
แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพิมายเมืองสะอาด  - เพ่ือท าความสะอาด  - จัดกิจกรรมท าความสะอาด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000             มีการด าเนิน ถนน/สถานท่ีสาธารณะ กองสาธารณสุข

(Big Cleaning day) ถนน สถานท่ีสาธารณะ ถนน/สถานท่ีสาธารณะ กิจกรรมอย่างน้อย ในเขตเทศบาลต าบล
ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ปีละ 2 คร้ัง พิมายสะอาด ชุมชน

15 ชุมชน น่าอยู่เพ่ิมข้ึน

2 โครงการปรับปรุงห้องสุขา  -เพ่ือบริการประชาชน  -ปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ 500,000 ๑ แห่ง ประชาชนและ กองช่าง
สาธารณะ และนักท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐานบริเวณลาน นักท่องเท่ียวได้รับ กองสาธารณสุข

เมรุพรหมทัต ความสะดวกในการ
ใช้ห้องสุขา

3 โครงการคลองสวยน้ าใส  -เพ่ือลดความเน่าเสีย  -รณรงค์การงดท้ิงขยะลงคลอง 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม  -ลดความเน่าเสีย กองสาธารณสุข

ไม่ท้ิงขยะลงแม่น้ า ของน้ าในคลอง เน่ืองจาก ทุกรูปแบบและบังคับใช้ อย่างน้อย ของน้ าในคลอง
ล าคลอง การท้ิงขยะลงคลอง กฎหมายแก่ผู้กระท าผิดท้ิงขยะ ปีละ ๑ คร้ัง  -ระบบนิเวศน์ของ

 -เพ่ือป้องกันความ ลงคลองและล าน้ าสาธารณะ คลองและแหล่งน้ า
เสียหายของระบบ ดีข้ึน
นิเวศน์แหล่งน้ า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    แผนงานเคหะและชุมชน

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

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการส่งเสริมการ  -เพ่ือลดปริมาณขยะท่ี  -ผู้น าชุมชน / อสม. ประชาชน 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนิน ถนน/สถานท่ีสาธารณะ กองสาธารณสุข

คัดแยกขยะ จะน าไปกลบท่ีบ่อขยะ ในชุมชนท้ัง ๑๕ ชุมชน กิจกรรมอย่าง ในเขตเทศบาลต าบล
 -เพ่ือให้ความรู้ประชาชน น้อยปีละ พิมายสะอาดชุมชน
และส่งเสริมให้มีการ ๒ คร้ัง น่าอยู่เพ่ิมข้ึน
คัดแยกขยะ ๔ ประเภท
ต้ังแต่ต้นทาง และน าไป
ก าจัดอย่างถูกวิธี

5 โครงการส่งเสริมการจัดท า  -เพ่ือให้ประชาชนใน  -ประชาชนในชุมชนอย่างน้อย 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ลดขยะอินทรีย์ กองสาธารณสุข

ถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน ชุมชนมีส่วนร่วมในการ ๑ ชุมชน (ทุ่งเลนทอง) มีการ หลังคาเรือนใน ครัวเรือนท่ีเข้าบ่อขยะ
คัดแยกขยะ และก าจัด จัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน ชุมชนเป้าหมาย ได้อย่างน้อยร้อยละ
ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ภายในครัวเรือนตนเอง (ทุ่งเลนทอง) 5 ของแต่ละชุมชน

มีการจัดท าถังขยะ

อินทรีย์ครัวเรือน
และก าจัดขยะ
อินทรีย์ภายใน
ครัวเรือนตนเอง
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6 โครงการปรับปรุงบ่อบ าบัด  -เพ่ือพัฒนาระบบบ าบัด  -ด าเนินการปรับปรุงระบบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บ่อบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลพิมาย กองสาธารณสุข

น้ าเสีย (ข้างสระเพลง) น้ าเสียของเทศบาลต าบล บ่อบ าบัดน้ าเสีย(ข้างสระเพลง) เทศบาลต าบล มีบ่อบ าบัดน้ าเสียท่ี
พิมายให้มีการบ าบัด โดยถมดินท าคันก้ันน้ าพร้อม พิมายได้รับการ มีประสิทธิภาพและ
น้ าเสียอย่างมีประสิทธิ ติดต้ังตะแกรงดักขยะ  ปลูกพืช ปรับปรุงจ านวน สวยงาม
ภาพ บ าบัดน้ าเสีย ปรับภูมิทัศน์รอบ 1 แห่ง
 -เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อม บริเวณฯ เป็นต้น
และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีให้ดีข้ึน

7 โครงการจ้างเหมาปัดกวาด 1.เพ่ือให้การบริการ จ้างเหมาพนักงานปัดกวาด 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 จ้างเหมาพนักงาน  ถนน ตรอก ซอย รวมถึง กองสาธารณสุข

สาธารณะด้านการรักษา จ านวน 13 คน กวาดถนน จ านวน ไหล่ทาง ทางเท้า และ
ความสะอาดเป็นไปอย่างมี  13 คน พ้ืนท่ีสาธารณะ ใน
ประสิทธิภาพและเป็นไป จ านวน เขตเทศบาลต าบล
ด้วยความเป็นระเบียบ 12 เดือน พิมาย มีความสะอาด
เรียบร้อย เป็นระเบียบเรียบร้อย
2.เพ่ือลดปัญหาการจ้าง
งานและลดรายจ่าย
ด้านบุคลากรของ
เทศบาลต าบลพิมาย
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8 โครงการจ้างเหมา 1.เพ่ือให้การบริการสาธารณะ จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะ 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 จ้างเหมาพนักงาน 1.ขยะได้รับการเก็บ กองสาธารณสุข

เก็บขนขยะ ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน  7 คน เก็บขนขยะ ขนทุกวัน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 7 คน 2.ไม่มีขยะตกค้าง
และเป็นไปด้วยความ จ านวน 12 เดือน สะสมในเขตเทศบาล
เป็นระเบียบเรียบร้อย ต าบลพิมาย
2.เพ่ือลดปัญหาการจ้าง
งานและลดรายจ่ายด้าน
บุคลากรของเทศบาล
ต าบลพิมาย
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9 โครงการจ้างเหมางาน 1.เพ่ือให้การบริการ จ้างเหมาพนักงาน งานเฉพาะกิจ 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 จ้างเหมาพนักงาน พ้ืนท่ีสาธารณะของ กองสาธารณสุข

เฉพาะกิจ สาธารณะด้านการรักษา จ านวน 5 คน งานเฉพาะกิจ เทศบาลต าบลพิมาย
ความสะอาดอ่ืน ๆ (งาน จ านวน 5 คน มีความสะอาดเป็น
เฉพาะกิจ ประกอบด้วย จ านวน ระเบียบเรียบร้อย
ตัดหญ้า เก็บขนก่ิงไม้ 12 เดือน
ลอกท่อ ล้างตลาด เก็บขยะ

อินทรีย์ และงานสุขา
ภิบาลอ่ืน ๆ ท่ีเทศบาล
ต าบลพิมยก าหนด)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นไปด้วยความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
2.เพ่ือลดปัญหาการจ้าง
งานและลดรายจ่ายด้าน
บุคลากรของเทศบาล
ต าบลพิมาย
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๑๐ โครงการลอกท่อล้างรางระบายน้ า  - เพ่ือท าความสะอาดส่ิง  - ลอกท่อและล้างรางระบายน้ า   1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 50  - ท่อระบายน้ าและราง กองช่าง

ปฏิกูลตามท่อระบายน้ า ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ท่อระบายน้ า/ ระบายน้ าสะอาด ไม่มี  

 - เพ่ือให้การระบายน้ าได้ รางระบายน้ า ส่ิงปฏิกูลตกค้าง

ดีย่ิงข้ึน ได้รับการลอกท่อ/  - น้ าระบายได้ดีย่ิงข้ึน

ล้างรางระบายน้ า

 

๑๑ โครงการขุดลอก  - เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน  - ขุดลอกคลองใหญ่ ลึกจากเดิม  450,000       1  แห่ง  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ กองช่าง

คลองใหญ่ ฤดูแล้งและการระบาย  1 ม. กว้าง 10 ม. ในฤดูแล้ง

น้ าได้สะดวก ยาว 400 เมตร  -การระบายน้ าได้

สะดวก
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

๑๒ โครงการขุดลอก คูคลอง  - เพ่ือขุดลอกคูคลองท่ี  - ขุดลอกแหล่งน้ า/คูคลองท่ี 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000        - 100% ของ  - ท าให้แหล่งน้ า/คูคลอง กองช่าง

ลอกผักตบชวา วัชพืช ในแหล่งน้ าต้ืนเขิน/ก าจัดวัชพืชต่างๆ ต้ืนเขินและก าจัดวัชพืชต่างๆ วัชพืชท่ีขวาง ท่ีต้ืนเขินได้รับการขุดลอก  

ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ท่ีกีดขวางทางไหลของน้ า กีดขวางทางไหลของน้ า ทางน้ าได้รับการ และวัชพืชต่างๆ ท่ีกีดขวาง  

 ท าให้มีการระบายน้ า  ในเขตเทศบาลต าบลพิมายฯลฯ ก าจัด ทางไหลของน้ าได้รับ

ได้สะดวกรวดเร็วและ การก าจัดท าให้น้ าไหล

ป้องกันน้ าท่วมในเขต ได้สะดวกและเป็นการ

เทศบาลต าบลพิมาย ป้องกันน้ าท่วมอีก

ทางหน่ึงด้วย

5,104,000   5,104,000   6,734,000   6,234,000   6,684,000   
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๗
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