
แบบ ผ.๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

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)
๑ โครงการพัฒนาถนน  -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์  -ปรับปรุงทางเท้า 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 เส้น  ถนนเช่ือมโยงจาก กองช่าง

เช่ือมโยงสระเพลง เมืองพิมายเพ่ือ  -วางท่อระบายน ้าพร้อม สระเพลงถึงชุมชน
ถึงชุมชนบ้านส่วยนอก การท่องเท่ียว บ่อพัก ค.ส.ล. ส่วยนอกได้รับการ

 -ก่อสร้างถนนคอนกรีต ปรับภูมิทัศน์และ
เสริมเหล็กตลอดแนว พัฒนา
 -ปลูกต้นไม้

๒ โครงการปรับปรุงป้าย 1.เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์  -ก่อสร้างศูนย์การท่องเท่ียวและ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 80,000,000  -มีศูนย์การท่องเท่ียว  -เมืองเก่าพิมายได้รับ 1.เทศบาลต้าบลพิมาย

ระบบสัญญาณจราจรบน การเป็นเมืองเก่าพิมายด้วยต้าแหน่งท่ีจอดรถยนต์สาธารณะ  -มีป้ายสัญญาณจราจร การพัฒนาให้นักท่องเท่ียว (กองช่าง)
ถนนสายหลักและท่ีจอดรถรวม การเน้นเส้นทางท่ีท้าให้  -จัดท้าป้ายสัญญาณจราจร และ และส่ือประชาสัมพันธ์ สามารถมองเห็นตัวปราสาท 2.อบต.ในเมือง

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเข้าสู่ เกิดการเข้าสู่เมืองอย่าง ส่ือประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ ทีสนับสนุน ท่ีสนับสนุนการเข้า หินพิมายในมุมองท่ีสวยงาม  
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ถูกต้องจากด้านหน้าเมือง การเข้าสู่เมืองเก่าพิมายโดยใช้ สู่เมืองเก่าพิมาย  -นักท่องเท่ียวเกิดความ  
จากด้านประตูชัย ท้าให้เกิดภาพท่ีน่าประทับใจ เส้นทางจากประตูชัย  -จัดงานศิลปะสาธารณะ ประทับใจ ชาวเมืองพิมาย  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ตั งแต่แรกเห็น  -จัดท้างานศิลปะสาธารณะ (Public Art) เกิดความภูมิใจ  
2.เพ่ือก่อสร้างศูนย์การท่องเท่ียว (Public Art) เช่ือมโยงจากหน้า  
และต้าแหน่งท่ีจอดรถยนต์ ประตูชัยไปสู่โบราณสถานอ่ืน ๆ  
สาธารณะ ก้าหนดเส้นทาง จนถึงอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

การจราจรท่ีสนับสนุนให้เกิด

การเข้าสู่พื นท่ีเมืองเก่าพิมาย

โดยผ่านทางด้าหน้าประตูชัย

3.เพ่ือจัดสร้างงานศิลปะ
แสดงศิลปะแสดงสัญลักษณ์

ป้ายส่ือความหมาย ป้าย
จราจร ระบบสัญญาณจราจร

ท่ีท้าให้เกิดการเข้าสู่เมืองจาก

ทางด้านประตูชัยเป็น
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
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เส้นทางหลัก
4.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม

การค้าอ่ืน ๆ ท่ีเป็นหารบริการ

นักท่องเท่ียวและผู้มาเยือน

ผ่านเส้นทางหลักท่ีเข้า
สู่เมือง

๓ โครงการปรับปรุงคุณภาพ  1.เพ่ือส้ารวจสภาพทาง 1.ส้ารวจสภาพ ปัญหา 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000  -ทางแยกทางข้าม  -เมืองเก่าพิมาย 1.เทศบาลต้าบลพิมาย

ทางเท้า ทางข้าม ในเขต กายภาพ ปัญหา อุปสรรค อุปสรรคของทางแยกทางข้าม ในเมืองเก่าพิมาย และพื นท่ีต่อเน่ือง (กองช่าง)
เทศบาลต้าบลพิมายและ ของคนเดินเท้า ในบริเวณ ในเขตเมืองเก่าพิมาย และพื นท่ีต่อเน่ือง มีทางเท้า ทางข้าม 2.อบต.ในเมือง

องค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง ทางร่วมทางแยกในเขต 2.สร้างทางเลือก แนวทางการ มีมาตรฐานสากล ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
เมืองเก่าพิมายและพื นท่ี แก้ปัญหา น้าเสนอแนวความคิด สะดวกต่อการใช้งาน สากล มีรูปลักษณ์
ต่อเน่ือง ในการออกแบบให้ประชาชน และภูมิทัศน์ส่ือถึงความ
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2.เพ่ือสร้างแนวทางปรับปรุง ผู้อยู่อาศัยใกล้กับทางแยก เป็นเมืองเก่าและส่งเสริม

แก้ไข กายภาพบริเวณทางร่วม ทางข้ามแต่ละจุดได้รับทราและ ภูมิทัศน์โดยรวมทั งหมด

ทางแยกทั งหมดในเขตเมือง ให้ความเห็น ของเมือง
เก่าพิมายให้มีความสมบูรณ์ 3.ก่อสร้าง ปรับปรุง ทางแยก

สวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน ทางข้ามให้สามารถใช้งานได้
ของคนเดินเท้า  โดยสะดวกตามวัตถุประสงค์
3.เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง
ทางร่วมทางแยกในเขตเมือง

เก่าพิมาย ให้สวยงามเป็น

ระเบียบช่วยส่งเสริมการ
เดินเท้าได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย
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๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 1.เพ่ือสร้างการเช่ือมต่อ 1.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000  -อาคารบริเวณ  -เมืองเก่าพิมายได้รับ เทศบาลต้าบลพิมาย

ถนนจอมสุดาเสด็จเพ่ือ ทางสายตาระหว่างประตูชัย ให้ผู้เก่ียวข้องกับพื นท่ีร่วมกัน ถนนจอมสุดาเสด็จ การปรับปรุงภูมิทัศน์ (กองช่าง)
สร้างการเช่ือมต่อประตูชัย กับอุทยานประวัติศาสตร์ ก้าหนดแนวทางการปรับปรุง มีการปรับปรุง ส่งเสริมความเป็นเมืองเก่า

เข้ากับอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย ภูมิทัศน์และวางแผนกิจกรรม หน้ากากอาคาร เน้นความส้าคัญของ  
พิมาย 2.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ท่ีจะช่วยสนับสนุนระบบ มุมมองสู่ปราสาทหิน  

ให้ผู้เก่ียวข้องในพื นท่ีร่วมมือ เศรษฐกิจในพื นท่ี พิมาย  
กันสร้างและปรับปรุงหน้ากาก 2.ตั งคณะกรรมการรับผิดชอบ

อาคารให้มีลักษณะเป็น โครงการให้มีหน้าท่ีติดตาม
อาคารรูปแบบเดียวกัน ตรวจสอบ ประเมิน และก้าหนด

3.เพ่ือออกแบบจัดท้าภูมิทัศน์ ช่วงเวลาในการก่อสร้างให้
ของถนนจอมสุดาเสด็จ ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์
ท่ีส่งเสริมภาพลักษณ์ของ 3.ก้าหนดรายละเอียดกิจกรรม

เมืองและสร้างความร่มร่ืน ขั นตอน ช่วงเวลาในการด้าเนิน
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ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ให้กับพื นท่ี งานเพ่ือส่งเสริมให้พื นท่ีเป็น
4.เพ่ือสร้างกิจกรรมในพื นท่ี ถนนส้าหรับคนเดินในช่วง
ให้เกิดการส่งเสริมการเดิน วันหยุดราชการ
และสภาพเศรษฐกิจใน
พื นท่ี

๕ โครงการออกแบบภูมิสถา 1.เพ่ือก้าหนดขอบเขต 1.จัดท้าแบบภูมิสถาปัตยกรรม 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ขอบเขต อาณาเขต  -นักท่องเท่ียวและ 1.เทศบาลต้าบลพิมาย

ปัตยกรรมเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ อาณาเขต บริเวณของ แบบก่อสร้างส้าหรับการก้าหนด บริเวณโบราณสถาน ผู้มาเยือนมีความเข้าใจ (กองช่าง)
แสดงขอบเขตและเน้น โบราณสถานแต่ละแห่ง ขอบเขตและสร้างสัญลักษณ์แทน แต่ละแห่งในพื นท่ี คุณค่าและความส้าคัญ 2.อบต.ในเมือง

ความส้าคัญขององค์ประกอบ ในพื นท่ีเมืองเก่าพิมายให้มี แนวเขตพื นท่ีโบราณสถาน เมืองเก่าพิมาย ของโบราณสถานและ   
เมืองเก่าพิมาย ความชัดเจนมากขึ น 2.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม มีความชัดเจน พื นท่ีประวัติศาสตร์  

2.เพ่ือใช้องค์ประกอบทาง กับชุมชนและผู้มีส่วนได้รับ มากขึ น มากขึ น
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ภูมิสถาปัตยกรรมช่วยเน้น ผลกระทบจากการพัฒนา 
ความส้าคัญ สร้างความ ในการให้ความเห็นเป็นมติใน
เช่ือมต่อระหว่างโบราณ รูปแบบท่ีคนส่วนใหญ่ต้องการ

สถานแต่ละแห่งให้เกิดความ 3.ก่อสร้าง ติดตาม ประเมินผล

เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน เป็น ปรับปรุงแนวทาง รายละเอียด

สัญลักษณ์ให้คนท่ัวไปได้ รูปแบบในการด้าเนินการ
เข้าใจได้อย่างชัดเจน
3.เพ่ือจัดระเบียบ สร้าง
องค์ประกอบท่ีช่วยให้เกิด

ความร่มร่ืน ส่งเสริมคุณค่า

ให้กับบริเวณ
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๖ โครงการจัดท้าข้อมูลระบบ  1.เพ่ือศึกษาจัดท้าฐานข้อมูล 1.หน่วยงานปกครองส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ข้อมูลระบบ มีการศึกษา จัดท้าข้อมูล 1.ทต.พิมาย
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องในพื นท่ี สารสนเทศภูมิศาสตร์ สภาพทางธรรมชาติ (กองช่าง)
ความลาดชัน ระบบนิเวศ สภาพภูมิประเทศ และ เมืองเก่าพิมายและพื นท่ี ความลาดชัน ระบบนิเวศ สภาพภูมิ 2.อบต.ในเมือง

เส้นทางน ้า และต้นไม้ ระบบนิเวศอืน ๆ เพ่ือใช้เป็น ต่อเน่ือง ร่วมมือกันตั งคณะ ระบบนิเวศ ประเทศโดยละเอียด

พืชพรรณในพื นท่ีเมืองเก่า ข้อมูลในการประเมินผลกระทบ กรรมการด้าเนินโครงการเพ่ือ เส้นทางน ้า เพ่ือเป็นรากฐานให้กับ

พิมายและพื นท่ีต่อเน่ือง ของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ด้าเนินการจัดท้าข้อมูล และต้นไม้ การตัดสินใจของหน่วยงาน

ในพื นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน พืชพรรณในพื นท่ี ราชการและเอกชน
 2เพ่ือน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม เมืองเก่าพิมาย ท่ีเก่ียวข้องในการจัดท้า

มาใช้ในการสร้างฐานข้อมูล และระบบนิเวศของพื นท่ีเมืองเก่า และพื นท่ีต่อเน่ือง โครงการพัฒนาและอนุรักษ์

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ พิมายและพื นท่ีต่อเน่ือง พื นท่ีให้เหมาะสม สอดคล้อง

สภาพภูมิประเทศ และ 2.ด้าเนินการจัดจ้างท่ีปรึกษา และส่งผลกระทบกับระบบ

ระบบนิเวศอืน ๆ ให้หน่วยงาน เพ่ือท้าการส้ารวจและจัดท้าข้อมูล นิเวศเดิมให้น้อยท่ีสุด

ท่ีเก่ียวข้องสามารถใช้ข้อมูล ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
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ร่วมกันเพ่ือสร้างการตัดสินใจ คณะกรรมการ
ในการอนุรักษ์และพัฒนา 3.น้าข้อมูลท่ีได้มาเป็นฐาน
พื นท่ีได้อย่างบูรณาการ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน

3.เพ่ือน้าฐานข้อมูลท่ีได้ การก้าหนดโครงการพัฒนาพื นท่ี

ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ และใช้ข้อมูลเป็นส่ือในการ
ให้เกิดความต่ืนตัวในเร่ือง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

ของการแสวงหาความ พื นท่ีเข้าใจถึงความส้าคัญของ

ร่วมมือเพ่ือป้องกันระบบ ระบบนิเวศท่ีมีต่อการด้ารงชีวิต

นิเวศธรรมชาติท่ีมีคุณค่า ในพื นท่ีเมืองเก่าพิมาย
ของพื นท่ีเอาไว้เป็นมรดก
ของลูกหลานต่อไป
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๗ โครงการศึกษาจัดท้า  1.เพ่ือวางกรอบการพัฒนา 1.ทต.พิมายและอบต.ในเมือง 1,000,000 1,000,000 18,000,000 20,000,000 20,000,000  -ผังแม่บทการพัฒนา  -ลดปัญหาการจราจร 1.ทต.พิมาย
ผังแม่บทและก่อสร้าง เส้นทางเดินเท้าท่ีบูรณาการ ร่วมมือกันจัดการฝึกอบรม เครือข่ายเส้นทาง ในพื นท่ี และมีการน้า (กองช่าง)
เส้นทางเดินเท้า เส้นทาง เข้ากับทางจักรยานและ ปฏิบัติการเพ่ืออบรม อภิปราย จักรยาน พื นท่ีว่างมาใช้ประโยชน์ 2.อบต.ในเมือง

จักรยาน เส้นทางสัญจร เส้นทางสัญจรทางน ้า เกิดเป็น แลกเปล่ียนความเห็นของคน  -เส้นทางจักรยาน  
ทางน ้า ในพื นท่ีเมืองเก่า เครือข่ายทางสัญจรท่ีสามารถ ในพื นท่ีเก่ียวกับการจัดท้าเส้นทาง เช่ือมต่อกับทางสัญจร  
พิมาย และพื นท่ีต่อเน่ือง ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จักรยานเช่ือมต่อชุมชนต่าง ๆ ทางน ้า  

 2.เพ่ือให้แผนแม่บทเส้นทาง เข้าด้วยกัน  
สัญจรเหล่านี เป็นข้อมูลส้าคัญ 2.สถาบันการศึกษาช่วยให้
ประกอบการก้าหนดนโยบาย ข้อมูล วิธีการ กระบวนการในการ

ในด้านการจัดการระบบจราจร ก้าหนดเส้นทางจักรยานท่ี
ในพื นท่ีเมืองเก่าพิมายให้ส่งเสริม เหมาะสมและเป็นไปได้
ให้เกิดการเดินเท้าและใช้ 3.ก้าหนดแนวเส้นทางการ
จักรยานต่อไป เดินเท้าและเส้นทางจักรยาน
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 3.เพ่ือเป็นแนวทางให้กับ ให้เป็นเครือข่ายในพื นท่ีและ
กลุ่มผู้ใช้จักรยานในพื นท่ีได้น้า สามารถเช่ือมต่อกับทางสัญจร

ไปเป็นแนวทางในการทดลองใช้ ทางน ้าได้ง่ายด้วย
การส่งเสริมและการปรับปรุง 4.คณะท้างานทดลองใช้เส้นทาง

ให้สอดคล้องกับความต้องการ เดินเท้าและเส้นทางจักรยาน
ของคนในพื นท่ีต่อไป ให้เป็นเครือข่ายในพื นท่ีและ

สามารถเช่ือมต่อกับทางสัญจร

ได้ง่ายด้วย
5.ก้าหนดเป็นผังแม่บทการ
พัฒนาเครือข่ายเส้นทางจักรยาน

ในพื นท่ี ด้าเนินการจัดท้าโครงการ

ก่อสร้างเส้นทางน้าร่อง
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๘ โครงการศึกษา ออกแบบ  1.เพ่ือท้าการศึกษา ออกแบบ 1.ทต.พิมาย ด้าเนินการจัดจ้าง 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000 มีระบบป้องกัน เมืองเก่าพิมายมีระบบ 1.ทต.พิมาย
และก่อสร้างระบบป้องกัน ระบบป้องกันน ้าท่วมและ ท่ีปรึกษาเพ่ือท้าการศึกษา น ้าท่วมและระบบ ป้องกันน ้าท่วมและระบบ (กองช่าง)
น ้าท่วม ระบบระบายน ้า ระบบระบายน ้าในพื นท่ี รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ ระบายน ้าเสีย ระบายน ้า  2.อบต.ในเมือง

การรักษาพื นท่ีชุ่มน ้าใน เมืองเก่าพิมาย ออกแบบแนวทางการป้องกัน ของเมืองเก่าพิมาย  
พื นท่ีเมืองเก่าพิมาย  2.เพ่ือน้าผลการศึกษาและ น ้าท่วมพื นท่ีเมืองเก่าพิมาย  

ออกแบบท่ีได้รับมาจัดสร้าง 2.ท่ีปรึกษาด้าเนินการตาม  
เป็นโครงการก่อสร้างจริง กรอบความต้องการของ  
ให้ได้รับผลประโยชน์ตาม เทศบาลต้าบลพิมาย  
วัตถุประสงค์ 3.ทต.พิมายตั งงบประมาณด้าเนิน  
 3.เพ่ือเป็นการลดผลกระทบ การก่อสร้างระบบป้องกันน ้าท่วม  
ของปัญหาน ้าท่วมและอ้านวย ตามรายละเอียดท่ีเสนอโดย
ความสะดวกให้เกิดการระบายน ้า ท่ีปรึกษา 
ของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 4.ด้าเนินการก่อสร้าง ระบบ
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ป้องกันน ้าท่วมและระบบ
ระบายน ้าเสียของเมืองเก่า
พิมาย

๙ โครงการจัดท้าฐานข้อมูล  1.เพ่ือส้ารวจ จัดท้าข้อมูล  1.ภาคีอนุรักษ์เมืองเก่าพิมาย 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 มีฐานข้อมูล ต้นไม้ พืชพรรณพื นถ่ิน ทต.พิมาย
ขึ นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ รายละเอียด ของต้นไม้ ร่วมกับหน่วยงานต่าง  ๆ ขึ นทะเบียน ได้รับการดูแลรักษา (กองช่าง)
ในเขตเมืองเก่าพิมาย ขนาดใหญ่ในเขตเมืองเก่า ส้ารวจข้อมูลต้นไม้ใหญ่ในเขต ต้นไม้ใหญ่ในเขต ท้านุบ้ารุง ให้มีอายุ  

พิมายและพื นท่ีต่อเน่ือง เมืองเก่าพิมายและพื นท่ีต่อเน่ือง เมืองเก่าพิมาย ยืนยาวคงอยู่ไปกับ  
 2.เพ่ือน้าข้อมูลท่ีได้มาใช้  2.จัดท้ารายละเอียดของต้นไม้ และพื นท่ีต่อเน่ือง พื นท่ีเมืองเก่าพิมาย  
ในการวางแผนบ้ารุงรักษา แต่ละชนิด ประเภท ก้าหนด   
ดูแล ต้นไม้ใหญ่เหล่านี ให้ แผนการท้านุบ้ารุง ดูแลรักษา  
คงอยู่กับพื นท่ีไปได้นานท่ีสุด ให้ต้นไม้เหล่านี มีกายภาพท่ี  
 3.เพ่ือน้ารายละเอียดของ สมบูรณ์ ส่งเสริมความร่มร่ืนของพื นท่ี  
ข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์  3.สืบค้นเร่ืองเล่า ต้านาน ประวัติศาสตร์  
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พื นท่ี เกิดเป็นเส้นทางการ ชุมชนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ  
ท่องเท่ียวชมธรรมชาติบริเวณ ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้น  
เมืองเก่าพิมายและพื นท่ีต่อเน่ือง  4.ก้าหนดเส้นทางในการศึกษา  

เย่ียมชม ต้นไม้ใหญ่ท่ีมี  
รายละเอียดโดดเด่น
 5.จัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่เร่ืองราว รายละเอียด

ท่ีน่าสนใจของต้นไม้ใหญ่ใน
แต่ละจุด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๐ โครงการจัดท้าป้ายและ 1.เพ่ือรวบรวมข้อมูลจัดท้า  1.สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000  -ระบบแผนท่ี นักท่องเท่ียวและ 1.ทต.พิมาย
วัสดุส่ือความหมาย บ้าน ฐานข้อมูลสถานท่ี อาคาร ร่วมกับเทศบาลต้าบลพิมาย  การบอกทาง เยาวชนรุ่นหลังได้ (กองช่าง)
และสถานท่ีประวัติศาสตร์ บ้านเรือน ท่ีส้าคัญของ อบต.ในเมือง ด้าเนินการจัดท้า (Way Finding) เรียนรู้เร่ืองราวในอดีต 2.อบต.ในเมือง

เมืองในพื นท่ีเก่าพิมาย เมืองเก่าพิมาย ข้อมูลสถานท่ี อาคาร บ้านเรือน  -ส่ือดิจิตอล และปัจจุบัน ผ่านส่ือ  
2.เพ่ือสร้างวัสดุส่ือความหมาย ประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าพิมาย ดิจิตอล อย่างเพลิดเพลิน  
ทั งท่ีสามารถมองเห็นได้ทาง เพ่ือเป็นการบันทึกไว้ส้าหรับ ในขณะท่ีเดินชมเมือง  
กายภาพ และส่ือดิจิตัลเพ่ือ เยาวชนรุ่นหลัง  
เผยแพร่แก่นักท่องเท่ียว 2.จัดท้าระบบแผนท่ี  
3.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ การบอกทาง (Way Finding)  
สถานท่ี อาคาร บ้านเรือน ท่ีเป็นมาตรฐาน มีภาษาส้าหรับ  
ท่ีส้าคัญให้แก่ประชาชนและ นักท่องเท่ียวต่างชาติ  
นักท่องเท่ียวได้รับรู้ 3.จัดสร้างส่ือดิจิตอลท่ีสามารถ  

ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย และ  



แบบ ผ.๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

นักท่องเท่ียวเข้าถึงได้ง่ายและ  
รวดเร็วเพ่ือดึงดูดใจให้นัก  
ท่องเท่ียวและคนท่ัวไปสนใจ  
ท่ีจะเข้ามาสู่พื นท่ีเมืองเก่าพิมาย  

๑๑ โครงการปรับปรุงเข่ือน เพ่ือป้องกันน ้าท่วมใน โครงการปรับปรุงเข่ือน 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาน ้าท่วมในเขต กองช่าง
ป้องกันตล่ิงเดิม พื นท่ีชุมชนพิมาย ป้องกันตล่ิงเดิม ในพื นท่ีชุมชน พื นท่ีชุมชนพิมาย
ด้านทิศตะวันออกล้าน ้า  ด้านทิศตะวันออกล้าน ้า พิมาย ลดลง ได้รับการแก้ไข
จักราช ช่วงหลังโรงเรียน  จักราช ช่วงหลังโรงเรียน
พิมายวิทยา พิมายวิทยา
 ระยะทาง 900 เมตร



แบบ ผ.๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๒ โครงการปรับปรุงเข่ือน เพ่ือป้องกันน ้าท่วมใน โครงการปรับปรุงเข่ือน 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาน ้าท่วมในเขต กองช่าง
ป้องกันตล่ิงเดิม เชิงสะพาน พื นท่ีชุมชนพิมาย ป้องกันตล่ิงเดิม เชิงสะพาน ในพื นท่ีชุมชน พื นท่ีชุมชนพิมาย
ชัยวรมัน ด้านทิศใต้ล้าน ้า  ชัยวรมัน ด้านทิศใต้ล้าน ้า พิมาย ลดลง ได้รับการแก้ไข
จักราช จักราช 

ระยะทาง 290 เมตร

๑๓ โครงการปรับปรุงเข่ือน เพ่ือป้องกันน ้าท่วมใน โครงการปรับปรุงเข่ือน 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาน ้าท่วมในเขต กองช่าง
ป้องกันตล่ิงเดิม ริมล้าน ้า พื นท่ีชุมชนพิมาย ป้องกันตล่ิงเดิม ริมล้าน ้า ในพื นท่ีชุมชน พื นท่ีชุมชนพิมาย
จักราช จักราช พิมาย ลดลง ได้รับการแก้ไข
ช่วงสุดถนนมหิศวรยาตรา ช่วงสุดถนนมหิศวรยาตรา

ระยะทาง 68 เมตร



แบบ ผ.๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๔ โครงการปรับปรุงเข่ือน เพ่ือป้องกันน ้าท่วมใน โครงการปรับปรุงเข่ือน 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาน ้าท่วมในเขต กองช่าง
ป้องกันตล่ิงเดิม ริมล้าน ้า พื นท่ีชุมชนพิมาย ป้องกันตล่ิงเดิม ริมล้าน ้า ในพื นท่ีชุมชน พื นท่ีชุมชนพิมาย
จักราช ช่วงหลังการประปา จักราช ช่วงหลังการประปา พิมาย ลดลง ได้รับการแก้ไข
ส่วนภูมิภาคพิมาย ส่วนภูมิภาคพิมาย

ระยะทาง 384 เมตร

๑๕ โครงการก่อสร้างก้าแพง เพ่ือป้องกันน ้าท่วมใน โครงการก่อสร้างก้าแพง 15,200,000 15,200,000 15,200,000 15,200,000 15,200,000 ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาน ้าท่วมในเขต กองช่าง
คสล. กั นน ้าแบบมีเสาเข็ม พื นท่ีชุมชนพิมาย คสล. กั นน ้าแบบมีเสาเข็ม ในพื นท่ีชุมชน พื นท่ีชุมชนพิมาย
รางระบายน ้าพร้อมหินเรียง  รางระบายน ้าพร้อมหินเรียง พิมาย ลดลง ได้รับการแก้ไข
ริมแม่น ้ามูล หลังพิพิธภัณฑ์ ริมแม่น ้ามูล หลังพิพิธภัณฑ์  
สถานแห่งชาติพิมาย สถานแห่งชาติพิมาย  

ระยะทาง 145 เมตร  



แบบ ผ.๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๖ โครงการปรับปรุงเข่ือน เพ่ือป้องกันน ้าท่วมใน โครงการปรับปรุงเข่ือน 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาน ้าท่วมในเขต กองช่าง
ป้องกันตล่ิงเดิม พื นท่ีชุมชนพิมาย ป้องกันตล่ิงเดิม ในพื นท่ีชุมชน พื นท่ีชุมชนพิมาย
ริมแม่น ้ามูล หลังโรงเรียน ริมแม่น ้ามูล หลังโรงเรียน พิมาย ลดลง ได้รับการแก้ไข
กุลโน กุลโน  ระยะทาง 272 เมตร

๑๗ โครงการปรับปรุงเข่ือน เพ่ือป้องกันน ้าท่วมใน โครงการปรับปรุงเข่ือน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาน ้าท่วมในเขต กองช่าง
ป้องกันตล่ิงเดิม พื นท่ีชุมชนพิมาย ป้องกันตล่ิงเดิม ในพื นท่ีชุมชน พื นท่ีชุมชนพิมาย
ริมแม่น ้ามูล ด้านทิศเหนือ ริมแม่น ้ามูล ด้านทิศเหนือ พิมาย ลดลง ได้รับการแก้ไข
ของสระเพลง ของสระเพลง

ระยะทาง 100 เมตร



แบบ ผ.๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๘ โครงการปรับปรุงเข่ือน เพ่ือป้องกันน ้าท่วมใน โครงการปรับปรุงเข่ือน 30,200,000 30,200,000 30,200,000 30,200,000 30,200,000 ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาน ้าท่วมในเขต กองช่าง
ป้องกันตล่ิงเดิม พื นท่ีชุมชนพิมาย ป้องกันตล่ิงเดิม ในพื นท่ีชุมชน พื นท่ีชุมชนพิมาย
ริมแม่น ้ามูล ริมแม่น ้ามูล พิมาย ลดลง ได้รับการแก้ไข
ตามแบบกรมศิลปากร ตามแบบกรมศิลปากร
ด้านทิศเหนือของสระเพลง ด้านทิศเหนือของสระเพลง

ระยะทาง 302 เมตร

๑๙ โครงการก่อสร้างก้าแพง เพ่ือป้องกันน ้าท่วมใน โครงการก่อสร้างก้าแพง 42,700,000 42,700,000 42,700,000 42,700,000 42,700,000 ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาน ้าท่วมในเขต กองช่าง
คสล. กั นน ้าแบบมีเสาเข็ม พื นท่ีชุมชนพิมาย คสล. กั นน ้าแบบมีเสาเข็ม ในพื นท่ีชุมชน พื นท่ีชุมชนพิมาย
รางระบายน ้าพร้อมหินเรียง รางระบายน ้าพร้อมหินเรียง พิมาย ลดลง ได้รับการแก้ไข
ริมแม่น ้ามูล ตรงข้ามโครงการ ริมแม่น ้ามูล ตรงข้ามโครงการ

ส่งน ้าและบ้ารุงรักษา ส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
ทุ่งสัมฤทธ์ิ ทุ่งสัมฤทธ์ิ ระยะทาง 407 ม.



แบบ ผ.๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๐ โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันน ้าท่วมใน โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาน ้าท่วมในเขต กองช่าง
ท่อระบายน ้า พื นท่ีชุมชนพิมาย ขนาด 1.20 x 1.20 ม. ในพื นท่ีชุมชน พื นท่ีชุมชนพิมาย

ถนนอนันทจินดา ถนนอนันทจินดา พิมาย ลดลง ได้รับการแก้ไข
ระยะทาง 591 ม.

๒๑ โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันน ้าท่วมใน โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาน ้าท่วมในเขต กองช่าง
ท่อระบายน ้า พื นท่ีชุมชนพิมาย ขนาด 1.20 x 1.20 ม. ในพื นท่ีชุมชน พื นท่ีชุมชนพิมาย

ถนนวิบูลรัตน์-ถนนรุ่งอรุณ ถนนวิบูลรัตน์-ถนนรุ่งอรุณ พิมาย ลดลง ได้รับการแก้ไข
ระยะทาง 220 ม.

๒๒ โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันน ้าท่วมใน โครงการก่อสร้างบ่อสูบน ้า 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาน ้าท่วมในเขต กองช่าง
บ่อสูบน ้าส้าหรับเคร่ือง พื นท่ีชุมชนพิมาย ส้าหรับเคร่ืองสูบน ้าแบบเคล่ือนท่ี ในพื นท่ีชุมชน พื นท่ีชุมชนพิมาย
สูบน ้าแบบเคล่ือนท่ี ขนาด 2-0.25 ลบ.ม./วินาที พิมาย ลดลง ได้รับการแก้ไข
ข้างวัดใหม่ประตูชัย ข้างวัดใหม่ประตูชัย 
ไหลลงล้าจักราช ไหลลงล้าจักราช



แบบ ผ.๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๓ โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันน ้าท่วมใน โครงการก่อสร้างบ่อสูบน ้า 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาน ้าท่วมในเขต กองช่าง
บ่อสูบน ้าส้าหรับเคร่ือง พื นท่ีชุมชนพิมาย ส้าหรับเคร่ืองสูบน ้าแบบเคล่ือนท่ี ในพื นท่ีชุมชน พื นท่ีชุมชนพิมาย
สูบน ้าแบบเคล่ือนท่ี ขนาด 2-0.25 ลบ.ม./วินาที พิมาย ลดลง ได้รับการแก้ไข
ถนนอนันทจินดา ถนนอนันทจินดา 
ไหลลงล้าจักราช ไหลลงล้าจักราช

๒๔ โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันน ้าท่วมใน โครงการก่อสร้างบ่อสูบน ้า 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาน ้าท่วมในเขต กองช่าง
บ่อสูบน ้าส้าหรับเคร่ือง พื นท่ีชุมชนพิมาย ส้าหรับเคร่ืองสูบน ้าแบบเคล่ือนท่ี ในพื นท่ีชุมชน พื นท่ีชุมชนพิมาย
สูบน ้าแบบเคล่ือนท่ี ขนาด 2-0.25 ลบ.ม./วินาที พิมาย ลดลง ได้รับการแก้ไข
ข้างสวนสาธารณะสระเพลง ข้างสวนสาธารณะสระเพลง
ไหลลงแม่น ้ามูล ไหลลงแม่น ้ามูล



แบบ ผ.๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕ โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันน ้าท่วมใน โครงการก่อสร้างบ่อสูบน ้า 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาน ้าท่วมในเขต กองช่าง
บ่อสูบน ้าส้าหรับเคร่ือง พื นท่ีชุมชนพิมาย ส้าหรับเคร่ืองสูบน ้าแบบเคล่ือนท่ี ในพื นท่ีชุมชน พื นท่ีชุมชนพิมาย
สูบน ้าแบบเคล่ือนท่ี ขนาด 2-0.25 ลบ.ม./วินาที พิมาย ลดลง ได้รับการแก้ไข
ไหลลงล้าน ้าเค็ม ไหลลงล้าน ้าเค็ม
  

 
695,544,000 695,544,000 712,544,000 714,544,000 784,544,000 



แบบ ผ.๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



แผนแม่บท
















































