
แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง เพ่ือยกระดับถนนชายชล  -งานปรับปรุงยกระดับดินลูกรัง 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ยกระดับถนน คสล. ป้องกันน ้าท่วม  กว้างเฉล่ีย 8.00 เมตร ยาว  สะดวกในการคมนาคม

ถนนชายชล เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม 620 เมตร หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร มีความปลอดภัย
และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต   -งานผิวจราจร ค.ส.ล.กว้างเฉล่ีย ในชีวิตและทรัพย์สิน
และทรัพย์สิน 9.20 เมตร ยาว 820 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า

 7,544 ตารางเมตร 
   -งานติดตั งเสาโคมไฟส่องสว่าง

 พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน ๓๐ ต้น

   -งานวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล.

 ᴓ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
ค.ส.ล.ยาวรวม 450 เมตร

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

2 โครงการปรับปรุงยกระดับ เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงถนนประชาพัฒนา 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนน คสล.ถนนประชาพัฒนา และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต งานปรับปรุงยกระดับดินลูกรัง    สะดวกในการคมนาคม

 และทรัพย์สิน กว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร  มีความปลอดภัย
 ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน
 หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า  

1,221 ตารางเมตร 

๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนสมัยรุจี  มีความปลอดภัย

ถนนสมัยรุจี รหัสสายทาง นม.ถ.46-011 ในชีวิตและทรัพย์สิน

 ขนาดกว้างเฉล่ีย 7.10  เมตร 

ยาว 140.00  เมตร 



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 994  ตร.ม.

๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนท่าสงกรานต์ มีความปลอดภัย

ถนนท่าสงกรานต์  รหัสสายทาง นม.ถ.46-009 ในชีวิตและทรัพย์สิน

 ขนาดกว้างเฉล่ีย

 12.00 - 15.00 เมตร 

 ยาว 235.00  เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 3,508  ตร.ม.



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง    สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนยางใหญ่  มีความปลอดภัย

ถนนยางใหญ่ รหัสสายทาง นม.ถ.46-016   ในชีวิตและทรัพย์สิน

ขนาดกว้างเฉล่ีย 

6.00 - 12.00 เมตร 

ยาว 163.00  เมตร 

หนา 0.05 เมตร

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,140  ตร.ม.



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนจวนเก่า  มีความปลอดภัย

ถนนจวนเก่า รหัสสายทาง นม.ถ.46-029 ในชีวิตและทรัพย์สิน

 ' - ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้างเฉล่ีย 

10.80 - 12.80  เมตร  

ยาว 119.00  เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,397  ตร.ม.

 ' - ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้างเฉล่ีย 

11.80 - 14.00 เมตร 



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

ยาว 140.00  เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,770  ตร.ม.

๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนน และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนวนปรางค์  มีความปลอดภัย

วนปรางค์ ซอยป้าสมบูรณ์ ซอยป้าสมบูรณ์  รหัสสายทาง ในชีวิตและทรัพย์สิน

นม.ถ.46-008  

ขนาดกว้างเฉล่ีย 6.30 - 11.00 เมตร

 ยาว 105.50  เมตร  



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 816  ตร.ม.

๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนเทศบาล 1 มีความปลอดภัย

ถนนเทศบาล 1  รหัสสายทาง นม.ถ.46-031 ในชีวิตและทรัพย์สิน

  ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00  เมตร 

ยาว 457.00  เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 2,285  ตร.ม.



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนสระแก้ว  มีความปลอดภัย

ถนนสระแก้ว รหัสสายทาง นม.ถ.46-007 ขนาด  ในชีวิตและทรัพย์สิน

กว้างเฉล่ีย 1.30 - 6.70 เมตร 

ยาว 385.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,746  ตร.ม.



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๑๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงซ่อมแซม - 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สะดวกในการคมนาคม  

ถนนเคียงคลอง-หลังซอย และทรัพย์สิน ถนนเคียงคลอง-หลังซอยโรงหวาย มีความปลอดภัย

โรงหวาย งานผิวจราจร คสล. ในชีวิตและทรัพย์สิน

กว้าง  4.00 ม. 

ยาว 70 ม.หนา  0.15 ม.

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า  

280.00  ตร.ม.

งานโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  

พร้อมอุปกรณ์  จ้านวน  4  ต้น



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๑๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนชมสระ  มีความปลอดภัย

ถนนชมสระ รหัสสายทาง นม.ถ.46-019 ในชีวิตและทรัพย์สิน

 ขนาดกว้างเฉล่ีย 8.00  เมตร 

ยาว 146.00  เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,168  ตร.ม.



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๑๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 802,000 802,000 802,000 802,000 802,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนหฤทัยรมย์  มีความปลอดภัย

ถนนหฤทัยรมย์ รหัสสายทาง นม.ถ.46-018  ในชีวิตและทรัพย์สิน

ขนาดกว้างเฉล่ีย 13.50  เมตร 

   ยาว 115.00  เมตร         

  หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี    

  ไม่น้อยกว่า 1,581  ตร.ม.    



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๑๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนเคียงคลอง  มีความปลอดภัย

ถนนเคียงคลอง รหัสสายทาง นม.ถ.46-022  ในชีวิตและทรัพย์สิน

ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00  เมตร 

ยาว 700.00  เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 3,500  ตร.ม.



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๑๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต  มีความปลอดภัย

ถนนวิสุทธิพรตธ้ารง ถนนวิสุทธิพรตธ้ารง  ในชีวิตและทรัพย์สิน

รหัสสายทาง นม.ถ.46-032  

ขนาดกว้างเฉล่ีย 7.00  เมตร 

ยาว 178.00  เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,277  ตร.ม.



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๑๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนอนันตชัย  มีความปลอดภัย

ถนนอนันตชัย รหัสสายทาง นม.ถ.46-020  ในชีวิตและทรัพย์สิน

ขนาดกว้างเฉล่ีย 10.00  เมตร 

ยาว 227.00  เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 2,257  ตร.ม.



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๑๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร - 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต  มีความปลอดภัย

ถนนพิบูลย์รัตน์ ซอยโรงหวาย ถนนพิบูลย์รัตน์  ซอยโรงหวาย ในชีวิตและทรัพย์สิน

รหัสสายทาง นม.ถ.46-059 

 ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.20-5.00  เมตร 

ยาว 117.00  เมตร  

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 516  ตร.ม.



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๑๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 556,000 556,000 556,000 556,000 556,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนส่วยใน  มีความปลอดภัย

ถนนส่วยใน รหัสสายทาง นม.ถ.46-045  ในชีวิตและทรัพย์สิน

ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.00 - 3.50  เมตร 

ยาว 347 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,091  ตร.ม.



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๑๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนวนปรางค์ มีความปลอดภัย

ถนนวนปรางค์  รหัสสายทาง นม.ถ.46-008  ในชีวิตและทรัพย์สิน

ขนาดกว้างเฉล่ีย 7.00  เมตร 

ยาว 1,068.00  เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 7,476.00  ตร.ม.



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๑๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 487,000 487,000 487,000 487,000 487,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต  มีความปลอดภัย

ถนนพิบูลรัตน์ ซอย 1 ถนนพิบูลย์รัตน์  ซอย  1 ในชีวิตและทรัพย์สิน

รหัสสายทาง นม.ถ.46-046  

ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.80 - 4.60  เมตร 

ยาว 210.00  เมตร  

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 852.00  ตร.ม.



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๒๐ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต มีความปลอดภัย

ถนนจอมสุดาเสด็จ  ถนนจอมสุดาเสด็จ รหัสสายทาง ในชีวิตและทรัพย์สิน

นม.ถ.46-003  ขนาด

กว้างเฉล่ีย 10.00  เมตร 

ยาว 391.00  เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 3,910.00  ตร.ม.



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๒๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม โครงการปรับปรุงผิวจราจร 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยาง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต โดยการเสริมผิวลาดยาง  สะดวกในการคมนาคม  

แอสฟัลต์คอนกรีต และทรัพย์สิน แอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนพิบูลย์รัตน์ มีความปลอดภัย

ถนนพิบูลย์รัตน์ รหัสสายทาง นม.ถ.46-004 ขนาด ในชีวิตและทรัพย์สิน

 กว้างเฉล่ีย 1.20 - 4.50  เมตร 

ยาว 505.00  เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 2,862.00  ตร.ม.



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๒๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ตลาดสดได้รับ ตลาดสดได้มาตรฐาน กองช่าง

ตลาดสด ให้ได้มาตรฐาน สะอาด ตลาดสด การปรับปรุงซ๋อมแซม สะอาด ปลอดภัย

ปลอดภัย  

๒๓ โครงการปรับปรุงซ่อม เพ่ือปรับปรุงซ่อมห้องน ้า โครงการปรับปรุงซ่อมห้องน ้า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ห้องน ้าตลาดไนท์ ห้องน ้าได้มาตรฐาน กองช่าง

ห้องน ้าตลาดไนท์พลาซ่า ตลาดไนท์พลาซ่า ตลาดไนท์พลาซ่า พลาซ่าได้รับการ สะอาด ปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมแซม



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๒๔ โครงการก่อสร้างทางเท้า/  - เพ่ือความสะดวก  - ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. 1,301,000 1,301,000 1,301,000 1,301,000 1,301,000 ถนน 1 สาย  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และ ในการคมนาคม หนา0.07 ม.พื นท่ีไม่น้อยกว่า  ความสะดวกในการ

ปรับปรุงช่องระบายน ้าถนน  -เพ่ือระบายน ้าและแก้ไข 960    ตร.ม. คมนาคม

ประตูชัยขาออก ขาเข้า ปัญหาน ้าท่วมขัง  - ขยายถนน ค.ส.ล.

หนา 0.15 ม.0.15 ม. 

พื นท่ีไม่น้อยกว่า  410 ตร.ม.

๒๕ โครงการก่อสร้างประตู  - เพ่ือเก็บกักและระบาย  - ก่อสร้างประตูระบายน ้า 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1 จุด   -การระบายน ้าได้ดี กองช่าง

ระบายน ้า และ น ้าและแก้ไขปัญหา 1 บาน ตามแบบของ

สถานีสูบน ้า คลองน้อย น ้าท่วม ชลประทานพร้อมติดตั ง

ชุมชนวัดใหม่ประตูชัย เคร่ืองสูบน ้า



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๒๖ โครงการปรับปรุงระบบ  -เพ่ือการระบายน ้าได้ดี  -ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองน้อย 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1 แห่ง  -การระบายน ้าได้ดี กองช่าง

ระบายน ้าคลองน้อย ลดปัญหาน ้าท่วมขัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120 น ้าไม่ท่วมขัง

(ชุมชนวัดใหม่ประตูชัย) และลดปัญหาส่ิงแวดล้อม เมตร ลาดเอียง 1/1 พื นท่ี  -น ้าเสียได้รับการ

ไม่น้อยกว่า 720 ตรม. บ้าบัด

 -ปรับระดับท่อระบายน ้าบริเวณ  -ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม

เมืองทอง (ท่อเหล่ียม) ขนาด

1x1 เมตร ยาว 30 เมตร

 -ติดตั งเคร่ืองเติมอากาศบริเวณ

คลองน้อย  ตามแบบมาตรฐาน



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๒๗ โครงการปรับปรุง  -เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ โครงการปรับปรุงผิวจราจร 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ผิวจราจรโดยการ และลดความสูญเสีย โดยการเสริมผิวลาดยาง สะดวกและป้องกัน

เสริมผิวลาดยาง ในชีวิตและทรัพย์สินของ แอสฟัลติก ถนนวนสระ อุบัติเหตุและลดความ

แอสฟัลติก  ประชาชน (รอบสระเพลง) ขนาดกว้าง สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ถนนวนสระ  -เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เฉล่ีย 6.00 เมตร ยาว

(รอบสระเพลง) และภูมิทัศน์ท่ีดีย่ิงขึ น 1,418.00 เมตร หนา

0.05 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อย

กว่า ๘,๕๐๘ ตร.ม.

 



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -เพ่ือพัฒนาถนนเดิมให้เป็น  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย  -ถนนพิบูลรัตน์ซอยร้านล็อป กองช่าง

และวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. ท่ีมีมาตรฐานและ กว้าง 3.5 เมตร ยาว 38 เมตร  ได้รับการพัฒนาให้เป็นถนน

พร้อมบ่อพัก ถนนพิบูลรัตน์ มีระบบระบายน ้าท่ีได้มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร หรือพื นท่ี  ท่ีได้มาตรฐาน มีระบบ

ซอยร้านล็อฟท์ คงทน แข็งแรง รองรับการขยายตัว ไม่น้อยกว่า 133 ตร.ม.  ระบายน ้า ท่ีได้มาตรฐาน

ของประชากร และการพัฒนา  -วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล.  คงทน แข็งแรง

ในอนาคต ᴓ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก   -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ค.ส.ล. ความยาวรวม 38 เมตร  ท่ีดี ลดปัญหาน ้าท่วมขัง



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๒๙ โครงการปรับปรุง  -เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ โครงการปรับปรุงผิวจราจร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ถนน 1 สาย ถนนอนันทจินดา กองช่าง

ผิวจราจรโดยการ และลดความสูญเสีย โดยการเสริมผิวลาดยาง ได้รับการปรับปรุง

เสิรมผิวลาดยาง ในชีวิตและทรัพย์สินของ แอสฟัลต์คอนกรีต และประชาชนมีความ

แอสฟัลต์คอนกรีต ประชาชน ถนนอนันทจินดา รหัสสายทาง ปลอดภัยย่ิงขึ นจาก

ถนนอนันทจินดา นม ถ.46-001 ขนาดกว้าง การใช้รถใช้ถนน

เฉล่ีย 7.00-07.60 เมตร

ยาว 591.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี  

ไม่น้อยกว่า 7,043.00 ตร.ม.

และปรับปรุงผิวจราจรทางเช่ือม

โดยการเสริมผิวลาดยาง



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

แอสฟัลต์คอนกรีต 

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 772.00 ตร.ม.

๓๐ โครงการปรับปรุง  -เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ โครงการปรับปรุงทางเท้า 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 1 สาย ทางเท้าถนนอนันทจินดา

ทางเท้า คสล. และลดความสูญเสีย คสล. หนา 0.07 เมตร  ได้รับการปรับปรุง

ถนนอนันทจินดา ในชีวิตและทรัพย์สินของ พื นท่ีไม่น้อยกว่า 546 ตร.ม.  และประชาชนมีความ

ประชาชน ปลอดภัยย่ิงขึ นจาก

การใช้รถใช้ถนน



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๓๑ โครงการก่อสร้าง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ โครงการก่อสร้างลานกีฬา 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 1 แห่ง เยาวชน ประชาชน กองช่าง

ลานกีฬา คสล.  ประชาชนรักการออกก้าลังกาย คสล. ประตูชัย มีสถานท่ีออกก้าลังกาย

ประตูชัย มีสถานท่ีออกก้าลังกาย หนา 0.15 ม.  พื นท่ี เพ่ิมขึ น ส่งเสริมให้

ท่ีเพียงพอ ไม่น้อยกว่า 3,598 ตร.ม. ประชาชนรักการ

ออกก้าลังกาย

๓๒ โครงการก่อสร้าง เพ่ือก่อสร้างถนนและวาง งานปรับปรุงยกระดับ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน ้าถนนชมสระ ดินลูกรัง ชีวิตท่ีดี มีถนนท่ี

และท่อระบายน ้า ซอยบ้านนายสมใจ แก้ววิจิตร กว้างเฉล่ีย 2.60 เมตร ได้มาตรฐาน

ถนนชมสระ ยาว 44.50 เมตร มีระบบระบายน ้า

ซอยบ้านนายสมใจ หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน

แก้ววิจิตร งานผิวจราจร คสล.



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

กว้างเฉล่ีย 2.60 เมตร

ยาว  44.50 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า

115.70 ตารางเมตร

งานวางท่อระบายน ้า ขนาด

0.40 เมตร ยาว 44.50 เมตร

พร้อมบ่อพัก คสล. 5 บ่อ

งานโคมไฟถนนโซล่าเซลล์

พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 2 ต้น



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๓๓ โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงห้องน ้า โครงการปรับปรุงห้องน ้า 495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 1 แห่ง ห้องน ้าได้มาตรฐาน กองช่าง

ห้องน ้า ลานเมรุพรหมทัต ลานเมรุพรหมทัต สะอาด  ปลอดภัย

ลานเมรุพรหมทัต  

๓๔ โครงการก่อสร้าง เพ่ือก่อสร้างทางเท้า โครงการก่อสร้างทางเท้า 495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 1 แห่ง ประชาชนมีความ กองช่าง

ทางเท้า คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีความ คสล. หนา 0.07 เมตร ปลอดภัยในชีวิต

ถนนจวนเก่า - ปลอดภัยในชีวิตและ พื นท่ีไม่น้อยกว่า 357 ตร.ม. และทรัพย์สิน

ช่วงท่ี 1 ทรัพย์สิน



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๓๕ โครงการก่อสร้าง เพ่ือก่อสร้างทางเท้า โครงการก่อสร้างทางเท้า 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 1 แห่ง ประชาชนมีความ กองช่าง

ทางเท้า คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีความ คสล. หนา 0.07 เมตร ปลอดภัยในชีวิต

ถนนจวนเก่า - ปลอดภัยในชีวิตและ พื นท่ีไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. และทรัพย์สิน

ช่วงท่ี 2 ทรัพย์สิน

๓๖ โครงการปรับปรุงผิว ประชาชนมีความปลอดภัย โครงการปรับปรุงผิวจราจร 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 1 แห่ง ประชาชนมีความ กองช่าง

จราจรโดยการเสริมผิว ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการเสริมผิวลาดยาง ปลอดภัยในชีวิต

ลาดยางแอสฟัลต์ แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุริยา และทรัพย์สิน

 คอนกรีต ถนนสุริยาอุทัย อุทัย ซอย 3 (วัดบุ่ง) 

ซอย 3 (วัดบุ่ง) รหัสสายทาง นม.ถ.46-057

ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.50-4.00



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

เมตร ยาว 72.00 เมตร      

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม.

งานติดตั งเสาโคมไฟส่องสว่าง

พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 4 ต้น

๓๗ โครงการจัดหาและ  -เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ  -ติดตั งไฟส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ 713,000 713,000 713,000 713,000 713,000  -ถนนโสภณ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง และลดความสูญเสีย ประกอบ โครธาและถนน สะดวกและป้องกัน

(ถนนโครธาและถนนชลประทาน) ในชีวิตและทรัพย์สินของ ชลประทาน อุบัติเหตุและลดความ

ประชาชน ติดตั งไฟส่องสว่าง สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

 -เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว พร้อมอุปกรณ์  -ถนนในเขตเทศบาล

และภูมิทัศน์ท่ีดีย่ิงขึ น จ้านวน 20 ต้น ต้าบลพิมายมีไฟฟ้า



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

 -ถนนโสภณ ส่องสว่างเพียงพอ

โครธาและถนน   -ประชาชนและนักท่องเท่ียว

ชลประทาน มีความม่ันใจในความ

มีไฟฟ้าส่องสว่าง ปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุ

เพียงพอ และลดความสูญเสีย

 ชีวิตและทรัพย์สิน

๓๘ โครงการติดตั งไฟส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ติดตั งเสาไฟพร้อมโคมไฟฟ้า 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 โคมไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริเวณส้านักงานเทศบาล และทรัพย์สินของประชาชน ส่องสว่าง ความสูง 25 เมตร 2 ต้น ปลอดภัยในชีวิต

และลานจอดรถบริการ จ้านวน 2 ต้น พร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนการท่องเท่ียว

นักท่องเท่ียว ประกอบ



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๓๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับภูมิทัศน์ทางเดิน ปรับภูมิทัศน์ทางเดินผนังกั นน ้า 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 แห่ง มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองช่าง

ทางเดินผนังกั นน ้า ให้สวยงาม (ประปา-โรงเรียนกุลโน)  และเหมาะแก่การ

(ประปา-โรงเรียนกุลโน) พักผ่อน ออกก้าลังกาย

 

๔๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับภูมิทัศน์ถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนชายชล 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1 แห่ง ถนนมีความสวยงาม กองช่าง

ถนนชายชล ถนนชายชลให้เกิดความสวยงาม ส่งเสริมการท่องเท่ียว

๔๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับภูมิทัศน์บริเวณ  -ปรับภูมิทัศน์ 1 งาน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 แห่ง สวนท่าน ้าล้าจักราช กองช่าง

สวนท่าน ้าล้าจักราช สะพานแข่งเรือ  -สร้างลานกิจกรรม 1 แห่ง มีความสวยงาม

(สะพานแข่งเรือ)  -ติดตั งไฟส่องสว่าง 1 ชุด ส่งเสริมการท่องเท่ียว



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๔๒ โครงการงานติดตั ง เพ่ือปรับภูมิทัศน์ถนนวนสระ โครงการงานติดตั งระบบไฟฟ้า 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เสาโคมไฟ ถนนวนสระ กองช่าง

ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้า (รอบสระเพลง) และเพ่ือ และไฟฟ้าส่องสว่างรอบ ส่องสว่าง (รอบสระเพลง)

ส่องสว่างรอบสระเพลง ความปลอดภัยในชีวิตและ สระเพลง ถนนวนสระ พร้อมอุปกรณ์ มีความสวยงามและ

ถนนวนสระ ทรัพย์สินของประชาชน (รอบสระเพลง) จ้านวน ประชาชนมีความ

(รอบสระเพลง) และนักท่องเท่ียว งานติดตั งเสาโคมไฟส่องสว่าง 46 ต้น ปลอดภัยในชีวิต

พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 46 ต้น และทรัพย์สิน

๔๓ โครงการงานติดตั งระบบไฟฟ้า เพ่ือปรับภูมิทัศน์บริเวณ โครงการงานติดตั งระบบไฟฟ้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เสาโคมไฟ ภูมิทัศน์รอบเมรุพรหมทัต กองช่าง

และไฟฟ้าส่องสว่าง รอบลานเมรุพรหมทัต และไฟฟ้าส่องสว่างรอบลาน ส่องสว่าง มีความสวยงามและ

รอบลานเมรุพรหมทัต ให้มีความสวยงามและมีความ เมรุพรหมทัต งานติดตั ง พร้อมอุปกรณ์ ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสาโคมไฟส่องสว่าง พร้อม จ้านวน ปลอดภัยในชีวิต

ของประชาชนและนักท่องเท่ียว อุปกรณ์ จ้านวน 15 ต้น 15 ต้น และทรัพย์สิน



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

๔๔ โครงการงานติดตั งระบบไฟฟ้า เพ่ือปรับภูมิทัศน์โดยรอบ โครงการงานติดตั งระบบไฟฟ้า 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เสาโคมไฟ อุทยานประวัติศาสตร์ กองช่าง

และไฟฟ้าส่องสว่าง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และไฟฟ้าส่องสว่างรอบ ส่องสว่าง พิมายมีความสวยงาม

รอบอุทยาน ให้มีความสวยงามและมีความ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พร้อมอุปกรณ์ มากย่ิงขึ น

ประวัติศาสตร์พิมาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานติดตั งเสาโคมไฟส่องสว่าง จ้านวน ส่งเสริมการท่องเท่ียว

ของประชาชนและนักท่องเท่ียว พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 36 ต้น 36 ต้น

68,260,000 68,960,000 68,960,000 68,960,000 68,960,000 



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

 



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
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