
แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการตลาดย้อนยุค  -ส่งเสริมการท่องเท่ียว  -จัดงานตลาดย้อนยุค กระตุ้น 2,513,800 2,513,800 2,513,800 2,513,800 2,513,800  -จ านวน  -จ านวนนักท่องเท่ียว ส านักปลัด

กระตุ้นเศรษฐกิจ และกระตุ้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจถนนโบราณพิมาย นักท่องเท่ียว เพ่ิมมากข้ึน  
ถนนโบราณพิมาย  -เพือส่งเสริมและพัฒนา  -ประชาชนและเยาวชน ภาครัฐ เพ่ิมมากข้ึน  -รายได้จากการ
 ให้อ าเภอพิมายเป็นแหล่ง เอกชน ประชาชนในพ้ืนท่ีและ  ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม  -สร้างรายได้ให้กับ

ของจังหวัดนครราชสีมา  -ส่งเสริม พัฒนา และกระตุ้น ชุมชน
 -เพ่ือเปิดตลาดการท่องเท่ียว เศรษฐกิจให้อ าเภอพิมายเป็นแหล่ง

ในรูปแบบวัฒนธรรม วิถีชีวิต ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของ
อันงดงามของพ่ีน้องชาวอ าเภอ จังหวัดนครราชสีมา
พิมายและปลูกจิตส านึกในการ  -มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง

รักษ์ถ่ินเกิดให้กับพ่ีน้อง ภาครัฐ และเอกชน ในการจัดงาน

ชาวอ าเภอพิมาย ส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา
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เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

2 โครงการจัดสร้างงานศิลปะ 1.เพ่ือสืบค้น รวบรวมข้อมูล 1.ค้นหา รวบรวมข้อมูล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีงานศิลปะ พ้ืนท่ีเมืองเก่าพิมาย เทศบาลต าบลพิมาย

ประดับพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริม พ้ืนท่ีส าคัญท่ียังขาดการใช้ ชุมชนในเขตเมืองเก่าพิมาย ประดับพ้ืนท่ี มีงานศิลปะเพ่ือส่งเสริม (กองการศึกษา)

อัตลักษณ์เมืองเก่าพิมาย งานศิลปะประดับพ้ืนท่ีท่ีท าให้ ท่ีต้องการให้มีงานศิลปะประดับ แสดงอัตลักษณ์ อัตลักษณ์เมืองเก่าพิมาย  
เกิดความน่าสนใจ พ้ืนท่ีผ่านการส ารวจ อบรม เมืองเก่าพิมาย   
2.เพ่ือวางแผนจัดสร้างงาน ปฏิบัติการให้ความรู้เก่ียวกับ  
ศิลปะประดับพ้ืนท่ีโดยให้มี การใช้ศิลปะประดับพ้ืนท่ีเพ่ือสร้าง  
รูปแบบท่ีสอดคล้องกับเน้ือหา ความสนใจ  
ความต้องการของคนในชุมชน 2.วางแผนจัดสร้างงานศิลปะ  
3.เพ่ือจัดท ากิจกรรมสนับสนุน ประดับพ้ืนท่ีให้กับชุมชนเป้าหมาย

ให้เกิดการเข้ามาเย่ียมชม น าเสนอแบบร่างเพ่ือสร้างการ

พ้ืนท่ีโดยใช้งานศิลปะเป็น มีส่วนร่วมและสร้างเป็นมติ
ส่ือกลาง ของชุมชน

3.ชุมชนด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์งานศิลปะประดับพ้ืนท่ี



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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3 โครงการส่งเสริมกลุ่มกิจกรรม  1.เพ่ือรวบรวมกลุ่มผู้ใช้จักรยาน 1.จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้จักรยาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีกลุ่มกิจกรรม มีกลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ี 1.ทต.พิมาย

ท่องเท่ียวด้วยจักรยานในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีเมืองเก่าพิมายมารวม ในพ้ืนท่ีเมืองเก่าพิมาย น าเสนอ ท่องเท่ียว ท่ีมีหน้าท่ีดูแล บ ารุงรักษา (ส านักปลัด)

เมืองเก่าพิมายและพ้ืนท่ี ตัวกันเป็นกลุ่มส่งเสริมการใช้ แนวคิดในการจัดสร้างเส้นทาง ด้วยจักรยาน เส้นทางจักรยานตามท่ี 2.อบต.ในเมือง

ต่อเน่ือง จักรยานเมืองเก่าพิมาย จักรยานเพ่ือส่งเสริมการเดินทาง ก าหนดไว้ให้มีอายุ  
 2.เพ่ือสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ ท่องเท่ียวและออกก าลังกาย การใช้งานท่ีย่ังยืน  
ด้านการออกแบบเส้นทางจักรยาน 2.จากกลุ่มท่ีร่วมมาประชุมจัดต้ัง  
ประวัติศาสตร์เมือง การท่องเท่ียว คณะกรรมการส่งเสริมการใช้  
ด้วยจักรยานเพ่ือให้กลุ่มส่งเสริม จักรยานประจ าเมืองเก่าพิมาย  
การใช้จักรยานสามารถด าเนินการ 3.ส่งเสริมการใช้จักรยานด าเนิน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมเพ่ือก าหนดเส้นทาง  
 3.เพ่ือสร้างกลุ่มประชาชน จักรยานท่ีสอดคล้องกับความ

ในพ้ืนท่ีท่ีมีหน้าทีดูแล บ ารุงรักษา ต้องการของผู้ใช้จักรยานและมี

เส้นทางจักรยานตามท่ีก าหนด ทัศนียภาพริมเส้นทางท่ีสวยงาม

ไว้ให้มีอายุการใช้งานท่ีย่ังยืน
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4 กิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 1.เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ 1.ทต.พิมายและอบต.ในเมือง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000  -ข้อมูล แผนท่ี เมืองเก่าพิมาย 1.ทต.พิมาย

ประเพณี วิถีชีวิต ความเช่ือ ฟ้ืนฟู กิจกรรมประเพณี ความเช่ือ ส่งเสริมให้ชุมชนและหมู่บ้าน ภาพถ่าย ประเพณี ได้รับการฟ้ืนฟู (กองการศึกษา)

เก่ียวกับธรรมชาติในพ้ืนท่ี ท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิถีชีวิตเกษตรกร ในเขตการปกครองร่วมกัน วิถีชีวิตของหมู่บ้าน อนุรักษ์ ประเพณี 3.อบต.ในเมือง

เมืองเก่าพิมาย ในพ้ืนท่ีท่ีด ารงชีวิตอยู่กับระบบ สืบค้นหาประเพณี วิถีชีวิต หรือชุมชน วิถีชีวิต ความเช่ือ

นิเวศธรรมชาติอย่างกลมกลืน ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธรรมชาติท่ี  -กิจกรรมฟ้ืนฟู เก่ียวกับธรรมชาติ

ในพ้ืนท่ีมาเป็นเวลายาวนาน เป็นเอกลัษณ์ของชุมชนหรือ อนุรักษ์ ประเพณี ในพ้ืนท่ี  
2.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม หมู่บ้านตนเอง วิถีชีวิต ความเช่ือ  -เยาวชน คนรุ่นใหม่  
ของประชาชนในการร้ือฟ้ืน 2.สนับสนุนงบประมาณในการ ต่อไปได้รู้จักอดีตของ  
กิจกรรม งานบุญ ประเพณีพ้ืนบ้าน ร้ือฟ้ืน ประเพณี วิถีชีวิต ด้ังเดิม พ้ืนท่ีตนเองเกิดเป็น  
ท าให้เกิดเป็นทรัพยากรสนับสนุน ให้เป็นงานกิจกรรมส าคัญของ แรงบันดาลใจให้เกิด  
การท่องเท่ียวชุมชนในภาพรวม หมู่บ้านหรือชุมชนในแต่ละช่วง ความภาคภูมิใจใน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เวลาส าคัญ พ้ืนท่ีและร่วมเป็น  
3.เพ่ือสนับสนุนการสืบทอด 3.มีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม ส่วนร่วมในการอนุ  
ความรู้ทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ผลงาน ส่ิงของ แผนท่ี ภาพถ่าย รักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ี  



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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ประวัติศาสตร์ชุมชนให้กับ ท่ีเก่ียวข้องกับประเพณี ต่อไป 
คนรุ่นหลัง โดยการด าเนิน วิถีชีวิตของหมู่บ้านหรือชุมชน

กิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ อย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยี

กับกลุ่มเยาวชนในพ้ืนท่ี สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ
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5 โครงการส่งเสริมการจัดการ 1.เพ่ือส่งเสริมการจัดการ  1.ส านักวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000  -แผนการท่องเท่ียว ประชาชนมีรายได้ ทต.พิมาย
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน และเทศบาลต าบลพิมาย รวบรวม เชิงวัฒนธรรมและ เพ่ิมข้ึน (กองการศึกษา)

เมืองเก่าพิมายให้เป็น ข้อมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร์และ ประวัติศาสตร์

เคร่ืองมือกระจายรายได้ มรดกทางวัฒนธรรมของเมือง  -ข้อมูลเดินย่าน

และโอกาสทางเศรษฐกิจ เก่าพิมาย จัดท าแผนการ ประวัติศาสตร์  
ให้กับชุมชนในพ้ืนท่ี ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ  -กิจกรรมส่งเสริม  
เมืองเก่าพิมาย ประวัติศาสตร์ การท่องเท่ียว  
2.เพ่ือน าข้อมูลหลักฐานมา  2.จัดท าข้อมูลเดินย่าน  
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือ ประวัติศาสตร์  
ให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าทาง  3.ส่งเสริมการจัดพ้ืนท่ีของ  
เศรษฐกิจในเขตเมืองเก่า งานย้อนยุคประวัติศาสตร์  
พิมาย ท าให้เกิดการพัฒนา แต่ละช่วงเวลา แบ่งเป็น  
คุณภาพชีวิตประชากร  -จัดเส้นทางตามรอยนิทาน  
3.เพ่ือเป็นการส่งเสริม ท้าวปาจิต นางอรพิมในเขต  
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สร้างความรู้ ความเข้าใจ เมืองเก่าพิมาย  
ในเร่ืองประวัติศาสตร์และ  -สมัยกรุงศรีอยุธยา และ  
คุณค่าของพ้ืนท่ีมากย่ิงข้ึน พระเจ้าตากสินมหาราช ในยุค  

กรมหม่ืนเทพพิพิธ บริเวณ  
ปราสาทหินพิมาย วัดเดิม  
 -ย้อนยุคสมัยคนจีนเร่ิมต้ัง  
ถ่ินฐาน ในเขตเมืองเก่าช่วง  
เรือนแถวถนนวนปรางค์  
ถนนจอมสุดาเสด็จ ซ่ึงสามารถ  
จัดได้ตลอดปีหรือจัดทุกเขตถนน  
ในช่วงงานเทศกาลเท่ียวพิมาย  
ของทุกปี
 -จัดเส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมต่อ

กับเส้นทาง นครชัยบุรินทร์
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ไปยัง พนมรุ้งและเมืองต่ า
 -จัดเส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมต่อ

เส้นทางราชมรรคา จาก
พิมายไปยงนครวัด ประเทศ
กัมพูชา
4.สนับสนุนให้เกิดกลุ่มองค์กร

ชุมชนวัดเดิมท่ีมีอยู่แล้ว เช่น
กลุ่มกรีน กลุ่มยัง กลุ่มศิลปะ
กลุ่มจักรยานให้เกิดการรวมกลุ่ม

เป็นภาคีเพ่ือเป็นอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์พาเยาวชนและคน
ต่างถ่ินเดินในเมืองประวัติศาสตร์

5.สถาบันการศึกษา และกลุ่ม

ผู้ค้นคว้าวิจัย จัดอบรมประวัติศาสตร์
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เมืองเก่า ให้แก่อาสาสมัคร เพ่ือ

เป็นแนวทางท่ีถูกต้องในการน า

ชมเมืองประวัติศาสตร์
6.ให้สถานศึกษาบรรจุความรู้

เร่ืองเมืองเก่าพิมายจากการ
ค้นคว้าของนักวิชาการ เป็น
หลักสูตรท้องถ่ินในรายวิชา
สังคมศาสตร์
7.บริการจัดชมเมืองประวัติศาสตร์

ตามเส้นทางในย่านต่าง ๆ ให้

กับผู้สนใจ
8.เผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์

และมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่า

ให้กับประชาชนท่ัวไป
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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6 โครงการจัดการท่องเท่ียว 1.เพ่ือจัดการท่องเท่ียวเชิง  1.เทศบาลต าบลพิมาย ส านัก 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กิจกรรมเทศกาล เมืองเก่าพิมายมี ทต.พิมาย
เชิงอาหาร อาหารสนับสนุนการท่องเท่ียว วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา อาหารพิมาย การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู (ส านักปลัดเทศบาล)

(Gastronomy Tourism) รูปแบบอ่ืน และส านักงานพาณิชย์จังหวัด วิธีการท าอหารจากข้าว  
2.เพ่ืออนุรักษ์การท าหม่ีพิมาย นครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นอัตตลักษณ์  
เหมือด กระยาสารท แหนม และร่วมกันเผยแพร่วิธีการท าอาหาร และเอกลักษณ์ของ  
ปลาส้มและข้ามแผะ จากข้าว อันประกอบด้วย ชุมชน  
แบบพ้ืนถ่ินด้ังเดิมให้เกิดความ หม่ีพิมาย เหมือด กระยาสารท  
ย่ังยืนเป็นมรดกทางภูมิปัญญา และข้าวแผะ  
สืบทอดให้แก่คนรุ่นต่อไป  2.รวบรวมรายช่ือผู้ท่ีสามารถ  
3.เพ่ือเผยแพร่มรดกวัฒนธรรม ท าอาหารพ้ืนถ่ินได้ และรวบรวม  
ทางอาหาร อันเป็นส่วนหน่ึง สูตรการท าอาหารพ้ืนถ่ิน  
ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ  3.ผลิตแผนท่ีมรดกวัฒนธรรมเร่ือง  
เมืองเก่าพิมาย อาหารเมืองพิมาย  
4.เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  4.จัดท่องเท่ียวชมชุมชนหม่ีพิมาย  
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ให้กับชุมชนเก่าในพ้ืนท่ี ท่ีชุมชนตะวันตกวัดเดิม  
เมืองเก่าพิมาย บ้านท าเหมือดบริเวณโรงเรียน  
5.เพ่ือเป็นการส่งเสริม พิมายวิทยา บ้านท ากระยาสารท  
สร้างความรู้ ความเข้าใจ แหนม ปลาส้ม ท่ีบริเวณบ้านส่วย  
ในเร่ืองประวัติศาสตร์และ  5.ส่งเสริมให้อาหารพ้ืนท่ีถ่ินเมือง  
คุณค่าของพ้ืนท่ีมากย่ิงข้ึน พิมายเข้าบรรจุอยู่ในหลักสูตร  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 6.จัดเทศกาลอาหารพิมายเป็น  
งานประจ าปี
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7 โครงการเผยแพร่ความรู้  1.เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 1.สถาบันการศึกษาท่ีมีการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส่ือประชาสัมพันธ์  -ชุมชน วัด และโรงเรียน 4.เทศบาลต าบลพิมาย

ด้านการจัดการภูมิทัศน์ ความเข้าใจเก่ียวกับความหมาย เรียนการสอนเก่ียวกับการจัดการ ให้ความรู้เร่ืองภูมิทัศน์ มีความรู้เก่ียวกับการบริหาร (กองการศึกษา)

วัฒนธรรมในเขตเมืองเก่า ลักษณะ และการจัดการ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมจัดท าหลักสูตร วัฒนธรรมของเมืองเก่า จัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 5.อบต.ในเมือง

พิมายให้กับชุมชน วัด ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และเน้ือหาเก่ียวกับการจัดการ พิมาย  
และโรงเรียน  2.เพ่ือให้ความรู้ ส่งเสริมแนวคิดและ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยชุมชน  

กิจกรรมในการจัดการภูมิทัศน์  2.ทต.พิมายและอบต.ในเมือง  
วัฒนธรรมผ่านสมาชิกในชุมชน ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดท า

วัด และโรงเรียน โครงการอบรม ฝึกปฏิบัติการให้

 3.เพ่ือสนับสนุนการสร้างกลุ่ม ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการ

กิจกรรมร่วมมือกันจัดการ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยชุมชน  
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนท่ี ให้กับชุมชน วัด และโรงเรียน  
เมืองเก่าพิมายให้เกิด  3.ทต.พิมายและอบต.ในเมือง

ประสิทธิผลต่อประชาชนทุกคน ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดท า

ส่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เร่ือง
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ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเก่า

พิมายให้กับผู้เก่ียวข้องและ
ประชาชนท่ัวไป

8 กิจกรรมการสืบค้น จัดท า 1.เพ่ือด าเนินการจัดหา 1.เทศบาลต าบลพิมาย ส านัก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  อัตลักษณ์ มีการเผยแพร่ข้อมูล ทต.พิมาย
อัตลักษณ์(Branding) อัตลักษณ์ของเมืองเก่าพิมาย วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา (Branding) ประวัติศาสตร์และ (กองการศึกษา)

เมืองเก่าพิมาย ไปใช้ประโยชน์ต่อกิจกรรม และส านักงานพาณิชย์จังหวัด เมืองเก่าพิมาย มรดกวัฒนธรรม  
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับพ้ืนท่ี นครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เมืองเก่าให้กับประชาชน  
2.เพ่ือสร้างความเข้าใจ และร่วมกันหาอัตลักษณ์ของ ท่ัวไป เกิดความเข้าใจ  
ความซาบซ้ึง ในคุณค่า เมืองเก่าเพ่ือน ามาใช้ร่วมกัน ไปในทิศทางเดียวกัน  
มูลค่า ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ระหว่างผู้เช่ียวชาญเร่ืองการ  
ของเมืองเก่าพิมาย ให้กับ สร้างอัตลักษณ์(Branding)  
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ ประชาชน องค์กรราชการ  
กับอนุรักษ์และพัฒนาเมือง และเอกชน  
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เก่าพิมาย 2.น าอัตลักษณ์ท่ีได้มาจัดท า  
3.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ ประชาพิจารณ์ในเขตพ้ืนท่ี  
การบริหารจัดการพ้ืนท่ี เมืองเก่า เพ่ือสรุปการน ามาใช้  
เมืองเก่าพิมาย อย่างถูกต้อง ให้เกิดประโยชน์ในภาค  
ตามหลักวิชาการ เศรษฐกิจ  
4.เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม 3.จัดท าป้าย เคร่ืองหมาย  
การอนุรักษ์และพัฒนาเมือง หรือปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยู่เดิม  
เก่าพิมายต่อสังคม เพ่ือสอดรับกับอัตลักษณ์ท่ีได้  

รับการสรุปร่วมกัน  
4.รณรงค์เผยแพร่ข้อมูล  
ประวัติศาสตร์และมรดก  
วัฒนธรรมเมืองเก่าให้กับ  
ประชาชนท่ัวไป  
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9 โครงการส่งเสริมทักษะ 1.เพ่ือส่งเสริมให้เกิด 1.สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  -มีการส่งเสริม  -เกิดการพัฒนาทักษะ ทต.พิมาย
และอาชีพด้ังเดิมของ การพัฒนาทักษะทางด้าน และสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด ทักษะและอาชีพ ทางด้านมรดกวัฒนธรรม (กองการศึกษา)

ชุมชน มรดกวัฒนธรรม การท า นครราชสีมา สนับสนุนการอนุรักษ์ ด้ังเดิมของชุมชน การท าอาหาร การส่งเสริม  
อาหาร การท าหม่ีพิมาย มรดกวัฒนธรรม เช่น การท า  -ประชาชน การท่องเท่ียวโดยชุมชน  
เหมือด ข้าวแผะ กระยาสารท หม่ีพิมาย เหมือด และข้าวแผะ มีรายได้เพ่ิมข้ึน  -ประชาชนมีรายได้  
การท าหวาย ผลิตภัณฑ์ใน โดยการเปิดการฝึกอบรมเชิง  เพ่ิมข้ึน  
ครัวเรือน การขุดเรืออีโปง ปฏิบัติการกิจกรรมดังกล่าว  
ฯลฯ ให้แก่สาธารณะชนท่ัวไป  
2.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการ 2.เกษตรอ าเภอ รณรงค์ผลักดัน  
เรียนรู้เก่ียวกับมวยพิมาย ให้เจ้าของบ้านท่ีมีพ้ืนท่ีเพียงพอ

และการเพาะเล้ียงแมวพิมาย แก่การท าการเกษตรในบ้าน 

3.เพ่ือสร้างแนวทางเพ่ิม ให้ท าการเพาะปลูกพืชพ้ืนบ้าน

กิจกรรมในชุมชนเพ่ือส่งเสริม สวนครัวแนวทางพระราชด าริ

การท่องเท่ียวโดยชุมชน จนกระท่ังสามารถจ าหน่ายให้



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

4.เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม กับชุมชนได้ตามอัตภาพ เพ่ือ

ในการดูแล รักษา สืบทอด สร้างรายได้ให้กับชุมชน และ
ทักษะ อาชีพด้ังเดิมของ บ้านดังกล่าวเหล่าน้ียังมีต้นไม้ดอก

ผู้คนในชุมชน และผลท่ีมีอายุเก่าแก่ ควรแก่

การอนุรักษ์และให้ประชาชน

เข้าชม
3.ทต.พิมาย อบต.ในเมือง และ

ส านักงานการค้าภายใน จังหวัด

นครราชสีมา ให้การอบรมช่องทาง

จัดจ าหน่าย การท าตราสินค้า

การท าตลาดสินค้า



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

10 โครงการรวบรวมประวัติ  -เพ่ือน ามาสร้างเป็นส่ือ 1.วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  -มีข้อมูลประวัติ มีการรวบรวมประวัติ 1.ทต.พิมาย

บุคคลส าคัญในเมืองเก่า กระตุ้นความสนใจในการ ร่วมกับเทศบาลต าบลพิมาย บุคคลท่ีส าคัญ บุคคลส าคัญต่างๆ (กองการศึกษา)

พิมายท้ังในอดีตและ ท่องเท่ียวพ้ืนท่ีเมืองเก่า ด าเนินการจัดท าข้อมูลประวัติ ของเมืองเก่า ท่ีเป็นข้าราชการ 2.อบต.ในเมือง

ปัจจุบันเพ่ือน ามาใช้ พิมาย บุคคลท่ีส าคัญ เพ่ือเป็นการ นครราชสีมา และชาวบ้านท่ีท า  
ประโยชน์ด้านการ บันทึกไว้ส าหรับเยาวชนรุ่นหลัง คุณงามความดี และมี  
ท่องเท่ียว 2.วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา บ้านเรือนถ่ินฐานต้ัง  

ร่วมกับเทศบาลต าบลพิมาย อยู่ในเมืองเก่าพิมาย

จัดท าหนังสือประวัติบุคคลของ ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

เมืองเก่านครราชสีมา ต้ังแต่ ถึงคุณูปการท่ีบุคคลส าคัญ

อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือแจกจ่าย ในเมืองเก่าได้ท านุบ ารุง

ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และเป็น บ้านเมืองให้ด ารงอยู่

ฐานข้อมูลให้กับเมืองเก่าต่อไป ได้ในปัจจุบัน
เช่นเจ้าเมืองพิมาย

ข้าราชการผู้ใหญ่ท่ีส าคัญ



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ชาวบ้านท่ีมีช่ือเสียง

ในด้านอาหาร นักกีฬา

มวยสุข ปราสาทหินพิมาย

คหบดีชาวไทยเช้ือสายจีน

และคนอ่ืน ๆ 

11 โครงการสร้างพ้ืนท่ี 1.เพ่ือส่งเสริมให้มีพ้ืนท่ี 1.สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000  -พิพิธภัณฑ์ เมืองเก่าพิมายได้รับ ทต.พิมาย
วัฒนธรรม ทางวัฒนธรรมเพ่ิมให้แก่ ร่วมกับเทศบาลต าบลพิมาย ท้องถ่ินประจ า การส่งเสริมการสร้าง (กองการศึกษา)

(Cultural Space) ย่านส าคัญในเมืองเก่าพิมาย ด าเนินการจัดหาพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม ในแต่ละย่าน พ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม  
ประจ าย่าน 2.เพ่ือจัดพ้ืนท่ีแสดงงาน ประจ าย่าน โดยต้องเป็นไปตาม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  

ศิลปะในเขตเมืองเก่า ความสมัครใจของประชาชน ให้กับประชาชน และ  
เป็นพ้ืนท่ีพบปะเพ่ือสังสรรค์ 2.สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จะเป็นแนวทางหน่ึง  
พูดคุย และร่วมกิจกรรมเพ่ือ ร่วมกับเทศบาลต าบลพิมาย ท่ีจะสนับสนุนเศรษฐกิจ  
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในแต่ละย่าน ในชุมชนได้  



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

3.เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดท า โดยเร่ิมสนับสนุนบ้านท่ีพร้อมจะ  
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินโดยชุมชน จัดต้ัง โดยเร่ิมจากชุมชนตะวันตกวัดเดิม  
ในเขตเมืองเก่าพิมาย ท่ีเป็นชุมชนท าหม่ีพิมายด้ังเดิม  

ปัจจุบันเหลือบ้านท่ีท าหม่ีพิมายเหลือ  
อยู่เพียงแห่งเดียว ชุมชนวังหิน  
ชุมชนคุ้มเจ้าเมือง ชุมชนบ้านส่วย  
ชุมชนเรือนแถวถนนจอมสุดาเสด็จ  
เป็นตัวแทนของชาวจีนโพ้นทะเล  
และชุมชนอ่ืน ๆท่ีมีประวัติศาสตร์  
และยินดีท่ีจะเข้าร่วมโครงการ

 



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

12 โครงการ Phimai night 1.ส่งเสริมการท่องเท่ียว 1.จัดงาน Phimai night 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 มีการบูรณาการ 1.อ าเภอพิมาย ส านักปลัด
และกระตุ้นเศรษฐกิจ 4 คร้ัง เป็นระยะเวลา 1 ปี ร่วมกันระหว่าง เป็นแหล่งท่องเท่ียว งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

2.เพ่ือส่งเสริมและ 2.ประชาชนและเยาวชน ภาครัฐและเอกชน ทางวัฒนธรรม ซ่ึง

พัฒนาให้อ าเภอพิมาย ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ส่งเสริมการ จะดึงดูดนักท่องเท่ียว

เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง ท่องเท่ียวและ ท้ังในและต่างประเทศ

วัฒนธรรมของจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เดินทางมาท่องเท่ียว

นครราชสีมา 3.ส่งเสริม พัฒนา และกระตุ้น ประชาชนมี ส่งผลให้รายได้และ

3.เพ่ือเผยแพร่และ เศรษฐกิจให้อ าเภอพิมายเป็น รายได้เพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจดีข้ึน
รักษาประเพณีวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 2.มีการประชาสัมพันธ์

อันดีงามของท้องถ่ิน ของจังหวัดนครราชสีมา แหล่งท่องเท่ียวใน

4.เป็นการบูรณาการ 4.มีการบูรณาการร่วมกัน อ าเภอพิมายให้เป็นท่ี

ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ระหว่างภาครัฐ และเอกชน รู้จัก และเชิญชวนให้

และเอกชน เพ่ือเป็น ในการจัดงานส่งเสริมการ ผู้สนใจมาท่องเท่ียว

การส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่องเท่ียว และอนุรักษ์ ณ เมืองพิมาย



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

และอนุรักษ์วัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณี 3.ประชาชนได้รู้จัก

ประเพณี ประเพณีวัฒนธรรม

5.เพ่ือเปิดตลาดการ โบราณและสืบทอดรักษาไว้

ท่องเท่ียว ในรูปแบบ ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก

วัฒนธรรม วิถีชีวิตอัน 4.มีการบูรณาการกับ

งดงามของพ่ีน้องชาว หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ

อ าเภอพิมายและปลูก ในการส่งเสริมการ

จิตส านึกในการักษ์ถ่ิน ท่องเท่ียวและอนุรักษ์

เกิดให้กับพ่ีน้องชาว วัฒนธรรมประเพณี

อ าเภอพิมายและปลูก 5.เยาวชนและประชาชน

6.เพ่ือเป็นการกระตุ้น ในท้องถ่ินร่วมกันจัด

ให้พ่ีน้องประชาชน กิจกรรมต่าง ๆ
มีส่วนร่วมและต่ืนตัวใน เพ่ือส่งเสริมการ
การเป็นส่วนหน่ึงของ ท่องเท่ียวอ าเภอ



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ชุมชนสร้างการเรียนรู้ พิมาย ก่อให้เกิด
ด้านการส่งเสริมการ ความตระหนัก รัก

ท่องเท่ียวของชุมชน หวงแหน วัฒนธรรม

7.เพ่ือให้ประชาชนใน อันเป็นเอกลัษณ์และ

พ้ืนท่ี ส านึกรักบ้านเกิด รากเหง้าของท้องถ่ิน

ท่ีมีอารยธรรมอันยาวนาน รวมท้ังเป็นการอนุรักษ์

ก่อให้เกิดความภาคภูมิ ส่งเสริมประเพณี
ใจ สร้างอาชีพ ก่อให้เกิด อันดีงาม และเป็นการ

รายได้และไม่ท้ิงภูมิล าเนา เสริมสร้างความ
ไปท างานท่ีอ่ืน

เข้มแข็งให้ชุมชน



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

13 โครงการพิมายพันปี 1.ส่งเสริมการท่องเท่ียว 1.จัดงานพิมายพันปี 1 คร้ัง 25,480,000 25,480,000 25,480,000 25,480,000 25,480,000 มีการบูรณาการ 1.อ าเภอพิมาย ส านักปลัด
และกระตุ้นเศรษฐกิจ 2.ประชาชนและเยาวชน ร่วมกันระหว่าง เป็นแหล่งท่องเท่ียว งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

2.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ภาครัฐและเอกชน ทางวัฒนธรรม ซ่ึง

ให้อ าเภอพิมายเป็นแหล่ง ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียงเข้า ส่งเสริมการ จะดึงดูดนักท่องเท่ียว

ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม ท่องเท่ียวและ ท้ังในและต่างประเทศ

ของจังหวัดนครราชสีมา 3.ส่งเสริมพัฒนา และกระตุ้น กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เดินทางมาท่องเท่ียว

3.เพ่ือเผยแพร่และรักษา เศรษฐกิจให้อ าเภอพิมายเป็น ประชาชนมี ส่งผลให้รายได้และ

ประเพณีวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม รายได้เพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจดีข้ึน
อันดีงามของท้องถ่ิน ของจังหวัดนครราชสีมา  2.อ าเภอพิมายเป็น

4.เป็นการบูรณาการ 4.มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ท่ีรู้จักและเป็นแหล่ง

ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ และเอกชนในการ ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม

และเอกชน เพ่ือเป็นการ จัดงานส่งเสริมการท่องเท่ียว 3.ประชาชนได้รู้จัก

ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ประเพณีวัฒนธรรม

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โบราณและสืบทอด



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

5.เพ่ือเปิดตลาดการท่องเท่ียว รักษาไว้ให้ชนรุ่นหลัง

ในรูปแบบวัฒนธรรม ได้รู้จัก
วิถีชีวิตอันงดงามของ 4.มีการบูรณาการกับ

พ่ีน้องชาวอ าเภอพิมาย หน่วยงานองค์กร
และปลูกจิตส านึกในการ ต่าง ๆ ในการส่งเสริม

รักษ์ถ่ินเกิดให้กับพ่ีน้อง การท่องเท่ียวและ

ชาวอ าเภอพิมาย อนุรักษ์วัฒนธรรม

6.เพ่ือเป็นการกระตุ้น ประเพณี 
ให้พ่ีน้องประชาชน 5.เยาวชน และ
มีส่วนร่วมและต่ืนตัวใน ประชาชนในท้องถ่ิน

การเป็นส่วนหน่ึงของ ร่วมกันจัดกิจกรรม

ชุมชนสร้างการเรียนรู้ ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม

ด้านการส่งเสริมการ การท่องเท่ียวอ าเภอ

ท่องเท่ียวของชุมชน พิมายก่อให้เกิดความ



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

7.เพ่ือให้ประชาชนใน ตระหนัก รัก หวงแหน

พ้ืนท่ี ส านึกรักบ้านเกิดท่ี วัฒนธรรมอันเป็น

มีอารยธรรมอันยาวนาน เอกลักษณ์และราก

ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เหง้าของท้องถ่ิน
สร้างอาชีพ ก่อให้เกิด รวมท้ังเป็นการอนุรักษ์

รายได้และไม่ท้ิงภูมิล าเนา ส่งเสริมประเพณีอัน

ไปท างานท่ีอ่ืน ดีงาม และเป็นการเสริม

สร้างความเข้มแข็ง

ให้ชุมชน



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

14 โครงการชมพิมายใต้ 1.เพ่ือส่งเสริมการ 1.จัดงานชมพิมายใต้แสงจันทร์ 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 มีการบูรณาการ 1.อ าเภอพิมายเป็น ส านักปลัด
แสงจันทร์ ท่องเท่ียวและกระตุ้น 2.ประชาชนและเยาวชน ร่วมกันระหว่าง แหล่งท่องเท่ียวทาง งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

เศรษฐกิจ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ภาครัฐและเอกชน วัฒนธรรมยามค่ าคืน

2.เพ่ือส่งเสริมและ ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง ส่งเสริมการ ซ่ึงจะดึงดูดนักท่องเท่ียว

พัฒนาให้อ าเภอพิมาย เข้าร่วมกิจกรรม ท่องเท่ียวและ ท้ังในประเทศและ

เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง 3.ส่งเสริม พัฒนา และ กระตุ้นเศรษฐกิจ ต่างประเทศให้เดินทาง

วัฒนธรรมของจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจให้อ าเภอ ประชาชนมี มาท่องเท่ียว ส่งผลให้

นครราชสีมา พิมายเป็นแหล่งท่องเท่ียว รายได้เพ่ิมข้ึน รายได้และเศรษฐกิจ

3.เพ่ือเผยแพร่และรักษา ทางวัฒนธรรมของจังหวัด ดีข้ึน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี นครราชสีมา 2.อ าเภอพิมายเป็น

งามของท้องถ่ิน 4.มีการบูรณาการร่วมกัน ท่ีรู้จักและเป็นแหล่ง

4.เป็นการบูรณาการ ระหว่างภาครัฐ และเอกชน ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม

ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ในการจัดงานส่งเสริมการ ยามค่ าคืน
และเอกชน เพ่ือเป็นการ ท่องเท่ียว และอนุรักษ์วัฒนธรรม 3.ประชาชนได้รู้จัก



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ ประเพณี ประเพณีวัฒนธรรมโบราณ

อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบทอดรักษาไว้

ประเพณี ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก

5.เพ่ือเปิดตลาดการ 4.มีการบูรณาการกับ

ท่องเท่ียว ในรูปแบบ หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตอัน ในการส่งเสริมการ

งดงามของพ่ีน้องชาว ท่องเท่ียวและอนุรักษ์

อ าเภอพิมาย และปลูก วัฒนธรรมประเพณี

จิตส านึกในการรักษ์ถ่ิน 5.เยาวชน และประชาชน

เกิดให้กับพ่ีน้องชาว ในท้องถ่ินร่วมกันจัด

อ าเภอพิมาย  กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ

6.เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ ส่งเสริมการท่องเท่ียว

พ่ีน้องประชาชน มีส่วน อ าเภอพิมายก่อให้เกิด

ร่วมและต่ืนตัวในการเป็น ความตระหนัก รัก



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส่วนหน่ึงของชุมชนสร้าง หวงแหน วัฒนธรรมอัน

การเรียนรู้ด้านการส่งเสริม เป็นเอกลักษณ์และ

การท่องเท่ียวของชุมชน รากเหง้าของท้องถ่ิน

7.เพ่ือให้ประชาชนใน รวมท้ังเป็นการอนุรักษ์

พ้ืนท่ี ส านึกรักบ้านเกิด ส่งเสริมประเพณี
ท่ีมีอารยธรรมอันยาวนาน อันดีงาม และเป็นการ

ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง

สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ ให้ชุมชน
และไม่ท้ิงภูมิล าเนาไป  
ท างานท่ีอ่ืน  
  
  
  126,933,800 126,933,800 126,933,800 126,933,800 126,933,800  

  



แบบ ผ.๐๒/๒
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

  
  
  
 
 


