
แบบ ผ.๐๒/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ือ  - เพ่ือส่งเสริมการ  -จัดซ้ือเคร่ืองดนตรี   3,000,000         -มีเคร่ืองดนตรี  -มีเคร่ืองดนตรี กองการศึกษา

เคร่ืองดนตรีวงดุริยางค์ ท่องเท่ียวเมืองพิมาย วงดุริยางค์  จ านวน 1 ชุด วงดุริยางค์ ในการแสดงใน  
  -เพ่ือส่งเสริมความสามารถ 1.บีแฟลต คลาริเน็ต จ านวน โอกาสต่าง ๆ 

ในการแสดงออกทางด้าน จ านวน  ๒  ตัว 1 ชุด  -ประชาชนและ
 ดนตรีต่อสาธารณชน 2.อัลโต้แซกโซโฟน  -จ านวน เยาวชนใช้เวลาว่าง

ของเยาวชนและประชาชน จ านวน  ๒  ตัว นักท่องเท่ียว ให้เกิดประโยชน์
3.มาร์ชช่ิงบาริโทน เพ่ิมข้ึน และห่างไกล
จ านวน  ๔  ตัว ยาเสพติด
4.ฉาบมาร์ชช่ิง 18 น้ิว   
จ านวน ๒ คู่
5.กลองสแนร์มาร์ชช่ิง 14 น้ิว  
จ านวน ๕ ตัว

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

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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6.กลองทอมมาร์ชช่ิง 
ชนิด 6 ใบ จ านวน ๓ ชุด
7.มาร์ชช่ิงทูบา จ านวน ๒ ตัว
8.โซปราโนแซกโซโฟน
จ านวน ๑ ตัว
9.มาร์ชช่ิงเมลโลโฟน
จ านวน ๔ ตัว
10.เทเนอร์แซกโซโฟน
จ านวน ๒ ตัว
11.บีแฟลต  ทรัมเป็ต
จ านวน ๕ ตัว



แบบ ผ.๐๒/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2 จัดซ้ือรถรางบริการ  -เพ่ือส่งเสริมการ  -จัดซ้ือรถรางบริการ   6,000,000         -มีรถรางบริการ  -ประชาชน ส านักปลัด
นักท่องเท่ียว  ท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว จ านวน 3 พ่วง นักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวได้รับ  
   จ านวน 3 พ่วง ความสะดวก

  -ระดับความ

พึงพอใจของ

นักท่องเท่ียว
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๓ ติดต้ังกล้องวงจรปิด  -เพ่ือส่งเสริม  -ติดต้ังกล้องวงจรปิด 5,000,000       -มีกล้องวงจร  -ประชาชน และ ส านักปลัด
(CCTV) การท่องเท่ียว (CCTV) รอบเมือง ปิด จ านวน นักท่องเท่ียวได้รับ

  -เพ่ือความปลอดภัย ตามมาตรฐานกระทรวง ไม่น้อยกว่า ความสะดวก และ

ในชีวิตและทรัพย์สินของ ดิจิตอล  จ านวนไม่น้อยกว่า 20 จุด ความปลอดภัย  
ประชาชนและ 20 จุด  กล้องวงจรปิด ในเขตเทศบาล ในชีวิตและทรัพย์สิน

นักท่องเท่ียว ไม่น้อยกว่า 60 ตัว ต าบลพิมาย

 
-           -           14,000,000   -            -            
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