
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

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)
1 โครงการจัดกิจกรรม  -เพ่ือส่งเสริมด้านการ  -จัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 80 % ตาม เด็กเล็ก  เด็กนักเรียน กองการศึกษา

วันเด็กแห่งชาติ เรียนรู้ด้านจิตใจ ร่างกาย เด็กเล็ก  เด็กนักเรียนและเยาวชน เป้าหมายของ และเยาวชนมีความ

ให้มีความกล้าคิดกล้าท า ในเขตเทศบาล เด็กท่ีเข้าร่วม พร้อมด้านจิตใจ 
กล้าแสดงออก เข้าร่วม กิจกรรม ร่างกาย
กิจกรรม กล้าแสดงออก

2 โครงการแข่งขันกีฬา  - เพ่ือเสริมสร้างทักษะและ  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 90% เด็กท่ีร่วม เด็กเล็กได้รับการเสริม กองการศึกษา
อนุบาลเทศบาล พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม  - โรงเรียนกุลโน กิจกรรมมีความ สร้างพัฒนาการท้ังด้าน

จิตใจและสติปัญญาแก่เด็กเล็ก  - โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย พึงพอใจในระดับดี ร่ายกาย จิตใจและสังคม

 - โรงเรียนอนุบาลบ ารุงการ
 - โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์
 - โรงเรียนอนุบาลแก้วตา
ฯลฯ

3 โครงการแข่งขันกีฬา  - เพ่ือสร้างความสามัคคี  - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 80% ของผู้เข้าร่วม ประชาชนในเขต กองการศึกษา
และส่งนักกีฬาเข้าร่วม ในองค์กรปกครอง และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมมีความ อปท.อ าเภอพิมาย

แข่งขันกีฬาประชาชน ส่วนท้องถ่ิน กีฬาประชาชนระหว่าง พึงพอใจในระดับดี มีความรัก สามัคคี

ระหว่างองค์กรปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ส่วนท้องถ่ินอ าเภอพิมาย อ าเภอพิมาย

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

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)

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการจัดการแข่งขัน  - เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนทีม ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา
กีฬาฟุตบอล ฟุตบอล ส าหรับประชาชนท่ัวไป ท่ีเข้าร่วมการ ร่างกายแข็งแรง มี

 - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน แข่งขัน ความสามัคคีในหมู่คณะ

รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

 - เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง ห่างไกล
ยาเสพติด

5 โครงการจัดการแข่งขัน   - เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา
 กีฬาฟุตบอล 5 คน  ฟุตบอลและส่งเสริมให้ ๕ คน ส าหรับประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ีเข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

 ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่าง การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็น

ให้เกิดประโยชน์ มีก าลังกาย มีความพึงพอใจ ประโยชน์
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ท่ีดี ห่างไกลยาเสพติด



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

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)

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการจัดการแข่งขัน  - เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา
กีฬาฟุตซอล ฟุตซอล ส าหรับประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ีเข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

  - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้ มีความพึงพอใจ ประโยชน์
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

7 โครงการจัดการแข่งขัน  - เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา
กีฬาวอลเลย์บอล วอลเลย์บอล ส าหรับประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ีเข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

  - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลาว่าง มีความพึงพอใจ ประโยชน์
ให้เกิดประโยชน์

8 โครงการจัดการแข่งขัน  - เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา
กีฬาบาสเก็ตบอล บาสเก็ตบอล ส าหรับประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ีเข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

  - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลาว่าง มีความพึงพอใจ ประโยชน์
ให้เกิดประโยชน์



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

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)

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

9 โครงการจัดการแข่งขัน  - เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา
กีฬาตะกร้อ ตะกร้อ ส าหรับประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ีเข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

  - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลาว่าง มีความพึงพอใจ ประโยชน์
ให้เกิดประโยชน์

10 โครงการจัดการแข่งขัน  - เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา
กีฬาเปตอง เปตอง ส าหรับประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ีเข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

 - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลาว่าง มีความพึงพอใจ ประโยชน์
ให้เกิดประโยชน์

11 โครงการจัดการแข่งขัน  - เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาชกมวย 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

กีฬาชกมวย ชกมวย ส าหรับประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ีเข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

  - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลา มีความพึงพอใจ ประโยชน์

ว่างให้เกิดประโยชน์



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

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)

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
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12 โครงการจัดกีฬาภายใน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ พนักงานเทศบาล กองการศึกษา

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการท างานของ เทศบาลต าบลพิมาย ของผู้เข้าร่วม มีสุขภาพแข็งแรง

ในการท างาน พนักงานเทศบาล โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการท างาน

13 โครงการอบรมพิธีกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดอบรมให้แก่พิธีกรทางศาสนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ พิธีกรทางศาสนา กองการศึกษา

ทางศาสนาและ พิธีกรทางศาสนาและ และผู้น าในศาสนพิธี ของผู้เข้าร่วม และผู้น าใน

ผู้น าในศาสนพิธี ผู้น าในศาสนพิธี โครงการ ศาสนพิธี

มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน

14 อุดหนุนประเพณี เพ่ือส่งเสริมประเพณี อุดหนุนเทียนในเขตเทศบาล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เทียนพรรษา ชุมชนมีส่วนร่วม กองการศึกษา

แห่เทียนพรรษา วัฒนธรรม ต าบลพิมาย 15 ชุมชน ในประเพณี

แห่เทียนพรรษา
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
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งบประมาณและท่ีมา

15 อุดหนุนเรือยาวประเพณี เพ่ือส่งเสริมประเพณี อุดหนุนเรือยาวประเพณี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เรือยาว ชุมชนมีส่วนร่วม กองการศึกษา

ของชุมชน วัฒนธรรม ของชุมชน ของชุมชน ในประเพณี

แข่งเรือยาว

16 อุดหนุนประเพณี เพ่ือส่งเสริมประเพณี อุดหนุนประเพณีบุญกลางบ้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 15 ชุมชน สืบสานประเพณี กองการศึกษา

บุญกลางบ้าน วัฒนธรรมด้ังเดิม ของชุมชน วัฒนธรรมด้ังเดิม

2,330,000 2,330,000 2,330,000 2,330,000 2,330,000 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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