
แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน  -เพ่ือความสะดวกใน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.     9,500,000     1  สาย  -ประชาชนได้รับ กองช่าง

ค.ส.ล. และเข่ือนป้องกัน การคมนาคม กว้าง 5.00 เมตร พ้ืนท่ี ความสะดวกในการ  
ตล่ิง  ถนนเทศบาล 1  -เพ่ือป้องกันน้้าท่วม ไม่น้อยกว่า 3,000 ตรม. คมนาคม

 -เพ่ือป้องกันตล่ิง  -ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน  -ป้องกันน้้าท่วม
พังทนาย น้้าท่วม/ป้องกันตล่ิง แบบ  -ป้องกันตล่ิง

เข็มตอก (แบบชลประทาน) พังทลาย
  ยาว 580 เมตร  

    

  
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์  -ถมดินปรับระดับพ้ืนท่ีให้    50,000,000  ร้อยละ 10 ภูมิทัศน์เมืองพิมาย กองช่าง
บริเวณข้างสะพานท่า เมืองพิมายเพ่ือการ สูงเท่าถนนรอบสระพลุ่ง ภูมิทัศน์ ได้รับการพัฒนาและ

สงกรานต์ สร้างท่าน้้า ท่องเท่ียว  -สร้างเข่ือนริมแม่น้้ามูลและ เมืองพิมาย ปรับปรุงให้มีภูมิทัศน์

ขนย้ายหินทราย  ท่าน้้าย้อย อดีตขนหินมา สวยงามและเป็น

สร้างปราสาท เอกลักษณ์เมือง

 -จัดสวนสาธารณะและติด พิมาย

ต้ังเคร่ืองออกก้าลังกาย
 -ติดต้ังไฟส่องสว่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3 โครงการปรับปรุงยกระดับ  - เพ่ือความสะดวก  - ปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง  5,500,000  ๑  สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนชายชล ในการคมนาคม กว้างเฉล่ีย ๘.๐๐ ม. ความสะดวกในการ

 -เพ่ือระบายน้้า ยาว ๖๑๐.๒๐ ม. คมนาคม
 -เพ่ือความปลอดภัยใน สูงเฉล่ีย ๐.๖๐ ม.
ชีวิตและทรัพย์สิน  -ผิวจราจร คสล.กว้างเฉล่ีย

๙.๑๘ ม. ยาว ๘๑๐.๒๐ ม.
หนา๐.๑๕ ม.พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

๗,๔๓๗.๖๓  ตร.ม.
 -ติดต้ังเสาโคมไฟส่องสว่าง
จ้านวน 30 ต้น

  -วางท่อระบายน้้า ค.ส.ล.
Ø 0.60 เมตร ยาว 450ม.
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุง  - เพ่ือความสะดวก  -ยกระดับถนนลูกรัง  2,500,000      ๑  สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนน ค.ส.ล. ถนน ในการคมนาคม กว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ความสะดวกในการ
เคียงคลอง สูงเฉล่ีย 0.60 ม. คมนาคม

 - ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.

กว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

ยาว ๗๐๐ ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 3,500 ตรม.

 -ติดต้ังเสาโคมไฟส่องสว่าง 

จ้านวน 30 ต้น

 -ก่อสร้างเลนจักรยาน 1,050

ตรม.
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๕ โครงการย้ายและติดต้ังเสา  -เพ่ือย้ายและติดต้ังเสา  -ย้ายและติดต้ังเสาโคมไฟ 2,000,000 4  สาย  -ประชาชนได้รับความ กองช่าง
โคมไฟสาธารณะเทศบาล โคมไฟสาธารณะในเขต ส่องสว่าง จ้านวน 59 ต้น สะดวกในการคมนาคม

ต้าบลพิมาย เทศบาล ท่ีซ้้าซ้อนกับ เพ่ือน้าไปติดต้ังถนนสายต่าง ๆ  -ประชาชนได้รับความ

เสาโคมไฟสาธารณะตาม 1.ถนนสุริยาอัสดง ปลอดภัยในชีวิตและ

แนวสายไฟลงดิน 2. ถนนพิบูลย์รัตน์ ทรัพย์สิน
3.ถนนเทศบาล 1
4. ถนนประตูชัยขาเข้า-ขาออก
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจร  -เพ่ือความสะดวกใน  -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก 3,000,000 1  สาย  -ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัสติกคอนกรีต  ถนน การคมนาคม และออก คอนกรีตหนา 0.05 ม. พ้ืนท่ี สะดวกในการคมนาคม

รอบสระเพลง ก้าลังกาย ไม่น้อยกว่า 7,000 ตรม.

 -งานทาสีตีเส้น เคร่ืองหมาย

จราจรและสัญลักษณ์อ่ืนตาม

แบบมาตรฐาน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

40 ตารางเมตร
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๗ โครงการปรับภูมิทัศน์  -เพ่ือปรับภูมิทัศน์  -ขยายผิวจราจร  10,000,000 1  สาย ประชาชนและ กองช่าง
เส้นทางท่องเท่ียว เส้นทางท่องเท่ียว  -วางท่อระบายน้้า  นักท่องเท่ียวได้รับ
 (ถนนไทรงาม- สระเพลง) ให้มีความสวยงาม  -ติดต้ังเสาโคมไฟส่องสว่าง ความสะดวก

 -เกาะกลางถนน

 -ทางเท้า
 -อ่ืน ๆ



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๘ โครงการก่อสร้างระบบ  -เพ่ือป้องกันและรักษา ระบบป้องกันน้้าท่วม  -ลดปัญหาความ  มีระบบป้องกัน
ป้องกันน้้าท่วมและระบบ อุทยานประวัติศาสตร์ 1.ระบบป้องกันน้้าท่วม 119,451,000  เดือดร้อนของ น้้าท่วมและมีระบบ
ระบายน้้าพ้ืนท่ีชุมชน พิมายและพ้ืนท่ีชุมชน แบบ 2 ก่อสร้างยกระดับ ชุมชนจากน้้า ระบายน้้าในพ้ืนท่ี
พิมาย พิมายท่ีอาจเกิดความ ถนนพร้อมก้าแพงกันดิน ได้ร้อยละ 90 ชุมชนพิมาย

เสียหายในชีวิตและ ค.ส.ล.  -อุทยานประวัติ

ทรัพย์สิน  -บริเวณ 2A ความยาว ศาสตร์พิมาย

 -เพ่ือปรับภูมิทัศน์สร้าง 934 เมตร ด้านทิศเหนือ มีความปลอดภัย

เส้นทางการท่องเท่ียว ของเทศบาลบริเวณใต้หาด จากน้้าท่วมได้ 

เชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ แสงจันทร์และมีการก่อสร้าง 100%

และโบราณสถาน ฝายคอนกรีต  -ประชาชน
 -บริเวณ 2 B และทรัพย์สิน
ความยาว 731 เมตร รวมท้ังอุทยานฯ

ด้านทิศตะวันออกของเทศบาล และโบราณ



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จากทางหลวงแผ่นดิน สถานท่ีได้รับ
หมายเลข 3036 ความปลอดภัย
ตามถนนเลียบคลอง จากการเกิด
 -บริเวณ 2C อุทกภัยท่ีอาจ
ความยาว 820 เมตร จะเกิดข้ึน
ทิศใต้ของเทศบาล จาก
ทางหลวงแผ่นหมายเลข 
2163 ตามถนน
เทศบาล 1 มาถึงช่วงบริเวณ
คลองใหญ่
 -บริเวณ 2D 
ความยาว 335 เมตร 
ทิศใต้ของเทศบาล จาก



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ทางหลวงหมายเลข 2163 
หลังวิทยาลัยเทคนิคพิมาย
2.ระบบป้องกันน้้าท่วม 78,518,000    
แบบ 3 ก่อสร้างก้าแพง 
ค.ส.ล.ชนิดเสาเข็มคู่
พร้อมยกระดับถนน
 -บริเวณ 3A 
ความยาว 740 เมตร 
ทิศตะวันออกชองเทศบาล
บริเวณถนนเลียบคลอง
มาทางทิศใต้ของเทศบาล
บริเวณคลองใหญ่
3.ระบบป้องกันน้้าท่วม 171,793,600  



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ 4 ก่อสร้างก้าแพง 
ค.ส.ล. กันน้้า รูปตัว L 
ชนิดเสาเข็มคู่สมอเอียง
 -บริเวณ 4A 
ความยาว 687 เมตร 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ชอง
เทศบาลบริเวณวิทยาลัย
เทคนิคพิมาย
 -บริเวณ 4 B 
ความยาว 457 เมตร 
ทิศตะวันตกชองเทศบาล 
บริเวณล้าน้้าจักราช
 -บริเวณ 4C



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ความยาว 392 เมตร 
ทิศเหนือของเทศบาล
ติดกับสวนสาธารณะพิมาย
 -บริเวณ 4D  
ความยาว 280 เมตร 
ทิศเหนือของเทศบาล
ติดกับสวนสาธารณะพิมาย
4. ระบบป้องกันน้้าท่วม 16,890,000    
แบบ 5 ก่อสร้างก้าแพง
 ค.ส.ล. กันน้้า รูปตัว L 
ชนิดเสาเข็มคู่สมอเอียง
และมีบันได
 -บริเวณ 5A 



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ความยาว  770 เมตร 
ทิศตะวันตกของเทศบาล 
บริเวณล้าน้้ามูล
5.ระบบป้องกันน้้าท่วม 113,104,000  
แบบ 6 ปรับปรุงคันป้องกัน
ตล่ิงเดิม(มีแผงก้ันน้้า)
 -บริเวณ 6A 
ความยาว 523 เมตร 
ทิศตะวันตกของเทศบาล 
บริเวณล้าน้้าจักราช
 -บริเวณ 6B 
ความยาว 784 เมตร 
ทิศเหนือของเทศบาล 



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

  -บริเวณ 6C 
ความยาว 50 เมตร 
ทิศเหนือของเทศบาล 
บริเวณสวนสาธารณะพิมาย  
ระบบระบายน้้า
1.ประตูระบายน้้า แบบ 1 7,000,000      
 -ประตูระบายน้้าก่อสร้าง

   ใหม่  จ้านวน 1 บาน       
  2.บ่อสูบน้้า แบบเคล่ือนท่ี 5,830,000        
   - บ่อสูบน้้าปลายซอย  
 ก่อสร้างใหม่ จ้านวน 11 บ่อ   

 - เคร่ืองสูบน้้าเคล่ือนท่ี 11,000,000    
จ้านวน 11 เคร่ือง



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3. ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 3,000,000      
ข้ามคลองใหญ่
 -ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
ข้ามคลองใหญ่ ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 15 เมตร 
จ้านวน 1 แห่ง บริเวณ
 ถนนเทศบาล 1
4.ก่อสร้างฝายคอนกรีต 800,000         
 - ก่อสร้างฝายคอนกรีต  
 ขนาด 1.50 เมตร 
ยาว1.50 เมตร 
จ้านวน 1 แห่ง  
บริเวณถนนอนันตชัยฝ่ังติด



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แม่น้้าตรงกันข้ามกับ
หาดแสงจันทร์  

๙ โครงการพัฒนาชุมชน  -เพ่ือพัฒนาสถานท่ี  -สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน 5,000,000     1  แห่ง  -ชุมชนส่วยใน กองช่าง
ส่วยในเป็นแหล่งศึกษา หรือแหล่งเรียนรู้ ตามเส้นทางโบราณ ได้รับการปรับ
แหล่งศึกษาเรียนรู้  -ปรับภูมิทัศน์ในชุมชน ภูมิทัศน์เป็นแหล่ง

 -ปรับบ้านเก่าเป็นบ้าน เรียนรู้ตามเส้นทาง
ย้อนยุค โบราณ
 -ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
 -ปรับปรุงทางเดินในชุมชน



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๑๐ โครงการปรับปรุงถนน  -เพ่ือความสะดวกใน  -ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก   8,200,000 9  สาย  -ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟัลติก คอนกรีต การคมนาคม คอนกรีต  หนา 0.05 เมตร   ความสะดวกในการ
  ถนนในเขต  -ถนนยางใหญ่ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า คมนาคม
เทศบาลต้าบลพิมาย 906 ตรม.

 -ถนนจวนเก่า พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,428 ตรม.

 -ถนนวนปรางค์ ซอยป้าสมบูรณ์

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 500 ตรม.

 -ถนนสระแก้ว พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,950 ตรม.

 -งานทาสีตีเส้นเคร่ืองหมาย

จราจรตามแบบมาตรฐาน  
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 35 ตรม.



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

  -ถนนเคียงคลอง พ้ืนท่ี  
 ไม่น้อยกว่า 3,550 ตรม.

 -ถนนพิบูลรัตน์ พ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 4,316 ตรม.  
  -งานทาสีตีเส้นเคร่ืองหมาย  

จราจรตามแบบมาตรฐาน

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 45 ตรม.

  -ถนนสมัยรุจี พ้ืนท่ีไม่น้อย  
 กว่า 894 ตรม.

 -ถนนทุ่งเลนทอง พ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 2,712 ตรม.

 -ถนนเทศบาล 1 พ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 2,500 ตรม.



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -งานทาสีตีเส้นเคร่ืองหมาย

จราจรตามแบบมาตรฐาน

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 15 ตรม.

๑๑ โครงการพัฒนาถนน  -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์  -ปรับปรุงทางเท้า 6,000,000     1 เส้น  ถนนเช่ือมโยงจาก กองช่าง
เช่ือมโยงสระเพลง เมืองพิมายเพ่ือ  -วางท่อระบายน้้าพร้อม สระเพลงถึงชุมชน
ถึงชุมชนบ้านส่วยนอก การท่องเท่ียว บ่อพัก ค.ส.ล. ส่วยนอกได้รับการ

 -ก่อสร้างถนนคอนกรีต ปรับภูมิทัศน์และ
เสริมเหล็กตลอดแนว พัฒนา
 -ปลูกต้นไม้



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  -เพ่ือปรับภูมิทัศน์  -ปรับภูมิทัศน์ 1 งาน 1,500,000     1 แห่ง  -ประชาชนได้รับ กองช่าง
สวน/ท่าน้้าล้าจักราช บริเวณสนามแข่งเรือ  -สร้างลานกิจกรรม 1 แห่ง ความปลอดภัยใน
(สะพานแข่งเรือ)  -ติดต้ังไฟส่องสว่าง 1 ชุด ชีวิต

 -สนับสนุนการ
ท่องเท่ียว

๑๓ โครงการติดต้ังไฟส่อง  -เพ่ือความปลอดภัยใน  -ติดต้ังเสาพร้อมโคมไฟส่อง 1,300,000      1,300,000     2  ต้น  -ประชาชนได้รับ กองช่าง
สว่างบริเวณส้านักงาน ชีวิตและทรัพย์สินของ สว่าง  ความสูง 25 เมตร ความปลอดภัยใน
เทศบาล/ลานจอดรถ ประชาชน จ้านวน 2 ต้น พร้อม ชีวิต
บริการนักท่องเท่ียว อุปกรณ์ประกอบ  -เพ่ือพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียว



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๑๔ โครงการก่อสร้างประตู  - เพ่ือเก็บกักและระบาย  - ก่อสร้างประตูระบายน้้า 3,500,000       ๑  จุด   -การระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ระบายน้้า(เปิด-ปิด)และ น้้าและแก้ไขปัญหา 1 บาน ตามแบบของ
สถานีสูบน้้า คลองน้อย น้้าท่วม ชลประทานพร้อมติดต้ัง
ชุมชนวัดใหม่ประตูชัย เคร่ืองสูบน้้า

๑๕ โครงการปรับปรุงระบบ  -เพ่ือการระบายน้้าได้ดี  -ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองน้อย  1,650,000 1 แห่ง  -การระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ระบายน้้าคลองน้อย ลดปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120 น้้าไม่ท่วมขัง
(ชุมชนวัดใหม่ประตูชัย) และลดปัญหาส่ิงแวดล้อม เมตร ลาดเอียง 1/1 พ้ืนท่ี  -น้้าเสียได้รับการ

ไม่น้อยกว่า 720 ตรม. บ้าบัด
 -ปรับระดับท่อระบายน้้าบริเวณ  -ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม

เมืองทอง (ท่อเหล่ียม) ขนาด
1x1 เมตร ยาว 30 เมตร



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -ติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศบริเวณ

คลองน้อย  ตามแบบมาตรฐาน

- - 5,500,000 599,336,600 33,500,000 
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