
แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

สร้างความเข้าใจและความเต็มใจ ระยะเวลาการยืน่แบบ ขนาด กวา้ง 1.20 x 2.40 เมตร จ านวน 1,000 และทราบระยะเวลา

ในการช าระภาษี และช าระภาษี  - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่น 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

220,000 200,000 200,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

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

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

บริการต่างๆ จากเทศบาล รับบริการต่างๆ จากประชาชน สะดวกในการรับบริการ

ได้อยา่งสะดวก ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล ต่างๆ จากเทศบาล

๔ 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

5 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

160,000 160,000 160,000 

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

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 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 2559 การบริหารราชการ มีความพึงพอใจ หน่วยบริหารราชการ

ส่วนท้องถิน่ เป็นศูนยก์ลาง ส่วนท้องถิน่ส าหรับ

ในการแลกเปล่ียนข้อมูล บริการประชาชน

ข่าวสาร

7 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 

208,000 208,000 208,000 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 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

9 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

10 โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า  - เพือ่ขยายเขตไฟฟ้า  - เพือ่อุดหนุนและขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

แรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ สาธารณะในเขตเทศบาล แรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนทีม่ีความ อยา่งทัว่ถึง

ต้องการ

420,000 420,000 420,000 

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 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

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

เทศบาลต าบลพิมาย การบริการประชาชน เทศบาลต าบลพิมาย ระบบประปา มีอาคารส านักงานฯ กองช่าง

ระบบไฟฟ้าและอาคารประกอบฯ ส าหรับบริการประชาชน

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

ในเขตเทศบาล สาขาพิมาย ด าเนินการ ชุมชนทีม่ีความ อยา่งทัว่ถึง

ต้องการ

14 โครงการอุดหนุนขยายเขตหัวดับเพลิง  - เพือ่ขยายเขตหัวดับเพลิง  - อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 1 จุด/ปี มีหัวดับเพลิงเพิม่ขึน้ กองช่าง

สาขาพิมาย ด าเนินการ

51,200,000 200,000 200,000 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการถมดินปรับพืน้ที่  - เพือ่ถมดินปรับพืน้ที่  - ถมดินปรับพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 6,600,000 1 แห่ง มีพืน้ทีส่ าหรับก่อสร้าง กองช่าง

เตรียมงานก่อสร้างอาคาร 9,600 ตร.ม.หรือปริมาตร อาคารส านักงาน

ส านักงานเทศบาลต าบล บดอัดแน่นไม่น้อยกวา่ 43.200 เทศบาลต าบลพิมาย

พิมาย ลบ.ม.

16 โครงการปรับปรุงสถานก าจัดขยะ  - เพือ่ให้มีสถานทีล้่างรถ  - เพือ่ปรับปรุงสถานทีก าจัดขยะ 250,000 1 แห่ง  - มีสถานทีล้่างรถ กองสาธารณสุข

เทศบาลต าบลพิมาย เก็บขนขยะและล้างรถถัง ให้มีสถานทีล้่างรถขยะ ล้างถังขยะทีถู่ก

ขยะทีถู่กสุขลักษณะ ล้างถังขยะ บริเวณสถานที่ สุขลักษณะ

 - เพือ่ดูแล บ ารุงรักษา ฝังกลบขยะเทศบาลต าบลพิมาย

รถเก็บขนขยะให้มีสภาพดี

 - เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชน

ร้องเรียนกล่ินเหม็นจากรถ

เก็บขนขยะและถังขยะ

6,850,000 - - 

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

 รายละเอียดโครงการพฒันา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

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

งบประมาณและทีม่า

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลต าบลพิมาย เทศบาลต าบลพิมาย และประชาชนได้รับ

 - เพือ่ให้ประชาชนได้ บริโภคเนือ้สัตวท์ีม่ีความ

บริโภคเนือ้สัตวท์ีป่ลอดภัย ปลอดภัย

18 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

19 โครงการติดต้ังหอกระจายข่าว  - เพือ่การประชาสัมพันธ์  - ก่อสร้างและติดต้ังหอกระจาย 200,000 200,000 200,000  - 90% ของ  - การประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดฯ

ชุมชนพร้อมอุปกรณ์ ข้อมูลข่าวสารให้ทัว่ถึง ข่าวชุมชนพร้อมอุปกรณ์ ประชาชนใน ได้ชัดเจนและทัว่ถึง

(ชุมชนตะวนัตกวดัเดิม, และชัดเจน ชุมชนได้รับ

ชุมชนวดัใหม่ประตูชัย) ข่าวสารอยา่ง

ทัว่ถึง

2,200,000 2,200,000 16,200,000 

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

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  - เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์ใน  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ไฟฟ้า 22,000  - 80% ของ ประชาชนได้รับบริการ

ครุภัณฑ์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ การปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง ประชาชนทีรั่บ ทีม่ีประสิทธภิาพ

การปฏิบัติงานของเจ้าเหน้าที่  - คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 60,000 บริการมีความ

ส านักปลัดเทศบาล ประมวลผลแบบที่ 2  จ านวน 2 เคร่ือง พึงพอใจ

 - เคร่ืองส ารองไฟขนาด 6,100 

ไม่น้อยกวา่ 1kva จ านวน 1 เคร่ือง

 - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเชอร์ led 7,400 

ขาวด า (25หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง

 - จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร 18,000      

 - เรือท้องแบนพร้อมเคร่ืองยนต์ 180,000    

 - จัดซ้ือรถกูช้ีพฉุกเฉิน(EMS) 1,200,000     

กองช่าง  - เพือ่ใช้ในการจัดท า  - เคร่ืองถ่ายภาพทางอากาศ 120,000 

แผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศ (Multirotor)

ให้มีความทันสมัย  - นัง่ร้าน จ านวน ๑๕ ตัว 25,000 

258,500 1,380,000 - 

 รายละเอียดโครงการพฒันา

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

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

งบประมาณและทีม่า

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)

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

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

 - จัดซ้ือสวา่นโรตาร่ี จ านวน 1 ตัว 15,600 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

 - จัดซ้ือปัม้น้ า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2" จ านวน 1 เคร่ือง 8,500 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือเคร่ืองปัม้ลมขนาดใหญ่ จ านวน 1 เคร่ือง 25,000 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือคีมมัดเหล็กขนาดใหญ่ จ านวน 1 ตัว 6,000 1 ตัว

 - 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 ตู้ 10,000  2 ตู้

กองการศึกษา  - จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง 9,500 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือโต๊ะหมูบู่ชา จ านวน 1 ชุด 9,900 1 ชุด

143,000 - - 

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

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

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

 รายละเอียดโครงการพฒันา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

กองการศึกษา  - เพือ่ใช้ในการจัดเอกสาร  - จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน 10,000  2 หลัง

(แบบกระจก/แบบทึบ)

จ านวน 2 หลัง

กองสาธารณสุข  - เพือ่ใช้ในงานรักษาความ  - จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 25,000 1 เคร่ือง  - การปฏิบัติงานท า กองสาธารณสุข

สะอาดโรงเรียนผลิตก๊าช ความสะอาดมีประสิทธิ-

ชีวภาพ ล้างรถเก็บขยะ ภาพมากขึน้

 - เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์งาน  - จัดซ้ือเตียงตรวจภายใน 30,000 1 เคร่ือง  - มีอุปกรณ์ในการให้ กองสาธารณสุข

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข บริการประชาชน

 - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ  - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย 2,500,000 1 คัน  - มรีถส าหรับเกบ็ขนขยะ กองสาธารณสุข

งานเก็บขนขยะ แบบถังคอนเทนเนอร์ ทีเ่พียงพอและเก็บขน

 - เพือ่ติดต้ังบริเวณทีม่ีการ ขนาด 4 ลบ.ม.พร้อมถังคอนเทน- ขยะได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

ทิง้ขยะจ านวนมาก เนอร์ 5 ถัง  - ไม่มีขยะตกค้างสะสม

 - เพือ่ลดระยะเวลาในการ  - ไม่มีปัญหาการร้อง

เก็บขนขยะ เรียนเกี่ยวกับขยะตกค้าง

65,000 - 2,500,000 

61,724,500 4,768,000 19,888,000 

 รายละเอียดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

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

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

1) พัฒนาการให้บริการประชาชน

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (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 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

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

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

2) การบังคับใช้กฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (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 

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3) การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(101)  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)

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 

 รายละเอียดโครงการพฒันา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

งบประมาณและทีม่า

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3) การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ

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



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (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 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3) การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ

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

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (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

100,000 100,000 100,000 

605,000 605,000 605,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3) การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ

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

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (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 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

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

4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (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 60,000 60,000 60,000 

ของคนในชุมชน 635,000 635,000 545,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

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

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคืนฟุตบาทให้ประชาชน  - เพือ่ให้ประชาชนได้รับ  - จัดระเบียบทางเท้า/ถนนในเขต 100,000 100,000 100,000 4 สาย ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดฯ

คืนถนนให้สังคม ความสะดวกในการสัญจร เทศบาลต าบลพิมาย สะดวกในการสัญจร

และมีความปลอดภัยใน บนทางเท้า/ถนน 

การใช้ถนน ได้อยา่งปลอภัย

 - เพือ่ให้ความเป็นระเบียบ

ในการจ าหน่วยสินค้าบน

ทางเท้า

2 โครงการจัดระเบียบระเบียบจราจร  - เพือ่จัดระเบียบ  - จัดระเบียบการเดินรถ 100,000 100,000 100,000 4 สาย  - ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ

การจราจรในเขตเทศบาล การจอดรถให้มีความเป็น ความสะดวกในการ

ต าบลพิมาย ระเบียบเรียบร้อยและถูกต้อง สัญจร

ตามกฏจราจร  - การจอดรถมีความ

เป็นระเบียบและถูก

กฏจราจร

200,000 200,000 200,000 

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5) การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

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



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  - เพือ่ป้องกันและแก้ไข  - ติดต้ังกล้อง  CCTV ตามมาตรฐาน 2,000,000 70% ของ ประชาชนมีความ ส านักปลัดฯ

ปัญหายาเสพติดและความ ของกระทรวง ICT จุดทีม่ีความ ประชาชนและ ปลอดภัยในชีวติ กองช่าง

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์ หล่อแหลมและแหล่งชุมชน นักท่องเทีย่วได้ และทรัพยสิ์น

สินของประชาชนและ ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย รับความปลอดภัย

นักท่องเทีย่ว

2,000,000 - - 

2,200,000 200,000 200,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

 รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5) การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถ่ิน

งบประมาณและทีม่า


