
แบบ ผ.๐๒

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าริ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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ข้อความเดิม หน้าท่ี 119 ล าดับท่ี 6 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลพิมาย

แก้ไข เหตุผลแก้ไขจ านวนงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
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