
แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานเทศกาล  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000         1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน  อนุรักษ์และสืบสาน
 ประเพณีเทศกาล
 ตรุษจีน

๒ โครงการเทศกาลถือศีล  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000         ๑ คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา
กินเจ เทศกาลถือศีล กินเจ เทศกาลถือศีล กินเจ อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีเทศกาลถือศีล
กินเจ

3 โครงการจัดงานฉลอง  - เพ่ือเป็นการร าลึกถึง  - จัดกิจกรรมร่วมกับอ าเภอพิมาย 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000       1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา
ชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ความกล้าหาญในวีรกรรม และจังหวัดนครราชสีมา  ร าลึกถึงความกล้าหาญ

ของท่านท้าวสุรนารี
 ของท่านท้าวสุรนารี

4 โครงการจัดงานสืบสาน  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 350,000      350,000      350,000      350,000      350000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา
ประเพณีวันลอยกระทง อันดีงามของท้องถ่ิน วันลอยกระทง อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

๕ โครงการจัดงานสืบสาน  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 350,000      350,000      350,000      350,000      350,000       ๑ คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา
ประเพณีวันสงกรานต์ อันดีงามของท้องถ่ิน วันสงกรานต์ อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีวันสงกรานต์

6 โครงการจัดงานสืบสาน  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 1,000,000    800,000      800,000      800,000      800,000       ๑ คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา
ประเพณีแห่เทียนพรรษา อันดีงามของท้องถ่ิน แห่เทียนพรรษา อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีวัน
เข้าพรรษา

7 โครงการส่งเสริมการ  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - ส่งเสริมกิจกรรมการละเล่น 45,000        45,000        45,000        45,000        45,000 ร้อยละ 90 ของ กิจกรรมการละเล่น กองการศึกษา
ละเล่นพ้ืนบ้านและศิลป อันดีงามของท้องถ่ิน พ้ืนบ้าน เช่น ร าโทน กลองยาว กิจกรรมการละเล่น พ้ืนบ้านได้รับการสืบสาน

วัฒนธรรมของชุมชน ได้รับการส่งเสริม ให้คงอยู่

การละเล่นสะบ้า ฯลฯ
8 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000       ๑ คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

วันข้ึนปีใหม่ อันดีงามของท้องถ่ิน วันข้ึนปีใหม่ อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวันข้ึนปีใหม่



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

๙ โครงการสร้างจิตส านึกในการร่วม - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว - จัดกิจกรรมรณรงค์และสร้าง 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 90 % ของผู้ร่วม ประชาชน/เยาวชน กองการศึกษา
อนุรักษ์โบราณสถาน เมืองพิมาย จิตส านึกร่วมกันอนุรักษ์โบราณ โครงการมีความรู้ มีความรู้และรักใน

สถานเมืองพิมาย และมีจิตส านึกรักษ์ โบราณสถาน
ในโบราณสถาน เมืองพิมาย

    
๑๐ โครงการบวงสรวง  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 60,000        60,000        60,000        60,000        60,000         ๑ คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

ปราสาทหินพิมาย อันดีงามของท้องถ่ิน อันดีงามของท้องถ่ิน เช่น อนุรักษ์และสืบสาน
การบวงสรวงขอขมา ประเพณีอันดีงาม
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในปราสาท

11 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000       ๑๕  ชุมชน ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา
บุญกลางบ้าน อันดีงามของท้องถ่ิน บุญกลางบ้าน 15 ชุมชน อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีอันดีงาม

12 โครงการเข้าวัดฟังธรรม  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา
อันดีงามทางพุทธศาสนา เข้าวัดฟังธรรมทางพุทธศาสนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณี

เข้าใจใน อันดีงามทาง
พุทธศาสนา พุทธศาสนา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

13 โครงการบวงสรวงศาล  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000          1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา
เจ้าพ่อหลักเมือง อันดีงามของท้องถ่ิน บวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีอันดีงาม

2,385,000 2,185,000 2,185,000 2,185,000 2,185,000 










