
แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน 
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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 โครงการสนับสนุนนักกีฬา  - เพ่ือสนับสนุนนักกีฬาท่ีเป็น  - นักกีฬาท่ีเป็นตัวแทนเทศบาล 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่น้อยกว่า นักกีฬามีก าลังใจในการ กองการศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขันใน ตัวแทนของอ าเภอพิมาย และอ าเภอพิมาย 2 ทีม/ปี แข่งขันกีฬาและสร้างช่ือ

ระดับอ าเภอ จังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันในระดับ เสียงในเมืองพิมาย

และในระดับประเทศ จังหวัดและระดับประเทศ
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล)

2 โครงการเยาวชนพิมาย  -เพ่ือเสริมสร้างให้เยาวชน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ 80 เยาวชน นักเรียน กองการศึกษา
รวมพลังขจัดภัยห่างไกล มีความตระหนักถึงพิษภัย แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ของเยาวชนผู้เข้า นักศึกษา มีความ
ยาเสพติด ของยาเสพติด ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ร่วมโครงการ เข้าใจเก่ียวกับ
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล)  -เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  มีความพึงพอใจ ยาเสพติดและวิธี

แก่เยาวชน ให้ห่างไกล ป้องกันตนเอง
ยาเสพติด จากเยาเสพติดให้โทษ

 -เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามา มีภูมิคุ้มกัน ท้ังด้าน

มีส่วนร่วมในการแก้ไข ร่างกาย จิตใจ
ปัญหายาเสพติด ทุกภาคส่วนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
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เด็กและเยาวชน การพัฒนาจิตใจ และความ ได้แสดงออกซ่ึงความสามารถ ของเด็กและเยาวชน สามารถรับรู้ใน
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล) สามัคคี ด้านกิจกรรมนันทนาการ ผู้เข้าร่วมโครงการ คุณค่าของกิจกรรม

 -เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน เช่น การแข่งขันวงดนตรี มีความพึงพอใจ นันทนาการ น าไปใช้

กิจกรรมนันทนาการ ให้เกิดประโยชน์
ความถนัดหรือความสนใจ ต่อตนเอง ครอบครัว

เฉพาะบุคคล และสังคม
 -เสริมสร้างสุขภาวะ

การพัฒนาจิตใจ
และความสามัคคี

255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 
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