
แบบ ผ.๐๒

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานบริหารท่ัวไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอาสาพาเท่ียว  - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว - จัดอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ 30,000         30,000        30,000        30,000        30,000 ผู้ร่วม มีอาสาสมัครมัคคุเทศก์ ส านักปลัดฯ

เมืองพิมาย เมืองพิมาย เพ่ือเข้าร่วมโครงการอาสา โครงการมีความรู้ น าเท่ียวเมืองพิมาย งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

พาเท่ียวเมืองพิมาย และเป็นอาสา
สมัครมัคคุเทศก์

พาเท่ียวเมือง
พิมายได้

 
2 โครงการจัดกิจกรรม  - เพ่ือส่งเสริมการ  - จัดกิจกรรมประกวดการต า 30,000         30,000        30,000        30,000        30,000         ๑ คร้ัง/ปี  - นักท่องเท่ียวรู้จัก ส านักปลัดฯ

การประกวดส้มต า- ท่องเท่ียวและการอนุรักษ์ มะละกอและการผัดหม่ีพิมาย วัฒนธรรมด้านอาหาร
ผัดหม่ีพิมาย วัฒนธรรมด้านอาหาร ของไทย ชาวพิมาย

ของไทย

๓ โครงการถนนคนเดิน  - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว - จัดกิจกรรมถนนคนเดิน  80,000        80,000        80,000 มีตลาดถนน  - มีแหล่งจ าหน่าย ส านักปลัดฯ
 - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนบริเวณถนนชายชล คนเดินเพ่ิมข้ึน สินค้าเพ่ิมข้ึน งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

มีรายได้เพ่ิมข้ึน จ านวน 1 แห่ง  - ประชาชนมีรายได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา
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4 โครงการจัดท าวารสาร  - เพ่ือจัดท าวารสาร  - จัดท าวารสาร 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000       ๑,๐๐๐ เล่ม ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ
เทศบาลต าบลพิมาย เผยแพร่ผลงานและ จ านวน 1,000 เล่ม  ข้อมูลข่าวสาร ผลการ งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

กิจกรรมต่าง ๆ ของ ด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลพิมาย เทศบาลต าบลพิมาย

 
5 โครงการจัดต้ังศูนย์  - เพ่ืออ านวยความ  - ปรับปรุงหอนาฬิกาเป็นศูนย์ 50,000         50,000        10,000        10,000        10,000         1  แห่ง ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ

บริการข้อมูลข่าวสาร สะดวกการบริการ ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลพิมาย ความสะดวกใน
เทศบาลต าบลพิมาย แก่ประชาชน การขอรับบริการ

ข้อมูลข่าวสาร

     
๖ โครงการจัดงานเทศกาล  -เพ่ือส่งเสริมการ  -อุดหนุนให้กับอ าเภอพิมาย 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ปีละ ๑ คร้ัง จ านวนนักท่องเท่ียว ปกครองอ าเภอ

เท่ียวพิมาย ท่องเท่ียวเมืองพิมาย ในการจัดงานเทศกาลเท่ียว เพ่ิมข้ึน  ประชาชน พิมาย
พิมาย มีรายได้เพ่ิมจากการ

จ าหน่ายสินค้า

1,210,000    1,210,000   1,250,000   1,250,000   1,250,000   
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