
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
    แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ  - เพ่ือปรับปรุงอาคารจอด  - ปรับปรุงอาคารจอดรถดับเพลิง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 หลัง มีอาคารเอนกประสงค์ กองช่าง

ดับเพลิงเทศบาลต าบลพิมาย รถดับเพลิงเทศบาล เป็นท่ี เป็นอาคารเอนกประสงค์ฯลฯ ส าหรับจอดรถยนต์ เก็บ

เก็บรักษารถยนต์ อุปกรณ์ รักษาอุปกรณ์ ให้มีความ

ดับเพลิงให้มีความปลอดภัย ปลอดภัย เป็นระเบียบ

เป็นระเบียบเรียบร้อย
 

๒ โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน  - เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับ  - ก่อสร้างอาคารส านักงาน  48,800,000  1 หลัง เทศบาลต าบลพิมาย กองช่าง
เทศบาลต าบลพิมาย การบริการประชาชน จ านวน 1 หลัง มีอาคารส านักงานฯ

 -ระบบประปา 1 หน่วย ส าหรับบริการ
 -ระบบไฟฟ้า 1 หน่วย ประชาชน
 -ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
 1 หน่วย
 -งานครุภัณฑ์ส านักงาน
 1 หน่วย
 -งานตกแต่งภายในอาคาร  
ส านักงาน 1 หน่วย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา
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๓ โครงการจ้างเหมาบุคคล  - เพ่ือปรับปรุงดูแล  -ปรับปรุง ดูแล ซ่อมบ ารุงรักษา 480,000      480,000      480,000      480,000      480,000       68 สายทาง  - ไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง
เพ่ือปรับปรุงดูแลไฟฟ้า ซ่อมบ ารุง รักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต ในเขตเทศบาล
สาธารณะภายในเขต สาธารณะในเขตเทศบาล เทศบาลต าบลพิมาย  จ านวน ต าบลพิมาย ได้รับ
เทศบาลต าบลพิมาย ต าบลพิมาย 68 สายทาง การดูแลซ่อมบ ารุงรักษา 

๔ โครงการจ้างเหมาบุคคล  - เพ่ือปรับปรุงดูแล  - สวนสุขภาพ ๕ ธันวาคม 480,000      480,000      480,000      480,000      480,000       8 จุด  -สวนสาธารณะ กองช่าง
เพ่ือปรับปรุงสวนสาธารณะ ซ่อมบ ารุง รักษา  - สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

ภายในเขตเทศบาล สวนสาธารณะในเขต พรรษา (ข้างสระเพลง) เหมาะสมแก่การ

ต าบลพิมาย เทศบาลต าบลพิมาย  - สวนเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา พักผ่อน 

บ้านส่วยใน ออกก าลังกายและ

 - สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เป็นท่ีท่องเท่ียว

หน้าวัดเดิม

 - สวนสาธารณะสะพานท่าสงกรานต์

 - สวนสาธารณะสะพานแข่งเรือ

และสวนคู่ขวัญถนนชายชล

 - ตกแต่งสวนหน้าส านักงาน

เทศบาลต าบลพิมาย 

 - ตกแต่งสวนบริเวณศูนย์พัฒนา-

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย 
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๕ โครงการปรับเปล่ียนโคม  -เพ่ือปรับปรุง ดูแล  -ปรับเปล่ียนโคมไฟฟ้า  450,000 450,000 450,000 450,000 1,000 จุด  -ประชาชนได้รับ กองช่าง
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนนใน ซ่อมบ ารุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะเป็นโคมไฟ LED ความปลอดภัยใน
เขตเทศบาล สาธารณะภายในเขต ขนาด 100 วัตต์ ถนนในเขต ชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลต าบลพิมาย เทศบาล จ านวน 68 สายทาง  -เพ่ือเป็นการ
ประหยัดพลังงาน
ให้กับประเทศ

6 โครงการก่อสร้างศูนย์  -เพ่ือส่งเสริมการออก   -ก่อสร้างศูนย์กีฬาประจ า 50,000,000 1 หลัง  -ประชาชนในเขต กองช่าง
กีฬาประจ าอ าเภอพิมาย ก าลังกายของประชาชน อ าเภอพิมาย ตามแบบเทศบาล เทศบาลและหมู่บ้าน

ต าบลพิมายก าหนด ใกล้เคียงมีท่ีออก
ก าลังกาย

7 โครงการก่อสร้างศูนย์  -เพ่ือบริการประชาชน  -ก่อสร้างศูนย์บริการ 45,000,000 1  แห่ง  -ประชาชนและ กองช่าง
บริการนักท่องเท่ียวของ และนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว  ตามแบบ นักท่องเท่ียวได้รับ
อ าเภอพิมาย เทศบาลต าบลพิมาย  ก าหนด ข้อมูล  ข่าวสาร
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8 โครงการก่อสร้างศูนย์  -เพ่ือลริการประชาชน  -ก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 3,000,000 1  แห่ง  -ประชาชนและ กองช่าง
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และนักท่องเท่ียว ชุมชน  ตามแบบเทศบาลต าบล นักท่องเท่ียวมี

พิมาย  ก าหนด สถานท่ีจ าหน่าย/
ซ้ือผลิตภัณฑ์ชุมชน

960,000 51,210,000 2,410,000 5,410,000 97,410,000 
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