
แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียว ท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานเทศกาล  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000         1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน  อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณี
เทศกาลตรุษจีน

 
๒ โครงการเทศกาลถือศีล  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000         ๑ คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา

กินเจ เทศกาลถือศีล กินเจ เทศกาลถือศีล กินเจ อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีเทศกาลถือศีล

กินเจ

3 โครงการจัดงานฉลอง  - เพ่ือเป็นการร าลึกถึง  - จัดกิจกรรมร่วมกับอ าเภอพิมาย 80,000        80,000        80,000        80,000        80,000         1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา
ชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ความกล้าหาญในวีรกรรม และจังหวัดนครราชสีมา  ร าลึกถึงความกล้าหาญ

ของท่านท้าวสุรนารี ของท่านท้าวสุรนารี
 

4 โครงการจัดงานสืบสาน  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 250,000      250,000      250,000      250,000      250,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา
ประเพณีลอยกระทง อันดีงามของท้องถ่ิน วันลอยกระทง อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
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๕ โครงการจัดงานสัปดาห์  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 250,000      250,000      250,000      250,000      250,000       ๑ คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา
สืบสานประเพณี อันดีงามของท้องถ่ิน วันสงกรานต์ อนุรักษ์และสืบสาน
สงกรานต์ ประเพณีวันสงกรานต์

6 โครงการจัดงานสัปดาห์  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ๑ คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา
ส่งเสริมวันส าคัญของ อันดีงามของท้องถ่ิน แห่เทียนพรรษา อนุรักษ์และสืบสาน
พระพุทธศาสนา ประเพณีวันส าคัญ

ของพระพุทธศาสนา

7 โครงการจัดงานสืบสาน  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 80,000        80,000        80,000        80,000        80,000         ๑ คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา
ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ อันดีงามของท้องถ่ิน วันข้ึนปีใหม่ อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีวันข้ึนปีใหม่

๘ โครงการบุญเมือง  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000       ๑ คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา
 อันดีงามของท้องถ่ิน อันดีงามของท้องถ่ิน เช่น อนุรักษ์และสืบสาน

การบวงสรวงขอขมา ประเพณีอันดีงาม
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในปราสาท
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9 โครงการอนุรักษ์  -เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  -จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000         เยาวชน/ประชาชน เยาวชน/ประชาชน กองการศึกษา
มรดกไทย  ของไทย เข้าใจ ตระหนัก เข้าใจ และตระหนัก

 และเข้าร่วม ถึงคุณค่าของ
กิจกรรม วัฒนธรรมไทย

 
10 โครงการถนนคนเดิน  - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว  - จัดกิจกรรมถนนคนเดิน 80,000        80,000        80,000        80,000        80,000         มีตลาดถนน  - มีแหล่งจ าหน่าย ส านักปลัดฯ

 - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน  คนเดินเพ่ิมข้ึน สินค้าเพ่ิมข้ึน งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

มีรายได้เพ่ิมข้ึน จ านวน 1 แห่ง  - ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

11 โครงการจัดท าวารสาร  - เพ่ือจัดท าวารสาร  - จัดท าวารสาร 80,000        80,000        80,000        80,000        80,000         วารสาร ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ
เทศบาลต าบลพิมาย เผยแพร่ผลงานและ ประชาสัมพันธ์งานของเทศบาล ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผลการ งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

กิจกรรมต่าง ๆ ของ ปีละ 1 คร้ัง ด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลพิมาย เทศบาลต าบลพิมาย

12 โครงการจัดงานเทศกาล  -เพ่ือส่งเสริมการ  -อุดหนุนให้กับอ าเภอพิมาย 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ปีละ 1 คร้ัง จ านวนนักท่องเท่ียว ปกครองอ าเภอ
เท่ียวพิมาย ท่องเท่ียวเมืองพิมาย ในการจัดงานเทศกาลเท่ียว  เพ่ิมข้ึน  ประชาชน พิมาย

พิมาย  มีรายได้เพ่ิมจากการ
 จ าหน่ายสินค้า
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13 โครงการ Street Food เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จัดหาสถานท่ีให้กับผู้ประกอบการ 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000       จ านวน ผู้ประกอบการ/ชุมชน ส านักปลัดเทศบาล

เพ่ือการท่องเท่ียว เทศบาลต าบลพิมาย และชุมชน ได้ขายสินค้า นักท่องเท่ียว มีรายได้เพ่ิมข้ึน งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

14 โครงการส่งเสริมการ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จัดหาสถานท่ีให้กับผู้ประกอบการ 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000       จ านวน ผู้ประกอบการ/ชุมชน ส านักปลัดเทศบาล

บริหารจัดการธุรกิจอาหาร เทศบาลต าบลพิมาย และชุมชน ได้ขายสินค้า นักท่องเท่ียว มีรายได้เพ่ิมข้ึน งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน
15 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จัดหาสถานท่ีให้กับผู้ประกอบการ 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000       จ านวน ผู้ประกอบการ/ชุมชน ส านักปลัดเทศบาล

ตลาดชุมชน เทศบาลต าบลพิมาย และชุมชน ได้ขายสินค้าพ้ืนบ้าน นักท่องเท่ียว มีรายได้เพ่ิมข้ึน งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

16 โครงการส่งเสริมการสร้าง เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว น าความโดดเด่นท่ีเป็นอัตลักษณ์ 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000       ผลิตภัณฑ์ นักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ส านักปลัดเทศบาล

สินค้าเพ่ือการท่องเท่ียว เทศบาลต าบลพิมาย ของชุมชน มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ของชุมชน ประชาชนมีรายได้ งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

สินค้าทางการท่องเท่ียว จากการจ าหน่ายสินค้า

ชุมชน
17 โครงการเมืองพิมาย เพ่ือค้นหาอัตลักษณ์เมือง จัดหาวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญ 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000       ผู้เข้าร่วมโครงการ ชุมชนมีแบรนด์สินค้า ส านักปลัดเทศบาล

น่าอยู่อย่างย่ังยืน เพ่ือสร้างตัวตนของเมืองพิมาย มาอบรมให้ความรู้ชุมชน เพ่ือพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของชุมชน  
เพ่ือเพ่ิมรายได้ สร้างเศรษฐกิจ การออกแบบสร้างแบรนด์สินค้า มีความพึงพอใจ
สร้างชุมชน ให้เข้มแข็ง
น่าอยู่ อย่างย่ังยืน



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียว ท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

18 โครงการสตรีทอาร์ต เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม จัดกิจกรรมให้เยาวชนมีเวที 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000       สถานท่ี เวที เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล

เยาวชน ประชาชนท่ัวไป แสดงออก การจัดกิจกรรม ได้รับการส่งเสริม
ให้มีสถานท่ีส าหรับการแสดงออก ให้เยาวชน  สนับสนุนให้กล้าแสดงออก

ทางศิลปหรือทางความคิด และประชาชนท่ัวไป และส่งเสริมการท่องเท่ียว

การแสดงต่าง ๆ ได้แสดงออก

19 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมรายได้ให้ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000       จ านวนนักท่องเท่ียว ประชาชน และธุรกิจ ส านักปลัดเทศบาล

การท่องเท่ียว ประชาชน และธุรกิจ ท่องเท่ียว เพ่ิมข้ึน ในพ้ืนท่ี มีรายได้เพ่ิมข้ึน

ในพ้ืนท่ี เป็นการฟ้ืนฟู้เศรษฐกิจ

20 โครงการเท่ียว 5 วัด เพ่ือประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมพานักท่องเท่ียว 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000       จ านวนนักท่องเท่ียว ประชาชน และธุรกิจ ส านักปลัดเทศบาล

สัมผัสส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ วัดเก่าแก่ในอ าเภอพิมาย เท่ียววัด 5 วัด ในเขตเทศบาล เพ่ิมข้ึน ในพ้ืนท่ี มีรายได้เพ่ิมข้ึน

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ต าบลพิมาย เป็นการฟ้ืนฟู้เศรษฐกิจ

เทศบาลต าบลพิมาย
21 โครงการอบรมมัคคุเทศน์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จัดอบรมนักเรียน/นักศึกษา 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000         จ านวน เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล

ท้องถ่ิน ประชาชนท่ีสนใจ เพ่ือให้มี นักท่องเท่ียว ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ส าหรับการเป็น เพ่ิมข้ึน  สนับสนุนให้กล้าแสดงออก

มัคคุเทศน์ท้องถ่ิน และส่งเสริมการท่องเท่ียว



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียว ท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

22 โครงการสร้างอัตลักษณ์ เพ่ือส่งเสริมรายได้ให้ จัดอบรม ให้ประชาชนเพ่ือ 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000       จ านวน ประชาชน และธุรกิจ ส านักปลัดเทศบาล

เมืองพิมาย สร้างสินค้า ประชาชน และธุรกิจ หาอัตลักษณ์ สร้างสินค้าชุมชน นักท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ี มีรายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ี เพ่ือการท่องเท่ียว เพ่ิมข้ึน เป็นการฟ้ืนฟู้เศรษฐกิจ

23 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จัดกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000       จ านวน ประชาชน และธุรกิจ ส านักปลัดเทศบาล

กิจกรรมด้านการ ในเขตอ าเภอพิมาย นักท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ี มีรายได้เพ่ิมข้ึน

ท่องเท่ียว เพ่ิมข้ึน เป็นการฟ้ืนฟู้เศรษฐกิจ

24 โครงการผลิตส่ือเพ่ือ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จ้างเหมาผลิตส่ือเพ่ือส่งเสริม 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000       จ านวน ประชาชน และธุรกิจ ส านักปลัดเทศบาล

ส่งเสริมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ี มีรายได้เพ่ิมข้ึน

เพ่ิมข้ึน เป็นการฟ้ืนฟู้เศรษฐกิจ

25 โครงการประเพณี เพ่ือสืบสานประเพณี จัดกิจกรรมประเพณี 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000       ความพึงพอใจ ประชาชนมีความ กองการศึกษา
บุญกลางบ้าน ด้ังเดิมของอ าเภอพิมาย บุญกลางบ้าน ของผู้เข้าร่วม ภาคภูมิใจ 

ไม่ให้สูญหายไป  กิจกรรม มีขวัญก าลังใจ
และสืบทอดประเพณี

ด้ังเดิม



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียว ท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

26 โครงการจัดงานสืบสาน เพ่ือสืบสานประเพณี จัดกิจกรรมประเพณี 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000       ความพึงพอใจ ประชาชนมีความ กองการศึกษา
ประเพณี ด้ังเดิมของอ าเภอพิมาย ลอยกระทงเดือน ๑๑ ของผู้เข้าร่วม ภาคภูมิใจ 
ลอยกระทงเดือน ๑๑ ไม่ให้สูญหายไป กิจกรรม มีขวัญก าลังใจ

และสืบทอดประเพณี
ด้ังเดิม

27 โครงการสืบสาน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000       ความพึงพอใจ ประชาชนมีความ ส านักปลัดเทศบาล

วัฒนธรรมอาหาร เทศบาลต าบลพิมาย สืบสานอาหารพ้ืนบ้านชาว ของผู้เข้าร่วม ภาคภูมิใจ
พ้ืนบ้านไทย อ าเภอพิมาย กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรม

อาหารพ้ืนบ้าน

28 โครงการประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000       จ านวน ส่งเสริมการท่องเท่ียว ส านักปลัดเทศบาล

การท่องเท่ียว/ การท่องเท่ียว/กิจการเทศบาล การท่องเท่ียว/กิจการเทศบาล นักท่องเท่ียว ในเขตเทศบาล
กิจการเทศบาล   เพ่ิมข้ึน

 
  

7,760,000 7,760,000 7,760,000 7,760,000 7,760,000 



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียว ท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
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(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา


















