
แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานบริหารท่ัวไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี 1.เพ่ือจัดสร้างสถานท่ี 1.ส ารวจพ้ืนท่ี เก็บข้อมูลสภาพ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000  -หาดแสงจันทร์  -หาดแสงจันทร์ได้รับ เทศบาลต าบลพิมาย

หาดแสงจันทร์เป็นแหล่ง ส าหรับการสันทนาการ ปัจจุบันของบริเวณหาดแสงจันทร์ เป็นแหล่งสันทนาการ การพัฒนาให้เป็นพ้ืนท่ี (ส านักปลัดเทศบาล)

สันทนาการเมืองและ และการเรียนรู้ระบบนิเวศ ระบุปัญหา ศักยภาพและข้อจ ากัด เมืองและแหล่ง สันทนาการเมือง  
เรียนรู้ระบบนิเวศ ธรรมชาติให้กับประชาชน ในการพัฒนา เรียนรู้ระบบนิเวศ และแหล่งเรียนรู้  

ในพ้ืนท่ีเมืองเก่าพิมาย 2.จัดท าแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี ระบบนิเวศ  
2.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการ ให้เป็นแหล่งสันทนาการและศูนย์  
สัญจรทางน้ าให้มีบทบาทกับ การเรียนรู้ระบบนิเวศธรรมชาติ  
ประชาชนและผู้มาเยือนพ้ืนท่ี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับ  
มากย่ิงข้ึนโดยหาดแสงจันทร์ ชุมชนในพ้ืนท่ีเป็นผู้ให้ความเห็น  
สามารถเป็นพ้ืนท่ีส าหรับ และก าหนดรายละเอียดในการพัฒนา

การได้มาพบปะกันของ 3.ประชาสัมพันธ์และสร้าง
ประชาชนและผู้มาเยือน กิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชน

3.เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีสนับสนุน และผู้มาเยือนเข้ามาใช้พ้ืนท่ี

การท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ และเรียนรู้ระบบนิเวศธรรมชาติ

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

งบประมาณและท่ีมา
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และวิถีเกษตรในพ้ืนท่ี โดย ในพ้ืนท่ี
ใช้พ้ืนท่ีหาดแสงจันทร์เป็น
บริเวณท่ีเปล่ียนระบบการ
เดินทางจากทางบกไปสู่
การสัญจรทางน้ า

2 โครงการสร้างส่ือดิจิตัล 1.เพ่ือด าเนินการจัดสร้างภาพ 1.ส ารวจ สืบค้น ข้อมูล 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  -แอพพลิเคช่ัน  -สามารถน าข้อมูล 1.เทศบาลต าบลพิมาย

จ าลองสภาพภูมิทัศน์ จ าลองสามมิติของโบราณสถาน รายละเอียดของโบราณสถาน ท่ีสามารถน าเอา สามมิติของโบราณสถาน (ส านักปลัดเทศบาล)

ประวัติศาสตร์ขององค์ ในเขตเมืองเก่าพิมาย ในพ้ืนท่ีเมืองเก่าพิมาย ภาพจ าลองสามมิติ ในพ้ืนท่ีเมืองเก่าพิมาย 2.อบต.ในเมือง

ประกอบเมืองเก่ากับ 2.เพ่ือจัดสร้างแอพพลิเคช่ัน 2.จัดสร้างข้อมูลสามมิติเป็น มาซ้อนทับกับสภาพ มาใช้ประโยชน์เพ่ือการ  
สภาพสถานท่ีปัจจุบัน ท่ีสามารถน าเอาภาพจ าลอง รายละเอียดของโบราณสถาน ภูมิประเทศของ ประชาสัมพันธ์และให้  
ของเมืองเก่าพิมาย สามมิติน้ันมาซ้อนทับกับ แต่ละแห่งในสภาพท่ีสมบูรณ์ ท่ีต้ังปัจจุบันให้เห็น การศึกษากับนักเรียน  

สภาพภูมิประเทศของท่ีต้ัง ถูกต้องตามข้อมูลทางวิชาการ การเปล่ียนแปลง นักศึกษา และประชาชน  
ปัจจุบันให้เห็นการเปล่ียนแปลง 3.จัดวางต าแหน่ง มุมมอง ท่ีชัดเจน ในพ้ืนท่ี  
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ท่ีชัดเจน ในสถานท่ีจริงของแต่ละโบราณสถาน  -ส่ือการน าเสนอท่ี  
3.เพ่ือเป็นการจัดสร้างส่ือ ให้สามารถใช้งานข้อมูลภาพจ าลอง ท าให้เกิดความเข้าใจ  
การน าเสนอท่ีช่วยให้ผู้มา สามมิติซ้อนทับกับภูมิประเทศ ในลักษณะ รูปทรง

เย่ียมชมเกิดความเข้าใจใน ปัจจุบันได้อย่างชัดเจน อาคารโบราณสถาน

ลักษณะ รูปทรงของอาคาร 4.น าข้อมูลสามมิติของโบราณ อย่างถูกต้อง
โบราณสถานอย่างถูกต้อง สถานในพ้ืนท่ีเมืองเก่าพิมาย

ย่ิงข้ึน มาใช้ประโยชน์เพ่ือการประชา

สัมพันธ์และให้การศึกษากับ

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ในพ้ืนท่ีเมืองเก่าพิมาย
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3 โครงการจัดต้ังกลุ่มอาสา 1.เพ่ือสร้างแนวร่วมดูแล 1.เทศบาลต าบลพิมาย เชิญ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีกลุ่มอาสา โบราณสถานในเขต 1.เทศบาลต าบลพิมาย

ร่วมพัฒนาและดูแลรักษา รักษาลักษณะภูมิทัศน์ ผู้เก่ียวข้องกับงานภูมิทัศน์ ร่วมพัฒนาและ เมืองเก่าพิมายได้รับ (ส านักปลัด)

โบราณสถาน ของพ้ืนท่ี ในเขตเมืองเก่าพิมายและ ดูแลรักษาโบราณ การดูแลรักษาอย่าง 2.อบต.ในเมือง

และภูมิทัศน์เมือง 2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ พ้ืนท่ีต่อเน่ืองร่วมกิจกรรมเสวนา สถานและ ต่อเน่ือง ให้คงอยู่  
ประชาชนได้ตระหนักถึง ปัญหาภูมิทัศน์เมือง ภูมิทัศน์เมือง อย่างมีความสวยงาม  
ความส าคัญของการจัดการ 2.คัดเลือกกรรมการกลางของ

ดูแลรักษาภูมิทัศน์ของ กลุ่มอาสาดูแลภูมิทัศน์เมือง
เมืองเก่าพิมาย 3.วางแผนด าเนินการ ก าหนด

3.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ กิจกรรม และเงินทุนในการ
ในการจัดการภูมิทัศน์ และ สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม
มีเครือข่ายรายงานข้อมูล 4.เสนอแนะพ้ืนท่ีน าร่องในเขต

ต่าง ๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ เมืองเก่าพิมายเพ่ือด าเนินการ

ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ เป็นต้นแบบ
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4 โครงการจัดท าส่ือดิจิตอล  1.เพ่ือจัดท าส่ือดิจิตัลแสดง 1.ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีส่ือดิจิตัลแสดง นักท่องเท่ียวและ 3.เทศบาลต าบลพิมาย

ให้ข้อมูลรายละเอียดของ รายละเอียดของภูมิทัศน์ จัดหมวดหมู่เก่ียวกับลักษณะ รายละเอียดของ ผู้มาเยือนได้รับความรู้ (ส านักปลัดเทศบาล)

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในเขต วัฒนธรรมในเขตเมืองเก่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเก่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรม มีความเข้าใจในวัฒนธรรม 2.อบต.ในเมือง

เมืองเก่าพิมาย พิมายแก่นักท่องเท่ียวและ พิมาย อันประกอบไปด้วย ในเขตเมืองเก่าพิมาย ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ  
ผู้มาเยือน มวย ไหม หม่ี แมว แม่น้ ามูล เมืองเก่าพิมาย  
2.เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ และเมือง  
ระหว่างส่ือดิจิตัลกับผู้มาเยือน 2.ออกแบบจัดท ารูปแบบการน า  
ในพ้ืนท่ีแล้วใช้เป็นช่องทาง เสนอผ่านส่ือดิจิตัลให้สามารถ  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เข้าถึงผู้ใช้ได้ทุกวัย  
ความคิดเห็นเก่ียวกับพ้ืนท่ี 3.น าเสนอส่ือดิจิตัลผ่านช่องทาง  
ผ่านการตอบแบบสอบถาม ส่ือต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง และมี  
ออนไลน์ หรือการมีส่วนร่วม ช่องทางท่ีผู้ใช้งานพ้ืนท่ีสามารถ  
ให้ความเห็นผ่านส่ือสังคม ท่ีจะแสดงความเห็นผ่านส่ือสังคม  
เสมือนท่ีจัดเตรียมช่องทาง เสมือนได้อย่างรวดเร็วและมี  



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานบริหารท่ัวไป

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

การเข้าถึงไว้ให้ ประสิทธิภาพ
3.เพ่ือใช้ประกอบการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียว

และประชาชนท่ัวไปได้รู้จัก

คุณค่าทางประวัติศาสตร์
และระบบนิเวศของภูมิทัศน์

วัฒนธรรมพ้ืนท่ีเมืองเก่าพิมาย



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานบริหารท่ัวไป

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 โครงการฟ้ืนประวัติวัดเก่า  1.เพ่ือรวบรวมเน้ือหา เร่ืองราว  1.รวบรวมประวัติศาสตร์ของวัด 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีส่ือประชาสัมพันธ์ มีการรวบรวม 1.ทต.พิมาย

สร้างเป็นศูนยเรียนรู้ โบราณวัตถุท่ีมีอยู่ในแต่ละวัด และชุมชนเพ่ือน ามาจัดท าเป็น วัดและ ประวัติศาสตร์วัดและ (ส านักปลัดเทศบาล)

ประวัติศาสตร์ชุมชน จัดเป็นหมวดหมู่น ามาจัด งานน าเสนอท่ีส่ือสารกับผู้มาเยือน ประวัติศาสตร์ ชุมชน จัดท าส่ือน าเสนอ  
แสดงให้บุคคลท่ัวไปได้รับชม ได้ง่าย เข้าใจได้รวดเร็ว ชุมชน ข้อมูล ได้อย่างประทับใจ  
 2.เพ่ือจัดท าส่ือน าเสนอท้ังภาพน่ิง  2.จัดการอบรมพระ เณร ผู้สูงอายุ และเป็นหน่ึงในแหล่ง  
ภาพเคล่ือนไหว อธิบาย บอกเล่า เก่ียวกับแนวทางในการเป็นผู้บรรยาย ท่องเท่ียวหรือจุดเรียนรู้  
เร่ืองราวพัฒนาการความเป็นมา เน้ือหาท่ีเก่ียวเน่ืองกับวัดและ ระหว่างเส้นทางจักรยาน  
ของวัดต่าง ๆ ให้มีความ ประวัติศาสตร์ชุมชน
น่าสนใจ  3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดในเขต

 3.เพ่ือน าเน้ือหาทางด้าน เมืองเก่าพิมายให้มีความร่มร่ืน

ประวัติชุมชน ปราชญ์พ้ืนถ่ิน น่าสนใจ
มาร่วมน าเสนอด้วยเพ่ือท าให้

ผู้มาเยือนเข้าใจประวัติศาสตร์

ของวัดและชุมชนมากย่ิงข้ึน



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานบริหารท่ัวไป

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

6 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  1.เพ่ือสนับสนุนให้พ้ืนท่ีบ้านส่วยใน 1.รวมกลุ่มสมาชิกของหมู่บ้าน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีพิพิธภัณฑ์ บ้านส่วยในได้รับการ ทต.พิมาย
บ้านส่วยใน มีการปรับปรุงกายภาพของ ท่ีต้องการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ มีชีวิต จัดการภายภาพของหมู่บ้าน (ส านักปลัดเทศบาล)

หมู่บ้าน น าไปสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ หมู่บ้านส่วยใน บ้านส่วยใน ท่ีดี มีการเพ่ิมงานศิลปะ  
มีชีวิต จัดแสดงโบราณวัตถุ 2.จัดอบรม ฝึกปฏิบัติการ ท่ีส่ือถึงประวัติศาสตร์  
ส่ิงของ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ให้ความรู้และสืบค้นเน้ือหา เร่ืองเล่าในหมู่บ้าน  
อย่างเป็นระบบ สามารถให้ เร่ืองราวท่ีสามารถน ามาใข้ มีคุณค่าเหมาะแก่การ  
ความรู้แก่ผู้เข้ามาเย่ียมชม ในการจัดแสดงเพ่ือส่ือให้ผู้ เข้าไปเย่ียมชม  
ได้เป็นอย่างดี มาเยือนได้เข้าใจ  
 2.เพ่ือเป็นการสนับสนุนหมู่บ้าน 3.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
ให้มีส่วนร่วมในการด าเนิน ในการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี  
กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณค่าทาง หมู่บ้านส่วยในให้เป็นพิพิธภัณฑ์  
ประวัติศาสตร์ให้กับหมู่บ้านตนเอง ท่ีมีชีวิตสามารถบริการการ
 3.เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้าน ท่องเท่ียวรับชมได้อย่างมี
อ่ืน ๆ ในการค้นหาอัตลักษณ์ของ ประสิทธิภาพ



แบบ ผ.๐๒/๒

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเณี
แผนงานบริหารท่ัวไป

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

หมู่บ้านแล้วน าไปใช้ในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียว

ชุมชนให้กับพ้ืนท่ีเมืองเก่าพิมาย

  42,300,000 42,300,000 42,300,000 42,300,000 42,300,000 


