
แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 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)
1 โครงการพิมายเมืองสะอาด  - เพ่ือท าความสะอาด  - จัดกิจกรรมท าความสะอาด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000             มีการด าเนิน ถนน/สถานท่ีสาธารณะ กองสาธารณสุข

(Big Cleaning day) ถนน สถานท่ีสาธารณะ ถนน/สถานท่ีสาธารณะ กิจกรรมอย่างน้อย ในเขตเทศบาลต าบล
ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ปีละ 2 คร้ัง พิมายสะอาด ชุมชน

15 ชุมชน น่าอยู่เพ่ิมข้ึน

2 โครงการปรับปรุงบ่อบ าบัด  -เพ่ือพัฒนาระบบบ าบัด  -ด าเนินการปรับปรุงระบบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บ่อบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลพิมาย กองสาธารณสุข

น้ าเสีย (ข้างสระเพลง) น้ าเสียของเทศบาลต าบล บ่อบ าบัดน้ าเสีย(ข้างสระเพลง) เทศบาลต าบล มีบ่อบ าบัดน้ าเสียท่ี
พิมายให้มีการบ าบัด โดยถมดินท าคันก้ันน้ าพร้อม พิมายได้รับการ มีประสิทธิภาพและ
น้ าเสียอย่างมีประสิทธิ ติดต้ังตะแกรงดักขยะ  ปลูกพืช ปรับปรุงจ านวน สวยงาม
ภาพ บ าบัดน้ าเสีย ปรับภูมิทัศน์รอบ 1 แห่ง
 -เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อม บริเวณฯ เป็นต้น
และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีให้ดีข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานเคหะและชุมชน

๓ โครงการขุดลอก คูคลอง  - เพ่ือขุดลอกคูคลองท่ี  - ขุดลอกแหล่งน้ า/คูคลองท่ี 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000        - 100% ของ  - ท าให้แหล่งน้ า/คูคลอง กองช่าง

ลอกผักตบชวา วัชพืช  ต้ืนเขิน/ก าจัดวัชพืชต่างๆ ต้ืนเขินและก าจัดวัชพืชต่างๆ วัชพืชท่ีขวาง ท่ีต้ืนเขินได้รับการขุดลอก  

ในแหล่งน้ าในเขต ท่ีกีดขวางทางไหลของน้ า กีดขวางทางไหลของน้ า ทางน้ าได้รับการ และวัชพืชต่างๆ ท่ีกีดขวาง  

เทศบาลต าบลพิมาย  ท าให้มีการระบายน้ า  ในเขตเทศบาลต าบลพิมายฯลฯ ก าจัด ทางไหลของน้ าได้รับ

ได้สะดวกรวดเร็วและ การก าจัดท าให้น้ าไหล

ป้องกันน้ าท่วมในเขต ได้สะดวกและเป็นการ

เทศบาลต าบลพิมาย ป้องกันน้ าท่วมอีก

ทางหน่ึงด้วย

๔ โครงการปรับปรุง/ขุดลอก เพ่ือปรับปรุง/ขุดลอก งานปรับปรุง/ขุดลอก 480,000      480,000      480,000      480,000      480,000       ล ามูลหลง ล ามูลหลงสามารถ กองช่าง

ล ามูลหลง ล ามูลหลง ให้มีความลึก ขนาดกว้างเฉล่ีย 60.00 ม. มีความลึก กักเก็บน้ าได้มากข้ึน

มากกว่าเดิม ยาว 190.00 ม. มากกว่าเดิม

ลึกจากเดิมอีก 1.20 ม.



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานเคหะและชุมชน

๕ โครงการปรับปรุง/ขุดลอก เพ่ือปรับปรุง/ขุดลอก งานปรับปรุง/ขุดลอก 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000       คลองหนองโบสถ์ สามารถกักเก็บน้ าได้ กองช่าง

คลองหนองโบสถ์ (ช่วงท่ี 1) คลองหนองโบสถ์ ให้มี ขนาดกว้างเฉล่ีย 25.10 ม. มีความลึกมาก มากข้ึน

ความลึกมากกว่าเดิม ยาว 724.00 ม. กว่าเดิม

ลึกจากเดิมอีก 1.20 ม.

๖ โครงการปรับปรุง/ขุดลอก เพ่ือปรับปรุง/ขุดลอก งานปรับปรุง/ขุดลอก 453,600      453,600      453,600      453,600      453,600       คลองหนองโบสถ์ สามารถกักเก็บน้ าได้ กองช่าง

คลองหนองโบสถ์(ช่วงท่ี 2) คลองหนองโบสถ์ ให้มี ขนาดกว้างเฉล่ีย 25.00 ม. มีความลึกมาก มากข้ึน

ความลึกมากกว่าเดิม ยาว 530.00 ม. กว่าเดิม

ลึกจากเดิมอีก 1.50 ม.

1,653,600   1,653,600   1,653,600   1,653,600   1,653,600   



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานเคหะและชุมชน

 



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานเคหะและชุมชน

#REF! #REF! #REF! #REF!



แบบ ผ.๐๒

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