
แบบ ผ.๐๒/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการ  - เพ่ือสืบสานประเพณี  - ส่งเสริมกิจกรรมการละเล่น 40,000        40,000        40,000        40,000        40,000 ร้อยละ 90 ของ กิจกรรมการละเล่น กองการศึกษา

ละเล่นพ้ืนบ้านและศิลป อันดีงามของท้องถ่ิน พ้ืนบ้าน เช่น ร าโทน กลองยาว กิจกรรมการละเล่น พ้ืนบ้านได้รับการสืบสาน ชุมชนวังบูรพา ม.2
วัฒนธรรมของชุมชน การละเล่นสะบ้า ฯลฯ ได้รับการส่งเสริม ให้คงอยู่
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล)

๒ โครงการสร้างจิตส านึก  - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว - จัดกิจกรรมรณรงค์และสร้าง 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 90 % ของผู้ร่วม ประชาชน/เยาวชน กองการศึกษา
ในการร่วมอนุรักษ์ เมืองพิมาย จิตส านึกร่วมกันอนุรักษ์โบราณ โครงการมีความรู้ มีความรู้และรักใน ชุมชนบ้านใหม่ ม.16
โบราณสถาน สถานเมืองพิมาย และมีจิตส านึกรักษ์ โบราณสถาน
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล) ในโบราณสถาน เมืองพิมาย

3 โครงการดนตรีกลองยาว  -เพ่ืออนุรักษ์รูปแบบ  -จัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000         อุปกรณ์ประกอบ ดนตรีกลองยาวได้รับ กองการศึกษา
พ้ืนบ้าน การเล่นกลองยาว 1.กลองยาว 10 ลูก ดนตรีกลองยาว การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

(แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 3 ) แบบด้ังเดิมไว้ 2.ฉาบ 1 คู่ พ้ืนบ้านไว้เป็นมรดก
มิให้สูญหายไปจากท้องถ่ิน 3.ฉ่ิง 1 คู่ ทางวัฒนธรรมแก่ลูก
 -เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม 4.ฉาบเล็ก 1 คู่ หลาน เยาวชนรุ่นหลัง
การมีส่วนร่วมของคนใน 5.ไม้กับ 2 คู่ ต่อไป
ชุมชน 6.ฆ้องเล็ก 1 ลูก

งบประมาณและท่ีมา
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
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 -เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้คน 7.ชุดกลองยาว 20 ชุด
ในชุมชนได้มีรายได้เสริม 8.กระโปรงกลองยาว 10 ผืน
กระตุ้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียวในชุมชน

4 โครงการอาสาพาเท่ียว  - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว  - จัดอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000         ผู้ร่วม มีอาสาสมัครมัคคุเทศก์ กองช่าง
เมืองพิมาย เมืองพิมาย เพ่ือเข้าร่วมโครงการอาสา โครงการมีความรู้ น าเท่ียวเมืองพิมาย
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล) พาเท่ียวเมืองพิมาย และเป็นอาสา

สมัครมัคคุเทศก์

พาเท่ียวเมือง
พิมายได้

5 โครงการจัดงานสืบสาน เพ่ือสืบสานประเพณี จัดกิจกรรมประเพณีบุญกลางบ้าน 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000       15 ชุมชน มีความภาคภูมิใจ กองการศึกษา
ประเพณีบุญกลางบ้าน ด้ังเดิมไม่ให้สูญหายไป ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย อ่ิมใจ และสืบสาน
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล) ประเพณีด้ังเดิม

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
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ชุมชนวังบูรพา ม.2

ชุมชนบ้านใหม่ ม.16






