
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลพิมาย 

เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐–256๒)เทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
************************* 

 
  ด้วยเทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.25๖๐ – 256๒)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในคราว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย เมื่อวันที่ ๒๒  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.255 ๙                 
และนายกเทศมนตรีต าบลพิมาย ได้อนุมัติแล้ว  
 

  เพ่ือถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ ๑๗ (๔) จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.25๖๐ – 256๒) ของ
เทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 255๙ 
 
 
  

(นายดนัย    ตั้งเจิดจ้า) 
นายกเทศมนตรีต าบลพิมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้สูป่ระชาชนในพ้ืนที่

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

1) การพัฒนาสถานทีห่รือแหล่งท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพือ่ปรับภูมิทัศน์บริเวณ  - ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม 500,000        300,000        100,000        1 แห่ง มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม กองช่าง

สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สระเพลงเป็นแหล่งท่องเทีย่ว  - ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายเพิม่ และเหมาะสมแก่การ กรมศิลป์

(สระเพลง) และพักผ่อน ออกก าลังกาย  - ปรับปรุงลานกิจกรรม พักผ่อน ออกก าลังกาย

ฯลฯ  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง และเป็นทีท่่องเทีย่ว

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพือ่ปรับภูมิทัศน์บริเวณ  - ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม 800,000        1 แห่ง มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม กองช่าง

สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ประตูชัยเป็นแหล่งท่องเทีย่ว  - ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย และเหมาะสมแก่การ กรมศิลป์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม และพักผ่อน ออกก าลังกาย  - ปรับปรุงลานกิจกรรม พักผ่อน ออกก าลังกาย

ราชกุมารี(ประตูชัย) ฯลฯ  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง และเป็นทีท่่องเทีย่ว

(ประตูชัย)

500,000       300,000       900,000        

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา



แบบ ผ.01

1) การพัฒนาสถานทีห่รือแหล่งท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และติดต้ัง  - ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน  - ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม และ 1,000,000 200,000 200,000  ๔ จุด ประชาชนได้มีอุปกรณ์ กองสาธารณสุข

อุปกรณ์ออกก าลังกายสวนสาธารณะ สาธารณะและติดต้ังอุปกรณ์ ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ติดต้ัง ออกก าลังกายมากขึน้ กองช่าง

๔ มุมเมืองในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ออกก าลังกายและติดต้ัง ไฟฟ้าส่องสวา่ง ทัง้ ๔ มุมเมือง และเพียงพอต่อการ

ไฟฟ้าส่องสวา่ง ตามจุดทีเ่ทศบาลก าหนด บริการประชาชน

๔ โครงการก่อสร้างทางเชือ่มเข้าลาน  - เพือ่อ านวยความสะดวก  - ก่อสร้างท่อเหล่ียม ขนาดกวา้ง 1,200,000     ๒ จุด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จอดรถบริการนักท่องเทีย่ว ในการคมนาคม ๓.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. สะดวกในการคมนาคม

ลึก ๓.๐๐ ม. พร้อมดินถมคอ

ท่อเหล่ียม จ านวน ๒ จุด

๕ โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง  - เพือ่ความปลอดภัยในชีวติ  - ติดต้ังเสาพร้อมโคมไฟฟ้า 800,000        ๒๐ ต้น  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณลานจอดรถบริการนักท่องเทีย่ว และทรัพยสิ์นของประชาชน ส่องสวา่ง จ านวน ๒๐ ต้น ความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสิ์น

3,000,000     200,000       200,000        

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา



แบบ ผ.01

1) การพัฒนาสถานทีห่รือแหล่งท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพือ่ปรับภูมิทัศน์สวน  - ก่อสร้างอาคารจ าหน่ายสินค้า 1,000,000     300,000        200,000        1 แห่ง มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม กองช่าง

สวนสาธารณะชุมชนตะวนัตกวดัเดิม สาธารณะชุมชนตะวนัตก  - ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม และเหมาะสมแก่การ

วดัเดิม  - ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย พักผ่อน ออกก าลังกาย

 - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง

๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนท่าน้ า  - เพือ่ปรับภูมิทัศน์บริเวณ  - ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม 1,000,000  1 แห่ง มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม กองสาธารณสุข

ล าจักราช (สะพานแข่งเรือ) สะพานแข่งเรือ  - สร้างลานกิจกรรม และเหมาะสมแก่การ กองช่าง

พักผ่อน ออกก าลังกาย

1,000,000     1,300,000     200,000        

4,500,000     1,800,000     1,300,000     

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี



แบบ ผ.01

2) การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานเทศกาลเทีย่วพิมาย  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว  - อุดหนุนให้กับอ าเภอพิมาย 1,000,000     1,000,000     1,000,000      ปีละ  1 คร้ัง จ านวนนักท่องเทีย่วเพิม่ ส านักปลัดฯ

เมืองพิมาย ในการจัดงานเทศกาลเทีย่วพิมาย ประชาชนมีรายได้เพิม่

จากการจ าหน่ายสินค้า

๒ โครงการสร้างจิตส านึกในการร่วม  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว  - จัดกิจกรรมรณรงค์และสร้าง 50,000          50,000          50,000          90 % ของผู้ร่วม ประชาชน/เยาวชน กองการศึกษา

อนุรักษ์โบราณสถาน เมืองพิมาย จิตส านึกร่วมกันอนุรักษ์โบราณ โครงการมคีวามรู้ มีความรู้และรักใน

สถานเมืองพิมาย และมีจิตส านึกรักษ์ โบราณสถานเมืองพิมาย

ในโบราณสถาน

3 โครงการอาสาพาเทีย่วเมืองพิมาย  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว  - จัดอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ 30,000          30,000          30,000          90 % ของผู้ร่วม มีอาสาสมัครมัคคุเทศก์ ส านักปลัดฯ

เมืองพิมาย เพือ่เข้าร่วมโครงการอาสาพาเทีย่ว โครงการมคีวามรู้ น าเทีย่วเมืองพิมาย

เมืองพิมาย และเป็นอาสา

สมัครมัคคุเทศก์

พาเทีย่วเมือง

พิมายได้

1,080,000     1,080,000     1,080,000     

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)



แบบ ผ.01

2) การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดกิจกรรมการประกวด  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว  - จัดกิจกรรมประกวดการต า 30,000          30,000          30,000          1 คร้ัง/ปี  - นักท่องเทีย่วรู้จัก ส านักปลัดฯ

ส้มต า-ผัดหมีพ่ิมาย และการอนุรักษ์วฒันธรรม มะละกอและการผัดหมีพ่ิมาย วฒันธรรมด้านอาหาร

ด้านอาหารของไทย ของไทย ชาวพิมาย

๕ โครงการถนนคนเดิน  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว  - จัดกิจกรรมถนนคนเดิน 200,000        100,000        50,000          มีตลาดถนน  - มีแหล่งจ าหน่าย ส านักปลัดฯ

 - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน บริเวณถนนชายชล คนเดินเพิม่ขึน้ สินค้าเพิม่ขึน้

มีรายได้เพิม่ขึน้ จ านวน 1 แห่ง  - ประชาชนมีรายได้

เพิม่ขึน้

๖ โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว  - จัดกิจกรรมท่องเทีย่วชมเมือง 100,000        100,000        100,000         - มีรถราง  - นักท่องเทีย่วได้รับ ส านักปลัดฯ

ด้วยรถราง "ชมเมืองเชิงวฒันธรรม"  - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน และแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญ ส าหรับบริการ การบริการทีส่ะดวก

มีรายได้เพิม่ขึน้ ของเมืองพิมาย นักท่องเทีย่ว  - ประชาชนมีรายได้

เพิม่ขึน้

330,000       230,000       180,000        

1,410,000     1,310,000     1,260,000     

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี



แบบ ผ.01

3) การประชาสัมพันธ์สถานทีแ่ละกิจกรรมการท่องเทีย่วให้เป็นทีรู่จ้ัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์  - เพือ่จัดท าส่ือแนะน า  - จัดท าคู่เมือประชาสัมพันธ ์ 100,000        100,000        100,000        1,000 เล่ม มีคู่มือส าหรับการ ส านักปลัดฯ

การท่องเทีย่วเมืองพิมาย เทศบาลต าบลพิมาย จ านวน 1,000 เล่ม และมีส่ือ ท่องเทีย่วเมืองพิมาย

และประชาสัมพันธแ์หล่ง  - จัดท าส่ือมัลติมีเดียประชา- มัลติมีเดีย และกิจกรรมของ

ท่องเทีย่วเมืองพิมาย สัมพันธเ์ทศบาลต าบลพิมายและ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลได้รับการ

แหล่งท่องเทีย่วเมืองพิมาย ประชาสัมพันธ์

2 โครงการจัดต้ังศูนยบ์ริการข้อมูล  - เพือ่อ านวยความสะดวก  - ปรับปรุงหอนาฬิกาเป็นศูนย์ 50,000          10,000          10,000          1 แห่ง ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดฯ

ข่าวสารเทศบาลต าบลพิมาย การบริการแก่ประชาชน ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลพิมาย สะดวกในการขอรับ

บริการข้อมูลข่าวสาร

3 โครงการจัดท าป้ายแหล่งท่องเทีย่ว  - เพือ่ประชาสัมพันธแ์หล่ง  - จัดท าป้ายบอกสถานทีท่่องเทีย่ว 250,000        มีป้าย แหล่งท่องเทีย่วได้รับ ส านักปลัดฯ

ท่องเทีย่วเมืองพิมาย ตามจุดท่องเทีย่วในเขตเทศบาล ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเทีย่ว

ตามจุดต่างๆ

ในเขตเทศบาล

400,000       110,000       110,000        

400,000       110,000       110,000        

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ัง-ปรับปรุงเคร่ืองหมาย  - ป้องกันอุบัติเหตุทาง  - ติดต้ังและปรับปรุงเคร่ืองหมาย 1,500,000     1,500,000     1,500,000      ๙ สาย  -ประชาชนมีความ ส านัก

จราจรและสัญญาณไฟจราจร จราจรลดการสูญเสียชีวติ จราจร เช่น ทาสี ตีเส้นจราจร ปลอดภัยนการจราจร ปลัดเทศบาล

และทรัพยสิ์นของประชาชน ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร  -ลดการสูญเสียชีวติ

 - ไฟเหลืองกระพริบแยกถนน และทรัพยสิ์น

พิบูลรัตน์ตัดกับถนนรุ่งอรุณ

 - ไฟเหลืองกระพริบแยกถนน

สุริยาอุทัยตัดกับถนนชมสระ

(หน้าโรงเรียนกุลโน)

 - ไฟเหลืองกระพริบแยกถนน

พิบูลรัตน์ตัดกับถนนโสภณโครธา

(แยกวดัสระเพลง)

 - ไฟเหลืองกระพริบแยกถนน

สุริยาอัสดง(แยกบ้านต ารวจกุล)

และจุดเส่ียงต่างๆ ในเขตเทศบาล

ต าบลพิมาย

1,500,000     1,500,000     1,500,000     

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒ โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร  - ป้องกันอุบัติเหตุทาง  - เพือ่ติดต้ังไฟจาจร 1,400,000     1 จุด  -ประชาชนมีความ ส านัก

(เขียว/เหลือง/แดง) จราจรลดการสูญเสียชีวติ (เขียว/เหลือง/แดง) ส่ีแยกถนน ปลอดภัยนการจราจร ปลัดเทศบาล

ส่ีแยกถนนหฤทัยรมยตั์ดถนนบูชายนัต์ และทรัพยสิ์นของประชาชน หฤทัยรมยตั์ดถนนบูชายนัต์  -ลดการสูญเสียชีวติ

(ส่ีแยกร้าน ฮ.สวสัด์ิยนต์ - ร้านโชคชยัยนต์) (ส่ีแยกร้าน ฮ.สวสัด์ิยนต์ - และทรัพยสิ์น

ร้านโชคชัยยนต์)

๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก  - เพือ่ความสะดวก  - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก 1,318,000     ๑ สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตถนนพิบูลรัตน์ ในการคมนาคม คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. ความสะดวกในการ

และถนนรุ่งอรุณ (บางส่วน) พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ ๒,๔๐๐ ตร.ม. คมนาคม

๔ โครงการปรับภูมิทัศน์ถนน/ซอย  - เพือ่ปรับภูมิทัศน์ถนน  - ติดต้ังป้ายชือ่ถนน/ซอย 100,000        50,000          50,000           - 50% ของ  - ถนนได้รับการปรับ กองช่าง

ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย /ซอย ต่างๆในเขตเทศบาล ขนาด ไม่น้อยกวา่ 30 x 50 ซม. ถนนในเขต ภูมิทัศน์ให้มีความ

ให้มีความเป็นระเบียบฯ จ านวน 200 ป้าย เป็นระเบียบฯ

๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพือ่ความสะดวก  - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 73,700          ๑ สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยหยาดทิพย์ ในการคมนาคม กวา้ง ๒ ม. ยาว ๖๗ ม. ความสะดวกในการ

หนา ๐.๑๕ ม. พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ คมนาคม

๑๓๔ ตร.ม.

2,818,000     123,700       50,000          

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจร  - เพือ่ความสะดวก  - ปรับปรุงถนนดิน 160,000        ๑ สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเลียบคลองมูลหลง ในการคมนาคม กวา้ง ๓.๕๐ ม. ยาว ๘๔ ม. ความสะดวกในการ

(จากประตูผี - ถนนอนันตชัย) หนา ๐.๓๐ ม. คมนาคม

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง ๓ ม.

ยาว ๘๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ ๒๕๒ ตร.ม.

๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพือ่ความสะดวก  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 720,000        1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนเทศบาล 1 ในการคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 220 ม. ความสะดวกในการ

(จากศาลาชุมชนส่วยนอก  - หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 1,100 คมนาคม

ถนนทุง่เลนทองซอย 2) ตร.ม.

(เสนอโดยชุมชนทุง่เลนทอง)

๘ โครงการขยายถนน ค.ส.ล.  - เพือ่ความสะดวก  - ขยายถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ ม. 550,000        ๑ สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนประตูชัยขาเข้า - ขาออก ในการคมนาคม พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ ๘๐๐ ตร.ม. ความสะดวกในการ

คมนาคม

880,000       550,000       -               

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพือ่ความสะดวก  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 240,000        ๑ สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

และวางท่อระบายน้ าถนนรุ่งอรุณ ในการคมนาคม กวา้ง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๘ ม. ความสะดวกในการ

(ซอยบ้านนางสมจิตร  เผือกกลาง) หนา ๐.๑๕ ม. พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ คมนาคม

1๗๔ ม.

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพือ่ความสะดวก  - ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 19,000          ๑ สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนชายชล ซอยพงศธร ในการคมนาคม กวา้ง ๓ ม. ยาว ๑๑.๕๐ ม. ความสะดวกในการ

หนา ๐.๑๕ ม. หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย คมนาคม

กวา่ ๓๔.๕๐ ตร.ม.

๑๑ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า  - เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดี  - ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 450,000        ๑ สาย  - น้ าระบายได้ดียิง่ขึน้ กองช่าง

ซอยธนาคารออมสิน ยิง่ขึน้ กวา้ง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม.

ยาว ๖๙ ม.

๑๒ โครงการติดต้ังราวเหล็กลูกฟูกกันรถ  - เพือ่เป็นราวกันตกคลองน้ า  - ติดต้ังราวเหล็กกันรถ ตามแบบ 320,000        ๑ จุด  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

(Guard rail) กันคลองโรงเรียนกุลโน และการคมนาคมได้สะดวก มาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ ความสะดวกในการ

ยาวรวม ๑๓๐ ม. คมนาคมและลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

709,000       320,000       -               

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการขยายผิงจราจร ค.ส.ล.  - เพือ่ความสะดวก  - ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 100,000        ๑ สาย  -ประชาชนมีความ กองช่าง

ถนนซอยบ้านผู้ใหญ่สมจิตร ศิริโนน ในการคมนาคม หนา ๐.๑๕ ม. พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ ความสะดวกในการ

๒๐๐ ตร.ม. คมนาคม

๑๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก  - เพือ่ความสะดวก  - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก 190,000        1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตถนนวนปรางค์ ในการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง 5 ม. ความสะดวกในการ

(ซอยบ้านป้าสมบูรณ์) ยาว 100 ม. พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ คมนาคม

500 ตร.ม.

๑๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.  - เพือ่ความสะดวก  - ปรับปรุงยกระดับดิน 2,100,000     ๑ สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนเลียบคลองหนองโบสถ์ ในการคมนาคม กวา้ง ๗.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ความสะดวกในการ

สูงเฉล่ีย 0.60 ม. คมนาคม

 - ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.

กวา้ง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

ยาว ๗๐๐ ม. หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย

กวา่ ๓,๕๐๐ ตร.ม.

2,390,000     -               -               

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.  - เพือ่ความสะดวก  - ปรับปรุงยกระดับดิน 740,000        ๑ สย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนประชาพัฒนา(รอบสระบัว) ในการคมนาคม กวา้ง ๔ ม. ยาว ๒๔๓ ม. ความสะดวกในการ

สูงเฉล่ีย 0.๗0 ม. คมนาคม

 - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.

กวา้ง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๔๓ ม.

หนา ๐.๑๕ ม. หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย

กวา่ ๘๕๐ ตร.ม.

๑๗ โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.  - เพือ่ความสะดวก   - ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. 900,000        1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนพิบูลยรั์ตน์ฝ่ังตะวนัออก ในการคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 3.45 ม. ความสะดวกในการ

 ยาว 480 ม.หนา 0.08 ม. คมนาคม

พืน้ที ่ไม่น้อยกวา่ 1,656 ม.

900,000       740,000       -               

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพือ่ความสะดวก  - ก่อสร้างถนน คสล. 1,000,000     1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนเทศบาล 1 ในการคมนาคม หนา 0.15 ม. กวา้ง 5 ม. ความสะดวกในการ

(ช่วงบ้านนายสมชาย คู่พิมาย - ยาวรวม 600 ม. หรือพืน้ที่ คมนาคม

ถนนทุง่เลนทอง ซอย ๒) ไม่น้อยกวา่ 3,025 ตร.ม

๑๙ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า  - เพือ่เก็บกักและระบาย  - ก่อสร้างประตู 2 บาน 4,500,000      ๑ จุด  - การระบายน้ าได้ดี กองช่าง

(เปิด-ปิด) และสถานีสูบน้ า น้ าและแก้ไขปัญหา พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า 2

บริเวณถนนเทศบาล 1 น้ าท่วม  เคร่ือง ตามแบบของกรมชล-

ประทาน(คลองน้อย)

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพือ่ความสะดวก  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 450,000        ๑ สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

และวางท่อระบายน้ าถนนพิบูลรัตน์ ในการคมนาคม หนา ๐.๑๕ ม. พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ ความสะดวกในการ เอกชนบางส่วน

ซอยบ้านนายสุรศักด์ิ ๒๖๔ ตร.ม. คมนาคม

 - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  - การระบายน้ าได้ดี

ขนาด ๐.๔๐ ม. บ่อพัก ค.ส.ล.

ยาวรวม  ๘๘ ม.

1,450,000     -               4,500,000     

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

งบประมาณและทีม่า

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๑ โครงการขุดลอก คูคลอง  - เพือ่ขุดลอกคูคลองที่  - ขุดลอกแหล่งน้ า/คูคลองที่ 100,000        100,000        100,000         - 100% ของ  - ท าให้แหล่งน้ า/คูคลอง กองช่าง

ลอกผักตบชวา วชัพืช ในแหล่งน้ า ต้ืนเขิน/ก าจัดวชัพืชต่างๆ ต้ืนเขินและก าจัดวชัพืชต่างๆ วชัพืชทีข่วาง ทีต้ื่นเขนิได้รับการขดุลอก กองสาธารณสุข

ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ทีก่ีดขวางทางไหลของน้ า กีดขวางทางไหลของน้ า ทางน้ าได้รับการ และวัชพชืต่างๆ ที่กีดขวาง ส านักปลัดฯ

 ท าให้มีการระบายน้ า  ในเขตเทศบาลต าบลพิมายฯลฯ ก าจัด ทางไหลของน้ าได้รับ

ได้สะดวกรวดเร็วและ การก าจัดท าให้น้ าไหล

ป้องกันน้ าท่วมในเขต ได้สะดวกและเป็นการ

เทศบาลต าบลพิมาย ป้องกันน้ าท่วมอีก

ทางหนึง่ด้วย 

๒๒ โครงการขุดลอกคลองใหญ่  - เพือ่กักเก็บน้ าไวใ้ช้ในฤดู  - ขุดลอกคลองใหญ่ ลึกจากเดิม 1,000,000     1 สาย การระบายน้ าได้ดียิง่ขึน้ กองช่าง

แล้งและการระบายน้ าได้  1 ม. กวา้ง 10 ม. ยาว 400 ม.

สะดวก

100,000       1,100,000     100,000        

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๓ โครงการปรับปรุงยกระดับ  - เพือ่ความสะดวก  - ปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง 2,350,000     1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนชายชล ในการคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 660 ม. ความสะดวกในการ

สูงเฉล่ีย 0.60 ม. คมนาคม

 - ผิวจราจร ค.ส.ล.กวา้ง 5 ม.

ยาว 660 ม.หนา 0.15 ม.

หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 3,300

ตร.ม.

๒๔ โครงการก่อสร้างเลนจักรยาน  - เพือ่ปรับปรุงถนนบางส่วน  - ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนบางส่วน 500,000        ๑ สาย  - ประชาชนหรือผู้ทีป่ัน่ กองช่าง

เป็นเลนส าหรับจักรยาน ให้เป็นเลนส าหรับการปัน่จักรยาน จักรายนได้รับความ

 - เพือ่ความปลอดภัยในชีวติ ตามเส้นทางทีเ่ทศบาลก าหนด สะดวกและปลอดภัย

และทรัพยสิ์นของประชาชน ในการขับขี่

500,000       2,350,000     -               

11,247,000   6,683,700     6,150,000     

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน  - เพือ่สืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 30,000          30,000          30,000          1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

เทศกาลตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีเทศกาล

ตรุษจีน

๒ โครงการเทศกาลถือศีล กินเจ  - เพือ่สืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 20,000          20,000          20,000          1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

เทศกาลถือศีล กินเจ เทศกาลถือศีล กินเจ อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีเทศกาลถือศีล

กินเจ

3 โครงการจัดงานฉลองชัยชนะ  - เพือ่เป็นการร าลึกถึงความ  - จัดกิจกรรมร่วมกับอ าเภอพิมาย 100,000        100,000        100,000        1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

ท่านท้าวสุรนารี กล้าหาญในวรีกรรมของท่าน และจังหวดันครราชสีมา ร าลึกถึงความกล้าหาญ

ท้าวสุรนี ของท่านท้าวสุรนารี

150,000       150,000       150,000        

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

5) การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี  - เพือ่สืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 350,000        350,000        400,000        1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

วนัลอยกระทง อันดีงามของท้องถิน่ วนัลอยกระทง อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง

๕ โครงการจัดงานสืบสานประเพณี  - เพือ่สืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 350,000        350,000        400,000        1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

วนัสงกรานต์ อันดีงามของท้องถิน่ วนัสงกรานต์ อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีวนัสงกรานต์

6 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี  - เพือ่สืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 1,050,000     1,050,000     1,100,000      1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

แห่เทียนพรรษา อันดีงามของท้องถิน่ แห่เทียนพรรษา อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีวนัเข้าพรรษา

7 โครงการส่งเสริมการละเล่นพืน้บ้าน  - เพือ่สืบสานประเพณี  - ส่งเสริมกิจกรรมการละเล่น 45,000          45,000          45,000          ร้อยละ 90 ของ กิจกรรมการละเล่น กองการศึกษา

และศิลปวฒันธรรมของชุมชน อันดีงามของท้องถิน่ พืน้บ้าน เช่น ร าโทน กลองยาว กิจกรรมการละเล่น พื้นบ้านได้รับการสืบสาน

การละเล่นสะบ้า ฯลฯ ได้รับการส่งเสริม ให้คงอยู่

1,795,000     1,795,000     1,945,000     

5) การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี  - เพือ่สืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 200,000        200,000        200,000        1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

วนัขึน้ปีใหม่ อันดีงามของท้องถิน่ วนัขึน้ปีใหม่ อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีวนัขึน้ปีใหม่

๙ โครงการบวงสรวงปราสาทหินพิมาย  - เพือ่สืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 60,000          60,000          60,000          1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

อันดีงามของท้องถิน่ อันดีงามของท้องถิน่ เช่น การบวง อนุรักษ์และสืบสาน

สรวงขอขมาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในปราสาท ประเพณีอันดีงาม

10 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี  - เพือ่สืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 100,000        100,000        100,000        15 ชุมชน ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

บุญกลางบ้าน อันดีงามของท้องถิน่ บุญกลางบ้าน 15 ชุมชน อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีอันดีงาม

11 โครงการเข้าวดัฟังธรรม  - เพือ่สืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 50,000          50,000          50,000          ร้อยละ 90 ของ ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

อันดีงามทางพุทธศาสนา เข้าวดัฟังธรรมทางพุทธศาสนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีอันดี

เข้าใจในพทุธศาสนา งามทางพุทธศาสนา

410,000       410,000       410,000        

2,355,000     2,355,000     2,505,000     

แผนพัฒ
นาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

5) การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยัง่ยืนเพ่ือสูก่ารเป็นเมืองน่าอยู่

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  - เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน  - จัดการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีรายได้ ส านกัปลัดเทศบาล

กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลให้มี ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ผู้ร่วมกิจกรรม เพิม่ขึน้

รายได้เสริม มีความรู้อบรม

กลุ่มอาชีพน า

น าความรู้ไป

ประกอบอาชีพ

ได้

100,000 100,000 100,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

1) การส่งเสริมอาชีพและรายได้



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒ โครงการสนับสนุนศูนยร์วมผลิตภัณฑ์  - เพือ่สนับสนุนการด าเนิน  - ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ของ กิจกรรมการด าเนินงาน ส านกัปลัดเทศบาล

ภูมิปัญญาท้องถิน่เมืองพิมาย งานของศูนยร์วมผลิตภัณฑ์ การด าเนินงานของศุนยร์วม กลุ่มอาชพีมสีถานที่ ของศูนยฯ์ ได้รับการ

ภูมิปัญญาท้องถิน่เมืองพิมาย ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิน่ ในการขายสินค้า ส่งเสริมและด าเนนิงาน

เมืองพิมาย และบริการ ได้ต่อเนือ่ง

๓ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ  - เพือ่สนับสนุนการด าเนิน  - คณะกรรมการสตรีทีไ่ด้รับการ 75,000 75,000 75,000 คณะกรรมการสตรี การด าเนินงานของกลุ่ม ส านักปลัดเทศบาล

คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน งานของคณะกรรมการกลุ่ม แต่งต้ังในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ระดับชมุชนได้รับ สตรีมีคุณภาพมีส่วนร่วม

สตรีระดับชุมชน สนับสนุน 100% รับผิดชอบในการพฒันา

ท้องถิน่

๔ โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา  - เพือ่ให้นักเรียน/นักศึกษา  - จ้างนักเรียน/นักศึกษาท างาน 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 100 นักเรียน/นักศึกษา ส านกัปลัดเทศบาล

ท างานในช่วงปิดภาคเรียน ได้มีงานท า มีรายได้ ในช่วง ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ของนักเรียน มรีายได้เปน็ของตนเอง

ปิดภาคเรียน นักศึกษามีรายได้ และใช้เวลาวา่งให้เกิด

เป็นของตนเอง ประโยชน์

และใช้เวลาวา่ง

ให้เกิดประโยชน์

195,000 195,000 195,000 

295,000 295,000 295,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

1) การส่งเสริมอาชีพและรายได้



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมและดูงานคณะกรรมการ  - เพือ่ให้คณะกรรมการ  - ฝึกอบรมและน าคณะกรรมการ 500,000 500,000 500,000 ร้อย 100 ของ กรรมการชุมชน ผู้น า ส านักปลัดเทศบาล

ชุมชน ทีป่รึกษาชุมชน ผู้น าชุมชน ชุมชนมีความรู้ และแลก ชุมชน และผู้น าชุมชน 15 ชุมชน ผู้ร่วมอบรมฯ ชุมชน มีความรู้ และมี

และอาสาสมัครชุมชน เปล่ียนวสัิยทัศน์การท างาน ไปดูงาน มีความรู้ และมี ประสบการณ์เพิม่ขึน้

เพือ่ส่วนรวม ประสบการณ์

ในการท างาน

2 โครงการเลือกต้ังประธานกรรมการ  - เพือ่ให้มีคณะกรรมการ  - จัดให้มีการเลือกต้ังหรือคัดเลือก 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ชุมชน ทัง้ 15 ชุมชน ส านักปลัดเทศบาล

ชุมชน ชุมชน 15 ชุมชน ทีก่รรมการครบวาระ ทัง้ 15 ชุมชน มีคณะกรรมการชุมชน

ตาย หรือลาออก มีคณะกรรมการ

ชุมชนครบ

3 โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชี  - เพือ่ส่งเสริมการจัดท า  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดท า 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 10 ของ ประชาชนมีการจัดท า ส านักปลัดเทศบาล

ครัวเรือน (การออม) บัญชีครัวเรือน (การออม) บัญชีครัวเรือน(การออม) ครัวเรือนทั้งหมด บัญชีครัวเรือนและมีเงิน

ของประชาชน ตามปรัญชา ให้ชุมชน/ครัวเรือน  15 ชุมชน มีความรู้ในการ ออมเพิม่ขึน้

เศรษฐกิจอยา่งพอเพียง จัดท าบัญชี

ครัวเรือน

580,000 580,000 580,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2) สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัคร  - เพือ่ให้ อปพร.มีความรู้  - ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ของ สมาชิก อปพร.มีความรู้ ส านักปลัดเทศบาล

ปูองกันภัยฝุายพลเรือนและศึกษาดูงาน ความเข้าใจในการปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ของ อปพร.ที่รับ และประสิทธิภาพในการ

หน้าที่ อบรม/ทบทวน ปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อยา่ง

มีความรู้ เข้าใจ ถูกต้อง

ในการปฏิบัติ

หน้าที่

5 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทา  - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ  - ฝึกซ้อมแผนฯ ให้เจ้าหน้าที่ 50,000 50,000 50,000 ร้อย 90 ของ ลดความสูญเสียในชีวติ ส านักปลัดเทศบาล

สาธารณภัย (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ในการปฏิบัติหน้าทีข่อง ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ร่วมโครงการฯ และทรัพยสิ์นของ

และภัยอืน่ๆ ) เจ้าหน้าทีง่านปูองกัน เยาวชนและประชาชน มีความรู้ เข้าใจ ประชาชน

 - ประชาชน/เยาวชน ในเขตเทศบาล ทีส่นใจ สามารถปฏิบัติ

ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย หน้าที่และมทีักษะ

มีทักษะในการช่วยเหลือง ในการปูองกัน

ตนเอง ตนเอง

250,000 250,000 250,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2) สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการอบรมปูองกันการจมน้ า  -เพือ่เพิม่ทักษะการวา่ยน้ า  -อบมทักษะการลอยตัวเพือ่เอา 30,000 30,000 30,000  - 90% ของ  -มีเข้ารับการฝึกอบรม ส านักปลัดเทศบาล

ในเด็กอายตุ่ ากวา่ 15 ปี และลอยตัวเพือ่เอาชีวติ ชีวติรอดในเด็กอายตุ่ ากวา่ ผู้รับการอบรม มีความรู้และทักษะการ

รอดในเด็กอายตุ่ ากวา่ 15 ปี  15 ปี มีความรู้ มีทักษะ ลอยตัวสามารถช่วยเหลือ

 -เพือ่ปูองกันและลดการ ลอยตัวช่วยเหลือ ตนเองเบือ้งต้นขณะ

จมน้ าในเด็กอายตุ่ ากวา่ ตนเองเบือ้งต้นได้ จมน้ าได้

15 ปี

 -เพือ่ให้เด็กต่ ากวา่ 15 ปี 

สามารถช่วยเหลือตนเอง

เบือ้งต้นขณะจมน้ าได้

7 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญา  - เพือ่รณรงค์ เฝูาระวงั  - รณรงค์ปูองกนัร่วมกบัหน่วยงาน 100,000 100,000 100,000 10% ของอตัรา ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัดฯ

ยาเสพติด การเสพ การซ้ือ การขาย ทีเ่กีย่วข้องสุ่มตรวจหาสาร การเกิดคดีเกีย่ว มีความปลอดภัยใน

ยาเสพติดในชุมชน ยาเสพติด กับยาเสพติด ชีวติและทรัพยสิ์น

 - ตรวจเฝูาระวงัการซ้ือการขาย ลดลง

ยาเสพติดรวมถึงการเสพยา

เสพติด

130,000 130,000 130,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2) สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ  - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน  - สนับสนุนงบประมาณกองทุน 100,000 100,000 100,000  - 100% ของ ชุมชนมีกองทุนสวัสดิการ ส านักปลัดเทศบาล

กองทุนสวสัดิการสังคม กองทุนสวสัดิการชุมชน สวสัดิการชุมชนตามหลักเกณฑ์ งบประมาณที่ ทีม่ีประสิทธภิาพ

ประชาชน 1 ส่วน  อปท.1 ส่วน ต้ังไว้

รัฐบาล 1 ส่วน

9 โครงการฟืน้ฟูกิจการลูกเสือชาวบ้าน  - เพือ่ฟืน้ฟูกิจการลูกเสือ  - ฟืน้ฟูลูกเสือชาวบ้าน 100,000 100,000 100,000  - 100 % ของ ชุมชนมีความเข้มแข็ง กองการศึกษา

ชาวบ้าน ในเขตเทศบาล 15 ชุมชน 

มีลูกเสือครบ

ทุกชมุชน

๑๐ โครงการอบรมความรู้เกีย่วกับอัคคีภัย  - เพือ่ส่งเสริม ให้ความรู้  - นักเรียนในสถานศึกษาในเขต 50,000 50,000 50,000  - ๙0 % ของ  - นักเรียนในสถานศึกษา ส านักปลัดฯ

และการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา เกีย่วกับการเกิดอัคคีภัยและ เทศบาลต าบลพิมาย ผู้เข้ารับการ ในเขตเทศบาลต าบล

ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย การอพยพหนีไฟ เมือ่เกิด อบรมมีความรู้ พิมาย ได้รับความรู้

อุบัติเหตุไฟไหม้ และสามารถ

เอาตัวรอดและ

ช่วยเหลือผู้อื่นได้

250,000 250,000 250,000 

1,210,000 1,210,000 1,210,000 

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2) สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมีพ่ิมาย  - เพือ่สร้างองค์ความรู้  - จัดอบรมให้ความรู้และทักษะ 100,000 100,000 100,000  - ร้อยละ 60  - ผลิตภณัฑ์หมี่พมิาย ส านกัปลัดเทศบาล

( OTOP) เทศบาลต าบลพิมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมีพ่ิมาย ของหมีพ่ิมาย OTOP มีบรรจุภัณฑ์

 หมีพ่ิมาย (OTOP) และวธิกีารผลิตบรรจุภัณฑ์ (OTOP) ได้มาตรฐานทางการค้า

 - เพือ่พัฒนาวธิกีารผลิต การจ าหน่าย มีมาตรฐาน  - ยอดจ าหน่าย

บรรจุภัณฑ์ การจ าหน่าย ทางการการค้า ผลิตภัณฑ์เพิม่ขึน้

 - ยอดจ าหน่าย  - เศรษฐกิจในชุมชน

ผลิตภัณฑ์ เข้มแข็ง

เพิม่มากขึน้

2 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์  - เพือ่สร้างองค์ความรู้  - อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ 100,000 100,000 100,000  - ร้อยละ 100  - ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัดเทศบาล

ในระดับประชาชน การประกอบอาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาล ของผู้เข้าร่วม วาระแห่งชาติ

ด้านสหกรณ์ โครงการมคีวามรู้ ด้านสหกรณ์

ด้านการสหกรณ์  - ใช้วธิสีหกรณ์สร้าง

 เศรษฐกิจในครัวเรือน

200,000 200,000 200,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3) การพัฒนาสินค้าและบริการ



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์  - เพือ่สนับสนุนประชาชน  - สนับสนุนหนังสือพิมพ์และ 95,000 95,000 95,000 15 ชุมชน ประชาชน เด็ก และ ส านกัปลัดเทศบาล

และวารสารประจ าชุมชน เด็กและเยาวชนได้มีโอกาส วารสารต่างๆ ส าหรับ 15 ชุมชน มีทีอ่่านหนังสือ เยาวชน ได้ศึกษา

ศึกษา เรียนรู้ ตามอัธยาศัย พมิพแ์ละวารสาร เรียนรู้ และมีนิสัยรัก

ประจ าชุมชน การอ่านมากขึน้

ร้อยละ 100

2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั  - เพือ่สนับสนุนงบประมาณ  - อุดหนุนงบประมาณตามจ านวน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปีละ 100 % เด็กนกัเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษา

ส าหรับเด็กนักเรียนต้ังแต่ ตามจ านวนเด็กนักเรียนต้ังแต่ ของเด็กนักเรียน กลางวนัครบถวน

อนุบาล - ป.6 สังกดัโรงเรียน อนบุาล - ป.6 ณ วนัที ่10 มถินุายน

สพฐ.ให้ครบถ้วน 2558 จ านวน 2 โรงเรียน

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร  - เพือ่สนับสนุนงบประมาณ  - จัดหาอาหารกลางวนัส าหรับ 350,000 350,000 350,000 ปีละ 100 % เด็กศูนยฯ์ ได้รับอาหาร กองการศึกษา

สถานศึกษา ส าหรับเด็กเล็กศูนยพ์ัฒนา เด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล ของเด็กศูนยฯ์ กลางวนัครบถ้วน

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย ต าบลพิมายตามจ านวนเด็กฯ

ณ วนัที ่10 มิถุนายน 2558

10,445,000 10,445,000 10,445,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ  - เพือ่เสริมสร้างการเรียนรู้  - จัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับ 230,000 230,000 230,000 80 % ตาม เด็กเล็ก เด็กนักเรียน กองการศึกษา

พัฒนาด้านจิตใจ ร่างกาย เด็กเล็ก เด็กนักเรียนและเยาวชน เปูาหมายของเด็ก และเยาวชนมีความพร้อม

ให้มีความกล้าคิด กล้าท า ในเขตเทศบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรม ด้านจิตใจ ร่างกาย

กล้าแสดงออก เขา้ร่วมกจิกรรม กล้าแสดงออก

5 โครงการอาหารเสริม(นม)  - เพือ่สนับสนุนอาหารเสริม  - จัดหาอาหารเสริม(นม) 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ปีละ 100 % เด็กศุนย์ฯและเด็กนักเรียน กองการศึกษา

(นม) ส าหรับเด็กเล็กศูนยพ์ฒันา ตามจ านวนเด็กเล็กของศูนยฯ์ ของเด็กนักเรียน ได้รับอาหารเสริม(นม)

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย และเด็กนักเรียนต้ังแต่อนุบาล - ครบถ้วน

และเด็กนักเรียนต้ังแต่อนุบาล- ป.6 สังกัดโรงเรียน สพฐ.

ป.6 สังกัดโรงเรียน สพฐ. จ านวน 2 โรงเรียน

ให้ได้รับครบถ้วน

4,730,000 4,730,000 4,730,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียม เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 20,000 20,000 20,000  - 90 % ของ เด็กนักเรียนของศูนย์ กองการศึกษา

ความพร้อมของเด็กก่อนปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย เด็กนักเรียนของศูนยพ์ัฒนา เด็กศูนยฯ์ มี พฒันาเด็กเล็กเทศบาล

 อารมณ์ และจิตใจ สังคม เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย พัฒนาการพร้อม ต าบลพิมาย มีพัฒนาการ

และสติปัญญา ทัง้ ๔ ด้าน ที่ดีและเหมาะสมตามวัย

7 โครงการปฐมนิเทศเด็กนักเรียน  - เพือ่ให้ผู้ปกครองทราบ  - ประชุมผู้ปกครองเด็กทีจ่ะเข้า 10,000 10,000 10,000  - 90 % ของ  - ผู้ปกครองและเด็ก กองการศึกษา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ถึงกิจกรรมการเรียนการสอน รับบริการในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ของผู้ปกครองที่ ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ 

ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับบริการใน ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ก่อนเปิดภาคเรียน ศุนย์เด็กฯ ทราบ

ถงึกจิกรรมศูนยฯ์

8 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กนักเรียน  - เพือ่ให้เด็กได้มี  - น าเด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนา 70,000 70,000 70,000  - 90 % ของ  - เด็กเกิดการเรียนรู้ กองการศึกษา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย ประสบการณ์เรียนรู้ เด็กเล็ก ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของเด็กศูนยฯ์ จากประสบการณ์ตรง

ทัง้ในและนอกสถานที่ แหล่งภูมิปัญาท้องถิน่ เป็นต้น ที่เข้าร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติกิจกรรม

มีความรู้เพิม่ขึน้ ร่วมกับผู้อืน่

100,000 100,000 100,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปัจฉิมนิเทศ รับบัณฑิตน้อย  - เพือ่ให้เด็กเกิดความ  - จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ 30,000 30,000 30,000  - 100 % ของ  - เด็กกล้าแสดงออก กองการศึกษา

ภาคภูมิใจทีส่ าเร็จการศึกษา เด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน ศพด. เกิดความภาคภูมิใจ

ระดับปฐมวยั ส าเร็จการศึกษา ในตนเอง

๑๐ โครงการไหวค้รูศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  - เพือ่ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกรัก  - จัดกิจกรรมไหวค้รูเด็กนักเรียน 10,000 10,000 10,000  - 90 % ของ  - เด็กเกิดการเรียนรู้ กองการศึกษา

และเคารพครูผู้ส่ังสอนอบรม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน ศพด. จากประสบการณ์ตรง

ให้ความรู้ ได้ร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติกิจกรรม

ไหวค้รู ร่วมกับผู้อืน่

11 โครงการพัฒนามาตรฐานศูนยพ์ัฒนา  - เพือ่พัฒนาการศูนยเ์ด็ก  - จัดกิจกรรม พัฒนาหลักสูตร 20,000 20,000 20,000  - ศพด.มี  - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย ให้มีมาตรฐานการด าเนินงาน ส าหรับเด็กแลครู รวมทัง้พัฒนา มาตรฐาน มีมาตรฐานการด าเนินงาน

ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการ อาคารสถานทีข่องศูนยพ์ัฒนา การด าเนินงาน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

บริหารจัดการ บุคลากร เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย ครบทัง้ 6 ด้าน

 อาคารสถานทีว่ชิาการ

และหลักสูตร การมีส่วนร่วม

และเครือข่าย 60,000 60,000 60,000 

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

4) การพัฒนาการศึกษา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก -เพือ่ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนา -เพือ่ก่อสร้างซุ้มทางเดินเข้า 1,000,000 1,000,000  - 90 % ของ -ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เทศบาลต าบลพิมาย เด็กเล็กให้เป็นไปตาม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศุนยเ์ด็กฯ ได้รับ ได้รับการพัฒนาให้เป็น

มาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู่ -เพือ่ก่อสร้างหลังคาสนาม การปรับปรุง ไปตามมาตรฐาน

เด็กเล่นกลางแจ้ง และมีมาตร- -ประชาชนทีม่ารับ

-เพือ่ก่อสร้างห้องเก็บวสัดุของ ฐาน บริการมีความพึง

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  - 90 % ของ พอใจ

-เพือ่กัน้ห้องเรียนเด็กเพิม่ 1 ห้อง ผู้ปกครองของ

-เพือ่ท าผนังกัน้ห้องเคร่ือง เด็กศูนยฯ์ มี

เล่นเด็กภายในอาคาร ความพึงพอใจ

13 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นเด็ก  -เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองเล่น  -เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 500,000 500,000  - 90 % ของ -ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สนามกลางแจ้ง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง กลางแจ้ง ศุนยเ์ด็กฯ ได้รับ ได้รับการพัฒนาให้เป็น

เทศบาลต าบลพิมาย การปรับปรุง ไปตามมาตรฐาน

และผ่านมาตร-

ฐาน

1,500,000 1,500,000 - 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการเยีย่มบ้านเด็กนักเรียน  - เพือ่หาข้อมูลสภาพความ  - ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 5,000 5,000 5,000  - 100 % ของ  - ได้รู้ถึงสภาพความ กองการศึกษา

เป็นอยูข่องครอบครัวเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ ผู้ปกครองของเด็ก เปน็อยูข่องเด็กเล็กทีเ่ขา้

เพือ่น ามาแกไ้ขปรับพฤติกรรม นักเรียน ศพด. มารับบริการในศูนย์

ให้ดีขึน้ ได้เข้าเยีย่ม พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

๑๕ โครงการประกันคุณภาพภายใน  - เพือ่พัฒนาระบบประกัน  - เด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนา 10,000 10,000 10,000  - ผ่านเกณฑ์  - มรีายงานการประเมนิ กองการศึกษา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย คุณภาพภายในศูนยพ์ัฒนา  - ครูศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ การประเมิน ตนเองของ ศพด.ประจ า

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย ปีการศึกษา

 - เพือ่พร้อมรับการประเมิน  - ประชาชนทีม่ารับ

คุณภาพภายนอกจาก สมศ. บริการมีความพึงพอใจ

16 โครงการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน  - เพือ่จัดต้ังสภาเด็กและ  - จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนและ 50,000 50,000 50,000  - มีสภาเด็กและ  - มีศูนยก์ลางประสาน งานพัฒนาชุมชน

เทศบาลต าบลพิมาย เยาวชนเทศบาลต าบลพิมาย จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ เยาวชนในเขต งานส าหรับเด็กและ ส านักปลัดฯ

 - เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก ของเด็กและเยาวชน เทศบาลต าบล เยาวชนในพืน้ที่

และเยาวชน พิมาย  - เด็กและเยาวชนได้

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

65,000 65,000 65,000 

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17  - โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษา  - เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและ  - จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาโคราช 20,000 20,000 20,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชนได้ กองการศึกษา

โคราช เยาวชนตลอดทัง้ประชาชนได้ ผู้ร่วมกิจกรรม เห็นความส าคัญของ

เห็นความส าคัญและคุณค่า มีความรู้เพิม่ขึน้ ภาษาโคราชและภาษา

ของภาษโคราช ในภาษาโคราช ถิน่

๑๘ โครงการจัดต้ังศูนยก์ารเรียนรู้  - เพือ่จัดต้ังศูนยเ์รียนรู้  - จัดต้ังศูนยก์ารเรียนรู้ประจ า 100,000  - 1 แห่ง  - ประชาชนมีแหล่ง กองการศึกษา

เทศบาลต าบลพิมาย รวบรวมศิลปวฒันธรรม เทศบาลต าบลพิมาย 1 แห่ง ศึกษาเรียนรู้เร่ือง

วถิีการด าเนินชีวติและ วฒันธรรม ประเพณี

วถิีชีวติและภูมิปัญญา

ชาวบ้านและสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้

19 โครงการพัฒนาทักษะด้านวชิาการให้กับ  - เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและ  - ส่งเสริมกิจกรรม/ทักษะ 100,000 100,000 100,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

เด็กและเยาวชน เยาวชนได้ใช้เวลาวา่งให้เป็น ทางวชิาการเด็กและเยาวชน ผู้ร่วมกิจกรรม ในเขตเทศบาลต าบลพมิาย

ประโยชน์ ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย มีความรู้เพิม่ขึน้ มีความรู้เพิม่ขึน้

220,000 120,000 120,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการพัฒนาทักษะด้านศิลปะ  - เพือ่ให้เด็กได้ใช้เวลาวา่ง  - จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 100,000 100,000 100,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

และดนตรีให้กับเด็กและเยาวชน ให้เป็นประโยชน์ ทักษะทางศิลปะและดนตรีให้เด็ก ผู้ร่วมกิจกรรม ในเขตเทศบาลต าบลพมิาย

 - เพือ่เพิม่ทักษะทางด้าน และเยาวชนในเขตเทศบาล มีความรู้และ มีความรู้และทักษะทาง

ศิลปะและดนตรี ทกัษะด้านดนตรี ด้านดนตรี

21 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  -เพือ่ให้เด็กและเยาวชน  - จัดกิจกรรรมส่งเสริมคุณธรรม 120,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ส าหรับเด็กและเยาวชน มีคุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ผู้ร่วมกิจกรรม ได้รับการปลูกฝัง

ในเขตเทศบาล มีความพึงพอใจ คุณธรรม จริยธรรม

ในการด ารงชีวติของ

ตนเองและผู้อืน่

22 โครงการอบรมพัฒนาทักษะดนตรี  - เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา  - จัดอบรมพัฒนาทักษะดนตรี 60,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

และการแสดงอิสาน ทักษะด้านดนตรี ให้เด็กและเยาวชน ผู้ร่วมกิจกรรม ในเขตเทศบาล

และการแสดงอิสาน ในเขตเทศบาล มีความรู้และ ได้รับการส่งเสริมและ

ทกัษะด้านดนตรี พัฒนาทักษะด้านดนตรี

และการแสดงอิสาน

280,000 100,000 100,000 

4) การพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการส่งเสริมและสร้างนิสัย  - เพือ่ให้เด็กและเยาวชน  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 100,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

รักการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านหนังสือหา ให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ผู้ร่วมกิจกรรม ได้รับการปลูกฝัง

ความรู้แก่ตนเอง มีความรู้เพิม่ขึน้ และสร้างนิสัยรักการ

อ่านหนังสือและหา

ความรู้แก่ตนเอง

24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ  - เพือ่ให้เด็กและเยาวชน  - จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ 60,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

การท างาน/อาชีพแก่เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะการท างาน การท างาน/อาชีพ ให้เด็ก ผู้ร่วมกิจกรรม ได้รับการส่งเสริม

/อาชีพส าหรับตนเอง และเยาวชนในเขตเทศบาล มีความรู้และมี และพัฒนาทักษะ

ทักษะการท างาน การท างาน/อาชีพ

อาชีพส าหรับ ส าหรับตนเอง

ตนเอง

160,000 - - 

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๕ โครงการจ้างเหมาบุคคลเพือ่ท าความ  - เพือ่ให้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  - เพือ่จ้างเหมาบุคลากรส าหรับ 216,000 216,000 216,000  - ศูนยพ์ัฒนา  - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สะอาดศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก มีความสะอาด เรียบร้อย ท าความสะอาดศูนยพ์ัฒนา เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบลพิมาย 

และถูกสุขอนามัยด้านอาคาร เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย ต าบลพิมาย มีความสะอาด เรียบ

สถานทีต่ามมาตรฐานการ จ านวน ๒ ราย มีบุคลากร ร้อย และมีมาตรฐาน

ด าเนินงานศูนยพ์ัฒนา ท าความสะอาด ด้านอาคารสถานที่

เด็กเล็ก จ านวน 2 ราย ตามมาตรฐานการ

ด าเนินงานของ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

216,000 216,000 216,000 

17,776,000 17,336,000 15,836,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมเหล่ากาชาด  - เพือ่อุดหนุนการด าเนิน  - อดุหนนุใหส้ านกังานเหล่ากาชาด 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับการ ส านักปลัดฯ

จังหวดันครราชสีมา งานของเหล่ากาชาด จังหวดันครราชสีมา ของงบประมาณ การช่วยเหลือและ

จังหวดันครราชสีมา ทีต้ั่งไว้ บรรเทาทุกข์

๒ โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือ  - เพือ่บรรเทาทุกข์อันเกิด  - จดัซ้ือผ้าหม่กนัหนาวเพือ่มอบให้ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รับ ส านักปลัดฯ

ผู้ประสบภัยหนาว จากภัยหนาวตามอ านาจ แก่ผู้ประสบภัยในพืน้ทีต่ามอ านาจ ผู้ประสบภัย ความช่วยเหลือ

หน้าที่ หน้าที่ ทีเ่ดือดร้อน อยา่งทัว่ถึง

3 โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือ  - เพือ่บรรเทาทุกข์อันเกิด  - จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ถุงยงัชีพ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รับ ส านักปลัดฯ

ผู้ประสบภัย (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย) จากการประสบภัยต่างๆ เพือ่มอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพืน้ที่ ผู้ประสบภัย ความช่วยเหลือ

ตามอ านาจหน้าที่ ตามอ านาจหน้าที่ ทีเ่ดือดร้อน อยา่งทัว่ถึง

420,000 420,000 420,000 

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5) การสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดท าทะเบียนประวติัผู้มีสิทธิ์  - เพือ่จัดท าฐานข้อมูลของ  - จัดท าทะเบียนประวติัและถ่าย 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 เทศบาลต าบลพิมาย ส านักปลัดฯ

รับเงินเบีย้ยงัชีพเทศบาลต าบลพิมาย ผู้รับเงินเบีย้ยงัชีพของ ภาพของผู้มีสิทธรัิบเงินเบีย้ยงัชีพ ของผู้รับเงินเบีย้ มีฐานข้อมูลผู้รับเงินเบีย้

เทศบาลต าบลพิมาย ทุกประเภท ยงัชพีทกุประเภท ยงัชีพส าหรับการด าเนิน

ทุกประเภท ส าหรับเป็น งานของเทศบาล

ข้อมูลในการด าเนินงาน

เกีย่วกับผู้ด้อยโอกาสใน

พืน้ที่

5 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ  - เพือ่สงเคราะห์และ  - ผู้สูงอายแุละผู้พิการในเขต 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 100 ผู้สูงอายแุละผู้พิการ ส านักปลัดฯ

ผู้พิการ และช่วยเหลือเบีย้ยงัชีพ เทศบาลต าบลพิมาย ของผู้สูงอายุและ ได้รับการสงเคราะห์

ผู้สูงอายแุละผู้พิการ ผู้พิการได้รับ เบีย้ยงัชีพ

การสงเคราะห์

6 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ปุวย  - เพือ่สงเคราะหืและช่วย  - ผู้ปุวยโรคเอดส์ทีแ่จ้งสิทธแิละ 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100 ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการ ส านักปลัดฯ

โรคเอดส์ เหลือเบีย้ยงัชีพแก่ผู้ปุวย แสดงตนในเขตเทศบาล ของผู้ปุวยเอดส์ สงเคราะห์/ช่วยเหลือ

โรคเอดส์ ทีแ่จ้งสิทธิ ในการยงัชีพ

10,110,000 10,110,000 10,110,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5) การสวัสดิการสังคม



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้  - เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายส่ิงของ  - จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคทีจ่ าเป็น 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ส านักปลัดฯ

และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เคร่ืองอุปโภคทีจ่ าเป็นตาม และค่าใช้จ่ายอืน่เพือ่มอบให้แก่ ของผู้ยากไร้ ได้รับการสงเคราะห์

สภาพปัญหาและค่าใช้จ่ายอืน่ ผู้มียากไร้และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส สามารถยงัชีพได้ตาม

ทีจ่ าเป็นส าหรับครอบครัวผู้ ได้รับการช่วย ปกติไม่เดือดร้อน

ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เหลือ

ในชุมชนเขตเทศบาล

30,000 30,000 30,000 

10,560,000 10,560,000 10,560,000 

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5) การสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา  - เพือ่ให้ผู้สูงอายมุีสุขภาพ  - ผู้สูงอายมุีสุขภาพกายและจิตใจ 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 30 ของ  - ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ กายและสุขภาพจิตทีส่มบูรณ์ ทีส่มบูรณ์แข็งแรง ผู้สูงอายเุข้าร่วม ต าบลพิมาย มีสุขาภาพ

 - เพือ่เป็นการรรวมกลุ่ม  - ผู้สูอายไุด้ท ากิจกรรมร่วมกัน กิจกรรม เช่น กายและสุขภาพจิตทีดี่

ของผู้สูงอายทุ ากิจกรรม เกิดความรักความสามัคคีและได้ การอบรมความรู้  - ผู้สูงอายสุามารถท า

ร่วมกัน เพือ่สร้างความรัก แลกเปล่ียนความคิดกัน ศึกษาดูงาน กจิกรรมร่วมกนัเปน็กลุ่ม

สามัคคีต่อกัน  - ผู้สูงอายไุด้ศึกษาดูงานนอก การตรวจสุขภาพ และมีความรักความ

 - เพือ่สร้างเสริมคุณภาพ สถานที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ อยา่งน้อย สามัคคีต่อกัน

ชีวติผู้สูงอายใุห้มีความสุข ๑ คร้ัง/ปี  - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต

ในบัน้ปลายชีวติ ทีดี่ขึน้และมีความสุขใน

 - เพือ่ให้ผู้สูงอายไุด้เรียนรู้ บัน้ปลายชีวติ

ประสบการณ์ในการศึกษา  - ผู้สูงอายไุด้ใช้เวลาวา่ง

ดูงานการบริหารจัดการ เป็นประโยชน์และคลาย

ชมรมผู้สูงอายทุีต่่างๆ มา ความเครียด

ปรับใช้ในการบริหารชมรม  - ผู้สูงอายนุ าความรู้ไป

ให้มีประสิทธภิาพมากขึน้ บริหารจัดการชมรมได้

400,000 400,000 400,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพเคร่ือข่าย  - เพือ่ยกระดับศักยภาพ ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 400,000 400,000 400,000  - จัดอบรม  - อสม.สามารถน า กองสาธารณสุข

สุขภาพภาคประชาชน ด้านการดูแลสุขภาพแก่เคร่ือ ๑) จัดอบรมและดูงาน ๑ คร้ัง ดูงาน ความรู้และประสบ-

เคร่ือข่ายภาคประชาชน ด้านสุขภาพ ของ อสม.ประมาณ ๑ คร้ัง การณ์ไปใช้พัฒนางาน

 - เพือ่ส่งเสริมความเข้มแข็ง ๑๖๔ คน  - ให้ความรู้ สร้างเสริมสุขภาพภาค

ของกลุ่มะเคร่ือข่ายด้าน ๒) กจิกรรมพฒันาศักยภาพ อสม./ นิเทศงาน ประชาชนของเทศบาล

สุขภาพอยา่งต่อเนือ่ง แกนน าสุขภาพ จ านวน ๕ คร้ัง ต าบลพิมาย

 - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน  - ให้ความรู้ต่อเนือ่ง ๕ คร้ัง/ปี ต่อปี  - เครือข่ายด้านสุขภาพ

มีส่วนร่วมในการดูแล มีความเข้มแข็ง

สุขภาพของตนเอง ครอบครัว  - ประชาชนมีส่วนร่วม

และชุมชน ในการดูแลสุขภาพของ

 - เพือ่พัฒนาความสามารถ ตนเอง ครอบครัว

อยา่งเต็มศักยภาพ และชุมชน

400,000 400,000 400,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการอุดหนุนงบประมาณเพือ่การ  - เพือ่อุดหนุนงบประมาณ  - สนับสนุนงบประมาณแก่ 112,500 112,500 112,500   - ร้อยละ ๑๐๐  - งานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ส าหรับการจัดกิจกรรมของ อสม. 15 ชุมชนๆ ละ  ของชุมชน มีการ มูลฐานชุมชนได้รับ

อสม.ในการพัฒนางาน ๑๕,๐00 บาท จัดท าแผน การพัฒนาและประชาชน

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน สุขภาพและได้ ได้รับการดูและสุขภาพ

มีอุปกรณ์ครบครัน ในงาน รับการสนบัสนนุ อยา่งทัว่ถึง

ส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกัน งบประมาณ

และควบคุมโรคติดต่อและ  - ร้อยละ ๑๐๐ 

ไม่ติดต่อและกิจกรรม อสม. ของชุมชนทีไ่ด้

ด้านอืน่ๆ รับการสนบัสนนุ

งบประมาณ

ด าเนินการตาม

แผนและรายงาน

ผลการด าเนินงาน

112,500 112,500 112,500 

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดกิจกรรมวนัผู้สูงอายแุห่งชาติ  - เพือ่สร้างก าลังใจและ  - จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 40,000 40,000 40,000  - ร้อยละ 20 ของ ผู้สูงอายไุด้พบปะพูดคุย กองสาธารณสุข

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ของสถาบันครอบครัว เช่น รดน้ า ผู้สูงอาย ุใน 15 และท ากิจกรรมร่วมกัน

ให้กับผู้สูงอายุ ขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ ชุมชน ได้ร่วม ผู้สูงอายมุีก าลังใจ

 - เพือ่ให้ผู้สูงอายไุด้มีการ ตรวจสุขภาพ ฯลฯ กิจกรรม

พบปะพูดคุยกัน ท ากิจกรรม  - ร้อยละ 70 ของ

ร่วมกันในวนัผู้สูงอายุ ผู้สูงอายทุีร่่วม

แห่งชาติ กิจกรรมมีความ

พอใจในกิจกรรม

ในระดับดี

40,000 40,000 40,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการจัดต้ังศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติ  - เพือ่ส่งเสริมการจัด  - ก่อสร้างและจัดต้ังศูนยพ์ัฒนา 1,000,000 1 แห่ง ผู้สูงอายมุีสถานทีใ่นการ กองสาธารณสุข

และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ คุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ จัดกิจกรรมและบริการ

 - เพือ่ให้ผู้สูงอายไุด้มี ผู้สูงอาย ุจ านวน ๑ แห่ง

สถานทีใ่นการจัดกิจกรรม

และบริการ

 - เพือ่ส่งเสริมด้านอาชีพ

และการถ่ายทอดภูมิปัญญา

ของผู้สูงอายใุนชุมชน

 - เพือ่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพ

กาย จิตใจและสังคม

 - เป็นศูนยส่์งเสริมและสนับ

สนุนอาสาสมัครดูแล

จัดระเบียบข้อมูลข่าวสาร

ผู้สูงอายใุนพืน้ที่

1,000,000 - - 

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  - เพือ่สร้างอาสาสมัคร   - อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ  - นักเรียนได้รับความรู้ กองสาธารณสุข

สาธารณสุขประจ าโรงเรียน ในการดูแลสุขภาพอนามัยของ         กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพิมาย อสร.มีความรู้ใน ในการดูแลส่งเสริม

ให้มีความรู้ สามารถช่วย ตนเองและเพือ่นนักเรียน การดูแลสุขภาพ สุขภาพตนเองและเพือ่น

ปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพ  - แต่งต้ังแกนน า อสร.ประจ า ตนเองและเพื่อน นักเรียน

ของตนเองและเพือ่นนักเรียน โรงเรียน 3 แห่ง  และมีการจัดท า นักเรียน  - โรงเรียนผ่านเกณฑ์

ได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม โครงการและด าเนินงานเกีย่วกับ  - ร้อยละ 95 มาตรฐานโรงเรียน

 - เพือ่กระตุ้นส่งเสริมและ ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน/ชุมชน โรงเรียนผ่านเกณฑ์ ส่งเสริมสุขภาพ

สนับสนุนให้โรงเรียนมีการ มาตรฐานโรงเรียน ทุกโรงเรียน

พัฒนาตามมาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 - เพือ่ประสานความร่วมมือ

ระหวา่งหน่วยงานของ

ภาครัฐและชุมชน

200,000 200,000 200,000 

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ  - เพือ่ส่งเสริมให้ผู้พิการเกิด  - ส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้พิการ 50,000 50,000 50,000  - จดัต้ังเครือขา่ย  - ผู้พิการมีความรู้ความ กองสาธารณสุข

ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ อาสาสมัคร และผู้ทีเ่กีย่วข้องได้ ผู้พิการ ๑ เครือ- เข้าใจในสิทธปิระโยชน์

ประโยชน์ทีต่นพึงได้รับและ รับการพัฒนาศักยภาพทักษะ ข่าย ทีต่นพึงได้รับ สามารถ

สนับสนุนให้ผู้พิการได้เกิด การฟืน้ฟูสมรรถภาพของผู้พิการ  - มีแผนความ เข้าถึงบริการด้านการ

การพัฒนาศักยภาพของตน ให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง ร่วมมือระหวา่ง ฟืน้ฟูสมรรถภาพและมี

เพือ่ลดภาระต่อการดูแลช่วย ได้และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้ เครือข่ายของผู้ ทางเลือกในการรับบริการ

เหลือของครอบครัวและ พิการในพืน้ที่ เพิม่มากขึน้ และผุ้พิการ

สังคม  - เกิดความ ได้เกิดการพัฒนาศักยภาพ

 - เพือ่ส่งเสริม/สนับสนุนให้ พึงพอใจของผู้ ของตนเองเพือ่ลดภาระ

คนพิการ อาสาสมัคร และผู้ พิการต่อครอบ การดูแลช่วยเหลือของ

ทีเ่กีย่วข้องกับคนพิการมีการ ครัวและชุมชน ครอบครัวและสังคม

รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพือ่  - เกิดเครือข่ายผู้พิการ

ให้เกิดความเข้มแข็งในการ  - เกิดการประสานงาน

ช่วยเหลือดูแลสุขภาพและมี กนัระหวา่งหน่วยบริการ

การบริหารจัดการเพือ่เข้าถึง และกลุ่มผู้พิการ

บริการได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 50,000 50,000 50,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล  - เพือ่ปรับปรุงตลาดสด  - ปรับปรุงตลาดสด (แม่ทองดี) 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 แห่ง ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุข

ต าบลพิมาย (แม่ทองดี) ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  - เปล่ียนหลังคากระเบือ้งเป็น ต าบลพิมาย ผ่านเกณฑ์

ด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม หลังคาเหล็กรด(Matal sheet) มาตรฐานด้านสุขาภบิาล

ส่ิงแวดล้อม

๙ โครงการสาธารณสุขเคล่ือนที่  - เพือ่ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม  - จัดกิจกรรมออกตรวจเยีย่ม 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 70 ของ ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธารณสุข

และตรวจสุขภาพให้กับ ตรวจสุขภาพให้กับประชาชน ความพึงพอใจ และได้รับการตรวจ

ประชาชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ของประชาชนที่ สุขภาพและการสาธารณ-

ได้รับการตรวจ สุขด้านอืน่ๆ 

สุขภาพ

๑๐ โครงการอบรมนักเรียนเพือ่เสริมสร้าง  - เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้และ  - จัดอบรมให้ความรู้และทักษะ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ  - นักเรียนมีความรู้และ กองสาธารณสุข

ความรู้และทักษะในการปูองกันเอดส์และ สามารถหปฏิบัติตัวเกีย่วกับ ในการปูองกันเอดส์และการ ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถปฏบิัติตัวในการ

การปูองกันการต้ังครรภ์ การปูองกันโรคเอดส์และการ ปูองกันการต้ังครรภ์ของเด็ก มีความรู้เร่ืองโรค ปูองกันโรคเอดส์และการ

ปูองกันการต้ังครรภ์ได้อยา่ง นักเรียนชัน้ ม.๑ เอดส์และเพศ ต้ังครรภ์ได้อยา่งถูกต้อง

ถูกต้อง สัมพันธ์

1,570,000 1,570,000 1,570,000 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการพิมายเมืองสะอาด  - เพือ่ท าความสะอาดถนน  - จัดกิจกรรมท าความสะอาด 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ของ ถนน/สถานทีส่าธารณะ กองสาธารณสุข

(Big Cleaning day) สถานทีส่าธารณะในเขต ถนน/สถานทีส่าธารณะในเขต ของ 15 ชุมชน ในเขตเทศบาลสะอาด

เทศบาลต าบลพิมาย เทศบาลต าบลพิมาย 15 ชุมชน ชุมชนน่าอยูเ่พิม่ขึน้

๑๒ โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด  - เพือ่ก่อสร้างลานกีฬา  - ก่อสร้างลานกีฬาลานกีฬา/สนาม 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีสนามกีฬา กองช่าง

ชุมชนส่วยนอก เอนกประสงค์ส าหรับออก เปตอง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับออกก าลังกาย

ก าลังกายของสมาชิกชุมชน

๑๓ โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด  - เพือ่ก่อสร้างลานกีฬา  - ก่อสร้างลานกีฬาลานกีฬา/สนาม 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีสนามกีฬา กองช่าง

ชุมชนวงับูรพา เอนกประสงค์ส าหรับออก เซปักตะกร้อพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับออกก าลังกาย

ก าลังกายของสมาชิกชุมชน

๑๔ โครงการปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ  - เพือ่บริการประชาชน  - ปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนและนักท่อง กองช่าง

และนักท่องเทีย่ว ให้ได้มาตรฐานบริเวณลานเมรุ เทีย่วได้รับความสะดวก กองสาธารณสุข

พรหมทัต ในการใช้ห้องสุขา

800,000 800,000 800,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ โครงการลอกท่อล้างรางระบายน้ า  - เพือ่ท าความสะอาดส่ิง  - ลอกท่อและล้างรางระบายน้ า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 50 ของ  - ท่อระบายน้ าและราง กองช่าง

ปฏิกูลตามท่อระบายน้ า ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ท่อระบายน้ า ระบายน้ าสะอาด ไม่มี กองสาธารณสุข

 - เพือ่ให้การระบายน้ าได้ /รางระบายน้ า ส่ิงปฏิกูลตกค้าง

ดียิง่ขึน้ ได้รับการลอกท่อ  - น้ าระบายได้ดียิง่ขึน้

/ล้างรางระบายน้ า

๑๖ โครงการปรับปรุงสถานทีก่ าจัดขยะ  - เพือ่มีระบบก าจัดขยะทีม่ี  - ปรับปรุงระบบไฟฟูา 1,200,000     - พื้นที่บอ่ก าจดั  - บ่อขยะได้รับการ กองสาธารณสุข

เทศบาลต าบลพิมาย ประสิทธภิาพ (หม้อแปลง ๓ เฟส ๕๐๐ KVA) ขยะเทศบาล ปรับพืน้ทีใ่ห้เหมาะสม

 - เพือ่ลดปัญหาผลกระทบ  - แท่นชัง่น้ าหนักรถบรรทุก 360,000 ต าบลพิมาย  เป็นสัดส่วน เพือ่รองรับ

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ  - ปรับปรุงร้ัว ประตูเข้า-ออก 700,000 ได้รับการถมดิน ก่อสร้างโรงบ าบัดมูลฝอย

 - ระบบส ารองน้ าใช้ ๑๐ ลบ.ม. 30,000 จ านวน 1 แห่ง

 - ก่อสร้างลานเทและถนน คสล. 750,000 

บ่อน้ าทิง้และบ่อทิง้เศษขยะ

 - ระบบระบายน้ า 300,000 

 - ห้องน้ า 300,000 

 - ปูายโครงการ 200,000 

4,840,000 1,000,000 1,000,000 

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ าเสีย  - เพือ่พัฒนาระบบบ าบัด  - ด าเนินการปรัปปรุงระบบ 100,000  - บ่อบ าบัด  - เทศบาลต าบลพิมาย กองสาธารณสุข

(ข้างสระเพลง) น้ าเสียของเทศบาลต าบลพิมาย บ่อบ าบัดน้ าเสีย(ข้างสระเพลง) น้ าเสียเทศบาล มีบ่อบ าบัดน้ าเสียทีม่ี

ให้มีการบ าบัดน้ าเสีย โดยถมดินท าคันกัน้น้ าพร้อม ต าบลพิมาย ประสิทธภิาพและ

อยา่งมีประสิทธภิาพ ติดต้ังตะแกรงดักขยะ ได้รับการ สวยงาม

 - เพือ่พัฒนาส่ิงแวดล้อม ปลูกพืชบ าบัดน้ าเสีย ปรับปรุง 

และคุณภาพชีวติของ  ปรับภมูิทัศน์รอบบริเวณฯ เป็นต้น จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนในพืน้ทีใ่ห้ดีขึน้

๑๘ โครงการรณรงค์ฉีดวคัซีนปูองกันโรคพิษ  - ลดโรคติดต่อจากสัตวสู่์คน  - จดักจิกรรมรณรงค์และฉดีวคัฉนี 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความปลอดภยั กองสาธารณสุข

สุนัขบ้า สุนัขและแมวในเขตเทศบาล สุนัขและแมวได้ จากโรคพิษสุนัขบ้า

รับการฉีดวคัซีน

150,000 50,000 50,000 

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการรณรงค์ต้านโรคเอดส์  - เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด  - ประชาชนทัว่ไป นักเรียน 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 ของ  - ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

(บูรณาการ่วมกับ คบสอ.พิมาย กิจกรรมเพือ่รณรงค์ให้ นักศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการ         กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพิมาย ประชาชนทีร่่วม เกีย่วกับโรคเอดส์

และ รพ.พิมาย "พิมายมินิมาราธอน ประชาชนมีความรู้เกีย่วกับ และกิจกรรมวิง่รณรงค์ต้านโรค โครงการมีความรู้  - ประชาชนเห็นความ

ต้านโรคเอดส์" เร่ืองโรคเอดส์โดยใช้กลวธิี เอดส์ ไม่น้อยกวา่ ๘๐๐ คน และเห็นความ ส าคัญและต่ืนตัวในการ

การสร้างกระแสด้วยการ  - ด าเนินกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ ส าคัญและต่ืนตัว ออกก าลังกายมากขึน้

ออกก าลังกาย ใช้เวลาวา่งให้ รณรงค์ต้านโรคเอดส์(1 ธนัวาคม) ในการออกก าลัง ใช้เวลาวา่งให้เกิด

เกิดประโยชน์ จ านวน ๑ คร้ัง กาย ใช้เวลาวา่ง ประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์

๒๐ โครงการคัดกรองโรคซึมเศร้า  - เพือ่ตรวจคัดกรองโรค  - ประชาชนในเขตเทศบาล 13,000 13,000 13,000 ร้อยละ ๕๐ ของ  - ประชาชนทีม่ีข้อบ่งชี้ กองสาธารณสุข

ซึมเศร้า ลดการฆ่าตัวตาย ต าบลพิมาย กลุ่มอาย ุ๑๕ ปี         กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพิมาย ประชาชนทีม่ีขอ้ โรคซึมเศร้าได้รับการส่ง

ในประชาชนกลุ่มอาย ุ๑๕ ปี ขึน้ไป บ่งชีโ้รคซึมเศร้า พบแพทยเ์พือ่วนิิจฉัย

ขึน้ไป ได้รับการรักษา และรับการรักษา

ทีเ่หมาะสม

38,000 38,000 38,000 

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๑ โครงการหลอดเลือดดีชีวสีดใส  - เพือ่ตรวจคัดกรองโรค  - ประชาชนอาย ุ15 ปีขึ้นไปได้รับ 70,000 70,000 70,000  - 65 % ของ  - ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุข

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง เบาหวานและโรคความดัน การคัดกรองภาวะโภชนาการเกิน         กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพิมาย ประชาชนอายุ ตรวจคัดกรองและได้รับ (งานศูนยฯ์ ร่วม

โลหิตสูงในประชาชนกลุ่ม โดยการวดัรอบเอวหรือประเมิน 15 ปีขึน้ไปได้รับ ค าแนะน าและปรับ กับ รพ.พิมาย)

อาย ุ35 ปี อยา่งน้อย BMI การคัดกรอง เปล่ียนพฤติกรรม

ร้อยละ 90 กลุ่มอาย ุ15 -  - ประชาชนอาย ุ15 - 34 ปี ภาวะโภชนาการ สุขภาพ

34 ปี อยา่งน้อยร้อยละ 30 ได้รับการคัดกรองความเส่ียง  - 30 % ของ  - กลุ่มเส่ียงมีพฤติกรรม

และประชาชนกลุ่มทีม่ีข้อบ่งชี้ DM/HT/CVD ภาวะอ้วน ประชาชนอายุ สุขภาพเหมาะสม

ต่อโรคเบาหวาน ความดัน  - ประชาชนอาย ุ35 ปีขึน้ไป 15 - 34 ปี ได้รับ

โลหิตสูงได้รับการส่งต่อเพือ่ ได้รับการคัดกรองความเส่ียง ได้รับการคัดกรอง

วนิิจฉัย ร้อยละ 100 (กลุ่มที่ DM/HT/CVD ภาวะอ้วน ภาวะอ้วน

มีระดับน้ าตาลในเลือดมากกว่า  - ประชากรกลุ่มเส่ียงได้รับการ  - 90% ของ

126 มิลลิกรรม % อบรม ประชาชนอายุ

 - เพือ่อบรมปรับเปล่ียน 35 ปีขึน้ไป

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้รับการคัดกรอง

ของกลุ่มเส่ียง ภาวะอ้วน

70,000 70,000 70,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๒ โครงการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ  - เพือ่ลดจ านวนลูกน้ ายงุลาย  - เฝูาระวงัการปุวยด้วยโรคไข้ 140,000 140,000 140,000 ร้อยละของชมุชน ลดอัตราการปุวย งานศูนยบ์ริการ

น าโดยแมลงในเขตเทศบาล  - เพือ่ลดอัตราการปุวยด้วย เลือดออกไม่ให้เกินเกณฑ์ทีก่ าหนด         กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพิมาย ทีม่ีค่า HI ไม่เกนิ อัตราการตายของโรค สาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก ๑๕ ชุมชน ในเขตเทศบาล 10 มากกวา่หรือ ไข้เลือกออก กองสาธารณสุข

 - เพือ่ควบคุมการแพร่ระบาด เท่ากับ 80%

ของโรคติดต่อน าโดยแมลง ร้อยละของวดั

ในชมุชน เชน่ โรคไขเ้ลือดออก โรงเรียน สถานที่

โรคไข้สมองอักเสบ ราชการ มีค่า CI

 - เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ เท่ากับ 0 มากกวา่

ใหก้บัเครือขา่ยปอูงกนัควบคุม หรือเท่ากับ 80%

โรค

 - เพือ่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง

140,000 140,000 140,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๓ โครงการค้นหา/คัดกรองโรคมะเร็งปาก  - เพือ่ให้สตรีกลุ่มเปูาหมาย  - กลุ่มสตรีอาย ุ30-๗0 ปี 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ 20 ของ  - สตรีกล่มเปูาหมาย กองสาธารณสุข

มดลูก(ร่วมกับ รพ.พิมาย) ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก         กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพิมาย สตรีอาย ุ30-70 ปี ได้รับการตรวจขคัดกรอง

 - เพือ่ค้นหาผู้ปุวยมะเร็ง ได้รับการตรวจมะเร็ง มะเร็งปากมดลูก

ปากมดลูกรายใหม่ ปากมดลูกโดยวิธี  - สตรีทีต่รวจพบมะเร็ง

 - เพือ่ใหผู้้ปวุยมะเร็งปากมดลูก PAP SMEAR ปากมดลูกได้รับการส่งต่อ

รายใหม่ ได้รับการส่งต่อเพือ่การ เพือ่รักษา

ดูแลรักษาทีถู่ฏต้องเหมาะสม

๒๔ โครงการค้นหา/คัดกรองโรคมะเร็งเต้มนม  - เพือ่ให้สตรีกลุ่มเปูาหมาย  - สตรีอาย ุ30 -๗0 ปี ผ่านการ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 88 ของ  - สตรีกลุ่มเปูาหมาย กองสาธารณสุข

(ร่วมกับ รพ.พิมาย) ได้รับการตรวจมะเร็งเต้มนม ประเมินทักษะการตรวจมะเร็ง         กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพิมาย สตรีอาย ุ30-๗0 ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง

ด้วยตนเองได้อยา่งถูกต้อง เต้านมด้วยตนเองอยา่งถูกต้อง มีทักษะการตรวจ มะเร็งเต้านม

 - เพือ่ค้นหาผู้ปุวยมะเร็ง จากเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข มะเร็งเต้านมด้วย  - สตรีทีต่รวจพบความ

เต้มนมรายใหม่ ตนเองอย่างถูกต้อง เส่ียงได้รับการส่งต่อเพือ่

 - เพือ่ให้ผู้ปุวยมะเร็งเต้มนม รักษา

รายใหม่ ได้รับการส่งต่อเพือ่การ

ดูแลรักษาทีถู่ฏต้องเหมาะสม

20,000 20,000 20,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๕ โครงการคลองสวยน้ าใส ไม่ทิง้ขยะ  - เพือ่ลดความเน่าเสียของ   - รณรงค์การงดทิง้ขยะลงคลอง 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม  - ลดความเน่าเสียของ กองสาธารณสุข

ลงแม่น้ า ล าคลอง น้ าในคลอง เนือ่งจากการ ทุกรูปแบบและบังคับใช้กฏหมาย น้ าในคลอง

ทิง้ขยะลงคลอง แก่ผู้กระท าผิดทิง้ขยะลงคลอง  - ระบบนิเวศน์ของ

 - เพือ่ปูองกันความเสียหาย และล ารางสาธารณะ คลองและแหล่งน้ าดีขึน้

ของระบบนิเวศน์แหล่งน้ า

๒๖ โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน  - เพือ่ลดปริมาณขยะทีจ่ะน า  - ผู้น าชุมชน อสม. ทัง้ 15 ชุมชน 500,000 500,000 500,000  - ร้อย 70 ของ  - มีการคัดแยกขยะใน กองสาธารณสุข

ไปกลบทีบ่่อขยะ ผู้น้ าชมุชน อสม. ครัวเรือน

 - เพือ่ให้ความรู้ประชาชน 15 ชมุชน มคีวามรู้  - มีการคัดแยกขยะ

และส่งเสริมให้มีการคัดแยก ในการคัดแยกขยะ อันตรายออกจากขยะ

ขยะ 4 ประเภท ต้ังแต่ต้นทาง ได้ 4 ประเภท ทัว่ไป

และน าไปก าจัดอยา่งถูกวธิี ก่อนน าไปก าจัด  - มีการก าจัดขยะถูก

ต้องเหมาะสม

600,000 600,000 600,000 

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๗ โครงการคุณแม่ต้ังครรภ์คุณภาพ  - เพือ่ติดตามเยีย่มหญิง  - หญิงต้ังครรภ์ทีพ่ักอาศัยในเขต 10,000 10,000 10,000 100% ของหญิง  - หญิงต้ังครรภ์ได้รับ กองสาธารณสุข

ลูกฉลาดสมวยั ต้ังครรภ์ เทศบาลต าบลพิมาย ต้ังครรภ์ได้รับการ การตรวจเยี่ยมและได้รับ

 - เพือ่เพิม่ความรู้ความเข้าใจ ตรวจเยี่ยม และได้รับ ค าแนะน าการดูแลสุขภาพ

ทีถู่กต้องให้กับญาตและหญิง การฝากครรภ์ ตนเองได้อยา่งถูกต้อง

ต้ังครรภ์ คุณภาพ และเหมาะสม

 - เพือ่สร้างความตระหนัก  -  น้ าหนักทากร  - ประชาชนมีความพึง

ในการดูแลรักษาสุขภาพขณะ แรกเกดิไม่นอ้ยกว่า พอใจในกจิกรรมที่จดัขึ้น

ต้ังครรภ์ของหญิงต้ังครรภ์ 2,500 กรัม และมีทัศนคติทีดี่ต่อ

 - เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม หนว่ยงานเทศบาลต าบล

และทัศนคติทีดี่ในการดูแล พิมาย

สุขภาพตนเองและบุตรมีสุขภาพดี

และปลอดภัยในการคลอด

10,000 10,000 10,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๘ โครงการอนามัยดีมีลูกแข็งแรง  - เพือ่ตรวจเยี่ยมมาตรดาและ  - หญิงหลังคลอดทีพ่ักอาศัยอยูใ่น 50,000 50,000 50,000  - ร้อยละ 90 ของ  - มารดาหลังคลอดได้รับ กองสาธารณสุข

บุตรหลังคลอด เขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลพิมาย มารดาและทารก การตรวจเยีย่ม

 - เพือ่รณรงค์และส่งเสริม หลังคลอดได้รับการ  - ทารกได้รับนมมารดา

การเล้ียงบุตรด้วยนมมารดา ติดตามตรวจเยี่ยม อยา่งเดียวหลังคลอด

 - เพือ่ให้ความรู้เกีย่วกับการ หลังคลอดตาม ต้ังแต่แรกเกดิ - 6 เดือน

ปฏิบัติตนและการเล้ียงดูบุตร เกณฑ์กระทรวง  - มารดาได้รับหนังสือ

หลังคลอด สาธารณสุข เล่มแรกของหนู

 - ร้อยละ 30 ของ  - มารดามีความรู้ความ

ทารกได้รับนม เข้าใจเกี่ยวกับการเล้ียงดู

มารดาอยา่งเดียว บุตรและเล้ียงดูบุตรด้วย

หลังคลอดต้ังแต่แรก นมแม่อยา่งถูกวธิี

เกิด - 6 เดือน  - ทารกมีภูมิคุ้มกันจาก

 - ร้อยละ 100 หญิง น้ านมมารดามีสุขภาพ

หลังคลอดได้รับ ร่างกายแข็งแรง

หนังสือเล่มแรกของหนู

50,000 50,000 50,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์  - เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพ  15 ชุมชน 1 คร้ัง/ปี 300,000 250,000 250,000  70% ของ ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัดฯ

เทศบาลต าบลพิมาย ร่างกายแข็งแรงและห่างไกล ประชาชนทีร่่วม ร่างกายแข็งแรง มี

ยาเสพติด การแข่งขัน ความสามัคคีในหมูค่ณะ

ห่างไกลยาเสพติด

30 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาล  - เพือ่เสริมสร้างทักษะและ  - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 150,000 150,000 150,000 90% เด็กทีร่่วม เด็กเล็กได้รับการเสริม กองการศึกษา

พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม  - โรงเรียนกุลโน กิจกรรมมีความ สร้างพัฒนาการทัง้ด้าน

จติใจและสติปญัญาแกเ่ด็กเล็ก  - โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย พงึพอใจในระดับดี ร่ายกาย จติใจและสังคม

 - โรงเรียนอนุบาลบ ารุงการ

 - โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์

 - โรงเรียนอนุบาลแก้วตา

31 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน่สัมพันธ์  - เพือ่สร้างความสามัคคี  - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 150,000 150,000 150,000 100%  อปท.ทัง้ อปท.ในเขตอ าเภอพิมาย กองการศึกษา

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.ในเขตอ าเภอพิมาย 13 แหง่ มีความ มีความสามัคคี

13 แห่ง พึงพอใจในระดับดี

600,000 550,000 550,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการ  - เพือ่สนับสนุนนักกีฬาทีเ่ป็น  - นักกีฬาทีเ่ป็นตัวแทนเทศบาล 150,000 150,000 150,000 ไม่น้อยกวา่ นักกีฬามีก าลังใจในการ กองการศึกษา

แข่งขันในระดับอ าเภอ จังหวดัและใน ตัวแทนของอ าเภอพิมาย และอ าเภอพิมาย 2 ทีม/ปี แขง่ขนักฬีาและสร้างชื่อ

ระดับประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับ เสียงในเมืองพิมาย

จังหวดัและระดับประเทศ

33 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  - เพือ่จัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 200,000 200,000 200,000 จ านวนทีม ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด "พิมายคัพ" ฟุตบอลต้านยาเสพติด ส าหรับประชาชนทัว่ไป ทีเ่ข้าร่วมการ ร่างกายแข็งแรง มี

 - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน แข่งขัน ความสามัคคีในหมูค่ณะ

รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

 - เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง ห่างไกล

ยาเสพติด

350,000 350,000 350,000 

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน   - เพือ่จัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 100,000 100,000 100,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด ฟุตบอลและส่งเสริมให้ ๕ คน ส าหรับประชาชนทัว่ไป ประชาชนทีเ่ข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

ประชาชนรู้จักใช้เวลาวา่ง การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาวา่งให้เป็น

ให้เกิดประโยชน์ มีก าลังกาย มีความพึงพอใจ ประโยชน์

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ทีดี่ ห่างไกลยาเสพติด

35 โครงการแขง่ขนักฬีาฟตุซอลต้านยาเสพติด  - เพือ่จัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 100,000 100,000 100,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ฟุตซอลต้านยาเสพติด ส าหรับประชาชนทัว่ไป ประชาชนทีเ่ข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

 - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาวา่งให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลาวา่ง มีความพึงพอใจ ประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์

36 โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลยบ์อล  - เพือ่จัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลยบ์อล 200,000 200,000 200,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด วอลเลยบ์อลต้านยาเสพติด ส าหรับประชาชนทัว่ไป ประชาชนทีเ่ข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

 - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาวา่งให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลาวา่ง มีความพึงพอใจ ประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์ 400,000 400,000 400,000 

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล  - เพือ่จัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล 100,000 100,000 100,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด บาสเก็ตบอลต้านยาเสพติด ส าหรับประชาชนทัว่ไป ประชาชนทีเ่ข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

 - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาวา่งให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลาวา่ง มีความพึงพอใจ ประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์

38 โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ  - เพือ่จัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ 50,000 50,000 50,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด ตะกร้อต้านยาเสพติด ส าหรับประชาชนทัว่ไป ประชาชนทีเ่ข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

 - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาวา่งให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลาวา่ง มีความพึงพอใจ ประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์

39 โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด  - เพือ่จัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 50,000 50,000 50,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

เปตองต้านยาเสพติด ส าหรับประชาชนทัว่ไป ประชาชนทีเ่ข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

 - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาวา่งให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลาวา่ง มีความพึงพอใจ ประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์

200,000 200,000 200,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ  - เพือ่ส่งเสริมการออก  - จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนา 110,000  - 90 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ส าหรับเด็กและเยาวชน ก าลังกาย การเล่นกีฬา การส าหรับเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลได้รับ

นันทนาการ และห่างไกล ทีเ่ข้าร่วมการ การส่งเสริมการออก

ยาเสพติด แข่งขันกีฬามี ก าลังกายและมีสุขภาพ

ความพงึพอใจ ร่างกายแข็งแรง 

และห่างไกลยาเสพติด 

41 โครงการเยาวชนพิมายรวมพลังขจัดภัย  - เพือ่รวมพลังของเยาวชน  - จัดกิจกรรมรวมพลังของเยาวชน 75,000  - 100 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ห่างไกล ยาเสพติด ชาวพิมายปูองกันการแพร่ ชาวพิมายรณรงค์ปูองกันการแพร่ เด็กและเยาวชน ชาวพิมายได้รับการ

ระบาดยาเสพติดและก าจัดภัย ระบาดยาเสพติดและก าจัดภัย ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ปูองกันภัยจากยาเสพติด

ของยาเสพติดส าหรับเด็ก ของยาเสพติดส าหรับเด็ก มีความรู้และเห็น

และเยาวชน และเยาวขน โทษภัยของ

ยาเสพติด

185,000 - - 

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการแข่งขันกีฬาชกมวยต้านยาเสพติด  - เพือ่จัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาชกมวย 80,000 80,000 80,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ชกมวยต้านยาเสพติด ส าหรับประชาชนทัว่ไป ประชาชนทีเ่ข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

 - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาวา่งให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลาวา่ง มีความพึงพอใจ ประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์

๔๓ โครงการจ้างเหมากวาดขยะในถนน เพือ่จ้างเหมาบุคคลภายนอก  จ านวน 13 คน 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ประชาชนมคีวาม ถนนสาธารณะและ กองสาธารณสุข

สาธารณะและทางเท้า ด าเนินการกวาดขยะบนถนน พึงพอใจ 80% ทางเท้าสะอาด

สาธารณะและทางเท้า

๔๔ โครงการจ้างเหมาตัดแต่งและตัดหญ้า เพือ่จ้างเหมาบุคคลภายนอก จ านวน 4 คน 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมคีวาม ริมทางสาธารณะได้รับ กองสาธารณสุข

ทางเท้า ขอบ คูระบายน้ าและริมถนน ตัดแต่งและตัดหญ้าริมทาง พึงพอใจ 80% การดูแลและตัดแต่ง

เท้า ขอบ คูระบายน้ าและ กิง่ไม้และหญ้า

ริมถนนในเขตเทศบาล

๔๕ โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในเขต เพือ่จ้างเหมาเอกชนด าเนิน จ านวน 7 คน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมคีวาม ไม่มีขยะตกค้างสะสม กองสาธารณสุข

เทศบาลต าบลพิมาย การเก็บขยะในเขตเทศบาล พึงพอใจ 80% เป็นแหล่งเพาะพันธุ์

ของสัตว์และแมลงน าโรค

3,480,000 3,480,000 3,480,000 

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการปรับปรุงศูนยบ์ริการสาธารณสุข  - ปรับปรุงศูนยบ์ริการฯ 800,000  - 90 % ของ  - ศูนยบ์ริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข

เทศบาลต าบลพิมาย  - ก่อสร้างห้องน้ าผู้มาติดต่อ ประชาชนทีม่ารับ ได้รับการปรับปรุงและ

ราชการ บริการมีความ มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม

 - ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าศูนย์ พึงพอใจ

บริการสาธารณสุข

47 โครงการรักษาความสะอาดในงาน เพือ่จ้างเหมาเอกชนกวาด กิจกรรมงานเทศกาลต่างๆ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมคีวาม ส่งเสริมภาพลักษณ์

เทศกาลและงานประจ าปีของท้องถิน่ ขยะและท าความสะอาด ของเทศบาลต าบลพิมาย พึงพอใจ 80% ทีดี่ของเมืองท่องเทีย่ว กองสาธารณสุข

ในงานเทศกาลสงกรานต์

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

งานเทศกาลเทีย่วพิมายฯลฯ

48 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  - เพือ่บริการประชาชน  - ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ 700,000 1  แห่ง ประชาชนและนักท่อง กองช่าง

และนักท่องเทีย่ว บริเวณลานจอดรถวดัเดิม เทีย่วได้รับความสะดวก กองสาธารณสุข

ในการใช้ห้องสุขา

850,000 750,000 50,000 

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

49 โครงการศึกษาความเหมาะสม  - เพือ่ทบทวนรายงานศึกษาฯ พืน้ทีเ่ขตเทศบาล 2.156 ตร.ม 1,000,000  - มีรายงาน  - มีรายงานศึกษาฯ กองสาธารณสุข

และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม ทีผ่่านมานานเกินกวา่ 3 ปี รวมถึงพืน้ทีก่่อสร้างระบบบ าบัด ศึกษาความ เพือ่ใช้ในการขอรับการ

และบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลพิมาย  - เพือ่เตรียมความพร้อม น้ าเสียแห่งเดิม(พิมายเมืองใหม)่ เหมาะสมทีม่ี สนับสนุนงบประมาณ

ส าหรับขอรับการสนับสนุน การทบทวน ก่อสร้างระบบบ าบัด

งบประมาณก่อสร้างระบบ และครอบคลุม น้ าเสียต่อไป

บ าบัดน้ าเสีย พืน้ทีเ่ขต

เทศบาล 100%

50 โครงการศึกษาความเหมาะสม  - เพือ่ทบทวนรายงานศึกษาฯ พืน้ทีเ่ขตเทศบาล 2.156 ตร.ม 1,000,000  - มีรายงาน  - มีรายงานศึกษาฯ กองสาธารณสุข

และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม ทีผ่่านมานานเกินกวา่ 3 ปี รวมถึงพืน้ทีก่่อสร้างระบบก าจัด ศึกษาความ เพือ่ใช้ในการขอรับการ

และสถานทีก่ าจัดขยะเทศบาลต าบลพิมาย  - เพือ่เตรียมความพร้อม ขยะเทศบาลต าบลพิมาย เหมาะสมทีม่ี สนับสนุนงบประมาณ

ส าหรับขอรับการสนับสนุน การทบทวน ก่อสร้างระบบก าจัด

งบประมาณก่อสร้างระบบ และครอบคลุม ขยะต่อไป

การก าจัดขยะ พืน้ทีเ่ขต

เทศบาล 100%

2,000,000 - - 

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕๑ โครงการปัน่ไป๋ คุยไป๋  - เพือ่ส่งเสริมสุขภาพของ  - ติดต้ังจักรยานออกก าลังกาย 150,000       50,000         50,000          - 30 % ของ  - ประชาชนมีสถานที่ กองสาธารณสุข

ประชาชนในการออกก าลัง ส าหรับประชาชนทัว่ไป ประชาชนในเขต และอุปกรณ์ออกก าลัง

กาย และการใช้เวลาวา่ง ตามจุดต่างๆ ทีเ่ทศบาลก าหนด เทศบาลได้ออก กายเพิม่ขึน้

ให้เกิดประโยชน์ ทัง้ส่ีมุมเมือง ก าลังกายและ  - ประชาชนมีสุขภาพ

ใช้เวลาวา่งให้ ร่างกายแข็งแรง ห่าง

เกิดประโยชน์ ไกลจากโรคภัย

150,000 50,000 50,000 

18,705,500 11,330,500 10,630,500 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมัน่คงของบ้านเมือง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  - เพือ่ประชาสัมพันธ์  - จัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 20,000 20,000 20,000 จ านวน 3 ป้าย ประชาชนมีความเข้าใจ กองคลัง

สร้างความเข้าใจและความเต็มใจ ระยะเวลาการยืน่แบบ ขนาด กวา้ง 1.20 x 2.40 เมตร และทราบระยะเวลา

ในการช าระภาษี และช าระภาษี และส่ือประชาสัมพันธอ์ืน่ๆ การยืน่ช าระภาษี

๒ โครงการน าระบบสารสนเทศ  - เพือ่จัดท าทะเบียน  - จัดท าทะเบียนทรัพยสิ์น 200,000 200,000 200,000 จ านวน  - มีข้อมูลทะเบียน กองคลัง

ภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ ทรัพยสิ์นทีถู่กต้อง ทีถู่กต้องและจัดเก็บภาษีได้ 2,000 ทรัพยสิ์นทีถู่กต้อง

เทศบาลต าบลพิมาย  - เพือ่เพิม่การจัดเก็บ ครบถ้วน ครัวเรือน ครบถ้วน

รายได้ทัว่ถึง เป็นธรรม  - จัดเก็บรายได้ทัว่ถึง

 - เพือ่น าข้อมูลเข้าระบบ และเป็นธรรม

โปรแกรมแผนทีภ่าษี  - น าข้อมูลเข้าระบบ

และทะเบียนทรัพยสิ์น โปรแกรมแผนทีภ่าษี

(L TAX 3000) และทะเบียนทรัพยสิ์น

220,000 220,000 220,000 

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก  - เพือ่จ้างเหมาบุคคล  - เพือ่จ้างเหมาบุคลากรภายนอก 1,200,000 1,200,000 1,200,000  - มีบุคคลกร  - งานในส านักงาน ส านักปลัดฯ

ปฏิบัติงานในส านักงาน ภายนอก ช่วยปฏิบัติงาน ช่วยปฏิบัติงานในส านักงานเทศบาล ช่วยปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลพิมาย

ในส านักงานเทศบาล ต าบลพิมาย จ านวน ๑๐ ราย ในส านักงาน ส าเร็จด้วยความรวมเร็ว

ต าบลพิมาย จ านวน ๑๐ ราย บรรลุวตัถุประสงค์

ของกิจกรรมทีด่ าเนิน

การ

๔ โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด  - เพือ่จ้างเหมาท าความ  - เพือ่จ้างเหมาบุคลากรส าหรับ 120,000 120,000 120,000  - อาคารศูนยฯ์  - อาคารศูนยฯ์ กองสาธารณสุข

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข สะอาดอาคารศูนยบ์ริการ ท าความสะอาด จ านวน ๑ ราย มีบุคคลกรท า ต าบลพิมาย มีความ

สาธารณสุขเทศบาลต าบล ความสะอาด สะอาด สวยงาม

พิมายให้สะอาด สวยงาม จ านวน ๑ ราย เรียบร้อย ถูกสุขอนามัย

ถูกสุขอนามัยและเป็น และมีมาตรฐานด้าน

ระเบียบเรียบร้อย อาคารสถานที่

1,320,000 1,320,000 1,320,000 

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจ้างเหมาบุคคลเพือ่ท าความ  - เพือ่จ้างเหมาท าความ  - เพือ่จ้างเหมาบุคลากรส าหรับ 120,000 120,000 120,000  - ส านักงาน  - ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดฯ

สะอาดส านักงานเทศบาล สะอาดอาคารส านักงาน ท าความสะอาดอาคารส านักงาน เทศบาลต าบล ต าบลพิมาย มีความ

เทศบาลต าบลพิมาย เทศบาลต าบลพิมาย พมิาย มีบคุลากร สะอาด สวยงาม

ให้สะอาด สวยงาม จ านวน 1 ราย ท าความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขอนามัย

ถูกสุขอนามัยและเป็น อาคารส านักงาน และมีมาตรฐานด้าน

ระเบียบเรียบร้อย จ านวน 1 ราย อาคารสถานที่

๖ โครงการเทศบาลพบประชาชน  - เพือ่ให้ประชาชนได้รับ  - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธแ์ละ 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดฯ

บริการต่างๆ จากเทศบาล รับบริการต่างๆ จากประชาชน สะดวกในการรับบริการ

ได้อยา่งสะดวก ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล ต่างๆ จากเทศบาล

๗ โครงการจัดกิจกรรมวนัเทศบาล  - เพือ่ส่งเสริมความเข้าใจ  - จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร , 30,000 30,000 30,000 ร้อย 60 ของ ประชาชนมีความเข้าใจ ส านักปลัดฯ

ในบทบาทหน้าทีข่อง รณรงค์ร่วมกับประชาชนในท้องถิน่ ผู้ร่วมกิจกรรม ในบทบาทหน้าทีข่อง

เทศบาลต าบลพิมาย การจัดหน่วยบริการประชาชน มีความรู้ เข้าใจ เทศบาลมากยิง่ขึน้

 - เพือ่จัดหน่วยบริการ เคล่ือนที ่, จัดนิทรรศการเผยแพร่ ในบทบาทหน้าที่

ประชาชนเคล่ือนที่ ความรู้เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ ของเทศบาล

ของเทศบาลฯลฯ

250,000 250,000 250,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการอุดหนุนส านักทะเบียน  - เพือ่ให้ประชาชนได้รับ  - อุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้า 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดฯ

อ าเภอพิมาย ความพึงพอใจในการรับ ส านักทะเบียนอ าเภอพิมาย ผู้รับบริการงาน สะดวกในการรับบริการ

บริการงานทะเบียนท้องถิน่ ทะเบียนท้องถิน่ จากงานทะเบยีนทอ้งถิ่น

มีความพึงพอใจ

๙ โครงการอบรมคุณธรรม  - เพือ่เสริมสร้างคุณธรรม  - พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๙๐ ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ส านักปลัดฯ

และจริยธรรม และจริยธรรมของพนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบล ผู้เขา้อบรมได้รับ ประจ าและพนักงานจ้าง

เทศบาล ลูกจ้างประจ า พิมาย ความรู้และเขา้ใจ เทศบาลต าบลพิมาย

และพนักงานจ้าง ในการปฏบิติังาน ได้รับความรู้และเข้าใจ

ในการปฏบิติังานเปน็ทมี

๑๐ โครงการอุดหนุนศูนยข์้อมูลข่าวสาร  - เพือ่ให้ศูนยร์วมข่าวการ  - อุดหนุนให้ กับ อบต.ในเมือง 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 90 ของ มศูีนยร์วมขอ้มลูขา่วการ กองคลัง

จัดซ้ือ/จัดจ้างของหน่วยการบริหาร ซ้ือหรือการจ้างของหน่วย ผู้ใช้บริการศูนย์ฯ ซ้ือหรือการจ้างของ

ราชการส่วนท้องถิน่ ประจ าปี 25๖๐ การบริหารราชการ มีความพึงพอใจ หน่วยบริหารราชการ

ส่วนท้องถิน่ เป็นศูนยก์ลาง ส่วนท้องถิน่ส าหรับ

ในการแลกเปล่ียนข้อมูล บริการประชาชน

ข่าวสาร

88,000 88,000 88,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการอบรมและดูงาน  - เพือ่ให้คณะผู้บริหาร  - เพือ่จัดอบรมและศึกษาดูงาน 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ปี คณะผู้บริหารท้องถิน่ ส านักปลัดฯ

คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ส าหรับคณะผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาเทศบาล

ได้มีความรู้ความเข้าใจใน สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับความรู้และเข้าใจ

การปฏิบัติราชการ ในการปฏิบัติราชการ

 - เพือ่ศึกษาดูงานและแลก และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

เปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ประสบการณ์ในการ

ในการปฏิบัติราชการ จาก ปฏิบัติราชการจากหน่วย

องค์กรอืน่ๆ งานอืน่ๆ 

๑๒ โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่  - เพือ่เพิม่พูนความรู้  - เพือ่จัดฝึกอบรมเพิม่พูนความรู้ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ส านักปลัดฯ

ประสิทธภิาพในการท างาน ในการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้ร่วมอบรมได้รับ ประจ าและพนักงานจ้าง

ของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า และศึกษาดูงาน ประจ า และพนักงานจ้าง ความรู้และเขา้ใจ เทศบาลต าบลพิมาย

และพนักงานจ้าง ในการปฏบิติังาน ได้รับความรู้และเข้าใจ

ในการปฏิบัติงาน

500,000 500,000 500,000 

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการส ารวจความพึงพอใจ  - เพือ่ส ารวจความพึงพอใจ  - จ้างเหมาสถาบันหรือองค์กร 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ เทศบาลทราบข้อมูลและ ส านักปลัดฯ

ของประชาชนทีม่ีผลต่อการด าเนินงาน ของประชาชนทีม่ีผลต่อการ ทีม่ีความเป็นกลางส ารวจความพึง ประชาชน น าข้อมูลทีไ่ด้มาพัฒนา

ของเทศบาลต าบลพิมาย ด าเนินงานของเทศบาล พอใจของประชาชนทีม่ีผลต่อการ ทีท่ าการส ารวจ แก้ไข/ปรับปรุง

ด าเนินงานของเทศบาล มีความพึงพอใจ ประสิทธภิาพในการ

ต่อผลการด าเนิน ปฏิบัติงาน

งานของเทศบาล

๑๔ โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า  - เพือ่ขยายเขตไฟฟ้า  - เพือ่อุดหนุนและขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ   - มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

แรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ สาธารณะในเขตเทศบาล แรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ เช่น ชุมชนทีม่ีความ แรงต่ าและไฟฟ้า

 - ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง ถนน ต้องการ สาธารณะอยา่งทัว่ถึง

ชายชล(บ้านอาจารยจ์ารึก)

จ านวน ๑ โคม

 - ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง

บ้านตาจอย จ านวน ๑ โคม

 - ติดต้ังโคมไฟฟ้าสอ่งสวาง

บ้านยายสายหยดุ จ านวน ๑ โคม

120,000 120,000 120,000 

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง

บ้านนางหยาด จ านวน ๑ โคม

 - ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง

บ้านนางมะลิ ประกอบผล

จ านวน ๑ โคม

 - ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง

ถนนพิบูลรัตน์  จ านวน ๑ โคม

แยก ชรบ.จ านวน ๑ โคม

และจุดอืน่ๆ ในเขตเทศบาลต าบล

พิมาย ทีเ่ส่ียงต่อความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ัง  - เพือ่ขยายเขตไฟฟ้า  - ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ัง 600,000 ๑ จุด  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมอแปลง พร้อมติดต้ังหม้อแปลง หม้อแปลงไฟฟ้า ๓ เฟส ความปลอดภัยในชีวติ

ขนาด ๒๕๐ Kva บริเวณลานจอด และทรัพยสิ์น

รถบริการนักท่องเทีย่ว

600,000 - - 

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

งบประมาณและทีม่า

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา  - เพือ่ขยายเขตประปา  - อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมนี้ าประปาใช้ กองช่าง

ในเขตเทศบาล สาขาพิมาย ด าเนินการ ชุมชนทีม่ีความ อยา่งทัว่ถึง

ต้องการ

๑๗ โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  - เพือ่ติดต้ังเสาโคมไฟฟ้า  - ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง 4,500,000 ๖ สาย  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สาธารณะในเขตเทศบาล จ านวน ๑7๐ จุด ตามแนวสายไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวติ

ลงดินในเขตเทศบาล และทรัพยสิ์น

๑๘ โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ  - เพือ่ปรับปรุงอาคารจอด  - ปรับปรุงอาคารจอดรถดับเพลิง 1,000,000 1 หลัง มีอาคารเอนกประสงค์ ส านักปลัดฯ

ดับเพลิงเทศบาลต าบลพิมาย รถดับเพลิงเทศบาล เป็นที่ เป็นอาคารเอนกประสงค์ฯลฯ ส าหรับจอดรถยนต์ เก็บ

เก็บรักษารถยนต์ อุปกรณ์ รักษาอปุกรณ์ ใหม้คีวาม

ดับเพลิงให้มีความปลอดภัย ปลอดภัย เป็นระเบียบ

เป็นระเบียบเรียบร้อย

๑๙ โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน  - เพือ่ให้มีสถานทีส่ าหรับ  - ก่อสร้างอาคารส านักงาน 50,000,000 1 แห่ง เทศบาลต าบลพิมาย ส านักปลัดฯ

เทศบาลต าบลพิมาย การบริการประชาชน เทศบาลต าบลพิมาย ระบบประปา มีอาคารส านักงานฯ กองช่าง

ระบบไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ ส าหรับบริการประชาชน

ครุภัณฑ์ส านังานฯลฯ

55,600,000 100,000 100,000 

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๐ โครงการสถานทีล้่างรถเก็บขยะ  - เพือ่ให้มีสถานทีล้่างรถ  - เพือ่ปรับปรุงสถานทีก าจัดขยะ 500,000 1 แห่ง  - มีสถานทีล้่างรถ กองสาธารณสุข

และวสัดุอุปกรณ์ เก็บขนขยะและล้างรถถัง ให้มีสถานทีล้่างรถขยะ ล้างถังขยะ ล้างถังขยะทีถู่ก

ขยะทีถู่กสุขลักษณะ ทีถู่กสุขลักษณะและมีสถานทีเ่ก็บ สุขลักษณะ

 - เพือ่ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์เคร่ืองมือในการบ ารุงรักษา  - ช่วยเพิม่ประสิทธภิาพ

รถเก็บขนขยะให้มีสภาพดี รถยนต์ และจัดเก็บถังขยะ งาน

 - เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชน (สถานทีบ่่อฝังกลบขยะบ้านน้อย)

ร้องเรียนกล่ินเหม็นจากรถ

เก็บขนขยะและถังขยะ

21 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบการ  - เพือ่การประชาสัมพันธ์  - ติดต้ังและปรับปรุงระบบการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - 90% ของ  - การประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดฯ

ประชาสัมพันธเ์ทศบาลต าบลพิมาย ข้อมูลข่าวสารให้ทัว่ถึง ประชาสัมพันธ ์ส่ือประชาสัมพันธ์ ประชาชนในเขต ได้ชัดเจนและทัว่ถึง

และชัดเจน เวบ็ไซต์ เป็นต้น ได้รับข่าวสาร

อยา่งทัว่ถึง

2,500,000 2,000,000 2,000,000 

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

งบประมาณและทีม่า

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว  - เพือ่การประชาสัมพันธ์  - ก่อสร้างและติดต้ังหอกระจาย 200,000 200,000 200,000  - 90% ของ  - การประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดฯ

ชุมชน ข้อมูลข่าวสารให้ทัว่ถึง ข่าวชุมชนพร้อมอุปกรณ์ ประชาชนใน ได้ชัดเจนและทัว่ถึง งานพัฒนาชุมชน

และชัดเจน ชุมชนได้รับข่าว

สารอยา่งทัว่ถึง

23 โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  - ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  - ก่อสร้างโรงฆ่าสัตวท์ีไ่ด้มาตรฐาน 14,000,000 1 แห่ง มีโรงฆ่าสัตว์ที่มีมาตรฐาน กองสาธารณสุข

เทศบาลต าบลพิมาย เทศบาลต าบลพิมาย   ขอรับเงนิกู้จากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน และประชาชนได้รับ

 - เพือ่ให้ประชาชนได้ บริโภคเนือ้สัตวท์ีม่ีความ

บริโภคเนือ้สัตวท์ีป่ลอดภัย ปลอดภัย

๒๔ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่น  - เพือ่ปรับปรุงอาคาร  - เพือ่บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมอาคาร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนกิจกรรม  - อาคารสถานที่ มีความ ส านักปลัดฯ

และส่ิงก่อสร้างของราชการ สถานทีใ่ห้มีความเป็นระเบียบ สถานที ่เช่น อาคารส านักงาน มีความเป็นระเบียบ กองช่าง

เรียบร้อย สะดวก สวยงาม อาคารเก็บพัสดุ หอประชุมฯลฯ เรียบร้อย สะดวก กองคลัง

เหมาะแก่การใช้งาน ตลอด สวยงาม สามารถใช้ กองสาธารณสุข

จนเป็นการอ านวยความ ประโยชน์ได้อยา่ง กองการศึกษา

สะดวกให้กับผู้มาติดต่อ เหมาะสม ประชาชน

ราชการ เกิดความสะดวก

1,200,000 15,200,000 1,200,000 

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๕ โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพือ่บ ารุงรักษา/ซ่อมแซม  - เพือ่บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมทรัพย์ 500,000 500,000 500,000 จ านวนกิจกรรม  - ทรัพยสิ์นและครุภณัฑ์ ส านักปลัดฯ

ทรัพยสิ์นของเทศบาลต าบลพิมาย ทรัพยสิ์นของทางราชการ ทรัพยสิ์นของทางราชการ เช่น ต่างๆ ของทางราชการ กองช่าง

ทีม่ีความช ารุด เสียหาย ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมฯ ทีช่ ารุด เสียหาย ได้รับ กองคลัง

เพือ่ให้สามารถปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และครุภัณฑ์ การบ ารุง/ซ่อมแซม กองการศึกษา

ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ อืน่ๆ ทีเ่ป็นทรัพยสิ์นของทาง และใช้งานได้ตามปกติ กองสาธารณสุข

ราชการ ฯลฯ

๒๖ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 22,000  - 80% ของ ประชาชนได้รับบริการ

ครุภัณฑ์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ  - คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน ๒ เคร่ือง 32,000 ประชาชนทีรั่บ ทีม่ีประสิทธภิาพ

การปฏิบัติงานของเจ้าเหน้าที่   - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเชอร์ led ขาวด า  จ านวน 2 เคร่ือง 6,600 บริการมีความ

ส านักปลัดเทศบาล  - จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร 18,000      พึงพอใจ

 - เรือท้องแบนพร้อมเคร่ืองยนต์ 180,000    

 - จัดซ้ือรถกูช้ีพฉุกเฉิน(EMS) 1,200,000     

 - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑ เคร่ือง 16,000 

594,600 1,880,000 500,000 

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

กองช่าง  - เคร่ืองถ่ายภาพทางอากาศ (Multirotor) จ านวน ๑ เคร่ือง 120,000 ๑ เคร่ือง

 - นัง่ร้าน จ านวน ๑๕ ตัว  25,000 ๑๕ ตัว

 - นัง่ร้าน จ านวน ๑๕ ตัว  25,000 ๑๕ ตัว

 - จัดซ้ือเล่ือยวงเดือน ขนาด 4" จ านวน 1 ตัว 5,500  1 ตัว

 - จัดซ้ือเล่ือยวงเดือน ขนาด 7" จ านวน 1 ตัว 6,500 1 ตัว

 - จัดซ้ือสวา่นไร้สาย จ านวน 1 ตัว 6,000 1 ตัว

 - จัดซ้ือตู้ชาร์ตแบตเตอร์ร่ี จ านวน 1 ตู้ 5,000 1 ตู้

 - จัดซ้ือเคร่ืองเจีย ขนาด 4" จ านวน 1 ตัว 4,000 1 ตัว

 - จัดซ้ือเคร่ืองเจีย ขนาด 7" จ านวน 1 ตัว 9,000 1 ตัว

 - จัดซ้ือเคร่ืองปัม้ลมขนาดใหญ่ จ านวน 1 เคร่ือง 25,000 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือจิก๊ซอ จ านวน 1 ตัว 5,500 1 ตัว

กองคลัง  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีดส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 17,000  1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานประตู จ านวน 2 หลัง 20,000 ๒ หลัง

 - จัดซ้ือเคร่ืองกรุเช็ค จ านวน ๑ เคร่ือง 20,000 ๑ เคร่ือง

293,500 - - 

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

กองการศึกษา  - เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์  - จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน 20,000  2 หลัง

ส านักงาน (แบบกระจก) จ านวน ๒ หลัง

 - เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์ จัดซ้ือโต๊ะหมูบู่ชา จ านวน 1 ชุด 9,900 1 ชุด

งานบ้านงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 9,500 1 เคร่ือง

จ านวน 1 เคร่ือง

กองสาธารณสุข  - เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 29,000 ๑ เคร่ือง  - มีอุปกรณ์พร้อม งานศุนยฯ์

คอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที ่2  ส าหรับการท างาน กองสาธารณสุข

จ านวน ๑ เคร่ือง

 - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเชอร์ led 3,300 ๑ เคร่ือง  - มีอุปกรณ์พร้อม งานศุนยฯ์

ขาวด า จ านวน ๑ เคร่ือง ส าหรับการท างาน กองสาธารณสุข

 - เคร่ืองส ารองไฟขนาด ๑ Kva 5,800 ๑ เคร่ือง  - มีอุปกรณ์พร้อม งานศุนยฯ์

จ านวน ๑ เคร่ือง ส าหรับการท างาน กองสาธารณสุข

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์   - เตียงตรวจภายใน ๑ เตียง 20,000 ๑ เตียง  - มีอุปกรณ์พร้อม งานศุนยฯ์

ส าหรับการท างาน กองสาธารณสุข

97,500 - - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

กองสาธารณสุข  - เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์  - เคร่ืองจ่ายก๊าซ(Blower) 20,000 ๑ เคร่ือง  - เพียงพอในการ กองสาธารณสุข

การเกษตร จ านวน ๑ เคร่ือง ปฏิบัติงาน

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้าน  - เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 ๑ เคร่ือง  - ช่วยเพิม่ประสิทธภิาพ

งานครัว  - เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 11,000 ๑ เคร่ือง ในการท างาน

 - จัดซ้ัอครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - รถบรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย 2,300,000 ๑ คัน  - ลดอุบัติเหตุการ

และขนส่ง ขนาด ๖ ลบ.ม. จ านวน ๑ คัน ท างานในซอยแคบ

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์  - เคร่ืองวดัความดันแบบต้ังพืน้ 7,900 7,900 7,900 ๑ เคร่ือง  - มีครุภัณฑ์ทีเ่หมาะสม

จ านวน ๑ เคร่ือง กับการใช้งานและ

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน 15,000 ๑ เคร่ือง อ านวยความสะดวก

(กระจก) จ านวน ๒ หลัง ในการบริการประชาชน

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง  - ปัม้ลม จ านวน ๑ เคร่ือง 25,000 ๑ เคร่ือง ทีม่าใช้บริการ

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - หัวอัดจาระบีแบบใช้ลม 15,000 ๑ เคร่ือง

และขนส่ง

2,405,960 10,461 10,462 

65,789,560 21,688,461 6,308,462 

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

งบประมาณและทีม่า

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  - เพือ่รณรงค์เร่ืองความ  - ฝึกอบรมให้ความรู้หรือรณรงค์ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 10 ประชาชนมีความ ส านักปลัดฯ

100 เปอร์เซ็นต์ ปลอดภัยให้กับประชาชน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการสวม อุบัติเหตุจากการ ปลอดภัยในชีวติ

ในการขับขีร่ถจักรยานยนต์ หมวกนิรภัย ขบัขีร่ถจกัรยาน-

ยนต์ไมส่วมหมวก

นิรภัยลดลง

๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  - เพือ่ป้องกันและลด  - ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 10 ประชาชนมีความ ส านักปลัดฯ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ อุบัติเหตทางถนน เทศกาลปีใหม่ อบุติัเหตุทางถนน ปลอดภัยในชีวติ

ลดลง

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  - เพือ่ป้องกันและลด  - ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 10 ประชาชนมีความ ส านักปลัดฯ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อุบัติเหตทางถนน เทศกาลสงกรานต์ อบุติัเหตุทางถนน ปลอดภัยในชีวติ

ลดลง

4 โครงการจัดท าเทศบัญญัติ  - เพือ่จัดท าและทบทวน  - จัดท าและทบทวน เทศบัญญัติ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  มีเทศบัญญัติทีท่ันสมัย ส านักปลัดฯ

แก้ไขเทศบัญญัติในเร่ือง ในเร่ืองต่างๆ นอกจากเทศบัญญัติ เทศบัญญัติได้ และเป็นปัจจุบัน

ต่างๆ เทศบาลต าบลพิมาย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รับการทบทวน

ปรับปรุง แก้ไข

180,000 180,000 180,000 

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

2) การบังคับใช้กฎหมาย

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  - เพือ่เสริมสร้างความรู้  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการปกป้อง 100,000 100,000 100,000  - 100 % ของ  - ชุมชนมีความรัก ส านักปลัดฯ

และทักษะในการน าพลัง สถาบันส าคัญของชาติ ผู้เข้าร่วมโครงการ ความสามัคคีต่อสถาบัน

ชุมชนมาสู่การสร้างสรรค์ มีความจงรักภกัดี ชาติ เพิม่มากขึน้

เพือ่น าสยามเมืองยิม้ ต่อสถาบันส าคัญ

ให้กลับคืนสู่สังคมไทย ของชาติ

2 โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน  - เพือ่จัดเวทีเสวนารับฟัง  - จัดกิจกรรมเสวนารับฟัง 50,000 50,000 50,000  - 100 % ของ  - ชมุชนมคีวามเปน็หนึ่ง ส านักปลัดฯ

ความคิดเห็นของประชาชน ความคิดเห็นของประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ เดียวกัน มีความสามัคคี

ในเร่ืองต่างๆ ในเร่ืองต่างๆ ทีม่ีผลกระทบ มีความเป็นหนึง่ ปรองดองเพิม่มากขึน้

 - เพือ่ให้ประชาชนมีส่วน ต่อการอยูร่่วมกันของคนในสังคม เดียวกัน มีความ

ร่วมในการ่วมกันพัฒนา สามัคคีปรองดอง

ประเทศ

150,000 150,000 150,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3) การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดงานรัฐพิธี

 - วนัปิยมหาราช  - เพือ่ร่วมพิธวีางพวงมาลา  - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 5,000 5,000 5,000 100% ของผู้เขา้ คณะผู้บริหาร สมาชิก ส านักปลัดฯ

ถวายราชสักการะสมเด็จ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมพิธมีีความ สภาเทศบาล ขา้ราชการ

พระปิยมหาราช ชุมชน 15 ชุมชน ร่วมพิธวีาง ส านึกในพระมหา พนักงาน ลูกจ้าง และ

พวงมาลา กรุณาธคุิณ ผู้น าชุมชน ได้ร่วมกัน

พิธวีางพวงมาลา

 - วนัเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - เพือ่เป็นการเฉลิม  - จัดพิธเีฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 100,000 100,000 100,000 100% ของ คณะผู้บริหาร สมาชิก ส านักปลัดฯ

พระเทพรัตนราชสุดาสยาม พระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยาม ผู้เข้าร่วมพิธี สภาเทศบาล ขา้ราชการ

บรมราชกุมารี พระเทพรัตนาราชสุดา บรมราชกุมารี มีความส านึก พนักงาน ลูกจ้าง และ

สยามบรมราชกุมารี ในพระมหา ประชาชนทุกหมูเ่หล่า

เนือ่งในโอกาสมหา กรุณาธคุิณและ ร่วมสึกนึกในพระมาหา

มงคลฯ ร่วมพิธฯีทัง้ภาค กรุณาธคุิณทัง้ภาคเช้า

เช้าและภาคค่ า และภาคค่ า

105,000 105,000 105,000 

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3) การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ  - เพือ่เป็นการเฉลิม  - จัดพิธเีฉลิมพระเกียรติ 100,000 100,000 100,000 100% ของผู้เขา้ คณะผู้บริหาร สมาชิก ส านักปลัดฯ

พระบรมโอรสาสยามราชกุมาร พระเกียรติสมเด็จ สมเด็จพระบรมโอรสา ร่วมพิธมีีความ สภาเทศบาล ขา้ราชการ

พระบรมโอรสาสยาม สยามบรมราชกุมาร ส านึกในพระมหา พนักงาน ลูกจ้าง และ

บรมราชกุมาร กรุณาธคุิณและ ประชาชนทุกหมูเ่หล่า

ร่วมพิธฯีทัง้ภาค ร่วมสึกนึกในพระมาหา

เช้าและภาคค่ า กรุณาธคุิณทัง้ภาคเช้า

 - วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท  - เพือ่เป็นการเฉลิม  - จัดพิธเีฉลิมพระเกียรติ 150,000 150,000 150,000 100% ของผู้เขา้ คณะผู้บริหาร สมาชิก ส านักปลัดฯ

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว พระเกียรติพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ ร่วมพิธมีีความ สภาเทศบาล ขา้ราชการ

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ทัง้ภาคเช้า ภาคค่ า ส านึกในพระมหา พนักงาน ลูกจ้าง และ

กรุณาธคุิณและ ประชาชนทุกหมูเ่หล่า

ร่วมพิธฯีทัง้ภาค ร่วมสึกนึกในพระมาหา

เช้าและภาคค่ า กรุณาธคุิณทัง้ภาคเช้า

และภาคค่ า

250,000 250,000 250,000 

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3) การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ  - เพือ่เป็นการเฉลิม  - จัดพิธเีฉลิมพระเกียรติ 100,000 100,000 100,000 100% ของผู้เขา้ คณะผู้บริหาร สมาชิก ส านักปลัดฯ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระเกียรติสมเด็จ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ร่วมพิธมีีความ สภาเทศบาล ขา้ราชการ

พระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ ทัง้ภาคเช้า ส านึกในพระมหา พนักงาน ลูกจ้าง และ

ราชินีนาถ และภาคค่ า กรุณาธคุิณและ ประชาชนทุกหมูเ่หล่า

ร่วมพิธฯีทัง้ภาค ร่วมสึกนึกในพระมาหา

เช้าและภาคค่ า กรุณาธคุิณทัง้ภาคเช้า

และภาคค่ า

4  โครงการจัดกิจกรรมวนัท้องถิน่ไทย  - เพือ่รึกลึกถึงพระมหา  - จัดกิจกรรมร าลึกถึงพระมหา 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี คณะผู้บริหาร สมาชิก ส านักปลัดฯ

กรุณาธคุิณแห่งพระบาท กรุณาธคุิณแห่งพระบาท สภาเทศบาล ขา้ราชการ

สมเด็จพระจุลจอมเกล้า สมเด็จพระจุลจอมเกล้า พนักงาน ลูกจ้าง และ

เจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณา เจ้าอยูห่ัว ในวนัที ่18 มีนาคม ประชาชนทุกหมูเ่หล่า

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ ของทุกปี ร่วมสึกนึกในพระมาหา

จัดต้ังสุขาภิบาลท่าฉลอม กรุณาธคุิณ

เป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของ

ประเทศไทย 120,000 120,000 120,000 

625,000 625,000 625,000 

3) การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล  - เพือ่ให้ได้ข้อมูลพืน้ฐาน  -ส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือนในเขต 100,000 100,000 10,000 เทศบาลได้รับ ท าให้มีข้อมูลพืน้ฐานที่ ส านักปลัดฯ

พืน้ฐานในการจัดท าแผนพัฒนา ทีเ่ป็นปัจจุบัน เทศบาลต าบลพิมาย ข้อมูลพืน้ฐาน เป็นปัจจุบัน

ท้องถิน่ ครบทุกครัวเรือน

๒ โครงการสนบัสนนุการจดัท าแผนชมุชน  - เพือ่สนับสนุนให้ชุมชน  - จัดประชุมประชาคม 15 ชุมชน 75,000 75,000 75,000 100% ของ ชุมชนทัง้ 15 ชุมชน ส านักปลัดฯ

มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ในการท าแผนชุมชน 15 ชุมชน มีแผนชุมชนเป็นของ

ของตนเอง มีแผนชุมชน ตนเอง

3 โครงการจัดท าแผนยทุธศาสตร์  - เพือ่จัดท าและทบทวน  - ฝึกอบรมและทบทวนแผนยทุธฯ 300,000 300,000 300,000 70% ของ แผนยทุธศาสตร์เทศบาล ส านักปลัดฯ

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลพิมาย สมาชิกในชุมชน มีการทบทวนให้ทันสมัย

เทศบาลต าบลพิมาย ได้ร่วมกันจัดท า และสอดคล้องกับภาวะ

แผนยทุธศาสตร์ การณ์ปัจจุบัน

4 โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  - เพือ่จัดท าและทบทวน  - ฝึกอบรมและทบทวนแผนพัฒนา 100,000 100,000 100,000 70% ของ แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี สามปีเทศบาลต าบลพิมาย สมาชิกในชุมชน เทศบาลต าบลพิมาย ได้

ได้ร่วมกันจัดท า รับการทบทวนและแก้ไข

แผนพฒันาสามปี ปัญหาของประชาชน

ได้อยา่งตรงจุด

575,000 575,000 485,000 

งบประมาณและทีม่า

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  - เพือ่รณรงค์ให้ความรู้  - จัดประชุม/เสวนาและแสดง 30,000 30,000 30,000 60% ของ ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัดฯ

ในระบอบประชาธปิไตย เกีย่วกับการมีส่วนร่วมใน ความคิดเห็นในระบอบประชา- ประชาชน มีส่วนร่วมในระบอบ

ระบอบประชาธปิไตย ธปิไตย มีส่วนร่วมใน ประชาธปิไตย

ระบอบประชาธิปไตย

6 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  - เพือ่เสริมสร้างความ  - ประชาชนทุกหมูเ่หล่าในเขต 30,000 30,000 30,000 60% ของ  - ประชาชนทุกหมูเ่หล่า ส านักปลัดฯ

ในการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของชุมชน เทศบาลต าบลพิมาย 15 ชุมชน ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจ

สมานฉันท์ในชุมชน โดยใช้มิติทางวฒันธรรม  -ประชาชนทุกหมูเ่หล่าได้รับ มีส่วนร่วมและ และตระหนักถึงการร่วมกัน

ในการส่งเสริมให้ภาค ความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ตระหนักถึงการ สร้างความรัก ความสามัคคี

ประชาสังคมเกิดความรู้ ถึงการร่วมกันสร้างความรักความ ร่วมกันสร้างความ และความปรองดองสมานฉนัท์

 ความเข้าใจและความ สามัคคีและความปรองดองสมานฉนัท์ รักความสามัคคี ของคนในชาติน ามาซ่ึง

ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ของคนในชาติ น ามาซ่ึงความสงบสุข ปรองดอง ความสงบสุขและความมั่นคง

และลดเง่ือนไขความแตกแยก และความมัน่คงของประเทศ สมานฉันท์ ของประเทศ

ในสังคมอันจะน ามาซ่ึงความรัก 

ความสามัคคีและความ

ปรองดองสมานฉันท์ 

ของคนในชุมชน 60,000 60,000 60,000 

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี  - เพือ่ให้ได้มาซ่ึงนายก  - เพือ่เลือกต้ังนายกเทศมนตรี 500,000 500,000 500,000  - นายกฯ ๑ คน  - มีคณะผู้บริหาร ส านักปลัดฯ

และสมาชิกสภาท้องถิน่ เทศมนตรีและสมาชิกสภา- และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  - สมาชิกสภา และสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลพิมาย พิมาย เทศบาล จ านวน เทศบาลต าบลพิมาย

๑๒ คน ครบถ้วนตามกฎหมาย

ก าหนด

๘ โครงการรับฟังความคิดเห็นของ  - เพือ่สร้างความเข้าใจ  - ด าเนินการรับฟังความคิดเห็น 50,000 50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม  - ประชาชนมีส่วนร่วม ทุกส านัก/กอง

ประชาชน ทีถู่กต้องและเผยแพร่ ของประชาชนด้วยวธิกีารต่างๆ ในการวางแผนพัฒนา

ข้อมูลข่าวสาร เกีย่วกับ เช่น การส ารวจความคิดเห็น เมือง ส่งผลให้การจัด

 แผนงาน โครงการ ทีจ่ะ โดยการสัมภาษณ์ การเปิดโอกาส บริการสาธารณะสอด

ด าเนินการให้ประชาชน ให้ประชาชนมารับข้อมูลและ คล้องกับความต้องการ

ได้รับทราบ แสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน ของประชาชนอยา่ง

ของรัฐ การสนทนากลุ่มยอ่ย แท้จริง

การประชาพิจารณ์ การอภิปราย

สาธารณะ ฯลฯ

550,000 550,000 550,000 

1,185,000 1,185,000 1,095,000 

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดระเบียบระเบียบจราจร  - เพือ่จัดประชุม/อบรม  - จัดประชุม/อบรมให้ความรู้เกีย่ว 100,000 100,000 100,000 ๑ คร้ัง/ปี  - ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ

ให้ความรู้เกีย่วกับวนิัยการ กับวนิัยการจราจร ความรู้ในวินยัการจราจร

จราจร  - จัดระเบียบการเดินรถ 

 - เพือ่จัดระเบียบการ การจอดรถให้มีความเป็น ๑๐ สาย  - การจอดรถมีความ

จราจรในเขตเทศบาล ระเบียบเรียบร้อยและถูกต้อง เป็นระเบียบและถูก

ต าบลพิมาย ตามกฏจราจร กฏจราจร

๒ โครงการคืนฟุตบาทให้ประชาชน  - เพือ่ให้ประชาชนได้รับ  - จัดระเบียบทางเท้า/ถนนในเขต 100,000 100,000 100,000 ๑๐ สาย ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดฯ

คืนถนนให้สังคม ความสะดวกในการสัญจร เทศบาลต าบลพิมาย สะดวกในการสัญจร

และมีความปลอดภัยใน บนทางเท้า/ถนน 

การใช้ถนน ได้อยา่งปลอภัย

 - เพือ่ให้ความเป็นระเบียบ

ในการจ าหน่วยสินค้าบน

ทางเท้า

100,000 100,000 100,000 

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

งบประมาณและทีม่า

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5) การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการจ้างเหมาบุคคลเพือ่ปรับปรุง  - เพือ่ปรับปรุงดูแล  - ไฟฟ้าสาธารณะถนนในเขต 480,000       480,000       480,000       ถนน 69 สาย  - ไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง

ดูแลไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต ซ่อมบ ารุง รักษาไฟฟ้า เทศบาลต าบลพิมาย ในเขตเทศบาลต าบล

เทศบาต าบลพิมาย สาธารณะในเขตเทศบาล จ านวน 69 สาย พิมาย ได้รับการดูแล

ต าบลพิมาย ซ่อมบ ารุงรักษา

๔ โครงการจ้างเหมาบุคคลเพือ่ปรับปรุง  - เพือ่ปรับปรุงดูแล  - สวนสุขภาพ ๕ ธนัวาคม 480,000       480,000       480,000       8 จุด  -สวนสาธารณะ กองช่าง

สวนสาธารณะภายในเขต ซ่อมบ ารุง รักษา  - สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม

เทศบาต าบลพิมาย สวนสาธารณะในเขต พรรษา (ข้างสระเพลง) เหมาะสมแก่การ

เทศบาลต าบลพิมาย  - สวนเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา พักผ่อน ออกก าลังกาย

บ้านส่วยใน และเป็นทีท่่องเทีย่ว

 - สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

หน้าวดัเดิม

 - สวนสาธารณะสะพานทา่สงกรานต์

 - สวนสาธารณะสะพานแข่งเรือ

และสวนคู่ขวญัถนนชายชล

100,000 100,000 100,000 

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

5) การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ตกแต่งสวนหน้าส านักงาน

เทศบาลต าบลพิมาย 

 - ตกแต่งสวนบริเวณศูนยพ์ัฒนา-

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย 

๕ โครงการตรวจป้องกันการเกิดอัคคีภัย  - เพือ่ให้ความรู้เกีย่วกับ  - จัดประชุม/อบรมให้ความรู้เกีย่ว 30,000         30,000         30,000         ๑ คร้ัง/ปี  - ลดอุบัติการเกิด ส านักปลัดฯ

การป้องกันการเกิดอัคคีภัย การป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้กับ อัคคีภัยได้

ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า  - ประชาชนได้รับ

ส่วนราชการ ฯลฯ ความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสิ์น

30,000        30,000        30,000        

230,000      230,000      230,000      

 แผนพัฒ
นาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลต าบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

 รายละเอียดโครงการพัฒ
นา

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5) การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถ่ิน


