
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE City/Art City/Safe City)
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  - เพ่ือประชาสัมพันธ์  - ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้ย่ืนช าระ ประชาชนมีความเข้าใจ กองคลัง

สร้างความเข้าใจและความเต็มใจ ระยะเวลาการย่ืนแบบ แผ่นเหล็กพร้อมโครงขาต้ัง ภาษีเพ่ิมข้ึน และทราบระยะเวลา

ในการช าระภาษี และช าระภาษี   - เอกสารส่ิงพิมพ์แผ่นผับประชา การย่ืนช าระภาษี
ประชาสัมพันธ์
  - ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล

๒ โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี  - เพ่ือจัดท าทะเบียน  - จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 เทศบาล  - มีข้อมูลทะเบียน กองคลัง
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทรัพย์สินท่ีถูกต้อง ท่ีถูกต้องและจัดเก็บภาษีได้ มีข้อมูล ทรัพย์สินท่ีถูกต้อง

ของเทศบาลต าบลพิมาย  - เพ่ือเพ่ิมการจัดเก็บ ครบถ้วน รายละเอียด ครบถ้วน
รายได้ท่ัวถึง เป็นธรรม เก่ียวกับทะเบียน  - จัดเก็บรายได้ท่ัวถึง

 ทรัพย์สินครบถ้วน และเป็นธรรม
  - น าข้อมูลเข้าระบบ

 โปรแกรมแผนท่ีภาษี

 และทะเบียนทรัพย์สิน

     

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

3 โครงการน าระบบสารสนเทศ  -เพ่ือจัดท าทะเบียน  - จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เทศบาล  -มีข้อมูลทะเบียน

ภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดเก็บ ทรัพย์สินท่ีถูกต้อง ท่ีถูกต้องและจัดเก็บภาษีได้ มีข้อมูล ทรัพย์สินท่ีถูกต้อง

รายได้เทศบาลต าบลพิมาย  -เพ่ือเพ่ิมการจัดเก็บรายได้ ครบถ้วน รายละเอียด ครบถ้วน
ท่ัวถึง เป็นธรรม เก่ียวกับทะเบียน  -จัดเก็บรายได้
 -เพ่ือน าข้อมูลเข้าระบบ ทรัพย์สินครบถ้วน ท่ัวถึงและเป็นธรรม

โปรแกรมแผนท่ีภาษี   -น าข้อมูลเข้า
และทะเบียนทรัพย์สิน ระบบโปรแกรม
(L TAX 3000) แผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน

๔ โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  - เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ  - จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร , 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อย 60 ของ ประชาชนมีความเข้าใจ ส านักปลัดฯ
ในบทบาทหน้าท่ีของ รณรงค์ร่วมกับประชาชนในท้องถ่ิน ผู้ร่วมกิจกรรม ในบทบาทหน้าท่ีของ งานธุรการ
เทศบาลต าบลพิมาย การจัดหน่วยบริการประชาชน มีความรู้ เข้าใจ เทศบาลมากย่ิงข้ึน

 - เพ่ือจัดหน่วยบริการ เคล่ือนท่ี , จัดนิทรรศการเผยแพร่ ในบทบาทหน้าท่ี

ประชาชนเคล่ือนท่ี ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ของเทศบาล
ของเทศบาลฯลฯ
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5 โครงการให้ความรู้  -เพ่ือให้ผู้บริหาร  -จัดอบรมบุคลากรในสังกัด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -ร้อยละ 90  -บุคลากรมีความรู้ ส านักปลัดฯ
ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่า ๑ คร้ัง/ปี ของบุคลากร ความเข้าใจใน งานนิติการ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง      มีความรู้/เข้าใจ กฏหมายและ  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มีความรู้  กฎหมายและ ระเบียบต่าง ๆ 
พนักงานจ้าง  ประชาชน ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ มากข้ึน สามารถ
เทศบาลต าบลพิมาย  -เพ่ือให้ผู้บริหาร มากข้ึน น ามาประยุกต์

สมาชิกสภาท้องถ่ิน ใช้ในการปฏิบัติ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ราชการได้อย่าง
พนักงานจ้าง ได้ปฏิบัติ   ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ตรงตาม   
วัตถุประสงค์ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน

6 โครงการพัฒนาบุคลากร  - เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด  - จัดอบรมบุคลากรในสังกัด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90  - บุคลากรมีจิตส านึก ส านักปลัดฯ
ในสังกัด ด้านคุณธรรม ให้มีจิตส านึก ความรับผิดชอบ ๑ คร้ัง/ปี ของบุคลากร และมีความ งานการเจ้าหน้าท่ี

และจริยธรรม ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบใน
 - เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ต่อองค์กรและ การปฏิบัติงาน
และการท างานเป็นทีม เพ่ือร่วมงาน   - บุคลากรมีทัศนคติ

 - สร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร ท่ีดีต่อองค์กรและ
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และเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมงาน 
 -เพ่ือให้พนักงานประเมิน ท าให้เกิดความ
ผู้บริหาร ร่วมมือภายใน

องค์กรมากข้ึน

7 โครงการพัฒนาบุคลากร  - เพ่ือถ่ายทอดความรู้  -ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90  - บุคลากรได้รับความรู้ ส านักปลัดฯ
ในสังกัดด้านการส่งเสริม เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ท างานใหม่ ๆ โดยวิธีการประชุม ของบุคลากร หลากหลายสามารถน าไป งานการเจ้าหน้าท่ี

การเรียนรู้ในองค์กร ระหว่างหน่วยงาน จัดท าคู่มือ  และนวัตกรรม มีความรู้เพ่ิมข้ึน ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

และบุคลากรในองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ช่องทาง และใช้ในชีวิตประจ าวันได้

 - เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  - ความสัมพันธ์ระหว่าง

อย่างเป็นระบบ บุคลากรในองค์กรดีข้ึน

8 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน  -จัดอบรมบุคลากรในสังกัด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -ร้อยละ 90  -บุคลากรมี ส านักปลัดฯ
ในสังกัดด้านการจัดการ สังกัด  ดังน้ี ๑ คร้ัง/ปี ของบุคลากร ความรู้ความ งานการเจ้าหน้าท่ี

องค์ความรู้  -พัฒนาคน (เพ่ือเพ่ิม  -ศึกษาดูงานด้านการบริหาร มีความรู้/ เข้าใจในด้าน
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน จัดการองค์ความรู้ เข้าใจด้านการ การจัดการ
 -พัฒนางาน(สร้างสรรค์ จัดการ องค์ความรู้
นวัตกรรมในการท างาน องค์ความรู้  -การปฏิบัติงาน
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เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ให้มีคุณภาพและเกิดผล มีศักยภาพเพ่ิม
สัมฤทธ์ิ) ข้ึน ตลอดจน
 -พัฒนาองค์ความรู้ (รู้จัก สร้างสรรค์
เพ่ิมพูน, ใช้ประโยชน์ และ นวัตกรรมในการ
รักษา) ท างานให้มี
 -พัฒนาองค์ร(เพ่ือน า คุณภาพและเกิด
ไปสู่องค์กรแห่งการ ผลสัมฤทธ์ิ
เรียนรู้)

๙ โครงการส ารวจความพึงพอใจ  - เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ  - จ้างเหมาสถาบันหรือองค์กร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ เทศบาลทราบข้อมูลและ ส านักปลัดฯ
ของประชาชนท่ีมีผล ของประชาชนท่ีมีผลต่อการ ท่ีมีความเป็นกลางส ารวจความพึง ประชาชน น าข้อมูลท่ีได้มาพัฒนา งานการเจ้าหน้าท่ี

ต่อการด าเนินงานของ ด าเนินงานของเทศบาล พอใจของประชาชนท่ีมีผลต่อการ ท่ีท าการส ารวจ แก้ไข/ปรับปรุง
เทศบาลต าบลพิมาย ด าเนินงานของเทศบาล มีความพึงพอใจ ประสิทธิภาพในการ

ต่อผลการด าเนิน ปฏิบัติงาน
งานของเทศบาล
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE City/Art City/Safe City)
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

๑๐ โครงการอบรมและดูงาน  - เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  - เพ่ือจัดอบรมและศึกษาดูงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ปี คณะผู้บริหารท้องถ่ิน ส านักปลัดฯ
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ท้องถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล ส าหรับคณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล งานธุรการ

ได้มีความรู้ความเข้าใจใน สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับความรู้และเข้าใจ

การปฏิบัติราชการ ในการปฏิบัติราชการ

 - เพ่ือศึกษาดูงานและแลก และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

เปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ประสบการณ์ในการ

ในการปฏิบัติราชการ จาก ปฏิบัติราชการจากหน่วย

องค์กรอ่ืนๆ งานอ่ืนๆ 
๑๑ โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี  - เพ่ือให้ได้มาซ่ึงนายก  - เพ่ือเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - นายกฯ ๑ คน  -มีนายกเทศมนตรี ส านักปลัดฯ

เทศมนตรี ต าบลพิมาย  ตามกฎหมายก าหนด งานธุรการ
เทศบาลต าบลพิมาย                                                   

 
12 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา  -เพ่ือให้ได้มาซ่ึง  -เพ่ือเลือกต้ังสมาชิกสภา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  -สมาชิกสภา  -มีสมาชิกสภา ส านักปลัดฯ

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลพิมาย 12  คน เทศบาล
ต าบลพิมาย ครบตามกฎหมาย

ก าหนด
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13 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  - เพ่ือเสริมสร้างความ  - ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 60% ของ  - ประชาชนทุกหมู่เหล่า ส านักปลัดฯ
ในการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของชุมชน เทศบาลต าบลพิมาย 15 ชุมชน ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจ งานธุรการ
สมานฉันท์ในชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม  -ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับ มีส่วนร่วมและ และตระหนักถึงการร่วมกัน

ในการส่งเสริมให้ภาค ความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ตระหนักถึงการ สร้างความรัก ความสามัคคี

ประชาสังคมเกิดความรู้ ถึงการร่วมกันสร้างความรักความ ร่วมกันสร้างความ และความปรองดองสมานฉันท์

 ความเข้าใจและความ สามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ รักความสามัคคี ของคนในชาติน ามาซ่ึง

ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ของคนในชาติ น ามาซ่ึงความสงบสุข ปรองดอง ความสงบสุขและความม่ันคง

และลดเง่ือนไขความแตกแยก และความม่ันคงของประเทศ สมานฉันท์ ของประเทศ
ในสังคมอันจะน ามาซ่ึงความรัก 

ความสามัคคีและความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
ของคนในชุมชน

๑๔ โครงการสนับสนุนการ  - เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชน  - จัดประชุมประชาคม 15 ชุมชน 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 100% ของ ชุมชนท้ัง 15 ชุมชน ส านักปลัดฯ
จัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ในการท าแผนชุมชน/ 15 ชุมชน มีแผนชุมชนเป็นของ งานพัฒนาชุมชน

ของตนเอง มีแผนชุมชน ตนเอง
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15 โครงการจัดท าแผนพัฒนา  - เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน จัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แผนพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน ส านักปลัดฯ
ท้องถ่ินโดยกระบวนการ ร่วมของประชาชน  - จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ท้องถ่ิน เทศบาลต าบลพิมาย ได้ งานวิเคราะห์
มีส่วนร่วม  - เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา  - จัดประชุมประชาคม   รับการทบทวนและแก้ไข

เทศบาล ตามท่ีระเบียบ  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ปัญหาของประชาชน

/หนังสือส่ังการก าหนด  - กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ ได้อย่างตรงจุด
ไว้ จัดท าแผนพัฒนาฯ

16 โครงการจัดท าเทศบัญญัติ  - เพ่ือจัดท าและทบทวน  - จัดท าและทบทวน เทศบัญญัติ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  เทศบัญญัติได้ มีเทศบัญญัติท่ีทันสมัย ส านักปลัดฯ
แก้ไขเทศบัญญัติในเร่ือง ในเร่ืองต่างๆ นอกจากเทศบัญญัติ รับการทบทวน และเป็นปัจจุบัน
ต่างๆ เทศบาลต าบลพิมาย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปรับปรุง แก้ไข

     
17 โครงการปกป้องสถาบัน  - เพ่ือเสริมสร้างความรู้  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการปกป้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - 100 % ของ  - ชุมชนมีความรัก ส านักปลัดฯ

ส าคัญของชาติ และทักษะในการน าพลัง สถาบันส าคัญของชาติ ผู้เข้าร่วมโครงการ ความสามัคคีต่อ งานธุรการ
ชุมชนมาสู่การสร้างสรรค์ มีความจงรักภักดี สถาบันชาติ 
เพ่ือน าสยามเมืองย้ิม ต่อสถาบันส าคัญ เพ่ิมมากข้ึน
ให้กลับคืนสู่สังคมไทย ของชาติ
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18 โครงการป้องกันและปราบปราม เพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชน อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ เทศบาลต าบลพิมาย ส านักปลัดฯ
การทุจริต ประชาชน ข้าราชการ ประชาชน ข้าราชการ มีความรู้ความเข้าใจ มีความม่ันคง  

พนักงาน เทศบาลต าบลพิมาย พนักงาน เทศบาลต าบลพิมาย ในการป้องกัน โปร่งใส
ด้านการป้องกันและปราบ  และปราบปราม ปลอดการทุจริต
ปรามการทุจริต การทุจริต
 

19 โครงการติดตามและ  - เพ่ือใช้แผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลแผนฯ ดังน้ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ ๑ คร้ัง การด าเนินการ ส านักปลัดฯ
ประเมินผลแผนพัฒนา เป็นแนวทางในการติดตามฯ  - แผนการด าเนินงานประจ าปี เป็นไปตาม งานธุรการ
เทศบาลต าบลพิมาย  - เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค  - ติดตามและประเมินผลโครงการ เป้าหมายท่ีก าหนด

ในการปฎิบัติตามแผนฯ ได้ทราบปัญหา
ท่ีมีผลกระทบต่อ

20 โครงการจัดงานรัฐพิธี  - เพ่ือจัดงานรัฐพิธี  - จัดกิจกรรมรัฐพิธีในโอกาส 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 100% ของ คณะผู้บริหาร สมาชิก ส านักปลัดฯ
ในโอกาสวันส าคัญต่างๆ วันส าคัญต่างๆ ของรัฐ ผู้เข้าร่วมพิธี สภาเทศบาล ข้าราชการ งานธุรการ
ของรัฐ มีความส านึก พนักงาน ลูกจ้าง และ

ในพระมหา ประชาชนทุกหมู่เหล่า

กรุณาธิคุณและ ร่วมสึกนึกในพระมาหา

ร่วมพิธีฯท้ังภาค กรุณาธิคุณท้ังภาคเช้า

เช้าและภาคค่ า และภาคค่ า



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE City/Art City/Safe City)
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

21  โครงการจัดกิจกรรม  - เพ่ือรึกลึกถึงพระมหา  - จัดกิจกรรมร าลึกถึงพระมหา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี คณะผู้บริหาร สมาชิก ส านักปลัดฯ
วันท้องถ่ินไทย กรุณาธิคุณแห่งพระบาท กรุณาธิคุณแห่งพระบาท สภาเทศบาล ข้าราชการ งานธุรการ

สมเด็จพระจุลจอมเกล้า สมเด็จพระจุลจอมเกล้า พนักงาน ลูกจ้าง และ

เจ้าอยู่หัวท่ีได้ทรงพระกรุณา เจ้าอยู่หัว ในวันท่ี 18 มีนาคม ประชาชนทุกหมู่เหล่า

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ ของทุกปี ร่วมสึกนึกในพระมาหา

จัดต้ังสุขาภิบาลท่าฉลอม กรุณาธิคุณ
เป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของ
ประเทศไทย

22 โครงการสนับสนุน  - เพ่ือสนับสนุนประชาชน  - สนับสนุนหนังสือพิมพ์และ 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 15 ชุมชน ประชาชน เด็ก และ ส านักปลัดเทศบาล

หนังสือพิมพ์และ เด็กและเยาวชนได้มีโอกาส วารสารต่างๆ ส าหรับ 15 ชุมชน มีท่ีอ่านหนังสือ เยาวชน ได้ศึกษา งานพัฒนาชุมชน

วารสารประจ าชุมชน ศึกษา เรียนรู้ ตามอัธยาศัย พิมพ์และวารสาร เรียนรู้ และมีนิสัยรัก

ประจ าชุมชน การอ่านมากข้ึน

ร้อยละ 100



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE City/Art City/Safe City)
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

๒๓ อุดหนุนส านักทะเบียน  -เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  -อุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนได้รับ ส านักปลัดเทศบาล

อ าเภอพิมาย ความพึงพอใจในการรับ ส านักทะเบียนอ าเภอพิมาย ผู้รับบริการงาน ความสะดวกในการ

บริการงานทะเบียนท้องถ่ิน ทะเบียนท้องถ่ิน รับบริการจากงาน

 มีความพึงพอใจ ทะเบียนท้องถ่ิน

๒๔ โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้เยาวชน ประชาชน จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัดเทศบาล

ด้านกฎหมายแก่ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ แก่เยาวชน ประชาชน ผู้ร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ งานนิติการ

กฎหมาย มีความพึงพอใจ ด้านกฎหมาย

เพ่ิมมากข้ึน
 3,210,000 3,210,000 3,210,000 3,210,000 3,210,000 



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE City/Art City/Safe City)
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา


























