
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)

14 โครงการชมพิมายใต้ 1.เพ่ือส่งเสริมการ 1.จัดงานชมพิมายใต้แสงจันทร์ 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 มีการบูรณาการ 1.อ าเภอพิมายเป็น ส านักปลัด
แสงจันทร์ ท่องเท่ียวและกระตุ้น 2.ประชาชนและเยาวชน ร่วมกันระหว่าง แหล่งท่องเท่ียวทาง งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

เศรษฐกิจ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ภาครัฐและเอกชน วัฒนธรรมยามค่ าคืน

2.เพ่ือส่งเสริมและ ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง ส่งเสริมการ ซ่ึงจะดึงดูดนักท่องเท่ียว

พัฒนาให้อ าเภอพิมาย เข้าร่วมกิจกรรม ท่องเท่ียวและ ท้ังในประเทศและ

เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง 3.ส่งเสริม พัฒนา และ กระตุ้นเศรษฐกิจ ต่างประเทศให้เดินทาง

วัฒนธรรมของจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจให้อ าเภอ ประชาชนมี มาท่องเท่ียว ส่งผลให้

นครราชสีมา พิมายเป็นแหล่งท่องเท่ียว รายได้เพ่ิมข้ึน รายได้และเศรษฐกิจ

3.เพ่ือเผยแพร่และรักษา ทางวัฒนธรรมของจังหวัด ดีข้ึน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี นครราชสีมา 2.อ าเภอพิมายเป็น

งามของท้องถ่ิน 4.มีการบูรณาการร่วมกัน ท่ีรู้จักและเป็นแหล่ง

4.เป็นการบูรณาการ ระหว่างภาครัฐ และเอกชน ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม

ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ในการจัดงานส่งเสริมการ ยามค่ าคืน

ข้อความเดิม(หน้าท่ี 221 ล าดับท่ี 14) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ของเทศบาลต าบลพิมาย

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2565
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 1 พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

และเอกชน เพ่ือเป็นการ ท่องเท่ียว และอนุรักษ์วัฒนธรรม 3.ประชาชนได้รู้จัก

ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ ประเพณี ประเพณีวัฒนธรรมโบราณ

อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบทอดรักษาไว้

ประเพณี ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก

5.เพ่ือเปิดตลาดการ 4.มีการบูรณาการกับ

ท่องเท่ียว ในรูปแบบ หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตอัน ในการส่งเสริมการ

งดงามของพ่ีน้องชาว ท่องเท่ียวและอนุรักษ์

อ าเภอพิมาย และปลูก วัฒนธรรมประเพณี

จิตส านึกในการรักษ์ถ่ิน 5.เยาวชน และประชาชน

เกิดให้กับพ่ีน้องชาว ในท้องถ่ินร่วมกันจัด

อ าเภอพิมาย  กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ

6.เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ ส่งเสริมการท่องเท่ียว

พ่ีน้องประชาชน มีส่วน อ าเภอพิมายก่อให้เกิด



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 1 พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ร่วมและต่ืนตัวในการเป็น ความตระหนัก รัก

ส่วนหน่ึงของชุมชนสร้าง หวงแหน วัฒนธรรมอัน

การเรียนรู้ด้านการส่งเสริม เป็นเอกลักษณ์และ

การท่องเท่ียวของชุมชน รากเหง้าของท้องถ่ิน

7.เพ่ือให้ประชาชนใน รวมท้ังเป็นการอนุรักษ์

พ้ืนท่ี ส านึกรักบ้านเกิด ส่งเสริมประเพณี
ท่ีมีอารยธรรมอันยาวนาน อันดีงาม และเป็นการ

ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง

สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ ให้ชุมชน
และไม่ท้ิงภูมิล าเนาไป  
ท างานท่ีอ่ืน  



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 1 พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

14 โครงการชมพิมายใต้ 1.เพ่ือส่งเสริมการ 1.จัดงานชมพิมายใต้แสงจันทร์ 6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 มีการบูรณาการ 1.อ าเภอพิมายเป็น ส านักปลัด
แสงจันทร์ ท่องเท่ียวและกระตุ้น 2.ประชาชนและเยาวชน ร่วมกันระหว่าง แหล่งท่องเท่ียวทาง งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

เศรษฐกิจ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ภาครัฐและเอกชน วัฒนธรรมยามค่ าคืน

2.เพ่ือส่งเสริมและ ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง ส่งเสริมการ ซ่ึงจะดึงดูดนักท่องเท่ียว

พัฒนาให้อ าเภอพิมาย เข้าร่วมกิจกรรม ท่องเท่ียวและ ท้ังในประเทศและ

เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง 3.ส่งเสริม พัฒนา และ กระตุ้นเศรษฐกิจ ต่างประเทศให้เดินทาง

วัฒนธรรมของจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจให้อ าเภอ ประชาชนมี มาท่องเท่ียว ส่งผลให้

นครราชสีมา พิมายเป็นแหล่งท่องเท่ียว รายได้เพ่ิมข้ึน รายได้และเศรษฐกิจ

3.เพ่ือเผยแพร่และรักษา ทางวัฒนธรรมของจังหวัด ดีข้ึน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี นครราชสีมา 2.อ าเภอพิมายเป็น

งามของท้องถ่ิน 4.มีการบูรณาการร่วมกัน ท่ีรู้จักและเป็นแหล่ง

4.เป็นการบูรณาการ ระหว่างภาครัฐ และเอกชน ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม

ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ในการจัดงานส่งเสริมการ ยามค่ าคืน

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 1 พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

และเอกชน เพ่ือเป็นการ ท่องเท่ียว และอนุรักษ์วัฒนธรรม 3.ประชาชนได้รู้จัก

ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ ประเพณี ประเพณีวัฒนธรรมโบราณ

อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบทอดรักษาไว้

ประเพณี ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก

5.เพ่ือเปิดตลาดการ 4.มีการบูรณาการกับ

ท่องเท่ียว ในรูปแบบ หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตอัน ในการส่งเสริมการ

งดงามของพ่ีน้องชาว ท่องเท่ียวและอนุรักษ์

อ าเภอพิมาย และปลูก วัฒนธรรมประเพณี

จิตส านึกในการรักษ์ถ่ิน 5.เยาวชน และประชาชน

เกิดให้กับพ่ีน้องชาว ในท้องถ่ินร่วมกันจัด

อ าเภอพิมาย  กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ

6.เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ ส่งเสริมการท่องเท่ียว

พ่ีน้องประชาชน มีส่วน อ าเภอพิมายก่อให้เกิด



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 1 พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ร่วมและต่ืนตัวในการเป็น ความตระหนัก รัก

ส่วนหน่ึงของชุมชนสร้าง หวงแหน วัฒนธรรมอัน

การเรียนรู้ด้านการส่งเสริม เป็นเอกลักษณ์และ

การท่องเท่ียวของชุมชน รากเหง้าของท้องถ่ิน

7.เพ่ือให้ประชาชนใน รวมท้ังเป็นการอนุรักษ์

พ้ืนท่ี ส านึกรักบ้านเกิด ส่งเสริมประเพณี
ท่ีมีอารยธรรมอันยาวนาน อันดีงาม และเป็นการ

ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง

สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ ให้ชุมชน
และไม่ท้ิงภูมิล าเนาไป
ท างานท่ีอ่ืน



แบบ ผ.๐๒/๒
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