
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษบกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  - เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน  - จัดการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีรายได้ ส านักปลัดเทศบาล

กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลให้มี ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ผู้ร่วมกิจกรรม เพ่ิมข้ึน งานส่งเสริมและ

รายได้เสริม มีความรู้น าไป พัฒนาอาชีพ

ประกอบอาชีพ

ได้

๒ โครงการสนับสนุนศูนย์รวม  - เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน  - ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ของ กิจกรรมการด าเนินงาน ส านักปลัดเทศบาล

ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา งานของศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ การด าเนินงานของศูนย์รวม กลุ่มอาชีพมีสถานท่ี ของศูนย์ฯ ได้รับการ งานส่งเสริมและ

ท้องถ่ินเมืองพิมาย ภูมิปัญญาท้องถ่ินเมืองพิมาย ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการขายสินค้า ส่งเสริมและด าเนินงาน พัฒนาอาชีพ

เมืองพิมาย และบริการ ได้ต่อเน่ือง

๓ โครงการสนับสนุนการ  - เพ่ือให้ความรู้และ  -จัดกิจกรรมสนับสนุนการ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 คณะกรรมการสตรี การด าเนินงานของ ส านักปลัดเทศบาล

ด าเนินงานของคณะ สนับสนุนการด าเนินงาน ด าเนินงานของคณะกรรมการ ระดับชุมชนได้รับ กลุ่มสตรีมีคุณภาพ งานพัฒนาชุมชน

กรรมการพัฒนาสตรี ของคณะกรรมการ พัฒนาสตรี สนับสนุน และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ  

ชุมชน กลุ่มสตรีระดับชุมชน  -อบรมความรู้และการพัฒนา พัฒนาความรู้ ในการพัฒนา
บทบาทสตรี ท้องถ่ิน

    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีมา
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีมา

๔ โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา  - เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษา  - จ้างนักเรียน/นักศึกษาท างาน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 100 นักเรียน/นักศึกษา ส านักปลัดเทศบาล

ท างานในช่วงปิดภาคเรียน ได้มีงานท า มีรายได้ ในช่วง ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย  ของนักเรียน มีรายได้เป็นของตนเอง งานพัฒนาชุมชน

ปิดภาคเรียน นักศึกษามีรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิด

เป็นของตนเอง ประโยชน์

และใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์

5 โครงการอบรมและดูงาน  - เพ่ือให้คณะกรรมการ  - ฝึกอบรมและน าคณะกรรมการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อย 100 ของ กรรมการชุมชน ส านักปลัดเทศบาล

คณะกรรมการชุมชน ชุมชนมีความรู้ และแลก ชุมชน และผู้น าชุมชน 15 ชุมชน ผู้ร่วมอบรมฯ  ผู้น าชุมชน มีความรู้ งานพัฒนาชุมชน

ท่ีปรึกษาชุมชน ผู้น าชุมชน เปล่ียนวิสัยทัศน์การท างาน ไปดูงาน มีความรู้ และมี  และมีประสบการณ์

และอาสาสมัครชุมชน เพ่ือส่วนรวม ประสบการณ์ เพ่ิมข้ึน

ในการท างาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการเลือกต้ังประธานกรรมการ  - เพ่ือให้มีคณะกรรมการ  - จัดให้มีการเลือกต้ังหรือคัดเลือก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ชุมชน ท้ัง 15 ชุมชน ส านักปลัดเทศบาล

ชุมชน ชุมชน 15 ชุมชน ท่ีกรรมการครบวาระ ท้ัง 15 ชุมชน มีคณะกรรมการชุมชน งานพัฒนาชุมชน

ตาย หรือลาออก มีคณะกรรมการ

ชุมชนครบ

7 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ  - เพ่ืออบรมและส่งเสริม  - จัดกิจกรรมส่งเสริมตามปรัชญา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 10 ของ ประชาชนมีชีวิตความ ส านักปลัดเทศบาล

พอเพียงตามแนว การด าเนินงานเก่ียวกับ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช ครัวเรือนท้ังหมด เป็นอยู่ท่ีดี มีความม่ันคง งานพัฒนาชุมชน

พระราชด าริ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด าริ เช่น การจัดท าบัญชีครัวเรือน มีความรู้เก่ียวกับ

การเกษตร และการประกอบ ปรัชญาเศรษฐ-

อาชีพด้านอ่ืนๆ กิจพอเพียงและ
น าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ

8 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  - สนับสนุนงบประมาณกองทุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - 100% ของ ชุมชนมีกองทุน ส านักปลัดเทศบาล

กองทุนสวัสดิการสังคม กองทุนสวัสดิการชุมชน สวัสดิการชุมชนตามหลักเกณฑ์ งบประมาณท่ี สวัสดิการท่ีมี งานสังคมสงเคระห์

ประชาชน 1 ส่วน  อปท.1 ส่วน ต้ังไว้ ประสิทธิภาพ

รัฐบาล 1 ส่วน
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งบประมาณและท่ีมา

9 โครงการเสริมสร้างความรู้  - เพ่ือสร้างองค์ความรู้  - อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ   50,000 50,000 50,000  - ร้อยละ 100  - ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัดเทศบาล

ด้านสหกรณ์ในระดับ การประกอบอาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาล ของผู้เข้าร่วม วาระแห่งชาติ งานพัฒนาชุมชน

ประชาชน ด้านสหกรณ์ โครงการมีความรู้ ด้านสหกรณ์

ด้านการสหกรณ์  - ใช้วิธีสหกรณ์สร้าง

 เศรษฐกิจในครัวเรือน

    

10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่ีพิมาย  - เพ่ือสร้างองค์ความรู้  - จัดอบรมให้ความรู้และทักษะ   100,000 100,000 100,000  - ร้อยละ 60  - ผลิตภัณฑ์หม่ีพิมาย ส านักปลัดเทศบาล

( OTOP) เทศบาลต าบลพิมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่ีพิมาย ของหม่ีพิมาย OTOP มีบรรจุภัณฑ์ งานส่งเสริมและ

 หม่ีพิมาย (OTOP) และวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ (OTOP) ได้มาตรฐานทางการค้า พัฒนาอาชีพ

 - เพ่ือพัฒนาวิธีการผลิต การจ าหน่าย มีมาตรฐาน  - ยอดจ าหน่าย

บรรจุภัณฑ์ การจ าหน่าย ทางการการค้า ผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน

 - ยอดจ าหน่าย  - เศรษฐกิจในชุมชน

ผลิตภัณฑ์ เข้มแข็ง

เพ่ิมมากข้ึน
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11 โครงการจัดต้ังและด าเนิน   -เพ่ือเป็นศูนย์ประสาน  -เพ่ือให้การด าเนินการ 100,000 100,000 100,000 100,000  ๑ แห่ง  -เทศบาลต าบล ส านักปลัดเทศบาล

การศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน งานเพ่ือป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนของ พิมาย มีศูนย์ งานสังคมสงเคราะห์

การช่วยเหลือประชาชน บรรเทาสาธารณสภัยท่ีอาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปฏิบัติการร่วมใน งานป้องกันและ
ขององค์กรปกครองส่วน จะเกิดข้ัน     การช่วยเหลือ บรรเทาสาธารณภัย

ท้องถ่ิน  ระดับอ าเภอ  -เป็นศูนย์ปฏิบัติการใน ประชาชนของ
การประสานงานกับ องค์กรปกครอง
คณะกรรมการช่วยเหลือ ส่วนท้องถ่ิน
ประชาชนของ อปท.
ในพ้ืนท่ี
 -ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต สตรี เด็ก

975,000 1,075,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษบกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษบกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษบกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีมา

#REF! #REF! #REF! #REF!



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษบกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษบกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษบกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษบกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษบกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษบกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษบกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษบกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษบกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
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