (เงินอดุหนนุ) เวลา วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

อ.พนา จ.อ านาจเจริญ  - เพื่อแสดงเอกลักษณ์ทอ้งถิ่น ด าเนนิการ  - จ านวนนกัทอ่งเที่ยว

- เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวให้ เพิ่มมากขึ้น

เปน็ที่รู้จักแพร่หลาย

2 โครงการกอ่สร้างศาลหลักเมอืง  - เพื่อใหม้ทีี่ต้ังศาลหลักเมอืงที่  - ศาลหลักเมอืง 2,500,000        2,500,000        2,500,000        ระยะ  - ประชาชนได้เคารพ กองการศึกษา

(ต่อเนื่อง) เหมาะสม 1 แหง่ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เวลา สักการะศาลหลักเมอืง

 - เพื่อเปน็เคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ ด าเนนิการ เพื่อเปน็ส่ิงยึดเหนี่ยว

ของคนในชุมชน ส่งเสริม จิตใจ

เอกลักษณ์อนัดีงามของทอ้งถิ่น
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     5.3  แนวทางการพัฒนา  จดักิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  - เพื่อส่งเสริมความรักความ  - จัดกจิกรรมพางายลิง 100,000           100,000           100,000           ร้อยละ  - เกดิความรักความ กองการศึกษา

เชิงวัฒนธรรมผสานการดูแล สามคัคีสร้างสัมพนัธภาพที่ดี แรลล่ีจักรยาน ย้อยรอย (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ของ สามคัคีในหมู่คณะ

สุขภาพแบบองค์รวม "พางายลิง - เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพ ต านานเมอืงพนา ความ  - มสุีขภาพร่างกายที่

แรลล่ีจักรยาน ย้อนรอยต านาน ส่งเสริมการออกก าลังกาย ปลีะ 1 คร้ัง พงึพอใจ แข็งแรง สุขภาพจิตใจที่

เมอืงพนา" คร้ังที่ 4 - เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว สดใส

ประจ าป ี2559 ในทอ้งถิ่น  - เปน็ที่รู้จักของคนทั่วไป
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