
แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ติดต้ังเสาโคมไฟฟ้า  -เพ่ือส่งเสริม  -ติดต้ังเสาโคมไฟฟ้า   2,500,000    -แหล่งท่องเท่ียว  -ประชาชน และ กองช่าง

ส่องสว่างซุ้มประตูเมือง การท่องเท่ียว ส่องสว่างซุ้มประตูเมือง โบราณ (ประตูชัย นักท่องเท่ียวได้รับ
ท้ัง 3 ประตู  -เพ่ือความปลอดภัย ท้ัง 3 ประตู ประตูหิน  และ ความสะดวก และ

ในชีวิตและทรัพย์สินของ และแหล่งท่องเท่ียวโบราณ ประตูผี)  มีการ ความปลอดภัย
ประชาชนและ สถานในเมือง ติดต้ังเสาโคมไฟฟ้า ในชีวิตและทรัพย์สิน
นักท่องเท่ียว  1.ประตูชัย ส่องสว่าง  

 2.ประตูหิน จ านวน 13 จุด
 3.ประตูผี

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๒  พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๒  พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2 จัดหาและติดต้ังไฟฟ้า  -เพ่ือส่งเสริม  -ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  2,800,000     -ถนนชายชล  -ประชาชนและ กองช่าง
ส่องสว่าง  ถนนชายชล การท่องเท่ียว ถนนชายชล(เลียบล าน้ า (เลียบล าน้ า นักท่องเท่ียวได้รับ
(เลียบล าน้ าจักราช)  -เพ่ือความปลอดภัย จักราช) จ านวนไม่น้อยกว่า จักราช) มีการ ความสะดวก และ

ในชีวิตและทรัพย์สินของ 57 ต้น และปรับปรุง ติดต้ังไฟฟ้า ความปลอดภัย
ประชาชนและ ทางจักรยานลอดใต้สะพาน ส่องสว่าง ในชีวิตและทรัพย์สิน

นักท่องเท่ียว 1 แห่ง จ านวนไม่น้อย  
 -เพ่ือสนับสนุนการ  กว่า 57 ต้น
ออกก าลังกาย   -ประชาชน

 มีความปลอดภัย

 ในการ
  ป่ันจักรยาน

ออกก าลังกาย
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    แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๒  พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
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ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๓ ปรับภูมิทัศน์ทางเข้า  -เพ่ือปรับภูมิทัศน์  -ปรับภูมิทัศน์  3,000,000       -ระดับความ  -ประชาชนและ กองช่าง
ลานจอดรถบริการ ทางเข้าลานจอดรถ ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ พึงพอใจของ นักท่องเท่ียวได้รับ
นักท่องเท่ียวและ และส านักงาน จ านวน 1 แห่ง นักท่องเท่ียว ความสะดวก 
ส านักงาน  -เพ่ือส่งเสริม  -ตกแต่ง/ดาดคอนกรีต  -ทางเข้าลาน  

การท่องเท่ียว ร่องระบายน้ า บริเวณท่อลอด จอดรถและ  
ทางเข้าออก ลานจอดรถ ส านักงานได้รับ
และส านักงาน 1 แห่ง การปรับภูมิทัศน์
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม)
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เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ  -เพ่ือส่งเสริม  -ปรับปรุงภูมิทัศน์และ 2,000,000   -ระดับความ  -ประชาชนและ กองช่าง
ประตูชัย การท่องเท่ียว ลานกิจกรรมระหว่าง  พึงพอใจของ นักท่องเท่ียวได้รับ
(ระหว่างวัดเก่าประตูชัย  วัดเก่าประตูชัยและวัดใหม่ นักท่องเท่ียว ความสะดวก 
และวัดใหม่ประตูชัย)  ประตูชัย  จ านวน 1 แห่ง  -พ้ืนท่ีระหว่าง  

วัดเก่าประตูชัย
และวัดใหม่
ประตูชัยได้รับ
การปรับปรุง
ภูมิทัศน์และ
ลานกิจกรรม
จ านวน 1 แห่ง
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งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์  -เพ่ือส่งเสริม  -ปรับปรุงลานกิจกรรม และ 1,500,000  -ระดับความ  -ประชาชนและ กองช่าง
ลานกิจกรรมบ้านส่วยนอก การท่องเท่ียว สนามออกก าลังกาย พึงพอใจของ นักท่องเท่ียวได้รับ
  -เพ่ือเป็นสถานท่ี จ านวน 1 แห่ง นักท่องเท่ียว ความสะดวก 

ออกก าลังกาย   -มีสถานท่ี  -ประชาชนและเยาวชน

ส าหรับ มีสถานท่ีออกก าลังกาย

ออกก าลังกาย ห่างไกลยาเสพติด
จ านวน 1 แห่ง

 



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
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งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์  -เพ่ือส่งเสริม  -ปรับปรุงลานกิจกรรมสวน 1,500,000  -ระดับความ  -ประชาชนและ กองช่าง
สวนสาธารณะ 5 ธันวา การท่องเท่ียว สาธารณะ 5 ธันวา และลาน พึงพอใจของ นักท่องเท่ียวได้รับ
ข้างสระเพลง  -เพ่ือเป็นสถานท่ี ออกก าลังกาย จ านวน 1 แห่ง นักท่องเท่ียว ความสะดวก 

ออกก าลังกาย  -ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย  -มีสถานท่ีออก  -ประชาชนและเยาวชน

จ านวน 5 จุด ก าลังกาย มีสถานท่ีออกก าลังกาย

จ านวน 1 แห่ง ห่างไกลยาเสพติด
 

๗ ปรับปรุงสวนสาธารณะ  -เพ่ือส่งเสริม  -ปรับปรุงสวนสาธารณะ  2,000,000  -ระดับความ  -ประชาชนและ กองช่าง
เฉลิมพระเกียรติ การท่องเท่ียว หน้าวัดเดิม ปลูกไม้ดอก  พึงพอใจของ นักท่องเท่ียวได้รับ
หน้าวัดเดิม  -เพ่ือเป็นสถานท่ี ไม้ประดับ จ านวน 1 แห่ง นักท่องเท่ียว ความสะดวก 

ออกก าลังกาย  -ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย  -มีสถานท่ีออก  -ประชาชนและเยาวชน

จ านวน 6 จุด ก าลังกาย มีสถานท่ีออกก าลังกาย

จ านวน 1 แห่ง ห่างไกลยาเสพติด



แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๒  พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๘ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ  -เพ่ือส่งเสริม  -ปรับปรุงลานออกก าลังกาย 1,500,000       -ระดับความ  -ประชาชนและ กองช่าง
ศูนย์ชุดรักษาความ การท่องเท่ียว  -ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย พึงพอใจของ นักท่องเท่ียวได้รับ
ปลอดภัย  หมู่บ้าน  -เพ่ือเป็นสถานท่ี จ านวน 5 จุด นักท่องเท่ียว ความสะดวก 
หมู่ท่ี 2 ออกก าลังกาย   -มีสถานท่ีออก  -ประชาชนและเยาวชน

ก าลังกาย มีสถานท่ีออกก าลังกาย

จ านวน 1 แห่ง ห่างไกลยาเสพติด
 

- - 5,300,000 11,500,000 - 
















