
แบบ ผ.01

1) การพัฒนาสถานทีห่รือแหล่งท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพือ่ปรับภูมิทัศน์บริเวณ  - ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม 800,000        100,000        100,000        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)

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพือ่ปรับภูมิทัศน์บริเวณ  - สร้างร้ัวสวนเฉลิมพระเกียรติ 300,000        200,000        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

(สระเพลง)

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนท่าน้ า  - เพือ่ปรับภูมิทัศน์บริเวณ  - ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม 600,000         1 แห่ง มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม กองช่าง

ล าจักราช (สะพานแข่งเรือ) สะพานแข่งเรือ  - ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย และเหมาะสมแก่การ

 - สร้างลานกิจกรรม พักผ่อน ออกก าลังกาย

 - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง

1,700,000     300,000       200,000        

งบประมาณและทีม่า

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

(26)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา



แบบ ผ.01

1) การพัฒนาสถานทีห่รือแหล่งท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพือ่ปรับภูมิทัศน์สวน  - ก่อสร้างศาลาพักผ่อน 1 หลัง 500,000        1 แห่ง มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม กองช่าง

สวนสาธารณะชุมชนตะวนัตกวดัเดิม สาธารณะชุมชนตะวนัตก  - ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม และเหมาะสมแก่การ

วดัเดิม  - ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย พักผ่อน ออกก าลังกาย

 - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง

-               500,000       -               

1,700,000     800,000       200,000        

งบประมาณและทีม่า

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

(27)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 รายละเอียดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)



แบบ ผ.01

2) การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานเทศกาลเทีย่วพิมาย  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว  - อุดหนุนให้กับอ าเภอพิมาย 500,000        500,000        500,000        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

580,000       580,000       580,000        

 รายละเอียดโครงการพฒันา

(28)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี



แบบ ผ.01

2) การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

ส้มต า-ผัดหมีพ่ิมาย และการอนุรักษ์วฒันธรรม มะละกอและการผัดหมีพ่ิมาย ถึงวฒันธรรมด้าน

ด้านอาหารของไทย อาหารไทยชาวพิมาย

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

230,000       130,000       80,000          

810,000       710,000       660,000        

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

(29)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา



แบบ ผ.01

3) การประชาสัมพันธ์สถานทีแ่ละกิจกรรมการท่องเทีย่วให้เป็นทีรู่จ้ัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าคู่มือการท่องเทีย่ว  - เพือ่จัดท าคู่มือแนะน า  - จัดท าคู่เมือประชาสัมพันธ ์ 50,000          50,000          50,000          1,000 เล่ม มีคู่มือส าหรับการ ส านักปลัดฯ

เมืองพิมาย เทศบาลต าบลพิมาย จ านวน 1,000 เล่ม ท่องเทีย่วเมืองพิมาย

และประชาสัมพันธแ์หล่ง และกิจกรรมของ

ท่องเทีย่วเมืองพิมาย เทศบาลได้รับการ

ประชาสัมพันธ์

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

ข่าวสารเทศบาลต าบลพิมาย การบริการแก่ประชาชน ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลพิมาย สะดวกในการขอรับ

บริการข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ 

3 โครงการก่อสร้างสถานทีแ่สดง  - เพือ่แสดงภูมิปัญญา  - ก่อสร้างสถานทีแ่สดง 500,000        500,000        500,000        1 แห่ง ประชาชนได้เรียนรู้ กองการศึกษา

ภูมิปัญญาและการท าเทียนพรรษา และการท าเทียนพรรษา ภูมิปัญญาและการท าเทียน เกีย่วกับภูมิปัญญา

อ าเภอพิมาย และการท าเทียน

4 โครงการจัดท าป้ายแหล่งท่องเทีย่ว  - เพือ่ประชาสัมพันธแ์หล่ง  - จัดท าป้ายบอกสถานทีท่่องเทีย่ว 250,000        10 ป้าย แหล่งท่องเทีย่วได้รับ ส านักปลัดฯ

ท่องเทีย่วเมืองพิมาย ตามจุดท่องเทีย่ว จ านวน 10 จุด การประชาสัมพันธ์

850,000       560,000       560,000        

 รายละเอียดโครงการพฒันา

(30)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีม่า

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 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)

2 โครงการติดต้ังราวเหล็กลูกฟูกกันรถ  - เพือ่ความสะดวก  - ติดต้ังราวเหล็กกันรถ ตาม 92,000          1 จุด  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

(GUARD RAIL) ถนนไทรทอง ในการคมนาคม แบบมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ ความสะดวกในการ

(บริเวณคูเมือง) ยาวรวม 46 เมตร คมนาคม

812,000       -               -               

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

 รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

(31)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการขยายผิวจราจร  - เพือ่การคมนาคม  - ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 13,200          1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนสระศรีโบราณ สัญจรไป-มาได้สะดวก หนา 0.15 ม. พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ ความสะดวกในการ

24 ตร.ม. คมนาคม

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

ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย /ซอย ต่างๆในเขตเทศบาล ขนาด ไม่น้อยกวา่ 30x50 ซม. ถนนในเขต ภูมิทัศน์ให้มีความ

ให้มีความเป็นระเบียบฯ จ านวน 200 ป้าย เป็นระเบียบฯ

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพือ่การคมนาคม  - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก 675,000        1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัสติกคอนกรีตถนนรุ่งอรุณ สัญจรไป-มาได้สะดวก คอนกรีต กวา้ง 6 ม.ยาว 250 ม. ความสะดวกในการ

พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 1,500 ตร.ม. คมนาคม

6 โครงการวางท่อระบายน้ า  - เพือ่ให้การระบายน้ าได้  - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 992,000        1 สาย  - การระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ถนนพิบูลรัตน์ฝ่ังทิศตะวนัออก ดียิง่ขึน้ เส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.60 ม.

(จากบ้านนายโต้ง - สระเพลง) พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ยาว 380 ม.

1,780,200     50,000         50,000          

 รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและทีม่า

(32)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการขยายถนน คสล.พิมพ์ลาย  - เพือ่ความสะดวก  - ขยายถนน คสล.พิมพ์ลาย 640,000        1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

และก่อสร้างทางเท้า คสล.พิมพ์ลาย ในการคมนาคม หนา 0.15 ม. พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ ความสะดวกในการ

 ถ.วนปรางค์หน้าไปรษณีย์  630 ตร.ม คมนาคม

(เสนอโดยชุมชนไทรแก้ว)  - ก่อสร้างทางเท้า คสล.

พิมพ์ลาย หนา 0.10 ม.

พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 240 ตร.ม.

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพือ่ความสะดวก  - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก 308,000        1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัสติกคอนกรีตถนนอารักษ์ ในการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง 6 ม. ยาว ความสะดวกในการ

ศักด์ิสิทธิ ์(หน้าประตูหิน) 135 ม. พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ คมนาคม

810 ตร.ม.

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

คอนกรีตถนนวนปรางค์ ในการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง 5 ม. ยาว ความสะดวกในการ

(ซอยบ้านป้าสมบูรณ์) 100 ม. พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ คมนาคม

500 ตร.ม.

1,138,000     -               -               

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

 รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและทีม่า

(33)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการติดต้ัง-ปรับปรุงเคร่ืองหมาย  - ป้องกันอุบัติเหตุทาง  - ติดต้ังและปรับปรุงเคร่ืองหมาย 400,000        400,000        400,000        6 สาย  -ประชาชนมีความ ส านัก

จราจรและสัญญาณไฟจราจร จราจรลดการสูญเสียชีวติ จราจร เช่น ทาสี ตีเส้นจราจร ปลอดภัยนการจราจร ปลัดเทศบาล

และทรัพยสิ์นของประชาชน และสัญญาณไฟจราจร ฯลฯ  -ลดการสูญเสียชีวติ

ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย และทรัพยสิ์น

๑๑ 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)

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

(เขียว/เหลือง/แดง) จราจรลดการสูญเสียชีวติ ส่ีแยกอนันทจินดาตัดถนน ปลอดภัยนการจราจร ปลัดเทศบาล

ส่ีแยกอนันทจินดาตัดถนนสระแก้ว และทรัพยสิ์นของประชาชน สระแก้ว(หจก.นิวมอเตอร์ไบค์)  -ลดการสูญเสียชีวติ

(หจก.นิวมอเตอร์ไบค์) และทรัพยสิ์น

400,000       400,000       3,200,000     

งบประมาณและทีม่า

(34)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 รายละเอียดโครงการพฒันา

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการปรับปรุงถนน  - เพือ่ปรับปรุง  - ร้ีอเกาะกลาง เสาไฟ 3,000,000      ร้อยละ 10 ภูมิทัศน์เมืองพิมาย กองช่าง

ถนนราชชนนีลีลา (ยอ้นอดีต) ภูมิทัศน์เมืองพิมาย เกาะกลางถนนออก ภูมิทัศน์เมือง ได้รับการพัฒนา

เพือ่การท่องเทีย่ว  - ปรับปรุงผิวถนนซีเมนต์ พิมายได้รับ และปรับปรุงให้มี

ปัม้ลายสีศิลาแดง การภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์สวยงาม

 - สร้างทางเท้าให้กวา้งกวา่ และเป็นเอกลักษณ์

เดิมด้วยผิวซีเมนต์ ของเมืองพิมาย

ปัม้หินทรายแดง

 - ปลูกต้นไม้

 - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง

14 โครงการขยายถนน คสล.  - เพือ่ความสะดวกในการ  - ขยายถนน คสล.ความหนา 350,000        1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. คมนาคม ไม่น้อยกวา่ 0.15 เมตร สะดวกในการคมนาคม

ถนนจวนเก่า หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 260

 ตารางเมตร

350,000       -               3,000,000     

 รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและทีม่า

(35)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.  - เพือ่ความสะดวก  - ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. 900,000        1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนประชาพัฒนา(รอบสระบัว) ในการคมนาคม หนา ๐.๑๕ ม.หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย ความสะดวกในการ

กวา่ ๑,๔๐๐ ตร.ม. คมนาคม

๑๖ 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.

17 โครงการขยายถนน ค.ส.ล.  - เพือ่ความสะดวก  - ขยายถนน ค.ส.ล.หนา 550,000        1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนประตูชัยขาเข้า- ขาออก ในการคมนาคม 0.15 ม. พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ ความสะดวกในการ

800 ตร.ม. คมนาคม

18 โครงการวางท่อระบายน้ า  - เพือ่ความสะดวก  - วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. 2,500,000     1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนประตูชัยขาออก ในการคมนาคม พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ยาว ความสะดวกในการ

390 ม. คมนาคม

2,500,000     2,350,000     -               

งบประมาณและทีม่า

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

(36)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

 รายละเอียดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพือ่ความสะดวก  - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 82,000          1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

และวางท่อระบายน้ า ในการคมนาคม ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.30 ม. ความสะดวกในการ

(บ้านนายประสิทธิ ์หมัน่เสอ) พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ยาวรวม คมนาคม

22 ม.

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

ทับหลังท่อ หนา 0.15 ม.

พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 66 ตร.ม.

20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก  - เพือ่ความสะดวก  - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก 797,000        1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตถนนวนปรางค์ ในการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง 6 ม. ยาว ความสะดวกในการ

(ส่ีแยกหน้าศาลเจ้า-ศาลหลักเมือง) 290 ม. พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ คมนาคม

1,740 ตร.ม.

 - ทาสีตีเส้นพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่

70 ตร.ม.

879,000       -               -               

งบประมาณและทีม่า

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

(37)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

 รายละเอียดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

21 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 

22 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติก  - เพือ่การคมนาคม  - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก 321,000        1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตถนนสระศรีโบราณ สัญจรไป-มาได้สะดวก คอนกรีต กวา้ง 6 ม. ยาว 120 ม. ความสะดวกในการ

พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 720 ตร.ม. คมนาคม

23 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติก  - เพือ่การคมนาคม  - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก 482,000        1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตถนนมหิศวรยาตรา สัญจรไป-มาได้สะดวก คอนกรีต กวา้ง 6 ม. ยาว 180 ม. ความสะดวกในการ

พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 1,080 ตร.ม. คมนาคม

903,000       100,000       100,000        

 รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและทีม่า

(38)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  - เพือ่ความสะดวก  - ปรัปปรุงถนนดินลูกรัง 613,000        1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ผิวจราจรหินคลุก ถนนเทศบาล ๑ ในการคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 600 ม. ความสะดวกในการ

(ช่วงบ้านนายสมชาย คู่พิมาย - หนา 0.20 ม. คมนาคม

ถนนทุง่เลนทอง ซอย ๒)  - ผิวจราจรหินคลุก กวา้ง 4.50

ม.ยาว 600 ม. หนา 0.10 ม.

25 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. คมนาคม

ถนนทุง่เลนทอง ซอย ๒) หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 3,025 

ตร.ม.

26 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า  - เพือ่เก็บกักและระบาย  - ก่อสร้างประตู 2 บาน 4,500,000      - การระบายน้ าได้ดี กองช่าง

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

บริเวณถนนเทศบาล 1 น้ าท่วม  เคร่ือง ตามแบบของกรมชล-

ประทาน(คลองน้อย)

613,000       5,500,000     -               

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

งบประมาณและทีม่า

(39)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

 รายละเอียดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  - เพือ่ความสะดวก  - ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 96,000          1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนอนันตชัย ในการคมนาคม หนา 0.15 พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ ความสะดวกในการ

180 ตร.ม. คมนาคม

28 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  - เพือ่ความสะดวก  - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ทางเข้า 114,000        1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ทางเข้าวดับูรพาพิมล ในการคมนาคม วดับูรพาพิมล หนา 0.15 ม. ความสะดวกในการ

พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 177 ตร.ม. คมนาคม

29 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.

210,000       -               2,350,000     

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

 รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและทีม่า

(40)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๐ โครงการขยายผิวจราจรถนนชมสระ  - เพือ่ความสะดวก  - ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 70,000          1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยพิพิธภัณฑ์ ในการคมนาคม หนา 0.15 ม.พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ ความสะดวกในการ

133 ตร.ม. คมนาคม

ตร.ม.

31 โครงการติดต้ังเสาโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง  - เพือ่ขยายเขตไฟฟ้า  - ติดต้ังเสาโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง 500,000        1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนชลประทาน สาธารณะ จ านวน 20 ต้น ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิ์น

๓๒ โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  - เพือ่การระบายน้ าได้ดี  - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด 120,000        1 สาย การระบายน้ าได้ดียิง่ขึน้ กองช่าง

(บ้านนายสุวรรณ พนมมา) ยิง่ขึน้ เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.30 ม. พร้อม

(ชุมชนบ้านส่วยใน) บ่อพัก ค.ส.ล.ยาวรวม 69 ม.

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

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

สะดวก

690,000       -               1,000,000     

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

งบประมาณและทีม่า

(41)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

 รายละเอียดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๔ โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง  - เพือ่ปรับภูมิทัศน์ถนน  - ติดต้ังเสาโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง 600,000        600,000        600,000        20 ต้น/ปี  - ถนนชายชลมีภูมิทัศน์ กองช่าง

บริเวณถนนชายชล ชายชลให้มีความปลอดภัย จ านวน 20 ต้น และประชาชนมีความ

ในชีวติและทรัพยสิ์นของ ปลอดภัยในชีวติและ

ผู้สัญจรไปมา ทรัพยสิ์น

600,000       600,000       600,000        

10,875,200   9,000,000     10,300,000   

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

 รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและทีม่า

(42)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

-               -               -               

4) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

 รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและทีม่า

(49)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (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        

งบประมาณและทีม่า

(43)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

5) การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี  - เพือ่สืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 300,000        350,000        400,000        1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

วนัลอยกระทง อันดีงามของท้องถิน่ วนัลอยกระทง อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง

๕ โครงการจัดงานสืบสานประเพณี  - เพือ่สืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 300,000        350,000        400,000        1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

วนัสงกรานต์ อันดีงามของท้องถิน่ วนัสงกรานต์ อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีวนัสงกรานต์

6 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี  - เพือ่สืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 1,000,000     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

1,645,000     1,795,000     1,945,000     

 รายละเอียดโครงการพฒันา

5) การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(44)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (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        

 รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและทีม่า

(45)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

5) การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการบวงสรวง  - เพือ่สืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมบวงสรวง 30,000          30,000          30,000          1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อันดีงามของท้องถิน่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีอันดีงาม

30,000         30,000         30,000          

2,235,000     2,385,000     2,535,000     

5) การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่1. การท่องเทีย่ว ศิลปวัฒนธรรมและจารีประเพณี

 รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและทีม่า

(46)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา


