
แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการพิมายพันปี 1.ส่งเสริมการท่องเท่ียว 1.จัดงานพิมายพันปี 1 คร้ัง 25,480,000 25,480,000 25,480,000 25,480,000 25,480,000 มีการบูรณาการ 1.อ าเภอพิมาย ส านักปลัด
และกระตุ้นเศรษฐกิจ 2.ประชาชนและเยาวชน ร่วมกันระหว่าง เป็นแหล่งท่องเท่ียว งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

2.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ภาครัฐและเอกชน ทางวัฒนธรรม ซ่ึง

ให้อ าเภอพิมายเป็นแหล่ง ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียงเข้า ส่งเสริมการ จะดึงดูดนักท่องเท่ียว

ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม ท่องเท่ียวและ ท้ังในและต่างประเทศ

ของจังหวัดนครราชสีมา 3.ส่งเสริมพัฒนา และกระตุ้น กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เดินทางมาท่องเท่ียว

3.เพ่ือเผยแพร่และรักษา เศรษฐกิจให้อ าเภอพิมายเป็น ประชาชนมี ส่งผลให้รายได้และ

ประเพณีวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม รายได้เพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจดีข้ึน
อันดีงามของท้องถ่ิน ของจังหวัดนครราชสีมา  2.อ าเภอพิมายเป็น

4.เป็นการบูรณาการ 4.มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ท่ีรู้จักและเป็นแหล่ง

ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ และเอกชนในการ ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม

และเอกชน เพ่ือเป็นการ จัดงานส่งเสริมการท่องเท่ียว 3.ประชาชนได้รู้จัก

ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ประเพณีวัฒนธรรม

ข้อความเดิม(หน้าท่ี 218 ล าดับท่ี 13) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลต าบลพิมาย

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โบราณและสืบทอด

5.เพ่ือเปิดตลาดการท่องเท่ียว รักษาไว้ให้ชนรุ่นหลัง

ในรูปแบบวัฒนธรรม ได้รู้จัก
วิถีชีวิตอันงดงามของ 4.มีการบูรณาการกับ

พ่ีน้องชาวอ าเภอพิมาย หน่วยงานองค์กร
และปลูกจิตส านึกในการ ต่าง ๆ ในการส่งเสริม

รักษ์ถ่ินเกิดให้กับพ่ีน้อง การท่องเท่ียวและ

ชาวอ าเภอพิมาย อนุรักษ์วัฒนธรรม

6.เพ่ือเป็นการกระตุ้น ประเพณี 
ให้พ่ีน้องประชาชน 5.เยาวชน และ
มีส่วนร่วมและต่ืนตัวใน ประชาชนในท้องถ่ิน

การเป็นส่วนหน่ึงของ ร่วมกันจัดกิจกรรม

ชุมชนสร้างการเรียนรู้ ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม

ด้านการส่งเสริมการ การท่องเท่ียวอ าเภอ



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ท่องเท่ียวของชุมชน พิมายก่อให้เกิดความ

7.เพ่ือให้ประชาชนใน ตระหนัก รัก หวงแหน

พ้ืนท่ี ส านึกรักบ้านเกิดท่ี วัฒนธรรมอันเป็น

มีอารยธรรมอันยาวนาน เอกลักษณ์และราก

ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เหง้าของท้องถ่ิน
สร้างอาชีพ ก่อให้เกิด รวมท้ังเป็นการอนุรักษ์

รายได้และไม่ท้ิงภูมิล าเนา ส่งเสริมประเพณีอัน

ไปท างานท่ีอ่ืน ดีงาม และเป็นการเสริม

สร้างความเข้มแข็ง

ให้ชุมชน



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

13 โครงการพิมายพันปี 1.ส่งเสริมการท่องเท่ียว 1.จัดงานพิมายพันปี 1 คร้ัง 25,480,000 25,780,000 25,780,000 25,780,000 25,780,000 มีการบูรณาการ 1.อ าเภอพิมาย
และกระตุ้นเศรษฐกิจ 2.ประชาชนและเยาวชน ร่วมกันระหว่าง เป็นแหล่งท่องเท่ียว

2.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ภาครัฐและเอกชน ทางวัฒนธรรม ซ่ึง

ให้อ าเภอพิมายเป็นแหล่ง ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียงเข้า ส่งเสริมการ จะดึงดูดนักท่องเท่ียว

ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม ท่องเท่ียวและ ท้ังในและต่างประเทศ

ของจังหวัดนครราชสีมา 3.ส่งเสริมพัฒนา และกระตุ้น กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เดินทางมาท่องเท่ียว

3.เพ่ือเผยแพร่และรักษา เศรษฐกิจให้อ าเภอพิมายเป็น ประชาชนมี ส่งผลให้รายได้และ

ประเพณีวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม รายได้เพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจดีข้ึน
อันดีงามของท้องถ่ิน ของจังหวัดนครราชสีมา  2.อ าเภอพิมายเป็น

4.เป็นการบูรณาการ 4.มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ท่ีรู้จักและเป็นแหล่ง

ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ และเอกชนในการ ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม

และเอกชน เพ่ือเป็นการ จัดงานส่งเสริมการท่องเท่ียว 3.ประชาชนได้รู้จัก

ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ประเพณีวัฒนธรรม

แก้ไข เหตุผลแก้ไขจ านวนงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โบราณและสืบทอด

5.เพ่ือเปิดตลาดการท่องเท่ียว รักษาไว้ให้ชนรุ่นหลัง

ในรูปแบบวัฒนธรรม ได้รู้จัก
วิถีชีวิตอันงดงามของ 4.มีการบูรณาการกับ

พ่ีน้องชาวอ าเภอพิมาย หน่วยงานองค์กร
และปลูกจิตส านึกในการ ต่าง ๆ ในการส่งเสริม

รักษ์ถ่ินเกิดให้กับพ่ีน้อง การท่องเท่ียวและ

ชาวอ าเภอพิมาย อนุรักษ์วัฒนธรรม

6.เพ่ือเป็นการกระตุ้น ประเพณี 
ให้พ่ีน้องประชาชน 5.เยาวชน และ
มีส่วนร่วมและต่ืนตัวใน ประชาชนในท้องถ่ิน

การเป็นส่วนหน่ึงของ ร่วมกันจัดกิจกรรม

ชุมชนสร้างการเรียนรู้ ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม

ด้านการส่งเสริมการ การท่องเท่ียวอ าเภอ



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ท่องเท่ียวของชุมชน พิมายก่อให้เกิดความ

7.เพ่ือให้ประชาชนใน ตระหนัก รัก หวงแหน

พ้ืนท่ี ส านึกรักบ้านเกิดท่ี วัฒนธรรมอันเป็น

มีอารยธรรมอันยาวนาน เอกลักษณ์และราก

ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เหง้าของท้องถ่ิน
สร้างอาชีพ ก่อให้เกิด รวมท้ังเป็นการอนุรักษ์

รายได้และไม่ท้ิงภูมิล าเนา ส่งเสริมประเพณีอัน

ไปท างานท่ีอ่ืน ดีงาม และเป็นการเสริม

สร้างความเข้มแข็ง

ให้ชุมชน



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
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(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๕
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งบประมาณและท่ีมา

  
  
  
 
 


