
ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

 

 งานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว องคการบริหารส
ดานการทองเที่ยวอยางครอบคลุม ครบถวน 
รายงานผลในระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่เก่ียวของกับการพัฒนาของ อปท
ในการแขงขัน ดังนี้ 

1. พัฒนาแหลงทองเท่ียว ยกระดับคุณภาพบริการ และสงเสริมธุรกิจตอเ
ทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง
ปรับปรุงและพัฒนาทั้ง 

1. ดานแหลงทองเที่ยว
ผานโครงการ ความรวมมือตางๆ เชน โครงการปลูกปา 
Big Cleaning Day 
น้ําตกเฒาโต 

 

2. ดานระบบสาธารณูปโภค
ปอมยามรักษาความปลอดภัย 
ชุมชน หมูบานที่ใหบริการที่พักแกนักทองเท่ียว

 

3. ดานการคมนาคม
ถนน การจัดการจราจร ที่จอดพักรถ 

 

4. ดานที่พัก
(โฮมสเตย) 

 

5. ดานกิจกรรม
เครือขายเพื่อรวมพัฒนากิจกรรมเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการทอง
เทิงภู กลุมสมหมู
ทองเที่ยวภู
กลุมวิสาหกิจแปรรูปกลวยหวยทราย 

  

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ไดดําเนิน
ครอบคลุม ครบถวน มีการจัดทําฐานขอมูล รายงานผลการดําเนินการตอผูบริหาร และ 

รายงานผลในระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ป ที่เก่ียวของกับการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถ

พัฒนาแหลงทองเท่ียว ยกระดับคุณภาพบริการ และสงเสริมธุรกิจตอเ
ทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง ยกระดับการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
ปรับปรุงและพัฒนาทั้ง 5 ดาน ไดแก  

ดานแหลงทองเที่ยว มีการพัฒนาสิ่งแวดลอม และทัศนียภาพในแหลงทองเที่ยว
ผานโครงการ ความรวมมือตางๆ เชน โครงการปลูกปา โครงการอนุรักษพันธุ
Big Cleaning Day  โครงการจิตอาสา  การสรางศูนยขอมูลดานการทองเที่ยว ณ อุทยาน

 

ดานระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา แสงสวาง ระบบน้ําประปา
ปอมยามรักษาความปลอดภัย การจัดเวรยามใหเพียงพอทั้งในแหล

หมูบานที่ใหบริการที่พักแกนักทองเท่ียว 

ดานการคมนาคม การทําปายบอกทาง ปายขอมูลแหลงทองเที่ยว 
การจัดการจราจร ที่จอดพักรถ    

ดานที่พัก โดยการรวบรวมและบริการขอมูลที่พักรูปแบบ

ดานกิจกรรมการทองเที่ยว สินคา บริการ และของที่ระลึก
เครือขายเพื่อรวมพัฒนากิจกรรมเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการทอง

กลุมสมหมูปาภูพาน กลุมจักสานแมไพลิน กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย
ภูผาเพ กลุมวิสาหกิจชุมชนคนเทิงภู  กลุมสกรีนเสื้อเ พ่ือการทองเที่ยว

กลุมวิสาหกิจแปรรูปกลวยหวยทราย ฯลฯ  

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 

วนตําบลหนองบัว ไดดําเนินการสํารวจขอมูล 
จัดทําฐานขอมูล รายงานผลการดําเนินการตอผูบริหาร และ 

รายงานผลในระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น โดยตอบสนอง
ดานการสรางความสามารถ

พัฒนาแหลงทองเท่ียว ยกระดับคุณภาพบริการ และสงเสริมธุรกิจตอเนื่องในแหลง
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม โดยไดมี

มีการพัฒนาสิ่งแวดลอม และทัศนียภาพในแหลงทองเที่ยว
โครงการอนุรักษพันธุพืช โครงการ 

การสรางศูนยขอมูลดานการทองเที่ยว ณ อุทยาน

ระบบน้ําประปา หองน้ํา ถังขยะ    
เพียงพอทั้งในแหลงทองเที่ยวและในเขต

ขอมูลแหลงทองเที่ยว การปรับปรุง

ขอมูลที่พักรูปแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท

ของที่ระลึก โดยมีการสราง
เครือขายเพื่อรวมพัฒนากิจกรรมเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว ไดแก กลุมวิถีคน 

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย-
กลุมสกรีนเสื้อเ พ่ือการทองเที่ยว            



ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

 

แผนที่ทองเที่ยวในเขตรับผิดชอบ 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

แผนที่ทองเที่ยวในเขตรับผิดชอบ อบต.หนองบัว 
 

ศูนยขอมูลดานการทองเที่ยว 
 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 

 



ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

ตัวอยางแผนพบัขอมูลโปรแกรม

- โปรแกรมทองเที่ยววงัเสือหิว หมูบานหวยทราย

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

ตัวอยางแผนพบัขอมูลโปรแกรมกิจกรรมการทองเที่ยว 2 วัน 
- วิถีคนเทิงภู หมูบานภูพานทอง 

โปรแกรมทองเที่ยววงัเสือหิว หมูบานหวยทราย 
 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

วัน 1 คืน  



ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

 

จัดแสดงและจําหนายสินคา ผลิตภัณฑชุมชน
เพื่อประชาสัมพันธของดี มีคุณภาพจากตําบลหนองบัว สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ สรางรายได

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

 

จัดแสดงและจําหนายสินคา ผลิตภัณฑชุมชนในงาน กิจกรรม โครงการตางๆ 
เพื่อประชาสัมพันธของดี มีคุณภาพจากตําบลหนองบัว สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ สรางรายได

 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 

 

ในงาน กิจกรรม โครงการตางๆ  
เพื่อประชาสัมพันธของดี มีคุณภาพจากตําบลหนองบัว สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ สรางรายได 



ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

กิจกรรมจิตอาสา รวมพลังปลูกไมดอก ใหเมืองหนองบังลําภู 
1 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานน้ําตกเฒาโต

โครงการ Big Cleaning Day  

25 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานน้ําตกเฒาโต

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

กิจกรรมจิตอาสา รวมพลังปลูกไมดอก ใหเมืองหนองบังลําภู “นาอยู นาเที่ยว” 

ณ อุทยานน้ําตกเฒาโต 

ณ อุทยานน้ําตกเฒาโต 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 

 



ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

โครงการยกระดับการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร หมูบานหวยทราย หมูบานภูพานทอง
1-3 สิงหาคม 2561 ณ ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลําภู
 

 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

 

โครงการยกระดับการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร หมูบานหวยทราย หมูบานภูพานทอง
ณ ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลําภู 

 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

โครงการยกระดับการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร หมูบานหวยทราย หมูบานภูพานทอง 

 



ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

 

การประชาสัมพันธและเพิ่มชองทางการติดตอ ทาง 

นําเสนอขอมูลการทองเท่ียวในรายการ ชื่นใจ ไทยแลนด ชอง 
ออกอากาศวันเสาร ที่ 4 สิงหาคม 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

การประชาสัมพันธและเพิ่มชองทางการติดตอ ทาง Page Facebook 

 

นําเสนอขอมูลการทองเท่ียวในรายการ ชื่นใจ ไทยแลนด ชอง AMARIN  
สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. 

 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 



ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

ภาพถายมุมสูง แสดงถึงความสวยงามและสมบูรณของทรัพ
โครงการตลาดชุมชน ณ ตลาดสวนสาธารณะบานภูพานทอง

 

ภาพการรวมกลุมประชุม ปรึกษาหารือ 
การพัฒนาอาชีพ เพื่อสรางรายไดใหแกคนในชุมชนของ อบต

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

ภาพถายมุมสูง แสดงถึงความสวยงามและสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งปลูกสราง
โครงการตลาดชุมชน ณ ตลาดสวนสาธารณะบานภูพานทอง และอางเก็บน้ําหวยเหลายาง

ารรวมกลุมประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนเตรียมการรวมกันในดานการทองเที่ยว 
เพื่อสรางรายไดใหแกคนในชุมชนของ อบต. ผูนําชุมชน และประชาชน

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

ยากรธรรมชาติ และสิ่งปลูกสราง
และอางเก็บน้ําหวยเหลายาง 

 

การทองเที่ยว       
ผูนําชุมชน และประชาชน 

 



ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญในเขตตําบลหนองบวั

 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญในเขตตําบลหนองบวั 
วัดดอยเทพสมบูรณ พุทธชยันต ี

วัดภูหินกอง 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 



ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญในเขตตําบลหนองบวั

ทองเที่ยวชุมชน

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญในเขตตําบลหนองบวั 
อางเก็บน้ําหวยเหลายาง 

 
 

ทองเที่ยวชุมชนวิถีคนเทิงภู สวนเกษตรอินทรีย 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 

 



ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญในเขตตําบลหนองบวั

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

 

แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญในเขตตําบลหนองบวั 
ทองเที่ยวชุมชนบานหวยทราย 

 

อุทยานน้ําตกเฒาโต ชวงฤดูรอน  

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 



ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญในเขตตําบลหนองบวั

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

 
แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญในเขตตําบลหนองบวั 

วนอุทยานบัวบาน 

 

ตลาดสวนสาธารณะบานภูพานทอง 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 



ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

สระวังน้ําเย็น สวนสาธารณะบานภูพานทอง

แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญในเขตตําบลหนองบวั

ลานคาชุมชน 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

สระวังน้ําเย็น สวนสาธารณะบานภูพานทอง 

แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญในเขตตําบลหนองบวั 
ตลาดสวนสาธารณะบานภูพานทอง 

 

ศาลารานคาตลาดชุมชน 
 

ชุมชน – สระวังน้ําเย็น สวนสาธารณะบานภูพานทอง
 

หองน้ําหยอดเหรียญ 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 
สระวังน้ําเย็น สวนสาธารณะบานภูพานทอง 

 



ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญในเขตตําบลหนองบวั

 

 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

 

แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญในเขตตําบลหนองบวั 
ศาลปูหลุบ 

 
 
 
 
 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 



ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญในเขตตําบลหนองบวั
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนภูพานนอย

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

 

แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญในเขตตําบลหนองบวั 
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนภูพานนอย 

 

  

 

 

 
 
 
 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 



ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

สรุปขอบญัญัต/ิแผนงาน
ประจําป 2561 

ลําดับ รายการ
1 โครงการฝกอบรมและสงเสริม

เลี้ยงไกสามสายเลือด 
2 โครงการฝกอบรมและสงเสริม

เล้ียงเปดพันธุไข 
3 โครงการฝกอบรมและสงเสริม

4 โครงการฝกอบรมและสงเสริม

5 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ

6 โครงการ Big Cleaning Day 
ชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จ
บดินทรเทพยวรางกูร 

7 โครงการจดัซ้ือถังขยะ 

8 โครงการฝกอบรมคดัแยกขยะใน

9 โครงการปองกันพิษสุนัขบา 

10 โครงการปองกันโรคระบาด 

11 โครงการสําหรบัสํารวจขอมูล จํา
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
พระปณิธานศาสตรจารย ดร.สมเด็จ
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

12 โครงการจดัสรางขบวนรถแห “
มหาราชจังหวัดหนองบัว” ประจาป 

13 โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เน่ืองในวันเขาพรรษา 

14 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต
วันสงกรานต” 

15 โครงการกอสรางระบบหองน้ํา
หองนํ้า บานภูพานทอง หมู 2

16 โครงการกอสรางลานคอนกรีต
บานภูพานทอง หมู 2 

17 โครงการกอสรางหอถังประปา ขนาดเล็กบริเวณตลาด
บานภูพานทอง หมู 2 

18 โครงการกอสรางศาลารานคาบานภูพานทอง หมู 

19 โครงการจางปรับปรุงอาคารน้ําตกเฒาโต 

20 โครงการกอสรางปอมยามบริเวณศาลปูหลุบ

 
 
 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

 

แผนงาน/โครงการ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
2561 ที่สงเสริมดานการทองเที่ยวตําบลหนองบัว

 

รายการ งบประมาณ 
โครงการฝกอบรมและสงเสริมเศรษฐกิจในครัวเรือนดวยการ 97,800.00 

โครงการฝกอบรมและสงเสริมเศรษฐกิจในครัวเรือนดวยการ 285,555.00 

โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชพีปลูกเห็ด 197,250.00 

โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชพีเลี้ยงปลาในบอพลาสติก 198,200.00 

เกียรติ 95,300.00 

Big Cleaning Day เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ 
พรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

9,032.00 

48,600.00 

โครงการฝกอบรมคดัแยกขยะในชุมชน 19,952.00 

49,725.00 

92,000.00 

รวจขอมูล จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว 
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบาตาม

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาหญิง
อัครราชกุมาร ี

10,692.00 

“งานสักการะสมเดจ็พระนเรศวร 
ประจาป 2561 

35,000.00 

โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา  19,637.00 

โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต “ครอบครัวสุขสันต 70,000.00 

โครงการกอสรางระบบหองน้ําหยอดเหรียญพรอมรอบรั้ว
2 

150,900.00 

โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสรมิเหล็กบริเวณตลาด 84,000.00 

โครงการกอสรางหอถังประปา ขนาดเล็กบริเวณตลาด 182,200.00 

โครงการกอสรางศาลารานคาบานภูพานทอง หมู 2 299,000.00 

รน้ําตกเฒาโต (อาคารหองน้ํา) 399,000.00 

โครงการกอสรางปอมยามบริเวณศาลปูหลุบ * 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

โครงการ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  
ทองเที่ยวตําบลหนองบัว 

หมายเหตุ 
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

 

 

 
 
 

2. สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดมีการสํารวจขอมูลที่พัก
บริการตามมาตรฐานสากลได

 
 

3. ดําเนินงานประชารัฐทองถิ่นสุขใจ 
สวนสาธารณะบานภูพานทอง 
พ้ืนที่สําหรับจัดจําหนายสินคา ผลิตภัณฑชุมชน และ
2562 ผานโครงการตลาดชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ประจําปงบประมาณ 2561 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Platform Airbnb)
ไดมีการสํารวจขอมูลที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย) ที่มีศักยภาพพัฒนาเปนที่พัก
บริการตามมาตรฐานสากลได 

ดําเนินงานประชารัฐทองถิ่นสุขใจ 4.0 (สินคา อาหาร ที่พัก แหลงทองเที่ยว
สวนสาธารณะบานภูพานทอง เพ่ือเปนตลาดกลางใหประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบไดมี
พ้ืนที่สําหรับจัดจําหนายสินคา ผลิตภัณฑชุมชน และพัฒนาตอเนื่องในปงบประมาณ 

ผานโครงการตลาดชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว “เผาะ ระโงก ปลวก เห็ดไค

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

(Platform Airbnb) โดย
ที่มีศักยภาพพัฒนาเปนที่พัก

สินคา อาหาร ที่พัก แหลงทองเที่ยว) ณ ตลาด
ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบไดมี

พัฒนาตอเนื่องในปงบประมาณ 
เผาะ ระโงก ปลวก เห็ดไค” 


