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ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
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คํานํา
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือใหเทศบาลไดใชเปนกรอบสําหรับการดําเนินงานและการบูรณาการ
ระหวางหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งงานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน ไดรวบรวมจากหนวยงาน
ผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ท่ีไดกําหนดหวงเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบป เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานไดจริงตามกําหนดเวลา โดยไดนํากิจกรรม/
โครงการ มาจัดเรียงตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ทําใหทราบถึงโครงสรางการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ตลอดจนความสอดคลองของกิจกรรม/
โครงการกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในแตละดาน

นอกจากนี้ ยังไดมีการรวบรวมกิจกรรม/โครงการ จากหนวยงานภายนอกท่ีไดกรุณาใหความอนุเคราะหรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะมีการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาทิ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา หอการคาจังหวัด
นครราชสีมา สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 11 (นครราชสีมา) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานทางหลวงท่ี 10 (นครราชสีมา) ขอมูลดังกลาวนี้ลวนเปนประโยชนท้ังตอการบูรณาการใหเกิด
ความรวมมือระหวางกัน การปรับทิศทางการพัฒนาใหมีความเชื่อมโยงกับบริบทโดยรอบ และการเตรียมการรองรับตอสภาพปญหาและทิศทางของสังคมในอนาคต

แผนการดําเนินงาน ฉบับนี้  จึงเปนอีกหนึ่งยุทธวิธีท่ีผูเก่ียวของจะไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและบังเกิดผลสําเร็จดังท่ี
คาดหวังไว ตามท่ีระบุไวในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 - 2565) และกอเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินตอไป

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
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สารบญั
หนา

สวนที่ 1
 บทนาํ 1
 วัตถุประสงคของแผนการดําเนนิงาน 2
 ข้ันตอนของการจัดทําแผนการดาํเนินงาน 2
 ประโยชนของแผนการดําเนนิงาน 2

สวนที่ 2
 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 3
 บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ 7

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1. โครงการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการของเทศบาลนครนครราชสีมา 7
2. โครงการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 8
3. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารเทศบาลนครนครราชสีมา 8
4. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 9
5. โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 10
6. โครงการอบรมใหความรูทางกฎหมายแกพนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 10
7. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําแผนและงบประมาณ 10
8. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผูประสานงานฝายขาวเทศบาลนครนครราชสีมา 11
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หนา
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1. โครงการรณรงคลดอุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาลประจําป 12
2. โครงการรณรงคพัฒนาเนื่องในวัน อปพร. 12
3. โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 13
4. โครงการอบรมเสริมสรางความรูและประสบการณผูประกอบการคาหาบเรแผงลอยในเขตเทศบาล 13
5. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานดับเพลิง 13
6. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเทศกิจและผูท่ีเก่ียวของ 14
7. โครงการปรับปรุงระบบประปาบานพักพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา (แฟลตหม่ืนไวย) 14

แผนงานการศึกษา
1. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 15
2. โครงการนิเทศและติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา 16
3. โครงการสรางและพัฒนาเครือขายการจัดทําแผนและงบประมาณทางการศึกษา 17
4. โครงการงานวันเทศบาล 17
5. โครงการวัดผลและประเมินผล 18
6. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักการศึกษา 18

แผนงานสาธารณสุข
1. โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 19
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 19

แผนงานสังคมสงเคราะห
1. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 20
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หนา
แผนงานเคหะและชุมชน

1. โครงการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาด
เขต 1 เทศบาลนครนครราชสีมา

21

2. โครงการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาด
เขต 2 เทศบาลนครนครราชสีมา

23

3. โครงการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาด
เขต 3 เทศบาลนครนครราชสีมา

25

4. โครงการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาด
เขต 4 เทศบาลนครนครราชสีมา

27

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1. โครงการอบรมสัมมนาทีมปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 29
2. โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 29
3. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงคชุมชนเสาสูง 30
4. โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคชุมชนเคหะชุมชนนครราชสีมา 1 30

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. โครงการตอเติมและปรับปรุงอาคารโรงเก็บแบบแปลน 31

แผนงานการพาณิชย
1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานของสํานักการประปา 32
2. โครงการกอสรางอาคารสูบน้ําดิบโรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน 32
3. โครงการทาสีภายนอกอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 32
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ หนา
แผนงานการศึกษา

1. โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกสถานศึกษาท่ีถายโอนภารกิจ 33
2. โครงการอาหารสําหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) 33
3. โครงการสานฝนสูนอง 34
4. โครงการจัดหาอาหารเสริมสําหรับเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 34
5. โครงการวันเยาวชนแหงชาติ 35
6. โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 35
7. โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 36
8. โครงการแขงขันคนเกงภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 36
9. โครงการพัฒนาการเรียนรูสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) 37

10. โครงการแขงขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการ 38
11. โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาทองถ่ิน 38
12. โครงการวิจัยทางการศึกษา 39
13. โครงการเขาคายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู 39
14. โครงการประกวดสภานักเรียน 40
15. โครงการอยูคายพักแรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด 40
16. โครงการสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 41
17. โครงการอบรมการปองกันสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 41
18. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 41
19. โครงการพัฒนาและสงเสริมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 42
20. โครงการประชาสัมพันธการจัดการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา 43
21. โครงการพัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 44
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หนา
22. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 44
23. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 45
24. โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน 46
25. โครงการหลักสูตรคูขนาน 47
26. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 48
27. โครงการอบรมวินัยจราจร 48
28. โครงการหองสมุดเคลื่อนท่ี (TK on Tour) 48
29. โครงการสงเสริมการอานแบบยั่งยืน 49
30. โครงการศิลปะรวมสมัย 50
31. โครงการสรางเสริมทักษะดาน ICT 51
32. โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 52
33. โครงการหองเรียนสองภาษา 53
34. โครงการกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียวในสถานศึกษา 53
35. โครงการสงเสริมการจัดการกระบวนการเรียนการสอนบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 54
36. โครงการปรับปรุงพ้ืนและประตู หนาตางอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 54
37. โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) 54
38. โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามอาคารโดมหนาเสาธง โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) 55
39. โครงการกอสรางหลังคาคลุมทางเทา โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) 55
40. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 56
41. โครงการปรับปรุงหองน้ํา ชั้น 2-4 อาคาร 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) 56
42. โครงการตอเติมหองอาบน้ํารวมหอพักหญิง โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) 57
43. โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 57



- ฉ -

หนา
44. โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย 57

แผนงานสาธารณสุข
1. โครงการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 58
2. โครงการโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี 59
3. โครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถานท่ีผลิตและจําหนายอาหาร 59
4. โครงการการปองกันและควบคุมโรคติดตอเขตเทศบาลนครนครราชสีมาโดยการบูรณาการและการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 62
5. โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคน 63
6. โครงการแกไขปญหาสัตวจรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 64
7. โครงการการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 65
8. โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

66

9. โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

67

10. โครงการบริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมา 68
11. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมา 69
12. โครงการเพ่ิมศักยภาพการบริการกลุมเสี่ยงและกลุมปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 71
13. โครงการพัฒนาศูนยบริการหลักประกันสุขภาพและศูนยรับเรื่องรองเรียน ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา 72
14. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการสาธารณสุข หนวยบริการประจําศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา 73
15. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารฯ/คณะอนุกรรมการการจัดการเครือขายสุขภาพหนวยบริการประจําเทศบาลนครนครราชสีมา 73

แผนงานสังคมสงเคราะห
1. โครงการอบรมใหความรูแกบุคลากรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 74
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผูดูแลคนพิการ 74
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ 75
4. โครงการสานสัมพันธครอบครัวอบอุน 75
5. โครงการชวยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหสังคมอยูอยางมีดุลยภาพ 76
6. โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 76

แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการอุดหนุนสํานักงานสวนน้ําบุงตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 9 กองทัพภาคท่ี 2 ในการชําระคากระแสไฟฟา 77

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1. โครงการพัฒนาองคกรชุมชน 78
2. โครงการเวทีชุมชน 78
3. โครงการแกไขปญหายาเสพติด 79
4. โครงการชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากสาธารณภัย 80
5. โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนนาอยู 80
6. โครงการประชุมสัมมนาผูนําชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 81
7. โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 81
8. โครงการชุมชนชอสะอาด 82

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1. โครงการวันมาฆบูชา 83
2. โครงการงานวันวิสาขบูชา 84
3. โครงการเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา 84
4. โครงการจัดทําทําเนียบภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบาน 85
5. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานประติมากรรม 85
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6. โครงการดนตรี ศิลปะและการแสดงเพ่ือประชาชน 86
7. โครงการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 86
8. โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา 87
9. โครงการสงนักกีฬาสมาชิกศูนยเยาวชนสุรนารีเขารวมการแขงขัน 88

10. โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 89
11. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 90
12. โครงการเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 91
13. โครงการเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย 92
14. โครงการแขงขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 93

แผนงานงบกลาง
1. โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 94
2. โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพลภาพ 94
3. โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 95

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1. โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 96
แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการสองมือรวมใจลดภัยโลกรอน 97
2. โครงการเฝาระวังคุณภาพอากาศและเสียง 99
3. โครงการเมืองสะอาด 100
4. โครงการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมสถานประกอบการ 101
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5. โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 102

แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ ซอย 4 แยกขวามือขางรานวังฟา 103
2. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนมหาชัย ซอย 5 104
3. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนมหาชัย ซอย 7 104
4. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนพายัพทิศ ซอย 2 105
5. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําตรอกเกษตร 105
6. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนทาวสุระ ซอย 3/9 106
7. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา ถนนไชยณรงค (ขางวัดศาลาเย็น) ถึงสุดเขตเทศบาล 106
8. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ซอย ศาลเจาแมทับทิม 107
9. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนเลี่ยงเมือง 107

10. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนการเคหะ ซอย 11-12 108
11. โครงการปรับปรุงฝาบอพักพรอมทางเทาตรอกวัดมวง 108
12. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําชุมชน 30 กันยา (เทคโนวิลเลจ) 109
13. โครงการงานฟนฟูทางหลวงเพ่ือคืนสูสภาพอยางยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา

ระหวาง กม.0+500-กม.0+600ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
110

14. โครงการกอสรางปรับปรุงฝายน้ําลน (บุงตาหลัว) 111
15. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย (Zero Waste) 111
16. โครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 113
17. โครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 114
18. โครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุยอินทรียและกระแสไฟฟาจากขยะมูลฝอย 114
19. โครงการกอสรางระบบโซลาเซลลสําหรับน้ําพุ และกังหันเติมอากาศในคูเมืองท่ี 5 (นารายณรังสฤษฏ) 115
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1. โครงการสํารวจขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 116
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 117
2. โครงการสรางเครือขายผูผลิตสินคา OTOP และผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 118
3. โครงการสงเสริมการตลาด 119

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1. โครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศกนอยหลานคุณยาพาชมเมือง 120
2. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเท่ียว 121
3. โครงการงานสงกรานต 121
4. โครงการงานแหเทียนพรรษา 122
5. โครงการงานวันข้ึนปใหม 122
6. โครงการงานลอยกระทง 123
7. โครงการงานตรุษจีน 123
8. โครงการงานวันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี 124
9. โครงการเทศกาลถือศีลกินเจ 125

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 4 (สะพาน – สีมาคอนโดทาวน) 126
2. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 4 (หมูบานอมรการ) 126
3. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 8 (เทพรัตน) 127
4. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 13 ทายซอย (ทองประสิทธิ์เพลส) 127
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5. โครงการปรับปรุงฟุตบาททางเทา พรอมระบบสาธารณูปโภคบริเวณถนนราชดําเนิน – ชมุพล (บางสวน) 128
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุรนารายณ ซอย 3 ชวงท่ี 2 128
7. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุรนารายณ ซอย 11/1 129
8. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมระบบระบายน้ํา ถนนสุรนารายณ ซอย 17 130
9. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 4 130

10. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้ํา ถนนปกธงชัย ซอย 2 ถึง ถนนมิตรภาพ ซอย 11 131
11. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ ซอย 3/36 (ขางวัดปาสาลวัน) 131
12. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล ถนนพายัพทิศ 9/15 132
13. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรีซอย 15 (ขางบานเลขท่ี 1935) 133
14. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบนคร 28/3 (กลางหองแถว) 134
15. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนทาวสุระ ซอย 3/6 ถึงถนนพายัพทิศ แยกตัดถนนทาวสุระ ซอย 5 135
16. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมหาชัย ซอยหลัก (ซอย 2 ชวงสุดทาย) 136
17. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนชางเผือก ซอย 3 ถึงปากทางเขาโรงแรมบอสโฮเต็ล 137
18. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้ํา ถนนหลังวัดปรก (โศภณคาขาว–มิตรภาพ) 138
19. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเซ็นเมรี่ ซอย 6 138
20. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสุระ 2 (ขางรานเอสเอ็นคารแคร) 139
21. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนมะคา (หลังโรงกลวยไมบุญฤทธิ์ออรคิค) 139
22. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 1 140
23. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 5 140
24. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ซอยหลวงจิตร 141
25. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนปาริชาติ ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน) 142
26. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12 143
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27. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค ซอย 4 144
28. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค ซอย 5 145
29. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนสรรพสิทธิ์ (ขางรานกวยเตี๋ยวลูกไทร) 145
30. โครงการกอสรางสันชะลอความเร็วชุมชนโคราชคฤหาสนทอง 146
31. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนจอมสุรางคยาตร (ซอยทางเขามูนไลทเฮาส) 146
32. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนกําแหงสงคราม (แยกไชยณรงค–แยกสรรพสิทธิ์) 147
33. โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และปรับปรุงทางเทา ถนนชางเผือก (จากถนนราชสีมา–โชคชัย ถึงถนนมิตรภาพ–หนองคาย) 147
34. โครงการจัดทําหมุดหลักฐาน ระยะท่ี 1 148

แผนงานการพาณิชย
1. โครงการเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาภัยแลง 150
2. โครงการวางทอเมนประปาบริเวณ ถนนตรอกวัดทาตะโก (ตรงขามหมูบานศรีเพชร) 152

แผนงานงบกลาง
1. โครงการปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมายจราจร 153

สวนที่ 3 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการ
 บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน
 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

155
161

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 161
1.2 แผนงานการศึกษา 166
1.3 แผนงานสาธารณสุข 170
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1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 174
1.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 176
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 177
1.7 แผนงานการพาณิชย 178

2. ประเภทครุภัณฑการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา 184

3. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 185
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 186
3.3 แผนงานการศึกษา 187
3.4 แผนงานสาธารณสุข 188
3.5 แผนงานเคหะและชุมชน 189
3.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 191
3.7 แผนงานการพาณิชย 192

4. ประเภทครุภัณฑเกษตร
4.1 แผนงานสาธารณสุข 194
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 195

5. ประเภทครุภัณฑกอสราง
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 196
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 197

6. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 198
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6.2 แผนงานการศึกษา 199
6.3 แผนงานสาธารณสุข 200
6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 202
6.5 แผนงานการพาณิชย 203

7. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 206
7.2 แผนงานการศึกษา 209
7.3 แผนงานสาธารณสุข 212

8. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 214
8.2 แผนงานสาธารณสุข 215
8.3 แผนงานเคหะและชุมชน 220
8.4 แผนงานการพาณิชย 223

9. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
9.1 แผนงานการศึกษา 224
9.2 แผนงานสาธารณสุข 225
9.3 แผนงานเคหะและชุมชน 227

10. ประเภทครุภัณฑโรงงาน
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน 228
10.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 230
10.3 แผนงานการพาณิชย 231
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11. ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

11.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 232
12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

12.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 233
12.2 แผนงานการศึกษา 244
12.3 แผนงานสาธารณสุข 256
12.4 แผนงานเคหะและชุมชน 265
12.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 270
12.6 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 272
12.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 274
12.8 แผนงานการพาณิชย 276

สวนที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ของหนวยงานภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
1. โครงการรณรงคเมาไมขับกลับบานปลอดภัย (ปใหม) 301
2. โครงการรณรงคเมาไมขับถูกจับคุมประพฤติ (สงกรานต) 302
3. โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา 302

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
1. โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได 303
2. โครงการจัดแสดงและจําหนายสินคา OTOP งานฉลองชัยชนะทาวสุรนารี 303
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 30 กลุม 303
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. โครงการตลาดนัดหลักสูตร 304
2. โครงการครุศาสตรวิชาการ 304
3. โครงการเปดโลกอาชีพและบริจาคโลหิต 304
4. โครงการการตอตานคอรัปชั่นแหงชาติ 304
5. โครงการคอนเสิรตทีวี 3 สัญจร 305
6. โครงการฟุตบอลประเพณีชิงโลพระราชทานฯครั้งท่ี 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ - มหาวิทยาลัยราชมงคลฯ 305
7. โครงการมหกรรมโคราชศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2020 306
8. โครงการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งท่ี 6 306
9. โครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2563 307

10. โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย พลังคิด เพ่ืออนาคต 307
สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา

1. โครงการฝกอบรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 308
2. โครงการอาสาสมัครรวมพลังปองกันภัยใหชุมชน 309
3. โครงการเยาวชนรุนใหมตานภัยยาเสพติด 309
4. โครงการลดอุบัติเหตุใหเปนศูนย (0) สูถนนสีขาว 310
5. โครงการสรางภูมิคุมกันตานภัยยาเสพติด 311
6. โครงการบูรณาการรณรงคอบรมเสริมความรูขับข่ีปลอดภัย 313
7. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 314
8. โครงการเทศบาลนครนครราชสีมาปลอดภัยทุกวัน คนทุกวัยสวมหมวกนิรภัย 100% ท้ังผูขับข่ี และผูโดยสารหรือผูซอนทายรถจักรยานยนต 316
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา

1. โครงการพัฒนา ฟนฟู และปรับภูมิทัศนเพ่ือการจัดการน้ําและคุณภาพน้ําลําตะคองในเขตเมืองจังหวัดนครราชสีมา ระยะท่ี 2 317
หอการคาจังหวัดนครราชสีมา

1. โครงการจัดงาน ถนนคนเดินโพธิ์กลาง Food Street 2020 318
2. โครงการจัดงานเทศกาลอาหารยาง ณ โคราช 318

สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
1. โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2563 ชวงเทศกาลปใหม, งานฉลองชัยชนะทาวสุรนารี, สงกรานต,

เขาพรรษา และฤดูฝน
319

2. โครงการบูรณาการตรวจจับความเร็วจังหวัดนครราชสีมาเครือขายขนสงภาคอีสานและจังหวัดสระบุรี (20+1) เพ่ือความปลอดภัย
ในการใชรถใชถนน

320

3. โครงการตรวจสอบปราบปรามและจับกุมรถท่ีกระทําผิดกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และกฎหมายวาดวยรถยนต
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา

321

4. โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสรางจิตสํานึกความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 322
5. โครงการปลูกฝงเด็กไทยใสใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กแหงชาติ 323

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 11
1. โครงการตรวจติดตามคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน 324
2. โครงการติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษและสงเสริมการปฏิบัติงานตามกฎหมายสิ่งแวดลอม 324
3. โครงการลดของเสียในแหลงน้ําวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ําในแหลงน้ําหลัก 324
4. โครงการประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนท่ีไดรับงบประมาณผานแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

ในระดับจังหวัด
325
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โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1. โครงการพอกเขาบรรเทาปวด 326
2. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม 1 วัด 1 โรงพยาบาล 327
3. โครงการพัฒนาขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคของ CUP เมืองยา 4 หัวทะเล 327
4. โครงการตอยอดพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงดานยาในหนวยบริการและชุมชน 329
5. โครงการออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนท่ีในโรงเรียน CUP เมืองยา 4 หัวทะเล 331
6. โครงการ SMART TECHNIQUE ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอายุ 3-5 ป ใน CUP เมืองยา 4 หัวทะเล 332
7. โครงการแกปญหาแบบสหปจจัยเสี่ยงตามกลุมวัย CUP เมืองยา 4 หัวทะเล 333
8. โครงการการจัดบริการสุขภาพตามกลุมวัยโดยทีมหมอครอบครัวระดับชุมชนศูนยสุขภาพชุมชน (สถานีกาชาดท่ี 4 นครราชสีมา) 336
9. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ/กลุมอาการผูสูงอายุเครือขายบริการปฐมภูมิเมืองยา 4 หัวทะเล 338

10. โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคผูสูงอายุเครือขายบริการปฐมภูมิเมืองยา 4 หัวทะเล 339
11. โครงการการจัดบริการสุขภาพตามกลุมวัยโดยทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน 339
12. โครงการดูแลตอเนื่องในผูปวยระยะทายเครือขายบริการปฐมภูมิเมืองยา 4 หัวทะเล 344
13. โครงการสุขภาพดีเริ่มตนท่ี บาน วัด โรงเรียน เพ่ือพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว ศูนยแพทยชุมชนเมือง 2 (วัดปาสาลวัน) 344
14. โครงการเสริมสรางสุขภาพปองกันโรคไมติดตอเครือขายบริการปฐมภูมิเมืองยา 4 หัวทะเล 346
15. โครงการการจัดบริการสุขภาพตามกลุมวัยโดยทีมหมอครอบครัว 346

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
1. โครงการแผนงานกอสรางระบบเคเบิลใตดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ  ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 1 349
2. โครงการแผนงานกอสรางระบบเคเบิลใตดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ  ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 2 349
3. โครงการแผนงานกอสรางระบบเคเบิลใตดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ  ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 3 350
4. โครงการแผนงานกอสรางระบบเคเบิลใตดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ  ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 4 350
5. โครงการแผนงานกอสรางระบบเคเบิลใตดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ  ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 5 351
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หนา
6. โครงการแผนงานกอสรางระบบเคเบิลใตดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ  ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 6 351
7. โครงการแผนงานกอสรางสายสงระบบ 115 เควี รองรับสถานีไฟฟานครราชสีมา 6 352

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
1. โครงการงานโคราชเดิ่นยิ้ม 353
2. โครงการตลาดนัดศิลปะ Art market Art all the way market 353
3. โครงการเทศกาลดนตรี (Korat Music Festival) 353
4. โครงการงานเทศกาลโคราชศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 354
5. โครงการงานเทศกาลโยธวาทิต Thailand  Band Competition 354
6. โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมโคราช - เฉินตู 354
7. โครงการเทศกาลศิลปะรวมสมัยโคราช Korat - Battle 354
8. โครงการ Korat Artland ดินแดนอารยะศิลป 355
9. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมโคราชเมืองศิลปะ 355

10. โครงการมหกรรมศิลปกรรมรวมสมัยนานาชาติ 355
สํานักงานทางหลวงท่ี 10 ( นครราชสีมา )

1. โครงการงานฟนฟูทางหลวงเพ่ือคืนสูสภาพอยางยั่งยืน 356
2. โครงการงานฟนฟูทางหลวงเพ่ือคืนสูสภาพอยางยั่งยืน 357
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเตบิโตอยางมีคุณภาพ

ภาคผนวก 1 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีจะมีการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานการศึกษา หนา
1. โครงการปรับปรุงพ้ืนโรงอาหารบริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ภาคผนวก - 1

แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําในคูเมือง ภาคผนวก - 2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพิบูลละเอียดซอย 1 ภาคผนวก - 3
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงคซอย 1 ภาคผนวก - 4
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ภาคผนวก 2 บัญชจีํานวนครุภัณฑ ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีจะมีการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน หนา
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ภาคผนวก – 5
1.2 แผนงานการศึกษา ภาคผนวก – 7
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน ภาคผนวก – 9
1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ภาคผนวก – 10

2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน ภาคผนวก – 11

3. ประเภทครุภัณฑการเกษตร
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน ภาคผนวก – 12

4. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย
4.1 แผนงานการศึกษา ภาคผนวก – 13

5. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ภาคผนวก – 15

6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ภาคผนวก – 16
6.2 แผนงานการศึกษา ภาคผนวก – 21

7. ประเภทครุภัณฑอ่ืน
7.1 แผนงานการศึกษา ภาคผนวก – 22
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน ภาคผนวก – 23
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สวนที่ 1

 บทนํา
 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
 ขั้นตอนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
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บทนํา
แผนการดําเนินงาน  เปนแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ   และกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในแตละปงบประมาณ ท้ังรายละเอียดดานยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  งบประมาณ  หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ  รวมถึงระยะเวลาดําเนินงานของแตละ
โครงการหรือกิจกรรม โดยท่ีมาของแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาท่ีปรากฏในแผนการดําเนินงาน  จะมาจากท้ังงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  เงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ  โครงการและกิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  หรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และโครงการ  กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาเกิดประโยชนใน
การประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 นอกจากการกําหนดใหใชแผนพัฒนาเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว ยังกําหนดใหการจัดทําแผนการดําเนินงานเปนสวนหนึ่งของ
การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ อันจะชวยลดความซ้ําซอนของโครงการ ทําใหแนวทางการพัฒนาทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติ  ผูบริหารทองถ่ินสามารถใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารงานไดอยางสะดวก  เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

สําหรับการจัดทําแผนการดําเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ไดนําโครงการและกิจกรรมการพัฒนาท่ีไดบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ.2561 – 2565) ท้ังในสวนท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปและสวนท่ีไดรับงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนมาดําเนินการ ซึ่งโครงการและกิจกรรมการพัฒนา
ดังกลาวมีท่ีมาจากการบูรณาการความรวมมือจากหลายหนวยงาน ไมวาจะเปนจากหนวยงานภายในเองท่ีจัดทําโครงการและกิจกรรมการพัฒนาจากภารกิจ อํานาจหนาท่ีและ
ความตองการของประชาชนเปนสําคัญ หรือหากเปนโครงการและกิจกรรมการพัฒนาท่ีบูรณาการรวมกับหนวยงานภายนอกก็จะมีลักษณะของความรวมมือในหลายรูปแบบ ไมวา
จะเปนความรวมมือโดยการสนับสนุนใหดําเนินงาน หรือความรวมมือในการจัดกิจกรรมหรือโครงการหนึ่งโครงการใดรวมกัน นอกจากนี้ ยังไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงาน
ภายนอกเทศบาลในการใหขอมูลกิจกรรม โครงการท่ีจะมีการดําเนินงานในพ้ืนท่ีของเทศบาล  นับเปนอีกกาวหนึ่งของการบูรณาการและความรวมมือจากหลายฝาย จึงกลาวได
วาแผนการดําเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมาเปนเสมือนแผนท่ีแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานของเทศบาลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดมีการปฏิบัติงานและไดเกิดผลการพัฒนา
ปรากฏเปนรูปธรรมในพ้ืนท่ีอยางแทจริง
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วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1. เพ่ือนําแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ไปสูการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนาในแตละดาน
2. เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาท่ีไดดําเนินงานจริงท้ังหมดในแตละปงบประมาณ
3. เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ลดความซ้ําซอนของโครงการ ชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
4. เพ่ือใหเกิดการประสานและบูรณาการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน  ในการรวมพัฒนาใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
5. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร สําหรับตรวจสอบและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบนโยบายและทิศทางท่ีกําหนด

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค

รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน

ภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
การจัดทําแผนดําเนินงาน  ถือเปนเครื่องมือท่ีสามารถชวยใหเทศบาลสามารถดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาไดอยางครอบคลุมและ

ชัดเจนข้ึน และเปนกระบวนการสุดทายของการกําหนดแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางแหงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา กอนท่ีจะมีการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาท่ีไดกําหนดไว เกิดเปนกระบวนการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมข้ึน นอกจากนี้การแสดง
รายละเอียดของลักษณะแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนา จะชวยใหสามารถควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานไดดียิ่งข้ึน การท่ีผูปฏิบัติงานวางแผนการ
ทํางานโดยทราบลําดับกอนหลัง จะทําใหการปฏิบัติงานมีความเปนระบบและมีแบบแผนข้ันตอน  สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ขณะเดียวกันผูบริหารก็
สามารถตรวจสอบการดําเนินงานไดวาเปนไปตามกรอบนโยบายท่ีวางไวเพียงใด และสามารถพิจารณาไดวาตองกําหนดแนวนโยบายท่ีตอเนื่องไปในทิศทางเดิมหรือแนวทางใหม
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินตอไป



สวนที่ 2

 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
 บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 3.96 13,400,000                    2.36
    1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 3.47              1,785,000                    0.31

แบบ ผด.01บัญชีสรุปจํานวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

ยุทธศาสตร/แผนงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา

    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 3.96 13,400,000                    2.36
    1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 3.47              1,785,000                    0.31
    1.3 แผนงานการศึกษา 6 2.97 2,690,000                    0.47
    1.4 แผนงานสาธารณสุข 2 0.99 700,000                    0.12
    1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 0.50 300,000                    0.05
    1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 4 1.98 1,290,000                    0.23
    1.7 แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน 4 1.98 1,933,000                    0.34
    1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.50 400,000                    0.07
    1.9 แผนงานการพาณิชย 3 1.49 988,000                    0.17

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 36 17.82 23,486,000                   4.14

3

สนก.สาธารณสุขฯ

สนก.สาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
สํานักการชาง

สํานักการประปา

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา



4

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ

    2.1 แผนงานการศึกษา 44 21.78 145,973,900 25.71

    2.2 แผนงานสาธารณสุข 15 7.43 18,966,000 3.34

    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 6 2.97 2,400,000 0.42

รับผิดชอบหลัก

สํานักการศึกษา

สนก.สาธารณสุขฯ

แบบ ผด.01

สํานักการชาง

กองสวัสดิการสังคม

หนวยงาน
ยุทธศาสตร/แผนงาน

    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 6 2.97 2,400,000 0.42

    2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.50 400,000 0.07

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็มของชุมชน 8 3.96 3,980,000 0.70

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 14 6.93 7,700,000 1.36

    2.7 แผนงานงบกลาง 3 1.49 168,739,200 29.71

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 91 45.05 348,159,100 61.31
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.50 70,000 0.01
    3.2 แผนงานสาธารณสุข 5 2.48 625,000 0.11
    3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 19 9.41 77,744,900 13.69

รวมยุทธศาสตรท่ี 3 25 12.38 78,439,900 13.81

สํานักปลัดเทศบาล

สํานักการชาง

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

สํานักการศึกษา

สํานักการชาง
สนก.สาธารณสุขฯ



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.50 200,000 0.04
    4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 1.49 1,100,000 0.19
    4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 9 4.46 7,950,000 1.40

    4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 34 16.83 102,928,000 18.13

สํานักการศึกษา

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.01

สํานักการชาง

หนวยงาน

สํานักการประปา

สํานักการคลัง
กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร/แผนงาน

    4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 34 16.83 102,928,000 18.13

    4.5 แผนงานการพาณิชย 2 0.99 600,000 0.11
    4.6 แผนงานงบกลาง 1 0.50 5,000,000 0.88

รวมยุทธศาสตรท่ี 4 50 24.75 117,778,000 20.74
รวมท้ังสิ้น 202 100.00 567,863,000 100.00

5

สํานักปลัดเทศบาล

สํานักการชาง

สํานักการประปา



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประเมินความ

พึงพอใจของ
ผูใชบริการของ
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -สํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ท้ังในดานกระบวนการ
และข้ันตอนการใหบริการ

50,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา
1.ทันตกรรม
2.จัดเก็บรายได
สํานักการประปา
3.ศูนยรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข
1132
4.งานกิจการสตรี
คนชราและ
ผูดอยโอกาส

สํานักปลัดเทศบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

7

1 ประเมินความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการของ
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -สํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ท้ังในดานกระบวนการ
และข้ันตอนการใหบริการ

50,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา
1.ทันตกรรม
2.จัดเก็บรายได
สํานักการประปา
3.ศูนยรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข
1132
4.งานกิจการสตรี
คนชราและ
ผูดอยโอกาส

สํานักปลัดเทศบาล

7
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2 ประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา
-ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
 ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ

200,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานวิจัยและ
ประเมินผล

ฝายแผนและ
งบประมาณ

กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผด. 02

2 ประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา
-ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
 ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ

200,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานวิจัยและ
ประเมินผล

ฝายแผนและ
งบประมาณ

กองวิชาการและ
แผนงาน

3 เลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและ
ผูบริหารเทศบาล
นครนครราชสีมา

 -ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและผูบริหารเทศบาล ดังน้ี
1.จัดตั้งศูนยประสานงานการเลือกตั้ง
เทศบาลนครนครราชสีมา
2.จัดเตรียมงบประมาณเพ่ือเปน
คาใชจายในการเลือกตั้งตาม
ขอกําหนดคณะกรรมการการ
เลือกตั้งฯ เชน คาตอบแทน คาวัสดุ
อุปกรณ คาพิมพบัตร/คูมือในการ
เลือกตั้ง ฯลฯ

10,000,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักปลัดเทศบาล

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

4 จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดประชาคมชุมชน/ประชาคม
ชุมชนนครนครราชสีมา เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นของภาคีจากภาคสวน
ตางๆ อาทิ ผูแทนจากสวนราชการ
ภาคเอกชน องคกรชุมชน ประชาชน
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล ผูบริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลฯ
-ทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลฯ
-รวบรวมแผนงานโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตามข้ันตอนแหง
ระเบียบฯ

600,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานวิเคราะห
นโยบายและแผน

ฝายแผนและ
งบประมาณ

กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผด. 02

9

4 จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดประชาคมชุมชน/ประชาคม
ชุมชนนครนครราชสีมา เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นของภาคีจากภาคสวน
ตางๆ อาทิ ผูแทนจากสวนราชการ
ภาคเอกชน องคกรชุมชน ประชาชน
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล ผูบริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลฯ
-ทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลฯ
-รวบรวมแผนงานโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตามข้ันตอนแหง
ระเบียบฯ

600,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานวิเคราะห
นโยบายและแผน

ฝายแผนและ
งบประมาณ

กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผด. 02

9



10

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

5 พัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล

 -จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
โดยมีกลุมเปาหมายไดแก คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล  ลูกจาง ประจํา
และพนักงานจางของหนวยงาน
เทศบาล

2,000,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักปลัดเทศบาล

6 อบรมใหความรูทาง
กฎหมายแก
พนักงานเทศบาล
และประชาชนใน
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดฝกอบรมพนักงานเทศบาลนคร
นครราชสีมาและประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาจํานวน
ประมาณ 220 คน

150,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝายนิติการ
กองวิชาการและ

แผนงาน

แบบ ผด. 02

6 อบรมใหความรูทาง
กฎหมายแก
พนักงานเทศบาล
และประชาชนใน
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดฝกอบรมพนักงานเทศบาลนคร
นครราชสีมาและประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาจํานวน
ประมาณ 220 คน

150,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝายนิติการ
กองวิชาการและ

แผนงาน

7 พัฒนาบุคลากรดาน
การจัดทําแผนและ
งบประมาณ

 -จัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ใหแกเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาและการจัดทํา
งบประมาณของเทศบาล

100,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานวิเคราะห
นโยบายและแผน

ฝายแผนและ
งบประมาณ

กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

8 อบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษา
ดูงานของผู
ประสานงาน
ฝายขาวเทศบาล
นครนครราชสีมา

 -จัดอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน
แกผูประสานงานฝายขาว พรอมท้ัง
ผูท่ีเก่ียวของในดานการ
ประชาสัมพันธ อาทิเชน การทําขาว
เผยแพร, การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเผยแพรขาวสาร,
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธและ
เทคนิคดานการประชาสัมพันธ
ยุคใหม เปนตน จํานวน 60 คน

300,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานประชาสัมพันธ
กองวิชาการและ

แผนงาน

แบบ ผด. 02

11

8 อบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษา
ดูงานของผู
ประสานงาน
ฝายขาวเทศบาล
นครนครราชสีมา

 -จัดอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน
แกผูประสานงานฝายขาว พรอมท้ัง
ผูท่ีเก่ียวของในดานการ
ประชาสัมพันธ อาทิเชน การทําขาว
เผยแพร, การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเผยแพรขาวสาร,
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธและ
เทคนิคดานการประชาสัมพันธ
ยุคใหม เปนตน จํานวน 60 คน

300,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานประชาสัมพันธ
กองวิชาการและ

แผนงาน

รวม 8 13,400,000

แบบ ผด. 02

11



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนคาอาหาร

กลางวันใหแก
สถานศึกษาท่ีถาย
โอนภารกิจ

 -อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแก
สถานศึกษาท่ีถายโอนภารกิจให
เทศบาล

59,580,000 สถานศึกษาท่ีถาย
โอน

ฝายแผนงานและ
โครงการ

สํานักการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

33

1 อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันใหแก
สถานศึกษาท่ีถาย
โอนภารกิจ

 -อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแก
สถานศึกษาท่ีถายโอนภารกิจให
เทศบาล

59,580,000 สถานศึกษาท่ีถาย
โอน

ฝายแผนงานและ
โครงการ

สํานักการศึกษา

2 อาหารสําหรับ
โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

 -จัดหาอาหาร อาหารวาง นํ้าดื่ม
นํ้าแข็ง สําหรับโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา

10,000,000 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

สํานักการศึกษา

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

สํานักการศึกษา

33



34

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

3 สานฝนสูนอง  -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
นันทนาการ พรอมจัดซื้ออุปกรณ
ใหกับเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา จํานวน 70 คน
-ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
-จัดสงเด็กเขาศึกษาท้ังในระบบ,
นอกระบบและตามอัธยาศัย
-จัดหางานใหตามความเหมาะสม
-จัดกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนใน
วันสําคัญ

100,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม

อัธยาศัย
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

3 สานฝนสูนอง  -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
นันทนาการ พรอมจัดซื้ออุปกรณ
ใหกับเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา จํานวน 70 คน
-ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
-จัดสงเด็กเขาศึกษาท้ังในระบบ,
นอกระบบและตามอัธยาศัย
-จัดหางานใหตามความเหมาะสม
-จัดกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนใน
วันสําคัญ

100,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม

อัธยาศัย
สํานักการศึกษา

4 จัดหาอาหารเสริม
สําหรับ
เด็กดอยโอกาส
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดหาอาหารเสริม (นม) ใหแกเด็ก
ดอยโอกาสในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ประมาณ 70 คน

20,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม

อัธยาศัย
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

5 วันเยาวชนแหงชาติ  -คัดเลือกเยาวชนท่ีมีคุณสมบัติเดน
ในสาขาตางๆ เชน กีฬา คุณธรรม
จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน วิชาการ
 ดนตรี ฯลฯ
-จัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ เชน
 กิจกรรมการประกวด การแสดงบน
เวที และอ่ืนๆ เปนตน

200,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

 หรือตามท่ี
ผูบริหารกําหนด

ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

35

5 วันเยาวชนแหงชาติ  -คัดเลือกเยาวชนท่ีมีคุณสมบัติเดน
ในสาขาตางๆ เชน กีฬา คุณธรรม
จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน วิชาการ
 ดนตรี ฯลฯ
-จัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ เชน
 กิจกรรมการประกวด การแสดงบน
เวที และอ่ืนๆ เปนตน

200,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

 หรือตามท่ี
ผูบริหารกําหนด

ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

สํานักการศึกษา

6 สงเสริมกิจกรรมรัก
การอานใน
สถานศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดกิจกรรมรักการอาน สําหรับ
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

100,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

หนวย
ศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

35



36

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

7 สงเสริมการเรียน
การสอนภาษา
ตางประเทศ

 -จัดการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ เชน อังกฤษ  จีน
 หรือ ญี่ปุน และจัดการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศหรือภาษา
สมาชิกอาเซียนเพ่ิมเติมใหกับ
นักเรียนท่ีสนใจ
-อบรมและประเมินการสอนของครู
ตางชาติ

1,700,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

หนวย
ศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

7 สงเสริมการเรียน
การสอนภาษา
ตางประเทศ

 -จัดการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ เชน อังกฤษ  จีน
 หรือ ญี่ปุน และจัดการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศหรือภาษา
สมาชิกอาเซียนเพ่ิมเติมใหกับ
นักเรียนท่ีสนใจ
-อบรมและประเมินการสอนของครู
ตางชาติ

1,700,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

หนวย
ศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา

8 แขงขันคนเกง
ภายในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 5 กลุมสาระเขา
แขงขันระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ
-สอดแทรกกิจกรรมปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

100,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

หนวย
ศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

9 พัฒนาการเรียนรูสู
การเปนประชาคม
อาเซียน (ASEAN
COMMUNITY)

 -จัดฝกอบรมครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดในการจัดการเรียนการสอน
และการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและ
เทคนิคการสอนในรูปแบบตางๆ โดย
ใชการอบรมทําสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการ
รวมท้ังสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ท้ังภายในและนอกประเทศ เพ่ือกาว
เขาสูความเปนประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ

100,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

หนวย
ศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

37

9 พัฒนาการเรียนรูสู
การเปนประชาคม
อาเซียน (ASEAN
COMMUNITY)

 -จัดฝกอบรมครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดในการจัดการเรียนการสอน
และการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและ
เทคนิคการสอนในรูปแบบตางๆ โดย
ใชการอบรมทําสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการ
รวมท้ังสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ท้ังภายในและนอกประเทศ เพ่ือกาว
เขาสูความเปนประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ

100,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

หนวย
ศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

37
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

10 แขงขันทักษะและ
กิจกรรมทางวิชาการ

 -จัดการแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ
ครบท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน
 -สรรหาครูและนักเรียน ท่ีมีความรู
ความสามารถเปนเลิศในทุกกลุม
สาระวิชาเพ่ือเขารวมการแขงขัน
และสามารถสรางช่ือเสียงใหแก
สถานศึกษา

500,000 ตามมติของกรม
สงเสริมฯ

หนวย
ศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

10 แขงขันทักษะและ
กิจกรรมทางวิชาการ

 -จัดการแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ
ครบท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน
 -สรรหาครูและนักเรียน ท่ีมีความรู
ความสามารถเปนเลิศในทุกกลุม
สาระวิชาเพ่ือเขารวมการแขงขัน
และสามารถสรางช่ือเสียงใหแก
สถานศึกษา

500,000 ตามมติของกรม
สงเสริมฯ

หนวย
ศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา

11 ประชุม
คณะกรรมการ
ประสานงาน
วิชาการ
การจัดการศึกษา
ทองถ่ิน

 -จัดใหมีการนิเทศและเยี่ยมชม และ
ติดตามการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษากลุมจังหวัดการศึกษา
ทองถ่ินท่ี 1-18
-จัดการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาของผูบริหารทองถ่ินและ
นักบริหารการศึกษาผูเก่ียวของ
ระดับสวนกลาง ตามคําสั่งแตงตั้ง
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

400,000 ตามท่ีกรม
สงเสริมฯ กําหนด

หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

12 วิจัยทางการศึกษา  -จัดอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหสามารถนําระเบียบวิธีวิจัย
และการคิดวิเคราะหมาบูรณาการ
วิธีการสอน เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การสอน ใหเปนท่ีนาพึงพอใจของ
สถานศึกษา

20,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา

13 เขาคายพัฒนา
ทักษะกิจกรรมการ
เรียนรู

 -จัดอบรมนักเรียนหรือจัดกิจกรรม
เขาคายพัฒนาทักษะทางวิชาการท้ัง
8 กลุมสาระการเรียนรูใหกับนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา
 -สอดแทรกกิจกรรมในการปองกัน
และแกไขปญหาของ
สารเสพติด และทักษะชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 8 กลุมสาระ

100,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ

หนวย
ศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

39

13 เขาคายพัฒนา
ทักษะกิจกรรมการ
เรียนรู

 -จัดอบรมนักเรียนหรือจัดกิจกรรม
เขาคายพัฒนาทักษะทางวิชาการท้ัง
8 กลุมสาระการเรียนรูใหกับนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา
 -สอดแทรกกิจกรรมในการปองกัน
และแกไขปญหาของ
สารเสพติด และทักษะชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 8 กลุมสาระ

100,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ

หนวย
ศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

39
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

14 ประกวดสภานักเรียน  -จัดใหมีการประกวดสภานักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา ท่ีมีกิจกรรมและ
ผลงานดีเดน
 -เสริมสรางประชาธิปไตย สิทธิ
และหนาท่ีของนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

60,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

หนวย
ศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

14 ประกวดสภานักเรียน  -จัดใหมีการประกวดสภานักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา ท่ีมีกิจกรรมและ
ผลงานดีเดน
 -เสริมสรางประชาธิปไตย สิทธิ
และหนาท่ีของนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

60,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

หนวย
ศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา

15 อยูคายพักแรม
ลูกเสือ
เนตรนารี
และยุวกาชาด

 -จัดใหมีการอยูคายพักแรมของ
ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
โรงเรียนในสังกัดท้ัง 6 โรงเรียน
-จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
หลักสูตร สําหรับผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
-เขารวมงานชุมนุมลูกเสือ ระดับ
ภาคและระดับประเทศ

300,000 คายลูกเสือ
เนตรนารีใน

จังหวัด
นครราชสีมา

ฝายกิจการโรงเรียน
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

16 สงเสริมศักยภาพ
การเรียนรูของ  เด็ก
เล็กและนักเรียน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ดียิ่งข้ึน
-โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดสามารถดําเนินกิจกรรมได
อยางมีคุณภาพ
-ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
สูงข้ึนทุกกลุมสาระวิชา

400,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

ฝายกิจการโรงเรียน
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

41

16 สงเสริมศักยภาพ
การเรียนรูของ  เด็ก
เล็กและนักเรียน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ดียิ่งข้ึน
-โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดสามารถดําเนินกิจกรรมได
อยางมีคุณภาพ
-ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
สูงข้ึนทุกกลุมสาระวิชา

400,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

ฝายกิจการโรงเรียน
สํานักการศึกษา

17 อบรม
การปองกัน
สารเสพติดใน
สถานศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดอบรมใหกับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ัน
มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมาและศึกษา
ดูงาน

200,000 ศูนยราชการ หรือ
 โรงแรมใน

จังหวัด
นครราชสีมา

ฝายกิจการโรงเรียน
สํานักการศึกษา

18 อบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ใหแก
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา จํานวน ประมาณ
1,000 คน

50,000 ตามมติผูบริหาร ฝายกิจการโรงเรียน
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

41
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

19 พัฒนาและสงเสริม
การบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดหาวัสดุ อุปกรณ เพ่ือใชและ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-จัดอบรมสัมมนาหรือประชุม
เชิงปฏิบัติการ
-คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ผูดูแลเด็กเล็ก และผูดูแล
เด็กอนุบาลและปฐมวัย สังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา และผูท่ี
เก่ียวของ จํานวนไมนอยกวา 60 คน
เขารวมการอบรมสัมมนา และศึกษา
ดูงาน

300,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ หรือ
ตามมติผูบริหาร

ฝายกิจการโรงเรียน
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

19 พัฒนาและสงเสริม
การบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดหาวัสดุ อุปกรณ เพ่ือใชและ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-จัดอบรมสัมมนาหรือประชุม
เชิงปฏิบัติการ
-คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ผูดูแลเด็กเล็ก และผูดูแล
เด็กอนุบาลและปฐมวัย สังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา และผูท่ี
เก่ียวของ จํานวนไมนอยกวา 60 คน
เขารวมการอบรมสัมมนา และศึกษา
ดูงาน

300,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ หรือ
ตามมติผูบริหาร

ฝายกิจการโรงเรียน
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

20 ประชาสัมพันธการ
จัดการศึกษา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดทําประกาศเทศบาลนคร
นครราชสีมา
-จัดทําเอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนท้ัง 6 โรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย
-จัดทําขาวสาร สงใหประชาสัมพันธ
ของเทศบาลเพ่ือ
ลงขาวในหนังสือพิมพของเทศบาล
-จัดทําขาวเพ่ือสงใหแก
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือประชาสัมพันธ
การจัดการศึกษาและกิจกรรมตางๆ
ท่ีจะจัดข้ึนของโรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
-จัดทํารูปเลมเอกสารประชาสัมพันธ
การจัดการศึกษาของสํานักการศึกษา
-จัดทําปายประชาสัมพันธการรับ
สมัครเด็กเขาเรียน
-อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา
เชน นิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ

100,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

ฝายกิจการโรงเรียน
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

43

20 ประชาสัมพันธการ
จัดการศึกษา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดทําประกาศเทศบาลนคร
นครราชสีมา
-จัดทําเอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนท้ัง 6 โรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย
-จัดทําขาวสาร สงใหประชาสัมพันธ
ของเทศบาลเพ่ือ
ลงขาวในหนังสือพิมพของเทศบาล
-จัดทําขาวเพ่ือสงใหแก
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือประชาสัมพันธ
การจัดการศึกษาและกิจกรรมตางๆ
ท่ีจะจัดข้ึนของโรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
-จัดทํารูปเลมเอกสารประชาสัมพันธ
การจัดการศึกษาของสํานักการศึกษา
-จัดทําปายประชาสัมพันธการรับ
สมัครเด็กเขาเรียน
-อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา
เชน นิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ

100,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

ฝายกิจการโรงเรียน
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

43



44

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

21 พัฒนาดนตรีของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดสงนักเรียนเขาประกวดดนตรีใน
ระดับตางๆ ไดแก
การประกวดวงเมโลเดียน การ
ประกวดวงโยธวาทิต การรวม
ประกวดวงสตริงคอมโบ ประกวดวง
ดนตรีลูกทุง ดนตรีไทย
-การอบรมพัฒนาทักษะการดนตรี
ใหแกนักเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

300,000 ตามท่ีกรม
สงเสริมฯ กําหนด

ฝายกิจการโรงเรียน
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

21 พัฒนาดนตรีของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดสงนักเรียนเขาประกวดดนตรีใน
ระดับตางๆ ไดแก
การประกวดวงเมโลเดียน การ
ประกวดวงโยธวาทิต การรวม
ประกวดวงสตริงคอมโบ ประกวดวง
ดนตรีลูกทุง ดนตรีไทย
-การอบรมพัฒนาทักษะการดนตรี
ใหแกนักเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

300,000 ตามท่ีกรม
สงเสริมฯ กําหนด

ฝายกิจการโรงเรียน
สํานักการศึกษา

22 พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา

 -จัดอบรมเชิงวิชาการและศึกษา
ดูงาน ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของบุคลากรทาง
การศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา

400,000 พ้ืนท่ีเทศบาล
นครนครราชสีมา

 หรือตามท่ี
ผูบริหารกําหนด

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

23 สนับสนุน
คาใชจาย
การบริหาร
สถานศึกษา

 -ดําเนินการสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาใหแกโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ และสังกัด สพฐ.
ท่ีรับถายโอนภารกิจ โดยการสนับสนุน
คาอาหารกลางวัน คาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา คาใชจายในการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ADSL ระบบ
Wireless Fidelity คาพัฒนาแหลง
เรียนรูของโรงเรียน คาพัฒนา
ขาราชการครู พัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียน
เปนฐาน SBMLD จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน รณรงคปองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา ปจจัยพ้ืนฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน การจัดการ
ศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาโปรแกรม
ระบบการวัดผล และประกันคุณภาพ
การศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
คาพัฒนาหองสมุดโรงเรียนและ
คาใชจายอื่นในการสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา

54,144,900 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

ฝายแผนงานและ
โครงการ

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02
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23 สนับสนุน
คาใชจาย
การบริหาร
สถานศึกษา

 -ดําเนินการสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาใหแกโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ และสังกัด สพฐ.
ท่ีรับถายโอนภารกิจ โดยการสนับสนุน
คาอาหารกลางวัน คาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา คาใชจายในการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ADSL ระบบ
Wireless Fidelity คาพัฒนาแหลง
เรียนรูของโรงเรียน คาพัฒนา
ขาราชการครู พัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียน
เปนฐาน SBMLD จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน รณรงคปองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา ปจจัยพ้ืนฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน การจัดการ
ศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาโปรแกรม
ระบบการวัดผล และประกันคุณภาพ
การศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
คาพัฒนาหองสมุดโรงเรียนและ
คาใชจายอื่นในการสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา

54,144,900 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

ฝายแผนงานและ
โครงการ

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

45
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

24 สงเสริมองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีจัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน

 -จัดอบรมพนักงานและ เจาหนาท่ีท่ี
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
-จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาตามท่ี
กรมสงเสริมฯ กําหนด

50,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝายแผนงานและ
โครงการ

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

25 หลักสูตรคูขนาน  -นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6
สาขาชางยนต สาขาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ  สาขาศิลปะการดนตรี
สามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ
ระดับท่ีสูงข้ึนได
-นําผูบริหารเทศบาล
สมาชิกเทศบาล คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
อบรมและไปศึกษาดูงานดานการจัด
การศึกษา
-ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นํานักเรียนไป
ประกวด แขงขัน ท้ังในประเทศหรือ
ตางประเทศ
-นักเรียนไดรับการอบรมจากกรม
พัฒนาฝมือแรงงานหรือสถาบันอ่ืนๆ
-จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับนักเรียนใช
เรียนและฝกปฏิบัติการ

1,000,000 โรงเรียนเทศบาล 4
(เพาะชํา)

โรงเรียนเทศบาล 4
(เพาะชํา)

แบบ ผด. 02

47

25 หลักสูตรคูขนาน  -นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6
สาขาชางยนต สาขาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ  สาขาศิลปะการดนตรี
สามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ
ระดับท่ีสูงข้ึนได
-นําผูบริหารเทศบาล
สมาชิกเทศบาล คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
อบรมและไปศึกษาดูงานดานการจัด
การศึกษา
-ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นํานักเรียนไป
ประกวด แขงขัน ท้ังในประเทศหรือ
ตางประเทศ
-นักเรียนไดรับการอบรมจากกรม
พัฒนาฝมือแรงงานหรือสถาบันอ่ืนๆ
-จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับนักเรียนใช
เรียนและฝกปฏิบัติการ

1,000,000 โรงเรียนเทศบาล 4
(เพาะชํา)

โรงเรียนเทศบาล 4
(เพาะชํา)

แบบ ผด. 02

47
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

26 จัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ

 -จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติเปน
กิจกรรมตอเน่ืองทุกป
-จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาใหแก
เด็กไดเกิดการพัฒนาในดานรางกาย
อารมณ  สังคม สติปญญา
-จัดกิจกรรมนันทนาการใหแกเด็กได
รวมกิจกรรมตามความเหมาะสม

600,000 ลานอนุสาวรีย
ทาวสุรนารี

ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

26 จัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ

 -จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติเปน
กิจกรรมตอเน่ืองทุกป
-จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาใหแก
เด็กไดเกิดการพัฒนาในดานรางกาย
อารมณ  สังคม สติปญญา
-จัดกิจกรรมนันทนาการใหแกเด็กได
รวมกิจกรรมตามความเหมาะสม

600,000 ลานอนุสาวรีย
ทาวสุรนารี

ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

สํานักการศึกษา

27 อบรมวินัยจราจร  -จัดการอบรมใหความรูแกนักเรียน
นักศึกษา และเยาวชน จํานวน 6
รุนๆ ละ 50 คน

100,000 โรงแรมในจังหวัด
นครราชสีมา

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

สํานักการศึกษา

28 หองสมุดเคลื่อนท่ี
(TK on Tour)

 -จัดบริการหองสมุดเคลื่อนท่ี
(TK on Tour) ไปยังโรงเรียนและ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
-จัดกิจกรรมสงเสริมการอานหรือ
รวมจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนท่ี

100,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม

อัธยาศัย
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

29 สงเสริมการอาน
แบบยั่งยืน

ดําเนินการจัดกิจกรรมดังน้ี
-จัดแขงขันกิจกรรมสงเสริมการอาน
-จัดนิทรรศการ
-การประกวด
-กิจกรรมใหมีความรูกิจกรรมการ
อบรมสัมมนา
-การเสวนา การพูด การเลาเรื่อง
การรองเพลง
-กิจกรรมสงเสริมการอาน
-กิจกรรมดานศิลปะตางๆ
-การจัดคายสงเสริมการอาน

300,000 TK Square korat ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย สํานัก

การศึกษา

แบบ ผด. 02

49

29 สงเสริมการอาน
แบบยั่งยืน

ดําเนินการจัดกิจกรรมดังน้ี
-จัดแขงขันกิจกรรมสงเสริมการอาน
-จัดนิทรรศการ
-การประกวด
-กิจกรรมใหมีความรูกิจกรรมการ
อบรมสัมมนา
-การเสวนา การพูด การเลาเรื่อง
การรองเพลง
-กิจกรรมสงเสริมการอาน
-กิจกรรมดานศิลปะตางๆ
-การจัดคายสงเสริมการอาน

300,000 TK Square korat ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย สํานัก

การศึกษา

แบบ ผด. 02

49
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

30 ศิลปะรวมสมัย 1.การจัดนิทรรศการหมุนเวียน
นิทรรศการสงเสริมความรูท่ัวไปและ
วันสําคัญ
2.การจัดแสดงผลงานศิลปะแขนง
ตางๆ
3.การจัดกิจกรรมดานศิลปะ
กิจกรรม Workshop
การแสดง การแสดงดนตรี
การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเลา
เรื่อง การพูด การรองเพลง
4.การจัดประกวด การแขงขัน  การ
จัดอบรม การจัดเสวนา  การสาธิต
5.การจัดคายสงเสริมความรูดาน
ศิลปะ

100,000 พ้ืนท่ีเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย  สํานัก

การศึกษา

แบบ ผด. 02

30 ศิลปะรวมสมัย 1.การจัดนิทรรศการหมุนเวียน
นิทรรศการสงเสริมความรูท่ัวไปและ
วันสําคัญ
2.การจัดแสดงผลงานศิลปะแขนง
ตางๆ
3.การจัดกิจกรรมดานศิลปะ
กิจกรรม Workshop
การแสดง การแสดงดนตรี
การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเลา
เรื่อง การพูด การรองเพลง
4.การจัดประกวด การแขงขัน  การ
จัดอบรม การจัดเสวนา  การสาธิต
5.การจัดคายสงเสริมความรูดาน
ศิลปะ

100,000 พ้ืนท่ีเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย  สํานัก

การศึกษา

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

31 สรางเสริมทักษะ
ดาน ICT

1.จัดอบรมหลักสูตรตางๆ เชน
-หลักสูตรการถายภาพดิจิตอลและ
การตกแตงภาพดวยคอมพิวเตอร
-หลักสูตรการถายคลิปวิดีโอ
การตัดตอ และการนําเสนอ
-หลักสูตรการนําเสนอผลงาน
-หลักสูตรการเขียนโปรแกรมบังคับ
หุนยนตแบบเสมือน Robocode
-หลักสูตรการจัดเก็บรวบรวมความรู
ดวยโปรแกรมวิกิ
-หลักสูตรการนําเสนอแบบเว็บสอง
จุดศูนย ดวยโปรแกรม
เวิรดเพลส เชน เขียนเว็บ
-หลักสูตรการเขียนเว็บเพจ และการ
นําเสนอขอมูลออนไลน
-หลักสูตรการใชอินเทอรเน็ต
การคนขอมูล การใชความรู
-หลักสูตรการสรางรูปแบบ
การคํานวณดวยตารางคํานวณ
-หลักสูตร ICT Camp For Kids

200,000 พ้ืนท่ีเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย  สํานัก

การศึกษา

แบบ ผด. 02

51

31 สรางเสริมทักษะ
ดาน ICT

1.จัดอบรมหลักสูตรตางๆ เชน
-หลักสูตรการถายภาพดิจิตอลและ
การตกแตงภาพดวยคอมพิวเตอร
-หลักสูตรการถายคลิปวิดีโอ
การตัดตอ และการนําเสนอ
-หลักสูตรการนําเสนอผลงาน
-หลักสูตรการเขียนโปรแกรมบังคับ
หุนยนตแบบเสมือน Robocode
-หลักสูตรการจัดเก็บรวบรวมความรู
ดวยโปรแกรมวิกิ
-หลักสูตรการนําเสนอแบบเว็บสอง
จุดศูนย ดวยโปรแกรม
เวิรดเพลส เชน เขียนเว็บ
-หลักสูตรการเขียนเว็บเพจ และการ
นําเสนอขอมูลออนไลน
-หลักสูตรการใชอินเทอรเน็ต
การคนขอมูล การใชความรู
-หลักสูตรการสรางรูปแบบ
การคํานวณดวยตารางคํานวณ
-หลักสูตร ICT Camp For Kids

200,000 พ้ืนท่ีเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย  สํานัก

การศึกษา

แบบ ผด. 02

51



52

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2.จัดแขงขันทักษะดานคอมพิวเตอร
และ ICT
3.กิจกรรมการประกวด
การออกแบบ
4.กิจกรรมดานวิชาการ
5.การเสวนา
6.การจัดนิทรรศการ

แบบ ผด. 02

2.จัดแขงขันทักษะดานคอมพิวเตอร
และ ICT
3.กิจกรรมการประกวด
การออกแบบ
4.กิจกรรมดานวิชาการ
5.การเสวนา
6.การจัดนิทรรศการ

32 สรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและ
เยาวชน
นอกสถานศึกษา

 -จัดอบรมใหกับเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา

300,000 ภายในเขต
จังหวัด

นครราชสีมา

ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

33 หองเรียน
สองภาษา

 -พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนในสังกัด ภายใตช่ือ
 “โครงการหองเรียนสองภาษา”
เพ่ือใหผูเรียนมีความรูภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนดีข้ึน มีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง สามารถใชภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน
-จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหครู
และบุคลากรของโรงเรียนใหมี
ความรูดานภาษาตางประเทศ เพ่ือ
การเรียนการสอน

4,200,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามัคคี)

แบบ ผด. 02

53

33 หองเรียน
สองภาษา

 -พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนในสังกัด ภายใตช่ือ
 “โครงการหองเรียนสองภาษา”
เพ่ือใหผูเรียนมีความรูภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนดีข้ึน มีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง สามารถใชภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน
-จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหครู
และบุคลากรของโรงเรียนใหมี
ความรูดานภาษาตางประเทศ เพ่ือ
การเรียนการสอน

4,200,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามัคคี)

34 กิจกรรมของศูนย
การเรียนรูดานการ
ทองเท่ียว
ในสถานศึกษา

 -จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเปน
เจาบานนอยท่ีดีใหกับนักเรียนท่ี
สนใจดานการทองเท่ียว
 -นํานักเรียนท่ีผานการฝกอบรม
ไปศึกษาดูงานและหรือฝกการเปน
เจาบานนอยท่ีดีตามแหลงทองเท่ียว
ในทองถ่ินหรือสถานท่ีทองเท่ียว
ใกลเคียงอยางนอย 1 ครั้ง

50,000 โรงเรียนเทศบาล
4 (เพาะชํา)

โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะชํา)

แบบ ผด. 02

53



54

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

35 สงเสริมการจัดการ
กระบวนการเรียน
การสอน
การบริหาร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษา
พอเพียง)

 -ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงและ
พัฒนา โดยมีกลุมเปาหมายไดแก
นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา
และผูท่ีเก่ียวของเขารวมโครงการ

100,000 โรงเรียน
เทศบาล 5

(วัดปาจิตตสามัคคี)

โรงเรียน
เทศบาล 5

(วัดปาจิตตสามัคคี)

แบบ ผด. 02

35 สงเสริมการจัดการ
กระบวนการเรียน
การสอน
การบริหาร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษา
พอเพียง)

 -ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงและ
พัฒนา โดยมีกลุมเปาหมายไดแก
นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา
และผูท่ีเก่ียวของเขารวมโครงการ

100,000 โรงเรียน
เทศบาล 5

(วัดปาจิตตสามัคคี)

โรงเรียน
เทศบาล 5

(วัดปาจิตตสามัคคี)

36 ปรับปรุงพ้ืนและ
ประตู หนาตาง
อาคารเรียน 1
โรงเรียนเทศบาล 2
(วัดสมอราย)

 -รื้อถอนวัสดุปูพ้ืน และประตู
หนาตาง ภายในอาคารของเดิม
พรอมติดตั้งใหม พ้ืนท่ีไมนอยกวา
320 ตารางเมตร

600,000 โรงเรียนเทศบาล 2
(วัดสมอราย)

โรงเรียนเทศบาล 2
(วัดสมอราย)

37 ปรับปรุง
อาคารเรียน 2
โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะชํา)

 -รื้อถอนฝาเพดาน ระบบไฟฟาสอง
สวางของเดิม พรอมทําการติดตั้งใหม
 และซอมแซมกันสาดอาคาร ทาสี
ภายนอกภายใน อาคารเรียน 2
พ้ืนท่ีประมาณ 4,600 ตารางเมตร

2,400,000 โรงเรียนเทศบาล 4
(เพาะชํา)

โรงเรียนเทศบาล 4
(เพาะชํา)

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

38 ปรับปรุงพ้ืนสนาม
อาคารโดมหนา
เสาธง โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะชํา)

 -ติดตั้งโพลียูรีเทน ชนิดแข็ง บริเวณ
พ้ืนสนามอาคารโดมหนาเสาธง
ความหนาไมนอยกวา 4.00
มิลลิเมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,215
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครนครราชสีมา

1,850,000 โรงเรียนเทศบาล 4
(เพาะชํา)

โรงเรียนเทศบาล 4
(เพาะชํา)

39 กอสรางหลังคา
คลุมทางเทา
โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะชํา)

 -ปรับปรุงสนามบริเวณหนาโรงเรียน
 พ้ืนท่ีไมนอยกวา 880 ตารางเมตร
พรอมทําการกอสรางรางระบายนํ้า
ความยาวไมนอยกวา 120 เมตร รื้อ
ถอนบล็อกปูพ้ืนทางเทาของเดิม
พรอมกอสรางใหม พ้ืนท่ีไมนอยกวา
690 ตารางเมตร กอสรางหลังคา
คลุมทางเทา ความยาวไมนอยกวา
115.00 เมตร

2,500,000 โรงเรียนเทศบาล 4
(เพาะชํา)

โรงเรียนเทศบาล 4
(เพาะชํา)

แบบ ผด. 02

55

39 กอสรางหลังคา
คลุมทางเทา
โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะชํา)

 -ปรับปรุงสนามบริเวณหนาโรงเรียน
 พ้ืนท่ีไมนอยกวา 880 ตารางเมตร
พรอมทําการกอสรางรางระบายนํ้า
ความยาวไมนอยกวา 120 เมตร รื้อ
ถอนบล็อกปูพ้ืนทางเทาของเดิม
พรอมกอสรางใหม พ้ืนท่ีไมนอยกวา
690 ตารางเมตร กอสรางหลังคา
คลุมทางเทา ความยาวไมนอยกวา
115.00 เมตร

2,500,000 โรงเรียนเทศบาล 4
(เพาะชํา)

โรงเรียนเทศบาล 4
(เพาะชํา)

แบบ ผด. 02

55



56

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

40 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา

900,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

41 ปรับปรุงหองนํ้า ช้ัน
 2-4 อาคาร 1
โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

 -รื้อถอนกระเบื้องปูพ้ืน กรุผนัง
สุขภัณฑ และระบบสุขาภิบาล
ของเดิม พรอมติดตั้งใหม รื้อถอน
ระบบไฟฟาสองสวาง และ
ฝาเพดานของเดิมพรอมติดตั้งใหม
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 125 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
นครราชสีมา

950,000 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

แบบ ผด. 02

41 ปรับปรุงหองนํ้า ช้ัน
 2-4 อาคาร 1
โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

 -รื้อถอนกระเบื้องปูพ้ืน กรุผนัง
สุขภัณฑ และระบบสุขาภิบาล
ของเดิม พรอมติดตั้งใหม รื้อถอน
ระบบไฟฟาสองสวาง และ
ฝาเพดานของเดิมพรอมติดตั้งใหม
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 125 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
นครราชสีมา

950,000 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

42 ตอเติมหอง
อาบนํ้ารวมหอพัก
หญิง โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

 -ตอเติมหองอาบนํ้ารวมขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 32
ตารางเมตร พรอมติดตั้งระบบไฟฟา
สองสวาง ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครนครราชสีมา

290,000 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

แบบ ผด. 02

57

42 ตอเติมหอง
อาบนํ้ารวมหอพัก
หญิง โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

 -ตอเติมหองอาบนํ้ารวมขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 32
ตารางเมตร พรอมติดตั้งระบบไฟฟา
สองสวาง ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครนครราชสีมา

290,000 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

43 อบรมสัมมนาการ
จัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

 -จัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 -สถานศึกษาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

143,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร

นครราชสีมาหรือ
โรงแรมตามความ

เหมาะสม

หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา

44 อบรมสัมมนาการ
จัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ปฐมวัย

 -จัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
 -สถานศึกษาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับการศึกษาข้ัน
ปฐมวัย

66,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร

นครราชสีมาหรือ
โรงแรมตามความ

เหมาะสม

หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา

รวม 44 145,973,900

แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02

51

แบบ ผด. 02
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51

แบบ ผด. 02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สองมือรวมใจ

ลดภัยโลกรอน
 -จัดนิทรรศการและอบรม
ใหความรูแกนักเรียนเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภาวะโลกรอน ในโรงเรียน ปละ
จํานวน 500 คน
-จัดนิทรรศการและอบรมใหความรู
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภาวะโลกรอนในชุมชน
ดังน้ี
ป 61=500 คน, ป 62=500 คน,
ป 63=270 คน, ป 64=270 คน,
ป 65=270 คน
 -จัดกิจกรรมลดภาวระโลกรอนและ
สรางความตระหนักในการจัดการกับ
กาซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

35,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งาน
อนามัยสิ่งแวดลอม

สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

97

1 สองมือรวมใจ
ลดภัยโลกรอน

 -จัดนิทรรศการและอบรม
ใหความรูแกนักเรียนเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภาวะโลกรอน ในโรงเรียน ปละ
จํานวน 500 คน
-จัดนิทรรศการและอบรมใหความรู
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภาวะโลกรอนในชุมชน
ดังน้ี
ป 61=500 คน, ป 62=500 คน,
ป 63=270 คน, ป 64=270 คน,
ป 65=270 คน
 -จัดกิจกรรมลดภาวระโลกรอนและ
สรางความตระหนักในการจัดการกับ
กาซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

35,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งาน
อนามัยสิ่งแวดลอม

สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

97
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

 -จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเผยแพร
ความรูแกนักเรียนและประชาชน เชน
แผนพับ นิทรรศการ และ
ปายประชาสัมพันธ สื่อการสอนตางๆ

แบบ ผด. 02

 -จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเผยแพร
ความรูแกนักเรียนและประชาชน เชน
แผนพับ นิทรรศการ และ
ปายประชาสัมพันธ สื่อการสอนตางๆ

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2 เฝาระวังคุณภาพ
อากาศและเสียง

 -สํารวจและจัดทําฐานขอมูล
แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ
-จางเหมาตรวจวัดมลพิษประเภท
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน
บริเวณยานท่ีมีการจราจรหนาแนน
ปละ 3 ครั้ง
-ตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณท่ีมี
การจราจรหนาแนนสถานประกอบการ
 และยานท่ีพักอาศัยเพ่ือประเมินระดับ
เสียงท่ีรบกวนความเปนอยู
ของประชาชน
-จัดอบรมใหความรูแกประชาชน
เก่ียวกับการเฝาระวังคุณภาพอากาศ
และเสียง จํานวน 180 คน

70,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งาน
อนามัยสิ่งแวดลอม

สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02

99

2 เฝาระวังคุณภาพ
อากาศและเสียง

 -สํารวจและจัดทําฐานขอมูล
แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ
-จางเหมาตรวจวัดมลพิษประเภท
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน
บริเวณยานท่ีมีการจราจรหนาแนน
ปละ 3 ครั้ง
-ตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณท่ีมี
การจราจรหนาแนนสถานประกอบการ
 และยานท่ีพักอาศัยเพ่ือประเมินระดับ
เสียงท่ีรบกวนความเปนอยู
ของประชาชน
-จัดอบรมใหความรูแกประชาชน
เก่ียวกับการเฝาระวังคุณภาพอากาศ
และเสียง จํานวน 180 คน

70,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งาน
อนามัยสิ่งแวดลอม

สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02

99
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

3 เมืองสะอาด  -จัดประชุม/จัดอบรมเพ่ือสราง
ความรวมมือในการพัฒนาเมืองสะอาด
 และขับขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนท่ี
เปาหมาย
-จัดพิธีเปดตัวโครงการจัดกิจกรรม
รณรงคทําความสะอาด และ
จัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมตางๆ
ในพ้ืนท่ีเปาหมาย
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
โครงการเมืองสะอาดในพ้ืนท่ีเปาหมาย
-จัดอบรมและศึกษาดูงาน
การดําเนินงานใหแกคณะทํางาน
ภาคประชาชน คณะทํางานโครงการ
และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ
 -ประเมินตนเอง/ประเมินจาก
คณะกรรมการหรือจัดประกวด
องคกร/ชุมชนพ้ืนท่ีสาธารณะ
ตามเกณฑตัวช้ีวัด

400,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งาน
สุขาภิบาล
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02

3 เมืองสะอาด  -จัดประชุม/จัดอบรมเพ่ือสราง
ความรวมมือในการพัฒนาเมืองสะอาด
 และขับขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนท่ี
เปาหมาย
-จัดพิธีเปดตัวโครงการจัดกิจกรรม
รณรงคทําความสะอาด และ
จัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมตางๆ
ในพ้ืนท่ีเปาหมาย
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
โครงการเมืองสะอาดในพ้ืนท่ีเปาหมาย
-จัดอบรมและศึกษาดูงาน
การดําเนินงานใหแกคณะทํางาน
ภาคประชาชน คณะทํางานโครงการ
และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ
 -ประเมินตนเอง/ประเมินจาก
คณะกรรมการหรือจัดประกวด
องคกร/ชุมชนพ้ืนท่ีสาธารณะ
ตามเกณฑตัวช้ีวัด

400,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งาน
สุขาภิบาล
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

 -จัดกิจกรรมเผยแพรผลงานและ
เชิดชูเกียรติหรือประชาสัมพันธอ่ืนๆ
เชน จัดประชุม/อบรมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูเผยแพรผลงาน
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ฯลฯ

4 พัฒนาการ
สุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมสถาน
ประกอบการ

 -สํารวจ/ตรวจสอบ/ใหคําแนะนํา
สถานประกอบการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ
-จัดอบรม/จัดประชุม/จัดกิจกรรม
ใหความรูแกผูประกอบการอยางนอย
1 ครั้งใน 1 ประเภทกิจการ/ป
-ติดตามประเมินผลสถาน
ประกอบการท่ีเขารวมอบรม/
รวมประชุม/รวมกิจกรรม

100,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานสุขาภิบาล
สํานักการ

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02
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4 พัฒนาการ
สุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมสถาน
ประกอบการ

 -สํารวจ/ตรวจสอบ/ใหคําแนะนํา
สถานประกอบการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ
-จัดอบรม/จัดประชุม/จัดกิจกรรม
ใหความรูแกผูประกอบการอยางนอย
1 ครั้งใน 1 ประเภทกิจการ/ป
-ติดตามประเมินผลสถาน
ประกอบการท่ีเขารวมอบรม/
รวมประชุม/รวมกิจกรรม

100,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานสุขาภิบาล
สํานักการ

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

5 จัดการสิ่งปฏิกูล
ใหถูกตองดวย
สุขลักษณะ

 -สํารวจ ควบคุม ตรวจสอบรวบรวม
รายงานการใหบริการเก็บ ขน หรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูล และจัดทําฐานขอมูล
การจัดการสิ่งปฏิกูล
-ประชุมคณะทํางาน ผูรับใบอนุญาต
และผูปฏิบัติงานทําการเก็บ ขน หรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
-ออกใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ
-ติดตามประเมินผลกระบวนการ
จัดบริการสูบขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย

20,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานสุขาภิบาล
สํานักการ

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02

5 จัดการสิ่งปฏิกูล
ใหถูกตองดวย
สุขลักษณะ

 -สํารวจ ควบคุม ตรวจสอบรวบรวม
รายงานการใหบริการเก็บ ขน หรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูล และจัดทําฐานขอมูล
การจัดการสิ่งปฏิกูล
-ประชุมคณะทํางาน ผูรับใบอนุญาต
และผูปฏิบัติงานทําการเก็บ ขน หรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
-ออกใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ
-ติดตามประเมินผลกระบวนการ
จัดบริการสูบขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย

20,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานสุขาภิบาล
สํานักการ

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดลอม

รวม 5 โครงการ 625,000

แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02

แบบ ผด. 02แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02

แบบ ผด. 02แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02

แบบ ผด. 02แบบ ผด. 02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงผิวจราจร

ค.ส.ล. ถนน
มิตรภาพ ซอย 4
(สะพาน – สีมา
คอนโดทาวน)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 5.20 – 7.50 เมตร
 ยาว 591.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 4,245 ตารางเมตร พรอม
งานทาสีตีเสนจราจร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

4,639,000 ถนนมิตรภาพ
ซอย 4 (สะพาน –
 สีมาคอนโดทาวน)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนน
มิตรภาพ ซอย 4
(สะพาน – สีมา
คอนโดทาวน)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 5.20 – 7.50 เมตร
 ยาว 591.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 4,245 ตารางเมตร พรอม
งานทาสีตีเสนจราจร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

4,639,000 ถนนมิตรภาพ
ซอย 4 (สะพาน –
 สีมาคอนโดทาวน)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

2 กอสรางถนน
ค.ส.ล.
ถนนมิตรภาพ
ซอย 4
(หมูบานอมรการ)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาว 30.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 150
ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 30 วัน

77,000 ถนนมิตรภาพ
ซอย 4

(หมูบานอมรการ)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

3 กอสรางถนน
ค.ส.ล.
ถนนมิตรภาพ
ซอย 8 (เทพรัตน)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กวาง 3.20 เมตร ยาว 28.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 89
ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 30 วัน

46,000 ถนนมิตรภาพ
ซอย 8 (เทพรัตน)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

127

3 กอสรางถนน
ค.ส.ล.
ถนนมิตรภาพ
ซอย 8 (เทพรัตน)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กวาง 3.20 เมตร ยาว 28.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 89
ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 30 วัน

46,000 ถนนมิตรภาพ
ซอย 8 (เทพรัตน)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

4 กอสรางถนน
ค.ส.ล.พรอม
ทอระบายนํ้า
ค.ส.ล. ถนน
มิตรภาพ
ซอย 13 ทายซอย
(ทองประสิทธ์ิเพลส)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กวาง 8.30 – 9.20 เมตร ยาว
65.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
505 ตารางเมตร กอสรางทอระบาย
นํ้า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.40 เมตร พรอมบอพักท้ังสองฝง
ยาวรวม 130.00 เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 30 วัน

801,000 ถนนมิตรภาพ
ซอย 13 ทายซอย

(ทองประสิทธ์ิ
เพลส)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

127
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

5 ปรับปรุงฟุตบาท
ทางเทา
พรอมระบบ
สาธารณูปโภค
บริเวณถนน
ราชดําเนิน –
ชุมพล (บางสวน)

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา พรอม
ระบบสาธารณูปโภค บริเวณถนน
ราชดําเนิน – ชุมพล (บางสวน)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

10,414,000 ถนน
ราชดําเนิน –

ชุมพล (บางสวน)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

5 ปรับปรุงฟุตบาท
ทางเทา
พรอมระบบ
สาธารณูปโภค
บริเวณถนน
ราชดําเนิน –
ชุมพล (บางสวน)

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา พรอม
ระบบสาธารณูปโภค บริเวณถนน
ราชดําเนิน – ชุมพล (บางสวน)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

10,414,000 ถนน
ราชดําเนิน –

ชุมพล (บางสวน)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

6 ปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนสุรนารายณ
ซอย 3 ชวงท่ี 2

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 5.60 – 6.10
เมตร ยาว 340.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 2,065 ตารางเมตร
พรอมปรับปรุงฝารางระบายนํ้า
เหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

2,072,000 ถนนสุรนารายณ
ซอย 3 ชวงท่ี 2

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

7 ปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนสุรนารายณ
ซอย 11/1

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 4.40 – 9.60 เมตร
 ยาว 395.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,810 ตารางเมตร พรอม
ปรับปรุงฝารางระบายนํ้าเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

2,203,000 ถนนสุรนารายณ
ซอย 11/1

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

129

7 ปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนสุรนารายณ
ซอย 11/1

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 4.40 – 9.60 เมตร
 ยาว 395.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,810 ตารางเมตร พรอม
ปรับปรุงฝารางระบายนํ้าเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

2,203,000 ถนนสุรนารายณ
ซอย 11/1

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

129



130

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

8 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอมระบบ
ระบายนํ้า
ถนนสุรนารายณ
ซอย 17

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร ยาว 375.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,620
ตารางเมตร กอสรางทอระบายนํ้า
ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00
เมตร พรอมบอพักยาวรวม 750.00
เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 180 วัน

7,050,000 ถนนสุรนารายณ
ซอย 17

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

8 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอมระบบ
ระบายนํ้า
ถนนสุรนารายณ
ซอย 17

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร ยาว 375.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,620
ตารางเมตร กอสรางทอระบายนํ้า
ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00
เมตร พรอมบอพักยาวรวม 750.00
เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 180 วัน

7,050,000 ถนนสุรนารายณ
ซอย 17

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

9 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนเดชอุดม
ซอย 4

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 5.50 – 9.00 เมตร
 ยาว 466.00 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา
 2,560 ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักเหล็กหลอ 52 ฝา
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

2,400,000 ถนนเดชอุดม
ซอย 4

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

10 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
เปลี่ยนฝาระบบ
ระบายนํ้า
ถนนปกธงชัย
ซอย 2 ถึงถนน
มิตรภาพ
ซอย 11

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 3.20 – 6.80 เมตร
ยาว 478.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,192 ตารางเมตร พรอม
ปรับปรุงฝาบอพักเหล็กหลอ และฝา
รางระบายนํ้าเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

2,527,000 ถนนปกธงชัย
ซอย 2 ถึง

ถนนมิตรภาพ
ซอย 11

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

131

10 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
เปลี่ยนฝาระบบ
ระบายนํ้า
ถนนปกธงชัย
ซอย 2 ถึงถนน
มิตรภาพ
ซอย 11

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 3.20 – 6.80 เมตร
ยาว 478.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,192 ตารางเมตร พรอม
ปรับปรุงฝาบอพักเหล็กหลอ และฝา
รางระบายนํ้าเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

2,527,000 ถนนปกธงชัย
ซอย 2 ถึง

ถนนมิตรภาพ
ซอย 11

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

11 ปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนสืบศิริ
ซอย 3/36
(ขางวัดปาสาลวัน)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 7.20 เมตร ยาว
257.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 1,800 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝารางระบายนํ้า
เหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

1,920,000 ถนนสืบศิริ
ซอย 3/36

(ขางวัดปาสาลวัน)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

131
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

12 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า ค.ส.ล
ถนนพายัพทิศ 9/15

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กวาง 5.00 เมตร
ยาว 97.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 475 ตารางเมตร กอสรางทอ
ระบายนํ้า
ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40
เมตร พรอมบอพักชนิดใตผิวจราจร
ยาวรวม 80.00 เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

698,000 ถนนพายัพทิศ
9/15

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

12 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า ค.ส.ล
ถนนพายัพทิศ 9/15

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กวาง 5.00 เมตร
ยาว 97.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 475 ตารางเมตร กอสรางทอ
ระบายนํ้า
ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40
เมตร พรอมบอพักชนิดใตผิวจราจร
ยาวรวม 80.00 เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

698,000 ถนนพายัพทิศ
9/15

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

13 กอสรางถนน
ค.ส.ล. พรอม
รางระบายนํ้า
ค.ส.ล.
ถนนมุขมนตรี
ซอย 15
(ขางบานเลขท่ี
1935)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กวาง 2.30 – 2.70 เมตร ยาว
28.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
65 ตารางเมตร
-กอสรางรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
 0.40x0.40 เมตร ยาวรวม 28.00
เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 30 วัน

128,000 ถนนมุขมนตรี
ซอย 15

(ขางบานเลขท่ี
1935)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

133

13 กอสรางถนน
ค.ส.ล. พรอม
รางระบายนํ้า
ค.ส.ล.
ถนนมุขมนตรี
ซอย 15
(ขางบานเลขท่ี
1935)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กวาง 2.30 – 2.70 เมตร ยาว
28.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
65 ตารางเมตร
-กอสรางรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
 0.40x0.40 เมตร ยาวรวม 28.00
เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 30 วัน

128,000 ถนนมุขมนตรี
ซอย 15

(ขางบานเลขท่ี
1935)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

133



134

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

14 กอสรางถนน
ค.ส.ล.
ถนนเลียบนคร 28/3
(กลางหองแถว)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กวาง 3.40 – 3.50 เมตร ยาว
70.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
240 ตารางเมตร
วางทอเมนประปา โดยใชทอ
HDPE Class 100 PN 6 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 63 มิลลิเมตร
(2 น้ิว) ความยาวประมาณ 70.00
เมตร เช่ือมประสานกับทอขนาด
เสนผาศูนยกลาง 2 น้ิวพรอมเช่ือม
ประสานเขามาตรวัดนํ้าเดิม
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 30 วัน

143,000 ถนนเลียบนคร
28/3

(กลางหองแถว)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

14 กอสรางถนน
ค.ส.ล.
ถนนเลียบนคร 28/3
(กลางหองแถว)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กวาง 3.40 – 3.50 เมตร ยาว
70.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
240 ตารางเมตร
วางทอเมนประปา โดยใชทอ
HDPE Class 100 PN 6 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 63 มิลลิเมตร
(2 น้ิว) ความยาวประมาณ 70.00
เมตร เช่ือมประสานกับทอขนาด
เสนผาศูนยกลาง 2 น้ิวพรอมเช่ือม
ประสานเขามาตรวัดนํ้าเดิม
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 30 วัน

143,000 ถนนเลียบนคร
28/3

(กลางหองแถว)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

15 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนนทาวสุ
ระซอย 3/6 ถึง
ถนนพายัพทิศ
แยกตัดถนน
ทาวสุระซอย 5

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 5.20 – 5.70 เมตร
 ยาว 480.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,290 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝารางระบายนํ้าเหล็กหลอ
วางทอเมนประปาโดยใชทอ HDPE
Class 100 PN 6 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 160 มิลลิเมตร(6
น้ิว) ความยาวประมาณ 480.00
เมตร เช่ือมประสานกับทอเมน
ประปาขนาดเสนผาศูนยกลาง 200
มิลลิเมตร พรอมเช่ือมประสานเขา
มาตรวัดนํ้าเดิม และติดตั้งทอธาร
ดับเพลิงมาตรฐาน ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร
จํานวน 1 แหง พรอมบอควบคุม
ระบบ DMA ตามท่ีกําหนด
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

3,810,000 ถนนพายัพทิศ
แยกตัดถนน
ทาวสุระ
ซอย 5

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

135

15 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนนทาวสุ
ระซอย 3/6 ถึง
ถนนพายัพทิศ
แยกตัดถนน
ทาวสุระซอย 5

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 5.20 – 5.70 เมตร
 ยาว 480.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,290 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝารางระบายนํ้าเหล็กหลอ
วางทอเมนประปาโดยใชทอ HDPE
Class 100 PN 6 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 160 มิลลิเมตร(6
น้ิว) ความยาวประมาณ 480.00
เมตร เช่ือมประสานกับทอเมน
ประปาขนาดเสนผาศูนยกลาง 200
มิลลิเมตร พรอมเช่ือมประสานเขา
มาตรวัดนํ้าเดิม และติดตั้งทอธาร
ดับเพลิงมาตรฐาน ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร
จํานวน 1 แหง พรอมบอควบคุม
ระบบ DMA ตามท่ีกําหนด
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

3,810,000 ถนนพายัพทิศ
แยกตัดถนน
ทาวสุระ
ซอย 5

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

135



136

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

16 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนนมหาชัย
ซอยหลัก (ซอย 2
ชวงสุดทาย)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 5.50 – 9.10 เมตร
 ยาว 442.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,710 ตารางเมตร พรอม
ปรับปรุงฝาบอพักเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

2,073,000 ถนนมหาชัย ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

16 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนนมหาชัย
ซอยหลัก (ซอย 2
ชวงสุดทาย)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 5.50 – 9.10 เมตร
 ยาว 442.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,710 ตารางเมตร พรอม
ปรับปรุงฝาบอพักเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

2,073,000 ถนนมหาชัย ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

17 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนชางเผือก
ซอย 3 ถึง
ปากทางเขาโรงแรม
บอสโฮเต็ล

 -ชวงท่ี 1 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กวาง 5.20 – 8.80
เมตร ยาว 320.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,160 ตารางเมตรพรอม
เปล่ียนฝาบอพักเหล็กหลอ
-ชวงท่ี 2 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กวาง 6.00 – 8.00
เมตร ยาว 430.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,822 ตารางเมตร  กอสราง
ทอระบายนํ้า ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.80เมตร พรอมบอพักชนิดใตผิวจราจร
 ยาวไมนอยกวา 360.00 เมตร วางทอ
เมนประปา โดยใชทอ HDPE Class
100 PN 6 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 160
 มิลลิเมตร (6 น้ิว) ความยาวประมาณ
320.00 เมตร เชื่อมประสานกับทอเมน
ประปา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 200
มิลลิเมตร พรอมเชื่อมประสานเขามาตร
วัดนํ้าเดิม
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซ้ือจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

7,803,000 ถนนชางเผือก
ซอย 3 ถึง

ปากทางเขา
โรงแรมบอสโฮเต็ล

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

137

17 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนชางเผือก
ซอย 3 ถึง
ปากทางเขาโรงแรม
บอสโฮเต็ล

 -ชวงท่ี 1 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กวาง 5.20 – 8.80
เมตร ยาว 320.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,160 ตารางเมตรพรอม
เปล่ียนฝาบอพักเหล็กหลอ
-ชวงท่ี 2 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กวาง 6.00 – 8.00
เมตร ยาว 430.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,822 ตารางเมตร  กอสราง
ทอระบายนํ้า ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.80เมตร พรอมบอพักชนิดใตผิวจราจร
 ยาวไมนอยกวา 360.00 เมตร วางทอ
เมนประปา โดยใชทอ HDPE Class
100 PN 6 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 160
 มิลลิเมตร (6 น้ิว) ความยาวประมาณ
320.00 เมตร เชื่อมประสานกับทอเมน
ประปา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 200
มิลลิเมตร พรอมเชื่อมประสานเขามาตร
วัดนํ้าเดิม
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซ้ือจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

7,803,000 ถนนชางเผือก
ซอย 3 ถึง

ปากทางเขา
โรงแรมบอสโฮเต็ล

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

137



138

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

18 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
เปลี่ยนฝาระบบ
ระบายนํ้า ถนนหลัง
วัดปรก
(โศภณคาขาว–
มิตรภาพ)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15เมตร กวาง 3.00 –5.30
เมตร ยาว 176.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 557 ตารางเมตร พรอม
ปรับปรุงฝาบอพักเหล็กหลอ
และฝารางระบายนํ้าเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

1,231,000 ถนนหลังวัดปรก
(โศภณคาขาว–

มิตรภาพ)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

18 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
เปลี่ยนฝาระบบ
ระบายนํ้า ถนนหลัง
วัดปรก
(โศภณคาขาว–
มิตรภาพ)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15เมตร กวาง 3.00 –5.30
เมตร ยาว 176.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 557 ตารางเมตร พรอม
ปรับปรุงฝาบอพักเหล็กหลอ
และฝารางระบายนํ้าเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

1,231,000 ถนนหลังวัดปรก
(โศภณคาขาว–

มิตรภาพ)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

19 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ค.ส.ล.
ถนนเซ็นเมรี่
ซอย 6

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15เมตร กวาง 5.50 เมตร
ยาว 123.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 645 ตารางเมตร กอสราง
ทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอม
บอพัก ท้ังสองฝง ยาวรวม 246.00
เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

1,480,000 ถนนเซ็นเมรี่
ซอย 6

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

20 กอสรางถนน
ค.ส.ล. พรอม
รางระบายนํ้าค.ส.ล.
 ถนนสุระ 2
(ขางรานเอสเอ็น
คารแคร)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กวาง 2.80 – 4.80 เมตร ยาว
137.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 594 ตารางเมตร กอสรางราง
ระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40x.0.40
เมตร ท้ังสองฝงยาวรวม 274.00
เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 60 วัน

1,300,000  ถนนสุระ 2
(ขางรานเอสเอ็น

  คารแคร)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

139

20 กอสรางถนน
ค.ส.ล. พรอม
รางระบายนํ้าค.ส.ล.
 ถนนสุระ 2
(ขางรานเอสเอ็น
คารแคร)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กวาง 2.80 – 4.80 เมตร ยาว
137.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 594 ตารางเมตร กอสรางราง
ระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40x.0.40
เมตร ท้ังสองฝงยาวรวม 274.00
เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 60 วัน

1,300,000  ถนนสุระ 2
(ขางรานเอสเอ็น

  คารแคร)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

21 กอสรางถนน
ค.ส.ล.
ถนนมะคา
(หลังโรงกลวยไม
บุญฤทธ์ิออรคิค)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กวาง 3.50 – 6.00 เมตร ยาว
45.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
195 ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 30 วัน

122,000 ถนนมะคา
(หลังโรงกลวยไม
บุญฤทธ์ิออรคิค)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

139



140

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

22 ปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเพชรเยี่ยม
ซอย 1

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 6.00 – 6.60 เมตร
 ยาว 365.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,200 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

2,374,000 ถนนเพชรเยี่ยม
ซอย 1

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

22 ปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเพชรเยี่ยม
ซอย 1

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 6.00 – 6.60 เมตร
 ยาว 365.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,200 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

2,374,000 ถนนเพชรเยี่ยม
ซอย 1

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

23 ปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเพชรเยี่ยม
ซอย 5

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 6.00 – 6.50 เมตร
ยาว 365.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,065 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

2,268,000 ถนนเพชรเยี่ยม
ซอย 5

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

24 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ซอยหลวงจิตร

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กวาง 5.60 – 6.80 เมตร ยาว
570.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
3,200 ตารางเมตร กอสรางทอระบาย
นํ้า ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร
ท้ังสองฝง พรอมบอพักชนิดใตผิวจราจร
 ยาวไมนอยกวา 1,140.00 เมตร วางทอ
เมนประปา โดยใชทอ HDPE Class
100 PN 6 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 160
 มิลลิเมตร (6 น้ิว) ความยาวประมาณ
570.00 เมตร เชื่อมประสานกับทอเมน
ประปาขนาดเสนผาศูนยกลาง 200
มิลลิเมตร พรอมเชื่อมประสานเขามาตร
วัดนํ้าเดิม และติดต้ังทอธารดับเพลิง
มาตรฐาน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 150
มิลลิเมตร จํานวน 1 แหง พรอมบอ
ควบคุมระบบ DMA ตามท่ีกําหนด
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซ้ือจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

9,995,000 ซอยหลวงจิตร ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

141

24 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ซอยหลวงจิตร

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กวาง 5.60 – 6.80 เมตร ยาว
570.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
3,200 ตารางเมตร กอสรางทอระบาย
นํ้า ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร
ท้ังสองฝง พรอมบอพักชนิดใตผิวจราจร
 ยาวไมนอยกวา 1,140.00 เมตร วางทอ
เมนประปา โดยใชทอ HDPE Class
100 PN 6 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 160
 มิลลิเมตร (6 น้ิว) ความยาวประมาณ
570.00 เมตร เชื่อมประสานกับทอเมน
ประปาขนาดเสนผาศูนยกลาง 200
มิลลิเมตร พรอมเชื่อมประสานเขามาตร
วัดนํ้าเดิม และติดต้ังทอธารดับเพลิง
มาตรฐาน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 150
มิลลิเมตร จํานวน 1 แหง พรอมบอ
ควบคุมระบบ DMA ตามท่ีกําหนด
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซ้ือจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

9,995,000 ซอยหลวงจิตร ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

141



142

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

25 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายนํ้า
ถนนปาริชาติ
ซอย 3
(หลังตลาดเซฟวัน)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 6.00 เมตร
ยาว 260.00เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 1,560ตารางเมตร
กอสรางทอระบายนํ้า ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอม
บอพักชนิดใตผิวจราจร ยาวรวม
273.00 เมตร วางทอเมนประปา
โดยใชทอ HDPE Class 100 PN 6
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 160
มิลลิเมตร (6 น้ิว) ความยาวประมาณ
 260.00 เมตร เช่ือมประสานกับทอ
เมนประปาขนาดเสนผาศูนยกลาง
200 มิลลิเมตร พรอมเช่ือมประสาน
เขามาตรวัดนํ้าเดิม
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 200 วัน

3,814,000 ถนนปาริชาติ
ซอย 3

(หลังตลาด
เซฟวัน)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

25 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายนํ้า
ถนนปาริชาติ
ซอย 3
(หลังตลาดเซฟวัน)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 6.00 เมตร
ยาว 260.00เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 1,560ตารางเมตร
กอสรางทอระบายนํ้า ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอม
บอพักชนิดใตผิวจราจร ยาวรวม
273.00 เมตร วางทอเมนประปา
โดยใชทอ HDPE Class 100 PN 6
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 160
มิลลิเมตร (6 น้ิว) ความยาวประมาณ
 260.00 เมตร เช่ือมประสานกับทอ
เมนประปาขนาดเสนผาศูนยกลาง
200 มิลลิเมตร พรอมเช่ือมประสาน
เขามาตรวัดนํ้าเดิม
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 200 วัน

3,814,000 ถนนปาริชาติ
ซอย 3

(หลังตลาด
เซฟวัน)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

26 ปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนพิบูลละเอียด
ซอย 12

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 5.30 – 6.00 เมตร
ยาว 280.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 1,575 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักทอระบายนํ้า
เหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

1,467,000 ถนนพิบูลละเอียด
ซอย 12

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

143

26 ปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนพิบูลละเอียด
ซอย 12

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 5.30 – 6.00 เมตร
ยาว 280.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 1,575 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักทอระบายนํ้า
เหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

1,467,000 ถนนพิบูลละเอียด
ซอย 12

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

143



144

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

27 ปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเบญจรงค
ซอย 4

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 590.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,110
ตารางเมตร พรอมเปล่ียนฝาบอพัก
เหล็กหลอ และฝารางระบายนํ้า
เหล็กหลอ วางทอเมนประปา โดยใชทอ
 HDPE Class 100 PN 6 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 225 มิลลิเมตร (8 น้ิว)
 ความยาวประมาณ 590.00 เมตร
พรอมเชื่อมประสานเขามาตรวัดนํ้าเดิม
และติดต้ังทอธารดับเพลิงมาตรฐาน
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร
จํานวน 1 แหง พรอมบอควบคุมระบบ
DMA ตามท่ีกําหนด เชื่อมประสานกับ
ทอเมนประปา ขนาดเสนผาศูนยกลาง
250 มิลลิเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซ้ือจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 180 วัน

6,769,000 ถนนเบญจรงค
ซอย 4

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

27 ปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเบญจรงค
ซอย 4

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 590.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,110
ตารางเมตร พรอมเปล่ียนฝาบอพัก
เหล็กหลอ และฝารางระบายนํ้า
เหล็กหลอ วางทอเมนประปา โดยใชทอ
 HDPE Class 100 PN 6 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 225 มิลลิเมตร (8 น้ิว)
 ความยาวประมาณ 590.00 เมตร
พรอมเชื่อมประสานเขามาตรวัดนํ้าเดิม
และติดต้ังทอธารดับเพลิงมาตรฐาน
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร
จํานวน 1 แหง พรอมบอควบคุมระบบ
DMA ตามท่ีกําหนด เชื่อมประสานกับ
ทอเมนประปา ขนาดเสนผาศูนยกลาง
250 มิลลิเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซ้ือจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 180 วัน

6,769,000 ถนนเบญจรงค
ซอย 4

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

28 ปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเบญจรงค
ซอย 5

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร ยาว 435.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,950
ตารางเมตร พรอมปรับปรุงฝาบอพัก
เหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

1,870,000 ถนนเบญจรงค
ซอย 5

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

145

28 ปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเบญจรงค
ซอย 5

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร ยาว 435.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,950
ตารางเมตร พรอมปรับปรุงฝาบอพัก
เหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

1,870,000 ถนนเบญจรงค
ซอย 5

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

29 กอสราง
ถนน ค.ส.ล.
พรอมทอระบายนํ้า
ถนนสรรพสิทธ์ิ
(ขางรางกวยเตี๋ยว
ลูกไทร)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กวาง 3.30 – 5.00 เมตร ยาว
30.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
114 ตารางเมตร กอสรางทอระบาย
นํ้าขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
 พรอมบอพักชนิดใตผิวจราจร ความ
ยาวรวม 30.00 เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 30 วัน

245,000 ถนนสรรพสิทธ์ิ
(ขางรางกวยเตี๋ยว

ลูกไทร)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

145
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

30 กอสราง
สันชะลอความเร็ว
ชุมชนโคราช
คฤหาสนทอง

 -กอสรางสันชะลอความเร็ว
ค.ส.ล. กวางประมาณ 2.00 เมตร
สูงประมาณ 0.075 เมตร จํานวน 13
 จุด
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 45 วัน

305,000 ชุมชนโคราช
คฤหาสนทอง

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

30 กอสราง
สันชะลอความเร็ว
ชุมชนโคราช
คฤหาสนทอง

 -กอสรางสันชะลอความเร็ว
ค.ส.ล. กวางประมาณ 2.00 เมตร
สูงประมาณ 0.075 เมตร จํานวน 13
 จุด
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 45 วัน

305,000 ชุมชนโคราช
คฤหาสนทอง

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

31 กอสรางถนน
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้าถนน
จอมสุรางคยาตร
(ซอยทางเขา
มูนไลทเฮาส)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กวาง 2.90 – 5.50 เมตร ยาว
70.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
250 ตารางเมตร กอสรางทอระบาย
นํ้าขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
 พรอมบอพักชนิดใตผิวจราจร ความ
ยาวรวม 70.00 เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 30 วัน

500,000 ถนน
จอมสุรางคยาตร

(ซอยทางเขา
มูนไลทเฮาส)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

32 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีตถนน
กําแหงสงคราม
(แยกไชยณรงค–
แยกสรรพสิทธ์ิ)

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีตหนา 0.05
เมตร กวาง 6.00 – 16.90 เมตร ยาว
 967.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 8,970 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

5,100,000 ถนน
กําแหงสงคราม

(แยก
ไชยณรงค–

แยกสรรพสิทธ์ิ)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

147

32 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีตถนน
กําแหงสงคราม
(แยกไชยณรงค–
แยกสรรพสิทธ์ิ)

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีตหนา 0.05
เมตร กวาง 6.00 – 16.90 เมตร ยาว
 967.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 8,970 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

5,100,000 ถนน
กําแหงสงคราม

(แยก
ไชยณรงค–

แยกสรรพสิทธ์ิ)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

33 ขยายผิวจราจร
ค.ส.ล. และ
ปรับปรุงทางเทา
ถนนชางเผือก
(จากถนนราชสีมา–
โชคชัย ถึง
ถนนมิตรภาพ–
หนองคาย)

 -ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 1,250 ตารางเมตร
ปรับปรุงทางเทา พ้ืนท่ีไมนอยกวา
5,920 ตารางเมตร พรอมทาสีตีเสน
จราจร และติดตั้งสัญญาณไฟสลับชอง
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

10,284,000 ถนนชางเผือก
(จากถนนราช

สีมา–โชคชัย ถึง
ถนนมิตรภาพ–

หนองคาย)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

147
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

34 จัดทําหมุดหลักฐาน
ระยะท่ี 1

 -หมุดหลักฐานถาวร โดยมีระยะหาง
ในการใชงานไดโดยสะดวกกับ
ขอเท็จจริงท่ีสามารถใชในการ
ควบคุมและออกแบบงานกอสราง
อยางเปนรูปธรรม จัดทําแผนท่ีให
เปนปจจุบัน ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีขอมูลครบถวน
ถูกตอง โดยใหครอบคลุมหนาท่ีของ
เทศบาลท่ีตองทําตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล

5,000,000 ภายในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

34 จัดทําหมุดหลักฐาน
ระยะท่ี 1

 -หมุดหลักฐานถาวร โดยมีระยะหาง
ในการใชงานไดโดยสะดวกกับ
ขอเท็จจริงท่ีสามารถใชในการ
ควบคุมและออกแบบงานกอสราง
อยางเปนรูปธรรม จัดทําแผนท่ีให
เปนปจจุบัน ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีขอมูลครบถวน
ถูกตอง โดยใหครอบคลุมหนาท่ีของ
เทศบาลท่ีตองทําตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล

5,000,000 ภายในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

 -รวบรวมขอมูลโครงสรางพ้ืนฐาน
เดิมใหมีพิกัดท่ีสอดคลองกับหมุด
หลักฐานปรับปรุงใหเปนระบบ เพ่ือ
ใชพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดอยาง
ตอเน่ืองมีประสิทธิภาพ
 -หมุดควบคุมและแผนท่ี สามารถ
นําไปใชพัฒนากับโครงการ Smart
City ของเทศบาลนครนครราชสีมา
ไดอยางสอดคลองตอเน่ือง และงาน
ดานตางๆ ท่ีเทศบาลมีหนาท่ีตอง
ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 210 วัน

แบบ ผด. 02
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 -รวบรวมขอมูลโครงสรางพ้ืนฐาน
เดิมใหมีพิกัดท่ีสอดคลองกับหมุด
หลักฐานปรับปรุงใหเปนระบบ เพ่ือ
ใชพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดอยาง
ตอเน่ืองมีประสิทธิภาพ
 -หมุดควบคุมและแผนท่ี สามารถ
นําไปใชพัฒนากับโครงการ Smart
City ของเทศบาลนครนครราชสีมา
ไดอยางสอดคลองตอเน่ือง และงาน
ดานตางๆ ท่ีเทศบาลมีหนาท่ีตอง
ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 210 วัน

รวม 34 โครงการ 102,928,000

แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02

แบบ ผด. 02แบบ ผด. 02



แบบ ผด. 02

แบบ ผด. 02

167

แบบ ผด. 02

167



168

แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02
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สวนที่ 3

 บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑ
 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการ



จํานวนครุภัณฑ จํานวนงบประมาณ
(บาท)

1. ครุภัณฑสํานักงาน
    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17 1,167,200
    1.2 แผนงานการศึกษา 8 1,571,400
    1.3 แผนงานสาธารณสุข 8 309,900

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ
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    1.3 แผนงานสาธารณสุข 8 309,900
    1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 5 1,038,000
    1.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 63,500
    1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 41,000
    1.7 แผนงานการพาณิชย 24 880,500

รวมครุภัณฑสํานักงาน 67 5,071,500

2. ครุภัณฑการศึกษา
    2.1 แผนงานการศึกษา 1 900,000

รวมครุภัณฑการศึกษา 1 900,000

155
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จํานวนครุภัณฑ จํานวนงบประมาณ
(บาท)

3. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 122,400

    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 300,000

   3.3 แผนงานการศึกษา 2 81,600

    3.4 แผนงานสาธารณสุข 1 5,152,000

ประเภทครุภัณฑ

    3.4 แผนงานสาธารณสุข 1 5,152,000

    3.5 แผนงานเคหะและชุมชน 3 2,930,800

    3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 868,000

    3.6 แผนงานการพาณิชย 3 1,444,800

รวมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 12 10,899,600
4. ครุภัณฑการเกษตร

 4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 8,000
    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 10,000

รวมครุภัณฑการเกษตร 2 18,000
5. ครุภัณฑกอสราง

 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 327,000
   5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 21,000

รวมครุภัณฑกอสราง 3 348,000



จํานวนครุภัณฑ จํานวนงบประมาณ
(บาท)

6. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
    6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 240,000
    6.2 แผนงานการศึกษา 1 36,000
    6.3 แผนงานสาธารณสุข 3 26,600
    6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 320,000
    6.5 แผนงานการพาณิชย 3 2,893,000

รวมครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 9 3,515,600

ประเภทครุภัณฑ
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รวมครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 9 3,515,600
7. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
    7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 304,200
    7.2 แผนงานการศึกษา 6 923,300
    7.3 แผนงานสาธารณสุข 3 61,300

รวมครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 13 1,288,800
8. ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

    8.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 490,000

    8.2 แผนงานสาธารณสุข 8 7,628,000

    8.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 102,000

    8.4 แผนงานการพาณิชย 2 367,800

รวมครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 13 8,587,800
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ประเภทครุภัณฑ จํานวนครุภัณฑ จํานวนงบประมาณ

(บาท)

9. ครุภัณฑงานบานงานครัว

    9.1 แผนงานการศึกษา 4 38,800

    9.2 แผนงานสาธารณสุข 3 54,500
    9.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 142,500    9.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 142,500

รวมครุภัณฑงานบานงานครัว 9 235,800
10. ครุภัณฑโรงงาน
    10.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 58,300
    10.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 50,000
    10.3 แผนงานการพาณิชย 2 8,500

รวมครุภัณฑโรงงาน 7 116,800
11. ครุภัณฑดับเพลิง
    11.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 750,000

รวมครุภัณฑดับเพลิง 1 750,000



จํานวนครุภัณฑ จํานวนงบประมาณ
(บาท)

12. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 22 483,100
    12.2 แผนงานการศึกษา 23 1,600,400
    12.3 แผนงานสาธารณสุข 9 174,400
    12.4 แผนงานเคหะและชุมชน 10 270,000

    12.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 75,300

ประเภทครุภัณฑ

159

    12.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 75,300

    12.6 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 3 41,800

    12.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 117,000

    12.8 แผนงานการพาณิชย 60 1,243,900

รวมครุภัณฑคอมพิวเตอร 135 4,005,900
รวมท้ังสิ้น 272 35,737,800
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องชวยหายใจ  -เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ

(BA) ชนิดสะพายหลัง ประกอบดวย
หนากากเต็มหนาชุดสะพายหลัง และ
ถังอากาศจุประมาณ 6.8 ลิตร จํานวน
5 ชุดๆ ละ 98,000 บาท เปนเงิน
490,000 บาท

490,000 งานศูนยปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลัดเทศบาล

งานศูนยปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลัดเทศบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

8. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
    8.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

1 เครื่องชวยหายใจ  -เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ
(BA) ชนิดสะพายหลัง ประกอบดวย
หนากากเต็มหนาชุดสะพายหลัง และ
ถังอากาศจุประมาณ 6.8 ลิตร จํานวน
5 ชุดๆ ละ 98,000 บาท เปนเงิน
490,000 บาท

490,000 งานศูนยปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลัดเทศบาล

งานศูนยปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลัดเทศบาล

รวม 1 รายการ 490,000



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องวัดคา

ความเปนกรด-ดาง
 -เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง
ของนํ้า (pH meter) ชนิดพกพา
จอแสดงผลเปนแบบ LCD สามารถ
วัดคา pH ตั้งแต 0.00–14.00 คาการ
อานละเอียดไดถึง 0.01 คาความ
ถูกตอง +/- 0.05 pH มีระบบชดเชย
pH กรณีอุณหภูมิเปลี่ยนไป มีระบบ
ปดการทํางานอัตโนมัติหลังจากไมมี
การใชงาน มีโปรแกรมการปรับคา
มาตรฐาน มีระบบปองกันนํ้าและฝุน
ไดตามมาตรฐาน IP67 แบตเตอรี่แบบ
AG 13 (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)
 :ขออนุมัติจัดซื้อและแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและ
ราคากลาง
 :จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ

10,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงานสงเสริม
สิ่งแวดลอม
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

8. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
    8.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1
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1 เครื่องวัดคา
ความเปนกรด-ดาง

 -เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง
ของนํ้า (pH meter) ชนิดพกพา
จอแสดงผลเปนแบบ LCD สามารถ
วัดคา pH ตั้งแต 0.00–14.00 คาการ
อานละเอียดไดถึง 0.01 คาความ
ถูกตอง +/- 0.05 pH มีระบบชดเชย
pH กรณีอุณหภูมิเปลี่ยนไป มีระบบ
ปดการทํางานอัตโนมัติหลังจากไมมี
การใชงาน มีโปรแกรมการปรับคา
มาตรฐาน มีระบบปองกันนํ้าและฝุน
ไดตามมาตรฐาน IP67 แบตเตอรี่แบบ
AG 13 (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)
 :ขออนุมัติจัดซื้อและแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและ
ราคากลาง
 :จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ

10,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงานสงเสริม
สิ่งแวดลอม
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

215
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

8. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
    8.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

2 เครื่องวัดปริมาณ
ของแข็ง

 -เครื่องวัดปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ี
ละลายไดในนํ้าชนิดพกพา (Total
Dissolve Solids : TDS) เปน
เครื่องมือดิจิตอลใชสําหรับวัดปริมาณ
รวมของแรธาตุตางๆ ท่ีละลาย
อยูในนํ้า โดยสามารถวัดคาไดตั้งแต
0.0-1,000 มก./ลิตร คาการอาน
ละเอียดได 1 มก./ลิตร คาความ
ถูกตอง +/-1.5 FS มีระบบชดเชย
อุณหภูมิ, มีระบบปดการทํางาน
อัตโนมัติหลังจากไมมีการใชงานมี
ระบบปองกันนํ้าและฝุนไดตาม
มาตรฐาน IP67,ใชแบตเตอรี่
แบบ AG13 (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)
 :ขออนุมัติจัดซื้อและแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและ
ราคากลาง
 :จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ

10,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงานสงเสริม
สิ่งแวดลอม
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02/1

2 เครื่องวัดปริมาณ
ของแข็ง

 -เครื่องวัดปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ี
ละลายไดในนํ้าชนิดพกพา (Total
Dissolve Solids : TDS) เปน
เครื่องมือดิจิตอลใชสําหรับวัดปริมาณ
รวมของแรธาตุตางๆ ท่ีละลาย
อยูในนํ้า โดยสามารถวัดคาไดตั้งแต
0.0-1,000 มก./ลิตร คาการอาน
ละเอียดได 1 มก./ลิตร คาความ
ถูกตอง +/-1.5 FS มีระบบชดเชย
อุณหภูมิ, มีระบบปดการทํางาน
อัตโนมัติหลังจากไมมีการใชงานมี
ระบบปองกันนํ้าและฝุนไดตาม
มาตรฐาน IP67,ใชแบตเตอรี่
แบบ AG13 (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)
 :ขออนุมัติจัดซื้อและแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและ
ราคากลาง
 :จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ

10,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงานสงเสริม
สิ่งแวดลอม
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

8. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
    8.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

3 รถเข็นชนิดน่ัง  -รถเข็นชนิดน่ัง จํานวน 100 คันๆ ละ
 7,500 บาท เปนเงิน 750,000 บาท
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(งบเงินบํารุงศูนยบริการ)
:ขออนุมัติจัดซื้อและแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและ
ราคากลาง
 :จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ

375,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงาน
ศูนยบริการฯ
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02/1
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3 รถเข็นชนิดน่ัง  -รถเข็นชนิดน่ัง จํานวน 100 คันๆ ละ
 7,500 บาท เปนเงิน 750,000 บาท
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(งบเงินบํารุงศูนยบริการ)
:ขออนุมัติจัดซื้อและแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและ
ราคากลาง
 :จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ

375,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงาน
ศูนยบริการฯ
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

4 เครื่องผลิตออกซิเจน  -เครื่องผลิตออกซิเจน จํานวน 120
เครื่องๆ ละ 40,000 บาท เปนเงิน
4,800,000 บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)
(งบเงินบํารุงศูนยบริการ)
:ขออนุมัติจัดซื้อและแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและ
ราคากลาง
 :จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ

2,400,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงาน
ศูนยบริการฯ
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02/1

217
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

8. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
    8.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

5 เตียงเฟาวเลอร  -เตียงเฟาวเลอร ชนิดมือหมุน แบบ ข
 จํานวน 60 เตียงๆ ละ 16,800 บาท
เปนเงิน 1,008,000 บาท
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(งบเงินบํารุงศูนยบริการ)
:ขออนุมัติจัดซื้อและแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและ
ราคากลาง
 :จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ

1,008,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงาน
ศูนยบริการฯ
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02/1

5 เตียงเฟาวเลอร  -เตียงเฟาวเลอร ชนิดมือหมุน แบบ ข
 จํานวน 60 เตียงๆ ละ 16,800 บาท
เปนเงิน 1,008,000 บาท
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(งบเงินบํารุงศูนยบริการ)
:ขออนุมัติจัดซื้อและแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและ
ราคากลาง
 :จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ

1,008,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงาน
ศูนยบริการฯ
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

6 ท่ีนอนลม  -ท่ีนอนลมแบบลอน (ใหญ) จํานวน
120 ชุดๆ ละ10,000 บาท เปนเงิน
1,200,000 บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)
(งบเงินบํารุงศูนยบริการ)
:ขออนุมัติจัดซื้อและแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและ
ราคากลาง
 :จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ

600,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงาน
ศูนยบริการฯ
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

8. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
    8.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

7 เครื่องดูดเสมหะ  -เครื่องดูดเสมหะ จํานวน 100
เครื่องๆ ละ 12,500 บาท เปนเงิน
1,250,000 บาท (ตั้งตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
(งบเงินบํารุงศูนยบริการ)
:ขออนุมัติจัดซื้อและแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและ
ราคากลาง
 :จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ

625,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงาน
ศูนยบริการฯ
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02/1
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7 เครื่องดูดเสมหะ  -เครื่องดูดเสมหะ จํานวน 100
เครื่องๆ ละ 12,500 บาท เปนเงิน
1,250,000 บาท (ตั้งตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
(งบเงินบํารุงศูนยบริการ)
:ขออนุมัติจัดซื้อและแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและ
ราคากลาง
 :จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ

625,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงาน
ศูนยบริการฯ
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

8 เครื่องผาตัด
ตอกระจก

 -เครื่องผาตัดตอกระจกดวยระบบคลื่น
เสียงความถ่ีสูง จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 2,600,000 บาท (ตั้งตาม
ราคาทองถ่ิน)
(งบเงินบํารุงศูนยบริการ)
:ขออนุมัติจัดซื้อและแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและ
ราคากลาง
 :จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ

2,600,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงาน
ศูนยบริการฯ
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

รวม 8 รายการ 7,628,000

แบบ ผด. 02/1
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตูอบความรอน   ตูอบความรอน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

-เปนตูอบความรอนสําหรับฆาเช้ือ
สามารถควบคุมอุณหภูมิไดตั้งแต 10
องศาเซลเซียส ถึง 300 องศา
เซลเซียสควบคุมการทํางานดวยระบบ
 Microprocessor PID-controller
-สามารถแสดงอุณหภูมิเปนตัวเลขบน
หนาจอ LCD
-สามารถปรับตั้งอัตราการเพ่ิมของ
อุณหภูมิไดเปนองศาตอนาที (Ramp
function)

80,000 ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอย

งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

8. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
    8.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

1 ตูอบความรอน   ตูอบความรอน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี
-เปนตูอบความรอนสําหรับฆาเช้ือ
สามารถควบคุมอุณหภูมิไดตั้งแต 10
องศาเซลเซียส ถึง 300 องศา
เซลเซียสควบคุมการทํางานดวยระบบ
 Microprocessor PID-controller
-สามารถแสดงอุณหภูมิเปนตัวเลขบน
หนาจอ LCD
-สามารถปรับตั้งอัตราการเพ่ิมของ
อุณหภูมิไดเปนองศาตอนาที (Ramp
function)

80,000 ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอย

งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

สํานักการชาง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

8. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
    8.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

 -มีคาเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
(Temperature uniformity) +1.7
เคลวิน ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
และมีคาความกวัดแกวงของอุณหภูมิ
(Temperature Fluctuation)z
ไมเกิน +0.3 เคลวิน
-สามารถตั้งเวลาใหตูอบทํางาน และ
หยุดทํางานเมื่อถึงเวลาท่ีกําหนดไว
(Delayed off) ไดสูงสุดไมนอยกวา
10 วัน
-ตูมีขนาดความจุไมนอยกวา 115
ลิตรหรือมีพ้ืนท่ีภายในไมนอยกวา
55x55x38.5 เซนติเมตร (กวางx
สูงxลึก)
-ภายในตูทําดวย Stainless steel
พรอมช้ันวางชนิด Chrome-plated
สามารถเลื่อนช้ันเขา-ออก ไดอยาง
สะดวกเมื่อตองการ นําภาชนะเขา-ออก
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

แบบ ผด. 02/1
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 -มีคาเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
(Temperature uniformity) +1.7
เคลวิน ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
และมีคาความกวัดแกวงของอุณหภูมิ
(Temperature Fluctuation)z
ไมเกิน +0.3 เคลวิน
-สามารถตั้งเวลาใหตูอบทํางาน และ
หยุดทํางานเมื่อถึงเวลาท่ีกําหนดไว
(Delayed off) ไดสูงสุดไมนอยกวา
10 วัน
-ตูมีขนาดความจุไมนอยกวา 115
ลิตรหรือมีพ้ืนท่ีภายในไมนอยกวา
55x55x38.5 เซนติเมตร (กวางx
สูงxลึก)
-ภายในตูทําดวย Stainless steel
พรอมช้ันวางชนิด Chrome-plated
สามารถเลื่อนช้ันเขา-ออก ไดอยาง
สะดวกเมื่อตองการ นําภาชนะเขา-ออก
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

แบบ ผด. 02/1
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

8. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
    8.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

2 เครื่องวัดความเปน
กรด-ดาง

 -เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง แบบ
ตั้งโตะ สามารถวัดคาความเปนกรด–
ดาง  คาความตางศักย และอุณหภูมิได
 มีจอแสดงคาการวัดเปนตัวเลข
สามารถ Calibrate คา pH ไดอยาง
นอย 3 จุด ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ
 Manual และ/หรือ แบบอัตโนมัติ
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 22,000 บาท
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

22,000 ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอย

งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

สํานักการชาง

แบบ ผด. 02/1

2 เครื่องวัดความเปน
กรด-ดาง

 -เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง แบบ
ตั้งโตะ สามารถวัดคาความเปนกรด–
ดาง  คาความตางศักย และอุณหภูมิได
 มีจอแสดงคาการวัดเปนตัวเลข
สามารถ Calibrate คา pH ไดอยาง
นอย 3 จุด ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ
 Manual และ/หรือ แบบอัตโนมัติ
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 22,000 บาท
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

22,000 ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอย

งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

สํานักการชาง

รวม 2 รายการ 102,000

แบบ ผด. 02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องจายแกส

คลอรีน
 -เครื่องจายแกสคลอรีน อัตราการจาย
ไมนอยกวา 10 กิโลกรัม/ช่ัวโมง และ
อุปกรณครบชุด พรอมติดตั้งท่ีโรงสูบ
นํ้าดิบเข่ือนลําตะคอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 180,000 บาท  เปนเงิน 360,000
บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

360,000 โรงสูบนํ้าดิบ
เข่ือนลําตะคอง

งานผลิต 2
ฝายผลิต 1
สวนผลิต

สํานักการประปา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

8. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
    8.4 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

223

1 เครื่องจายแกส
คลอรีน

 -เครื่องจายแกสคลอรีน อัตราการจาย
ไมนอยกวา 10 กิโลกรัม/ช่ัวโมง และ
อุปกรณครบชุด พรอมติดตั้งท่ีโรงสูบ
นํ้าดิบเข่ือนลําตะคอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 180,000 บาท  เปนเงิน 360,000
บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

360,000 โรงสูบนํ้าดิบ
เข่ือนลําตะคอง

งานผลิต 2
ฝายผลิต 1
สวนผลิต

สํานักการประปา

2 เครื่องวัดคา
ความถวงจําเพาะ

 -เครื่องวัดคาความถวงจําเพาะ
(Hydrometer) จํานวน 6 เครื่องๆ ละ
 1,300 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

7,800 สวนผลิต
สํานักการประปา

สวนผลิต
สํานักการประปา

รวม 2 รายการ 367,800

223
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องอานบารโคด

ชนิดมือถือ
เครื่องอานบารโคด ชนิดมือถือ จํานวน
 2 เครื่องๆ ละ 16,050 บาท เปนเงิน
32,100 บาท
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

32,100 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 1

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 1

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

1 เครื่องอานบารโคด
ชนิดมือถือ

เครื่องอานบารโคด ชนิดมือถือ จํานวน
 2 เครื่องๆ ละ 16,050 บาท เปนเงิน
32,100 บาท
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

32,100 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 1

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 1

2 เครื่องอาน
ลายพิมพน้ิวมือ
แบบความเร็วสูง

เครื่องอานลายพิมพน้ิวมือแบบ
ความเร็วสูง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
18,800 บาท เปนเงิน 37,600 บาท
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

37,600 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 1

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 1

3 อุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค
(Smart Card
Reader)

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค
(Smart Card Reader) จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 700 บาท เปนเงิน 1,400
 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

1,400 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 1

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

4 โปรแกรมสวน
เช่ือมโยงรวมกับ
Software ระบบงาน
สถานธนานุบาล

โปรแกรมสวนเช่ือมโยงรวมกับ
Software ระบบงาน
สถานธนานุบาล จํานวน 1 ระบบ
เปนเงิน 12,200 บาท (ตั้งตามราคา
ทองถ่ิน)

12,200 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 1

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 1

5 เครื่องพิมพ
Multifunction
เลเซอร หรือ LED
ขาวดํา

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 9,000 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

9,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 1

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 1

แบบ ผด. 02/1

277

5 เครื่องพิมพ
Multifunction
เลเซอร หรือ LED
ขาวดํา

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 9,000 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

9,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 1

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 1

6 เครื่องพิมพชนิด
Dot Matrix Printer
แบบแครสั้น

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer
แบบแครสั้น จํานวน 3 เครื่องๆ ละ
22,000 บาท เปนเงิน 66,000 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

66,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

แบบ ผด. 02/1

277



278

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

7 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800VA

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
เปนเงิน 10,000 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

10,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

8 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผล
แบบท่ี 2

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 4
เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน
120,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

120,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

แบบ ผด. 02/1

8 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผล
แบบท่ี 2

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 4
เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน
120,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

120,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

แบบ ผด. 02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

9 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,800
บาท เปนเงิน 15,200 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

15,200 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

แบบ ผด. 02/1

279

9 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,800
บาท เปนเงิน 15,200 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

15,200 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

10 อุปกรณ
กระจายสัญญาณ
(L2 Switch)

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 16 ชอง จํานวน 1 เครื่อง เปน
เงิน 2,800 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

2,800 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

แบบ ผด. 02/1

279
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

11 เครื่องพิมพเลเซอร
หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network
แบบท่ี 1

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หนา/
นาที) จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 8,900 บาท (ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

8,900 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

12 เครื่องอาน
ลายพิมพน้ิวมือ
แบบความเร็วสูง

เครื่องอานลายพิมพน้ิวมือแบบ
ความเร็วสูง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
18,800 บาท เปนเงิน 37,600 บาท
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

37,600 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

แบบ ผด. 02/1

12 เครื่องอาน
ลายพิมพน้ิวมือ
แบบความเร็วสูง

เครื่องอานลายพิมพน้ิวมือแบบ
ความเร็วสูง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
18,800 บาท เปนเงิน 37,600 บาท
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

37,600 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

13 เครื่องอานบารโคด
ชนิดมือถือ

เครื่องอานบารโคดชนิดมือถือ จํานวน
 2 เครื่องๆ ละ 16,050 บาท เปนเงิน
32,100 บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

32,100 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

14 Print Server
3 Port

Print Server 3 Port จํานวน 1 ชุด
เปนเงิน 5,000 บาท (ตั้งตามราคา
ทองถ่ิน)

5,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

15 โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ระบบงาน
สถานธนานุบาล

โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงาน
สถานธนานุบาล จํานวน 1 ระบบ เปน
เงิน 50,000 บาท
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

50,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

แบบ ผด. 02/1
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รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

16 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผล
แบบท่ี 2

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 3
เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน
90,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

90,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

แบบ ผด. 02/1
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16 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผล
แบบท่ี 2

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 3
เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน
90,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

90,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

17 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 3 ชุดๆ ละ 3,800
บาท เปนเงิน 11,400 บาท (ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

11,400 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

แบบ ผด. 02/1
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12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

18 อุปกรณกระจาย
สัญญาณ (L2
Switch)

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 16 ชอง จํานวน 1 เครื่อง เปน
เงิน 2,800 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

2,800 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

19 เครื่องพิมพชนิด
Dot Matrix Printer
แบบแครสั้น

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer
แบบแครสั้น จํานวน 3 เครื่องๆ ละ
22,000 บาท เปนเงิน 66,000 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

66,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

แบบ ผด. 02/1

19 เครื่องพิมพชนิด
Dot Matrix Printer
แบบแครสั้น

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer
แบบแครสั้น จํานวน 3 เครื่องๆ ละ
22,000 บาท เปนเงิน 66,000 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

66,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

20 เครื่องพิมพชนิด
เลเซอร หรือชนิด
LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบท่ี 1

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED
 ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 (28
 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
 8,900 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

8,900 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

แบบ ผด. 02/1
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12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

21 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
เปนเงิน 7,500 บาท (ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

7,500 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

22 เครื่องอาน
ลายพิมพน้ิวมือ
แบบความเร็วสูง

เครื่องอานลายพิมพน้ิวมือแบบ
ความเร็วสูง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
18,800 บาท เปนเงิน 37,600 บาท
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

37,600 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

แบบ ผด. 02/1
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22 เครื่องอาน
ลายพิมพน้ิวมือ
แบบความเร็วสูง

เครื่องอานลายพิมพน้ิวมือแบบ
ความเร็วสูง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
18,800 บาท เปนเงิน 37,600 บาท
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

37,600 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

23 Print Server 3 Port Print Server 3 Port จํานวน 1 ชุด
เปนเงิน 5,000 บาท (ตั้งตามราคา
ทองถ่ิน)

5,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

24 โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ระบบงาน
สถานธนานุบาล

โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงาน
สถานธนานุบาล จํานวน 1 ระบบ เปน
เงิน 50,000 บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

50,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

แบบ ผด. 02/1

283



284

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

25 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA

เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 2,500 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

2,500 งานอานมาตรวัดน้ํา
สํานักการประปา

งานอานมาตรวัดน้ํา
สํานักการประปา

26 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงานท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1
 ชุด เปนเงิน 12,000 บาท (ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

12,000 งานอานมาตรวัดน้ํา
สํานักการประปา

งานอานมาตรวัดน้ํา
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

26 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงานท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1
 ชุด เปนเงิน 12,000 บาท (ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

12,000 งานอานมาตรวัดน้ํา
สํานักการประปา

งานอานมาตรวัดน้ํา
สํานักการประปา

27 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
 17,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

17,000 งานอานมาตรวัดน้ํา
สํานักการประปา

งานอานมาตรวัดน้ํา
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1
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12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

28 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 3,800
 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

3,800 งานอานมาตรวัดน้ํา
สํานักการประปา

งานอานมาตรวัดน้ํา
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1
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28 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 3,800
 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

3,800 งานอานมาตรวัดน้ํา
สํานักการประปา

งานอานมาตรวัดน้ํา
สํานักการประปา

29 เครื่องพิมพเลเซอร
หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network
แบบท่ี 1

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หนา/
นาที) จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 8,900 บาท (ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

8,900 งานอานมาตรวัดน้ํา
สํานักการประปา

งานอานมาตรวัดน้ํา
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1
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รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

30 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ
17,000 บาท เปนเงิน 51,000 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

51,000 งานจัดเก็บรายได
สํานักการประปา

งานจัดเก็บรายได
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

30 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ
17,000 บาท เปนเงิน 51,000 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

51,000 งานจัดเก็บรายได
สํานักการประปา

งานจัดเก็บรายได
สํานักการประปา

31 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก  แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 3 ชุดๆ ละ 3,800
บาท เปนเงิน 11,400 บาท (ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

11,400 งานจัดเก็บรายได
สํานักการประปา

งานจัดเก็บรายได
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

32 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงานท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 3
 ชุดๆ ละ 12,000 บาท เปนเงิน
36,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

36,000 งานจัดเก็บรายได
สํานักการประปา

งานจัดเก็บรายได
สํานักการประปา

33 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
เปนเงิน 7,500 บาท (ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

7,500 งานจัดเก็บรายได
สํานักการประปา

งานจัดเก็บรายได
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1
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33 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
เปนเงิน 7,500 บาท (ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

7,500 งานจัดเก็บรายได
สํานักการประปา

งานจัดเก็บรายได
สํานักการประปา

34 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500
เปนเงิน 5,000 บาท (ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5,000 งานพัสดุและทรัพยสิน
สํานักการประปา

งานพัสดุและทรัพยสิน
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

287
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รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

35 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก  แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800
บาท เปนเงิน 7,600 บาท (ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

7,600 งานพัสดุและทรัพยสิน
สํานักการประปา

งานพัสดุและทรัพยสิน
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

35 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก  แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800
บาท เปนเงิน 7,600 บาท (ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

7,600 งานพัสดุและทรัพยสิน
สํานักการประปา

งานพัสดุและทรัพยสิน
สํานักการประปา

36 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 17,000 บาท เปนเงิน 34,000
บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

34,000 งานพัสดุและทรัพยสิน
สํานักการประปา

งานพัสดุและทรัพยสิน
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

37 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงานท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 2
 ชุดๆ ละ 12,000 บาท เปนเงิน
24,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

24,000 งานพัสดุและทรัพยสิน
สํานักการประปา

งานพัสดุและทรัพยสิน
สํานักการประปา

38 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
 17,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

17,000 งานธุรการ
สํานักการประปา

งานธุรการ
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1
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38 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
 17,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

17,000 งานธุรการ
สํานักการประปา

งานธุรการ
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

289
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12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

39 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 3,800
 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

3,800 งานธุรการ
สํานักการประปา

งานธุรการ
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

39 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 3,800
 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

3,800 งานธุรการ
สํานักการประปา

งานธุรการ
สํานักการประปา

40 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงานท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1
 ชุด เปนเงิน 12,000 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

12,000 งานธุรการ
สํานักการประปา

งานธุรการ
สํานักการประปา

41 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA

เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 2,500 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

2,500 งานธุรการ
สํานักการประปา

งานธุรการ
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1
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รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

42 เครื่องพิมพเลเซอร
หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network
แบบท่ี 2

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED
ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2
(38 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 15,000 บาท (ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

15,000 งานการเงินและบัญชี
สํานักการประปา

งานการเงินและบัญชี
สํานักการประปา

43 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 17,000 บาท รวมเปนเงิน 34,000
 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

34,000 สวนผลิต
สํานักการประปา

สวนผลิต
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

291

43 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 17,000 บาท รวมเปนเงิน 34,000
 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

34,000 สวนผลิต
สํานักการประปา

สวนผลิต
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

291
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

44 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก  แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800
บาท เปนเงิน 7,600 บาท (ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

7,600 สวนผลิต
สํานักการประปา

สวนผลิต
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

44 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก  แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800
บาท เปนเงิน 7,600 บาท (ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

7,600 สวนผลิต
สํานักการประปา

สวนผลิต
สํานักการประปา

45 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงานท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 2
 ชุดๆ ละ 12,000 บาท เปนเงิน
24,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

24,000 สวนผลิต
สํานักการประปา

สวนผลิต
สํานักการประปา

46 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500
เปนเงิน 5,000 บาท (ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5,000 สวนผลิต
สํานักการประปา

สวนผลิต
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

47 เครื่องพิมพ
Multifunction
เลเซอร หรือ LED สี

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED สี จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
15,000 บาท รวมเปนเงิน 30,000
บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

30,000 สวนผลิต
สํานักการประปา

สวนผลิต
สํานักการประปา

48 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
17,000 บาท รวมเปนเงิน 34,000
บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

34,000 งานติดตั้ง 1
สวนบริการและซอม

บํารุง
สํานักการประปา

งานติดตั้ง 1
สวนบริการและซอม

บํารุง
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

293

48 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
17,000 บาท รวมเปนเงิน 34,000
บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

34,000 งานติดตั้ง 1
สวนบริการและซอม

บํารุง
สํานักการประปา

งานติดตั้ง 1
สวนบริการและซอม

บํารุง
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

293



294
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รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

49 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก  แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800
บาท เปนเงิน 7,600 บาท (ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

7,600 งานติดตั้ง 1
สวนบริการและซอม

บํารุง
สํานักการประปา

งานติดตั้ง 1
สวนบริการและซอม

บํารุง
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

49 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก  แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800
บาท เปนเงิน 7,600 บาท (ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

7,600 งานติดตั้ง 1
สวนบริการและซอม

บํารุง
สํานักการประปา

งานติดตั้ง 1
สวนบริการและซอม

บํารุง
สํานักการประปา

50 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500
เปนเงิน 5,000 บาท (ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5,000 งานติดตั้ง 1
สํานักการประปา

งานติดตั้ง 1
สํานักการประปา

51 เครื่องสํารองไฟฟา
(UPS)
ขนาดไมต่ํากวา
2KVA

เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาด
ไมต่ํากวา 2KVA จํานวน 1 ชุด
เปนเงิน 12,000 บาท (ตั้งตามราคา
ทองถ่ิน)

12,000 งานติดตั้ง 1
ฝายติดตั้ง

สวนบริการและซอม
บํารุง

สํานักการประปา

งานติดตั้ง 1
ฝายติดตั้ง

สวนบริการและซอม
บํารุง

สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

52 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงานท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 2
 ชุดๆ ละ 12,000 บาท เปนเงิน
24,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

24,000 งานติดตั้ง 1
สํานักการประปา

งานติดตั้ง 1
สํานักการประปา

53 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
 17,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

17,000 งานเรงรัดรายได
สํานักการประปา

งานเรงรัดรายได
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

295

53 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
 17,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

17,000 งานเรงรัดรายได
สํานักการประปา

งานเรงรัดรายได
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

295
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รับผิดชอบหลัก
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12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

54 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการ
ใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 3,800
 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

3,800 งานเรงรัดรายได
สํานักการประปา

งานเรงรัดรายได
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

54 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการ
ใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 3,800
 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

3,800 งานเรงรัดรายได
สํานักการประปา

งานเรงรัดรายได
สํานักการประปา

55 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงานท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1
 ชุด เปนเงิน 12,000 บาท (ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

12,000 งานเรงรัดรายได
สํานักการประปา

งานเรงรัดรายได
สํานักการประปา

56 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA

เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 2,500 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

2,500 งานเรงรัดรายได
สํานักการประปา

งานเรงรัดรายได
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

57 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
 17,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

17,000 งานตัดมาตร
สํานักการประปา

งานตัดมาตร
สํานักการประปา

58 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 3,800
 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

3,800 งานตัดมาตร
สํานักการประปา

งานตัดมาตร
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

297

58 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 3,800
 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

3,800 งานตัดมาตร
สํานักการประปา

งานตัดมาตร
สํานักการประปา

59 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงานท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1
 ชุด เปนเงิน 12,000 บาท (ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

12,000 งานตัดมาตร
สํานักการประปา

งานตัดมาตร
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

297
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.8 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

60 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA

เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 2,500 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

2,500 งานตัดมาตร
สํานักการประปา

งานตัดมาตร
สํานักการประปา

รวม 60 1,243,900

แบบ ผด. 02/1



274

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 4 เครื่องๆ ละ
17,000 บาท เปนเงิน 68,000 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

68,000 งานธุรการ
สวนควบคุม

อาคารและผังเมือง
สํานักการชาง

งานธุรการ
สวนควบคุม

อาคารและผังเมือง
สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
   12.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

1 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 4 เครื่องๆ ละ
17,000 บาท เปนเงิน 68,000 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

68,000 งานธุรการ
สวนควบคุม

อาคารและผังเมือง
สํานักการชาง

งานธุรการ
สวนควบคุม

อาคารและผังเมือง
สํานักการชาง

2 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และ เครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,800
บาท เปนเงิน 15,200 บาท (ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

15,200 งานธุรการ
สวนควบคุม
อาคารและ

ผังเมือง
สํานักการชาง

งานธุรการ
สวนควบคุม
อาคารและ

ผังเมือง
สํานักการชาง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
   12.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

3 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
เปนเงิน 12,500 บาท (ตั้งตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

12,500 งานธุรการ
สวนควบคุม
อาคารและ

ผังเมือง
สํานักการชาง

งานธุรการ
สวนควบคุม
อาคารและ

ผังเมือง
สํานักการชาง

4 เครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สําหรับกระดาษ ขนาด A3
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 6,300 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

6,300 สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

สวนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02/1

275

4 เครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สําหรับกระดาษ ขนาด A3
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 6,300 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

6,300 สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

สวนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สํานักการชาง

5 เครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หนา/
นาที) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
15,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

15,000 สวนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สํานักการชาง

สวนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สํานักการชาง

รวม 5 รายการ 117,000

แบบ ผด. 02/1

275
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงาน
ประมวลผล
แบบท่ี 2

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 30,000 บาท (ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

30,000 งานสงเสริมการ
ทองเที่ยว

กองวิชาการและ
แผนงาน

งานสงเสริมการ
ทองเที่ยว

กองวิชาการและ
แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

1 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผล
แบบท่ี 2

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 30,000 บาท (ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

30,000 งานสงเสริมการ
ทองเที่ยว

กองวิชาการและ
แผนงาน

งานสงเสริมการ
ทองเที่ยว

กองวิชาการและ
แผนงาน

2 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 3,800
 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

3,800 งานสงเสริมการ
ทองเที่ยว

กองวิชาการและ
แผนงาน

งานสงเสริมการ
ทองเที่ยว

กองวิชาการและ
แผนงาน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    12.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

3 เครื่องพิมพ
Multifunction

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink
Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง เปน
เงิน 8,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

8,000 งานสงเสริมการ
ทองเที่ยว

กองวิชาการและ
แผนงาน

งานสงเสริมการ
ทองเที่ยว

กองวิชาการและ
แผนงาน

รวม 3 รายการ 41,800

แบบ ผด. 02/1

273

รวม 3 รายการ 41,800

แบบ ผด. 02/1

273



สวนที่ 4

บัญชีโครงการ / กิจกรรมของหนวยงานภายนอก
ที่จะมีการดําเนินงานในพ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดงานถนนคนเดิน

โพธ์ิกลาง Food
Street 2020

กิจกรรม
1.ขออนุมัติดําเนินการ
2.ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
3.ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.สรุปและรายงานผล

500,000    บริเวณ 4 แยก
      เต็กฮะ
ศาลเจาแมทับทิม
 ถนนโพธ์ิกลาง

หอการคาจังหวัด
นครราชสีมา

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หอการคาจังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณรวม 3,500,000 บาท

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

1 จัดงานถนนคนเดิน
โพธ์ิกลาง Food
Street 2020

กิจกรรม
1.ขออนุมัติดําเนินการ
2.ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
3.ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.สรุปและรายงานผล

500,000    บริเวณ 4 แยก
      เต็กฮะ
ศาลเจาแมทับทิม
 ถนนโพธ์ิกลาง

หอการคาจังหวัด
นครราชสีมา

2 จัดงานเทศกาล
อาหารยาง ณ โคราช

กิจกรรม
1.ขออนุมัติดําเนินการ
2.ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
3.ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.สรุปและรายงานผล

3,000,000 ลานกิจกรรม
ตลาดเซฟวัน

หอการคาจังหวัด
นครราชสีมา

รวม 2 โครงการ 3,500,000



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รณรงคปองกันและ

ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน พ.ศ.2563
ชวงเทศกาลปใหม,
งานฉลองชัยชนะ
ทาวสุรนารี,
สงกรานต,
เขาพรรษา
และฤดูฝน

1.จัดนิทรรศการความปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนฯ
2.จัดกิจกรรมตรวจรถกอนใชปลอดภัย
แนนอน
3.จัดกิจกรรมตรวจรถแกสกอนใช
ปลอดภัยไวกอน
4.เดินขบวนรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนฯ
5.จัดประชุม/อบรม/สัมมนา
ผูประกอบการขนสงและเครือขายท่ี
เก่ียวของ
6.ตรวจความพรอมของพนักงานขับรถ
 ณ สถานีขนสงผูโดยสาร

(ไมแจงงบประมาณ) ภายในจังหวัด
นครราชสีมา

สํานักงานขนสง
จังหวัด

นครราชสีมาและ
สํานักงานขนสง
สาขาท้ัง 7 สาขา

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณรวม - บาท

แบบ ผด. 02

319

1 รณรงคปองกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน พ.ศ.2563
ชวงเทศกาลปใหม,
งานฉลองชัยชนะ
ทาวสุรนารี,
สงกรานต,
เขาพรรษา
และฤดูฝน

1.จัดนิทรรศการความปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนฯ
2.จัดกิจกรรมตรวจรถกอนใชปลอดภัย
แนนอน
3.จัดกิจกรรมตรวจรถแกสกอนใช
ปลอดภัยไวกอน
4.เดินขบวนรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนฯ
5.จัดประชุม/อบรม/สัมมนา
ผูประกอบการขนสงและเครือขายท่ี
เก่ียวของ
6.ตรวจความพรอมของพนักงานขับรถ
 ณ สถานีขนสงผูโดยสาร

(ไมแจงงบประมาณ) ภายในจังหวัด
นครราชสีมา

สํานักงานขนสง
จังหวัด

นครราชสีมาและ
สํานักงานขนสง
สาขาท้ัง 7 สาขา

319
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

7.ตรวจความพรอมของรถโดยสาร
สาธารณะ ณ สถานีขนสงผูโดยสาร
8.จัดกิจกรรมสงเสริมการสวมหมวก
นิรภัย
9.ตั้งดานตรวจการขนสง
10.ตั้งดานตรวจจับความเร็ว

2 บูรณาการตรวจจับ
ความเร็วจังหวัด
นครราชสีมา
เครือขายขนสง
ภาคอีสานและ
จังหวัดสระบุรี
(20+1) เพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช
รถใชถนน

 -โดยสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมา ไดมีการตกลงรวมกัน
บูรณาการตรวจจับความเร็ว
ในเสนทางถนนสายหลัก ตั้งแตจังหวัด
สระบุรีมายังจังหวัดนครราชสีมา และ
ทุกจังหวัดในเขตภาคอีสาน เครือขาย
ขนสงภาคอีสานและจังหวัดสระบุรี
20+1 เพ่ือบังคับใชกฎหมายในการ
ปองปรามผูท่ีขับรถเร็วเกินกวาท่ี
กฎหมายกําหนด

(ไมแจงงบประมาณ) ภายในจังหวัด
นครราชสีมา

สํานักงานขนสง
จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. 02

2 บูรณาการตรวจจับ
ความเร็วจังหวัด
นครราชสีมา
เครือขายขนสง
ภาคอีสานและ
จังหวัดสระบุรี
(20+1) เพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช
รถใชถนน

 -โดยสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมา ไดมีการตกลงรวมกัน
บูรณาการตรวจจับความเร็ว
ในเสนทางถนนสายหลัก ตั้งแตจังหวัด
สระบุรีมายังจังหวัดนครราชสีมา และ
ทุกจังหวัดในเขตภาคอีสาน เครือขาย
ขนสงภาคอีสานและจังหวัดสระบุรี
20+1 เพ่ือบังคับใชกฎหมายในการ
ปองปรามผูท่ีขับรถเร็วเกินกวาท่ี
กฎหมายกําหนด

(ไมแจงงบประมาณ) ภายในจังหวัด
นครราชสีมา

สํานักงานขนสง
จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

การบรรทุกผูโดยสารเกินจํานวนท่ีน่ัง
และการขับรถโดยสารท่ีฝาฝนกฎ
จราจรท่ีขับข่ีชองการจราจรดานขวา
(ยกเวนแซง) รวมท้ังการกระทํา
ความผิดอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน
การไมชําระภาษี การตรวจสอบ
อุปกรณสวนควบของรถ และการ
แกไขดัดแปลงสภาพรถ

แบบ ผด. 02

321

การบรรทุกผูโดยสารเกินจํานวนท่ีน่ัง
และการขับรถโดยสารท่ีฝาฝนกฎ
จราจรท่ีขับข่ีชองการจราจรดานขวา
(ยกเวนแซง) รวมท้ังการกระทํา
ความผิดอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน
การไมชําระภาษี การตรวจสอบ
อุปกรณสวนควบของรถ และการ
แกไขดัดแปลงสภาพรถ

3 ตรวจสอบ
ปราบปรามและ
จับกุมรถท่ีกระทํา
ผิดกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบก
และกฎหมายวา
ดวยรถยนต
สํานักงานขนสง
จังหวัดนครราชสีมา

1.จัดชุดตรวจการ จํานวน 8 ชุด ไดแก
ชุดตรวจการของสํานักงานขนสง
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 ชุด
และชุดตรวจการของสํานักงานขนสง
จังหวัดสาขา จํานวน 7 ชุด (สาขาละ 1
 ชุด) ออกตรวจสอบปราบปรามรถท่ี
ฝาฝนกฎหมายตามกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบก และกฎหมายวาดวย
รถยนต

(ไมแจงงบประมาณ) ภายในจังหวัด
นครราชสีมา

สํานักงานขนสง
จังหวัด

นครราชสีมาและ
สํานักงานขนสง
สาขาท้ัง 7 สาขา

แบบ ผด. 02

321
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

โดยตั้งจุดตรวจบนทองถนนอยาง
ตอเน่ืองบนถนนสายหลักและสายรอง
เปนประจําทุกเดือน โดยเนนหนักการ
ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัย ความพรอมของรถโดยสาร
สาธารณะ และรถยนตท่ัวไป
2.การตรวจความพรอมของพนักงาน
ขับรถและผูประจํารถดําเนินการควบคู
ไปกับการตรวจความพรอมของรถ

แบบ ผด. 02

โดยตั้งจุดตรวจบนทองถนนอยาง
ตอเน่ืองบนถนนสายหลักและสายรอง
เปนประจําทุกเดือน โดยเนนหนักการ
ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัย ความพรอมของรถโดยสาร
สาธารณะ และรถยนตท่ัวไป
2.การตรวจความพรอมของพนักงาน
ขับรถและผูประจํารถดําเนินการควบคู
ไปกับการตรวจความพรอมของรถ

4 สนามจราจรเยาวชน
เสริมสรางจิตสํานึก
ความปลอกภัย
ในการใชรถใชถนน

1.อบรมความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
กฎหมายจราจร ทักษะในการขับรถ
อยางถูกตอง และการปลูกฝงจิตสํานึก
ความปลอดภัยใหกับนักเรียน
2.ทดสอบความสามารถเบื้องตนใน
การข่ีรถจักรยานสองลอตามกฎจราจร
อยางถูกตอง
3.เลนเกมส แจกของรางวัล
4.แจกอาหารและเครื่องดื่มอาหารวาง
5.มอบประกาศนียบัตร

ไดรับจัดสรร
งบประมาณจาก

กปถ.

ภายในจังหวัด
นครราชสีมา

สํานักงานขนสง
จังหวัด

นครราชสีมาและ
สํานักงานขนสง
สาขาท้ัง 7 สาขา

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

5 ปลูกฝงเด็กไทยใสใจ
วินัยจราจร เน่ืองใน
วันเด็กแหงชาติ

 -โดยกําหนดกิจกรรมตางๆ ดังน้ี
1.กิจกรรมสนามจราจรเยาวชน
2.กิจกรรมแตงคําขวัญใชรถใชถนน
ปลอดภัย
3.กิจกรรมตอบปญหาปายจราจร
4.กิจกรรมแจกของเด็กเล็กท่ีไม
สามารถรวมเลนเกมได

ไดรับจัดสรร
งบประมาณจาก

กปถ.

ภายในจังหวัด
นครราชสีมา

สํานักงานขนสง
จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. 02

323

5 ปลูกฝงเด็กไทยใสใจ
วินัยจราจร เน่ืองใน
วันเด็กแหงชาติ

 -โดยกําหนดกิจกรรมตางๆ ดังน้ี
1.กิจกรรมสนามจราจรเยาวชน
2.กิจกรรมแตงคําขวัญใชรถใชถนน
ปลอดภัย
3.กิจกรรมตอบปญหาปายจราจร
4.กิจกรรมแจกของเด็กเล็กท่ีไม
สามารถรวมเลนเกมได

ไดรับจัดสรร
งบประมาณจาก

กปถ.

ภายในจังหวัด
นครราชสีมา

สํานักงานขนสง
จังหวัดนครราชสีมา

รวม 5 โครงการ 0

แบบ ผด. 02

323
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แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02

แบบ ผด. 02แบบ ผด. 02



แบบ ผด. 02

แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02

แบบ ผด. 02แบบ ผด. 02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตรวจติดตาม

คุณภาพแหลงนํ้า
ผิวดิน

 -เก็บตัวอยางนํ้าผิวดินสงตรวจ
วิเคราะหในหองปฏิบัติการเพ่ือ
เฝาระวังคุณภาพนํ้า จํานวน 4 ครั้ง/ป

(ไมแจงงบประมาณ) สะพานสุรนารายณ สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคท่ี

11

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 11
งบประมาณรวม - บาท

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

1 ตรวจติดตาม
คุณภาพแหลงนํ้า
ผิวดิน

 -เก็บตัวอยางนํ้าผิวดินสงตรวจ
วิเคราะหในหองปฏิบัติการเพ่ือ
เฝาระวังคุณภาพนํ้า จํานวน 4 ครั้ง/ป

(ไมแจงงบประมาณ) สะพานสุรนารายณ สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคท่ี

11

2 ติดตามตรวจสอบ
แหลงกําเนิดมลพิษ
และสงเสริมการ
ปฏิบัติงานตาม
กฎหมายสิ่งแวดลอม

 -ติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ
 -เก็บตัวอยางนํ้าท้ิงจากสถาน
ประกอบการเพ่ือตรวจวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการ
 -ออกคําสั่งปรับปรุงแกไขกรณีนํ้าท้ิง
ไมผานคามาตรฐาน

(ไมแจงงบประมาณ) ยังไมกําหนดพ้ืนท่ี
ดําเนินการ

สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคท่ี

11

3 ลดของเสีย
ในแหลงนํ้าวิกฤต
และจัดการ
คุณภาพนํ้า
ในแหลงนํ้าหลัก

 -เฝาระวังคุณภาพนํ้าโดยสถานี
อัตโนมัติ
 -ใหคําปรึกษาแนะนํากรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินนํ้าเนาเสีย

(ไมแจงงบประมาณ) อางเก็บนํ้า
อัษฎางค

สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคท่ี

11

ยังไมกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

ยังไมกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน

4 ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมชุมชนท่ีไดรับ
งบประมาณ
ผานแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด

 -ประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัด
นํ้าเสียรวมชุมชน เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(ไมแจงงบประมาณ) เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคท่ี

11

แบบ ผด. 02

ยังไมกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน
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4 ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมชุมชนท่ีไดรับ
งบประมาณ
ผานแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด

 -ประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัด
นํ้าเสียรวมชุมชน เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(ไมแจงงบประมาณ) เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคท่ี

11

รวม 4 โครงการ 0

แบบ ผด. 02

ยังไมกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน

325



326

แบบ ผด. 02

ยังไมกําหนดระยะเวลาดําเนินงานยังไมกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน



แบบ ผด. 02

ยังไมกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน

แบบ ผด. 02

ยังไมกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน

327

แบบ ผด. 02

ยังไมกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน

327



326

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พอกเขาบรรเทาปวด  -คัดกรองผูสูงอายุปวดเขา-ไมปวดเขา

และประเมินความรุนแรงของโรค
ขอเขาเสื่อม (Oxford Knee Score)
 -ใหความรูเก่ียวกับสาเหตุ อาการ
และการดูแลตนเอง แกผูปวยโรค
เขาเสื่อม
 -แนะนําใหความรูเรื่องสมุนไพรท่ีมี
สรรพคุณลดปวดเขาและสอนผสม
ผงยาสมุนไพรพอกเขา
 -ดําเนินการในระยะเวลา 1 เดือน
รวม 4 ครั้ง สัปดาหท่ี 1
1.ประเมิน Pain Scale กอน
การรักษา
2.พอกยาในชุมชน 1 ครั้ง
3.สอนกายบริการฤาษีดัดตน
4.จายยาพอกสมุนไพร สําหรับ
พอกเขา 2 สัปดาห สัปดาหท่ี 2,3

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

1.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
2.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2
วัดปาสาลวัน
3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

งานแพทยแผน
ไทยและ

การแพทยทางเลือก

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
งบประมาณรวม - บาท

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

1 พอกเขาบรรเทาปวด  -คัดกรองผูสูงอายุปวดเขา-ไมปวดเขา
และประเมินความรุนแรงของโรค
ขอเขาเสื่อม (Oxford Knee Score)
 -ใหความรูเก่ียวกับสาเหตุ อาการ
และการดูแลตนเอง แกผูปวยโรค
เขาเสื่อม
 -แนะนําใหความรูเรื่องสมุนไพรท่ีมี
สรรพคุณลดปวดเขาและสอนผสม
ผงยาสมุนไพรพอกเขา
 -ดําเนินการในระยะเวลา 1 เดือน
รวม 4 ครั้ง สัปดาหท่ี 1
1.ประเมิน Pain Scale กอน
การรักษา
2.พอกยาในชุมชน 1 ครั้ง
3.สอนกายบริการฤาษีดัดตน
4.จายยาพอกสมุนไพร สําหรับ
พอกเขา 2 สัปดาห สัปดาหท่ี 2,3

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

1.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
2.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2
วัดปาสาลวัน
3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

งานแพทยแผน
ไทยและ

การแพทยทางเลือก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

2 พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอม 1 วัด
1 โรงพยาบาล

 -กิจกรรม Big cleaning day ในวัด
ปละ 1 ครั้ง

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

1.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
2.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2
วัดปาสาลวัน
3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

แบบ ผด. 02
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2 พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอม 1 วัด
1 โรงพยาบาล

 -กิจกรรม Big cleaning day ในวัด
ปละ 1 ครั้ง

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

1.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
2.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2
วัดปาสาลวัน
3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

3 พัฒนาขับเคลื่อน
งานคุมครอง
ผูบริโภคของ CUP
เมืองยา 4
หัวทะเล

1.ประสานความรวมมือกับเทศบาล
เพ่ือวางแผนและดําเนินกิจกรรม
รวมกัน
2.กิจกรรมทบทวนความรูและ
ปฏิบัติการสุมเฝาระวังและตรวจตาม
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในชุมชน
3.กิจกรรมเฝาระวังและตรวจตาม
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

1.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
2.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2
วัดปาสาลวัน

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

แบบ ผด. 02

327
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

3.1ประสานงานและบูรณาการรวมกับ
งานสงเสริมสุขภาพฯและโรงเรียนใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ
3.2แลกเปลี่ยนเรียนรูกับรานคา
ในโรงเรียน เรื่อง การจัดบริการ
อาหารสุขภาพในโรงเรียน
 3.3ตรวจเฝาระวังตามมาตรฐานฯ
 3.4กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (วันน้ี
เราอานฉลากโภชนาการแลวหรือยัง)
4.ติดตามประเมินผลในโรงเรียน
(ความรู/พฤติกรรมในการสุม)
และมอบปายสัญญลักษณเมนูสุขภาพ

3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

แบบ ผด. 02

3.1ประสานงานและบูรณาการรวมกับ
งานสงเสริมสุขภาพฯและโรงเรียนใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ
3.2แลกเปลี่ยนเรียนรูกับรานคา
ในโรงเรียน เรื่อง การจัดบริการ
อาหารสุขภาพในโรงเรียน
 3.3ตรวจเฝาระวังตามมาตรฐานฯ
 3.4กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (วันน้ี
เราอานฉลากโภชนาการแลวหรือยัง)
4.ติดตามประเมินผลในโรงเรียน
(ความรู/พฤติกรรมในการสุม)
และมอบปายสัญญลักษณเมนูสุขภาพ

3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

4 ตอยอดพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยง
ดานยาในหนวย
บริการและชุมชน

1.กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังแลกเปลี่ยน
เรียนรูการจัดการความเสี่ยงดานยา
และการใชยาอยางสมเหตุผลในหนวย
บริการปฐมภูมิ
2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ
การจัดการความเสี่ยงดานยาทาง
คลินิกในสหวิชาชีพ
3.จัดทําแนวทางการรักษาเพ่ือสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผล 4 โรค
4.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขยาย
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ดานงานคุมครอง
ผูบริโภค
5.กิจกรรมสื่อสาร/เพ่ิมพูนความรอบรู
ดานงานคุมครองผูบริโภคใน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) และภาคประชาชน (ผูนําชุมชน
, ผูประกอบการรานคา/รานชํา,
ประชาชนท่ัวไป

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

1.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
2.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2
วัดปาสาลวัน
3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

แบบ ผด. 02
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4 ตอยอดพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยง
ดานยาในหนวย
บริการและชุมชน

1.กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังแลกเปลี่ยน
เรียนรูการจัดการความเสี่ยงดานยา
และการใชยาอยางสมเหตุผลในหนวย
บริการปฐมภูมิ
2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ
การจัดการความเสี่ยงดานยาทาง
คลินิกในสหวิชาชีพ
3.จัดทําแนวทางการรักษาเพ่ือสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผล 4 โรค
4.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขยาย
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ดานงานคุมครอง
ผูบริโภค
5.กิจกรรมสื่อสาร/เพ่ิมพูนความรอบรู
ดานงานคุมครองผูบริโภคใน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) และภาคประชาชน (ผูนําชุมชน
, ผูประกอบการรานคา/รานชํา,
ประชาชนท่ัวไป

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

1.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
2.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2
วัดปาสาลวัน
3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

แบบ ผด. 02
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

6.นําเสนอขอมูลใหภาครัฐมีการ
ทบทวนเรื่องยาท่ีไมระบุประเภทของ
ยาตามกฎหมาย
7.บูรณาการการลงพ้ืนท่ีเยี่ยมสํารวจ
รานคา/รานชําในชุมชนกับทีมงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือติดตามปญหา
การกระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
ท่ีไมเหมาะสม
8.สุมสํารวจพฤติกรรมการใชยา
ในครัวเรือน
9.ประชุมเครือขายอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
ดานงานคุมครองผูบริโภค
10.เครือขายคุมครองผูบริโภค
คืนขอมูล รวมวางแผนแกไขปญหา
และเสริมพลังใหกับชุมชนผานองคกร
ผูนําชุมชน

แบบ ผด. 02

6.นําเสนอขอมูลใหภาครัฐมีการ
ทบทวนเรื่องยาท่ีไมระบุประเภทของ
ยาตามกฎหมาย
7.บูรณาการการลงพ้ืนท่ีเยี่ยมสํารวจ
รานคา/รานชําในชุมชนกับทีมงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือติดตามปญหา
การกระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
ท่ีไมเหมาะสม
8.สุมสํารวจพฤติกรรมการใชยา
ในครัวเรือน
9.ประชุมเครือขายอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
ดานงานคุมครองผูบริโภค
10.เครือขายคุมครองผูบริโภค
คืนขอมูล รวมวางแผนแกไขปญหา
และเสริมพลังใหกับชุมชนผานองคกร
ผูนําชุมชน

แบบ ผด. 02
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

5 ออกหนวย
ทันตกรรมเคลื่อนท่ี
ในโรงเรียน CUP
เมืองยา 4
หัวทะเล

1.ออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนท่ีใน
CUP เมืองยา 4 หัวทะเล
2.กิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปากใน
เด็กนักเรียน ใน CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

โรงเรียนในพ้ืนท่ี
CUP เมืองยา 4
หัวทะเล จํานวน
6โรงเรียน
(ร.ร.อนุบาล นม.
ร.ร.เมือง นม.
ร.ร.สวนหมอน
ร.ร.วัดสระแกว
ร.ร.โคราชวิทยา
และ
ร.ร.ชลประทาน
สงเคราะห)

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

แบบ ผด. 02
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5 ออกหนวย
ทันตกรรมเคลื่อนท่ี
ในโรงเรียน CUP
เมืองยา 4
หัวทะเล

1.ออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนท่ีใน
CUP เมืองยา 4 หัวทะเล
2.กิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปากใน
เด็กนักเรียน ใน CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

โรงเรียนในพ้ืนท่ี
CUP เมืองยา 4
หัวทะเล จํานวน
6โรงเรียน
(ร.ร.อนุบาล นม.
ร.ร.เมือง นม.
ร.ร.สวนหมอน
ร.ร.วัดสระแกว
ร.ร.โคราชวิทยา
และ
ร.ร.ชลประทาน
สงเคราะห)

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

แบบ ผด. 02
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

6 SMART
TECHNIQUE ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อายุ 3-5 ป ใน CUP
เมืองยา 4 หัวทะเล

1.ออกหนวยทันตกรรม ในศูนยเด็กเล็ก
ใน CUP เมืองยา 4 หัวทะเล
2.กิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปากใน
เด็กเล็ก ใน CUP เมืองยา 4 หัวทะเล

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและ
โรงเรียนในพ้ืนท่ี
CUP เมืองยา 4
หัวทะเล จํานวน
7 แหง
(ศพด.สวนหมอน
ร.ร.อนุบาลนม.,
ร.ร.เมืองนม.,
ร.ร.สวนหมอน,
ร.ร.วัดสระแกว,
ร.ร.โคราชวิทยา
และ
ร.ร.ชลประทาน
สงเคราะห)

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

แบบ ผด. 02

6 SMART
TECHNIQUE ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อายุ 3-5 ป ใน CUP
เมืองยา 4 หัวทะเล

1.ออกหนวยทันตกรรม ในศูนยเด็กเล็ก
ใน CUP เมืองยา 4 หัวทะเล
2.กิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปากใน
เด็กเล็ก ใน CUP เมืองยา 4 หัวทะเล

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและ
โรงเรียนในพ้ืนท่ี
CUP เมืองยา 4
หัวทะเล จํานวน
7 แหง
(ศพด.สวนหมอน
ร.ร.อนุบาลนม.,
ร.ร.เมืองนม.,
ร.ร.สวนหมอน,
ร.ร.วัดสระแกว,
ร.ร.โคราชวิทยา
และ
ร.ร.ชลประทาน
สงเคราะห)

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

แบบ ผด. 02
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

7 แกปญหาแบบ
สหปจจัยเสี่ยงตาม
กลุมวัย CUP
เมืองยา 4
หัวทะเล

1.กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ป)
เยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงานอนามัย
แมและเด็กของเจาหนาท่ีใน PCU
2.กลุมเด็กวัยเรียน (6-14 ป)
  2.1อบรมเชิงปฏิบัติการครู/ผูบริหาร
โรงเรียนและเจาหนาท่ีอนามัย
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และควบคุม
โรคในวัยเรียน
  2.2กิจกรรมคัดกรองภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็ก โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบCUPเมืองยา 4 หัวทะเล
   2.3กิจกรรมประเมินโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 10 องคประกอบ
ตามมาตรฐานกรมอนามัย
    2.4ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน
ประถมศึกษา และ EPI
3.กลุมเด็กวัยรุน (15-21 ป)

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

1.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
2.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2
วัดปาสาลวัน
3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

แบบ ผด. 02
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7 แกปญหาแบบ
สหปจจัยเสี่ยงตาม
กลุมวัย CUP
เมืองยา 4
หัวทะเล

1.กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ป)
เยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงานอนามัย
แมและเด็กของเจาหนาท่ีใน PCU
2.กลุมเด็กวัยเรียน (6-14 ป)
  2.1อบรมเชิงปฏิบัติการครู/ผูบริหาร
โรงเรียนและเจาหนาท่ีอนามัย
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และควบคุม
โรคในวัยเรียน
  2.2กิจกรรมคัดกรองภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็ก โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบCUPเมืองยา 4 หัวทะเล
   2.3กิจกรรมประเมินโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 10 องคประกอบ
ตามมาตรฐานกรมอนามัย
    2.4ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน
ประถมศึกษา และ EPI
3.กลุมเด็กวัยรุน (15-21 ป)

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

1.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
2.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2
วัดปาสาลวัน
3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

แบบ ผด. 02
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ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

   3.1กิจกรรมเฝาระวังภาวะ
โภชนาการกลุมเด็กวัยเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรูนักเรียนในกิจกรรมพิชิตอวน
พิชิตพุง เสริมทักษะในการควบคุม
ภาวะโภชนาการใหเหมาะสมวัยเรียน-
วัยรุน (รร.บุญวัฒนา, สุรนารีวิทยา,
อศน.,ชพน.)
   3.2เฝาระวังพฤติกรรมในการดื่ม
แอลกอฮอลและยาสูบ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุมเสี่ยงการบริโภค
แอลกอฮอลและยาสูบในโรงเรียน
(รร.บุญวัฒนา,อศน.,ชพน.,การกีฬา,
บานจอหอ) รวม 5 โรงเรียน กิจกรรม
อบรมทักษะชีวิตในวัยเรียนวัยรุน
ปองกันการตั้งครรภในวัยรุน และเวช
สําอางคท่ีปลอดภัย (รร.บุญวัฒนา,
สุรนารีวิทยา, อศน.,ชพน.,การกีฬา,
บานจอหอ
   3.3พัฒนาระบบเฝาระวังปญหา
ความเสี่ยง และระบบเครือขายในวัยรุน

แบบ ผด. 02

   3.1กิจกรรมเฝาระวังภาวะ
โภชนาการกลุมเด็กวัยเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรูนักเรียนในกิจกรรมพิชิตอวน
พิชิตพุง เสริมทักษะในการควบคุม
ภาวะโภชนาการใหเหมาะสมวัยเรียน-
วัยรุน (รร.บุญวัฒนา, สุรนารีวิทยา,
อศน.,ชพน.)
   3.2เฝาระวังพฤติกรรมในการดื่ม
แอลกอฮอลและยาสูบ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุมเสี่ยงการบริโภค
แอลกอฮอลและยาสูบในโรงเรียน
(รร.บุญวัฒนา,อศน.,ชพน.,การกีฬา,
บานจอหอ) รวม 5 โรงเรียน กิจกรรม
อบรมทักษะชีวิตในวัยเรียนวัยรุน
ปองกันการตั้งครรภในวัยรุน และเวช
สําอางคท่ีปลอดภัย (รร.บุญวัฒนา,
สุรนารีวิทยา, อศน.,ชพน.,การกีฬา,
บานจอหอ
   3.3พัฒนาระบบเฝาระวังปญหา
ความเสี่ยง และระบบเครือขายในวัยรุน

แบบ ผด. 02
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ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

4.กลุมวัยทํางาน (15-59 ป)
    4.1ดําเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ
5.งานระบาดวิทยาสุมสํารวจแหลง
เพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย ไขว PCU
6.มหกรรมสงเสริมสุขภาพ
     -5 กลุมวัย (วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุน
 วัยทํางาน วัยผูสูงอาย)ุ
 มอบใบประกาศโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ, มหัศจรรย 1000 วัน ,ชุมชน
โรงเรียนปลอดลูกนํ้า แมดีเดน
     -นิทรรศการผลงานเดน/นวัตกรรม
 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

แบบ ผด. 02

335

4.กลุมวัยทํางาน (15-59 ป)
    4.1ดําเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ
5.งานระบาดวิทยาสุมสํารวจแหลง
เพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย ไขว PCU
6.มหกรรมสงเสริมสุขภาพ
     -5 กลุมวัย (วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุน
 วัยทํางาน วัยผูสูงอาย)ุ
 มอบใบประกาศโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ, มหัศจรรย 1000 วัน ,ชุมชน
โรงเรียนปลอดลูกนํ้า แมดีเดน
     -นิทรรศการผลงานเดน/นวัตกรรม
 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

แบบ ผด. 02

335
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

8 การจัดบริการ
สุขภาพตามกลุมวัย
โดยทีมหมอ
ครอบครัวระดับ
ชุมชนศูนยสุขภาพ
ชุมชน (สถานี
กาชาดท่ี 4
นครราชสีมา)

1.กิจกรรมประชุมช้ีแจงและทบทวน
การจัดบริการตามกลุมวัยใหกับ FCT
ระดับชุมชน
2.กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพใหแก
 อสม. (สรางหลักสูตร อสม. 4.0)
3.กิจกรรมกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
0-5 ป ประเมินพัฒนาการเด็ก ติดตาม
วัคซีนเด็กเพ่ือใหไดรับวัคซีนตาม
เกณฑครอบคลุมทุกราย และเยี่ยม
บานกอนคลอด/หลังคลอดโดย FCT
ทุกรายในชุมชน
4.กิจกรรมวัยเรียน 5-14 ป คัดกรอง
นักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน
ตรวจสุขภาพนักเรียน ตรวจการไดยิน
และตรวจตา ป.1 และฉีดวัคซีน ป.1
 ป.5, ป.6

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

1.หองประชุม
สถานีกาชาดท่ี 4
นครราชสีมา
2.ชุมชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
จํานวน 5 ชุมชน
(ชุมชนราชนิกูล
1-3, ชุมชนจอม
พลพัฒนา และ
ชุมชนประตูชุม
พลพัฒนา)
3.โรงเรียนในพ้ืนท่ี
 2 โรงเรียน
(ร.ร.วัดสระแกว
และร.ร.โคราช
วิทยา)
4.วัดในพ้ืนท่ี 2 วัด
(วัดบึง
พระอารามหลวง
และวัดสระแกว)

สถานีกาชาดท่ี 4
นครราชสีมา กลุม
งานเวชกรรมสังคม

แบบ ผด. 02

8 การจัดบริการ
สุขภาพตามกลุมวัย
โดยทีมหมอ
ครอบครัวระดับ
ชุมชนศูนยสุขภาพ
ชุมชน (สถานี
กาชาดท่ี 4
นครราชสีมา)

1.กิจกรรมประชุมช้ีแจงและทบทวน
การจัดบริการตามกลุมวัยใหกับ FCT
ระดับชุมชน
2.กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพใหแก
 อสม. (สรางหลักสูตร อสม. 4.0)
3.กิจกรรมกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
0-5 ป ประเมินพัฒนาการเด็ก ติดตาม
วัคซีนเด็กเพ่ือใหไดรับวัคซีนตาม
เกณฑครอบคลุมทุกราย และเยี่ยม
บานกอนคลอด/หลังคลอดโดย FCT
ทุกรายในชุมชน
4.กิจกรรมวัยเรียน 5-14 ป คัดกรอง
นักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน
ตรวจสุขภาพนักเรียน ตรวจการไดยิน
และตรวจตา ป.1 และฉีดวัคซีน ป.1
 ป.5, ป.6

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

1.หองประชุม
สถานีกาชาดท่ี 4
นครราชสีมา
2.ชุมชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
จํานวน 5 ชุมชน
(ชุมชนราชนิกูล
1-3, ชุมชนจอม
พลพัฒนา และ
ชุมชนประตูชุม
พลพัฒนา)
3.โรงเรียนในพ้ืนท่ี
 2 โรงเรียน
(ร.ร.วัดสระแกว
และร.ร.โคราช
วิทยา)
4.วัดในพ้ืนท่ี 2 วัด
(วัดบึง
พระอารามหลวง
และวัดสระแกว)

สถานีกาชาดท่ี 4
นครราชสีมา กลุม
งานเวชกรรมสังคม

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

5.กิจกรรมวัยทํางาน 15-59 ป
     5.1มหกรรมสุขภาพ ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและเตานม
      5.2คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
      5.3จัดกิจกรรมในกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
      5.4ติดตามเยี่ยมบานผูปวยโรค
เรื้อรัง
6.กิจกรรมคัดกรองภาวะแทรกซอนใน
กลุมปวยโรคเบาหวาน (ตา,เทา)
7.พัฒนาศักยภาพแกนนําเรื่องโรคทาง
ระบาดวิทยา

แบบ ผด. 02
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5.กิจกรรมวัยทํางาน 15-59 ป
     5.1มหกรรมสุขภาพ ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและเตานม
      5.2คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
      5.3จัดกิจกรรมในกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
      5.4ติดตามเยี่ยมบานผูปวยโรค
เรื้อรัง
6.กิจกรรมคัดกรองภาวะแทรกซอนใน
กลุมปวยโรคเบาหวาน (ตา,เทา)
7.พัฒนาศักยภาพแกนนําเรื่องโรคทาง
ระบาดวิทยา

แบบ ผด. 02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

9 ตรวจคัดกรอง
สุขภาพ/กลุม
อาการผูสูงอายุ
เครือขายบริการ
ปฐมภูมิเมืองยา 4
หัวทะเล

1.กิจกรรมคัดกรองสุขภาพ/กลุม
อาการผูสูงอายุ CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ LTC)

1.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
2.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2
วัดปาสาลวัน
3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

แบบ ผด. 02

9 ตรวจคัดกรอง
สุขภาพ/กลุม
อาการผูสูงอายุ
เครือขายบริการ
ปฐมภูมิเมืองยา 4
หัวทะเล

1.กิจกรรมคัดกรองสุขภาพ/กลุม
อาการผูสูงอายุ CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ LTC)

1.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
2.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2
วัดปาสาลวัน
3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

แบบ ผด. 02
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

10 สงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค
ผูสูงอายุเครือขาย
บริการปฐมภูมิ
เมืองยา 4 หัวทะเล

1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเดิน
การทรงตัว การเคลื่อนไหวอยางมั่นคง
 และกระตุนศักยภาพสมองและ
ความจํา (หลักสูตรไมลม และไมลืม)
2.พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุดาน
สวัสดิการสังคม
    2.1อบรมใหความรูดานสิทธ์ิ
สวัสดิการตางๆของผูสูงอายุแก
เจาหนาท่ีและอาสาสมัคร

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

1.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
2.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2
วัดปาสาลวัน
3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

แบบ ผด. 02
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10 สงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค
ผูสูงอายุเครือขาย
บริการปฐมภูมิ
เมืองยา 4 หัวทะเล

1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเดิน
การทรงตัว การเคลื่อนไหวอยางมั่นคง
 และกระตุนศักยภาพสมองและ
ความจํา (หลักสูตรไมลม และไมลืม)
2.พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุดาน
สวัสดิการสังคม
    2.1อบรมใหความรูดานสิทธ์ิ
สวัสดิการตางๆของผูสูงอายุแก
เจาหนาท่ีและอาสาสมัคร

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

1.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
2.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2
วัดปาสาลวัน
3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล

11 การจัดบริการ
สุขภาพตามกลุมวัย
โดยทีมหมอ
ครอบครัวระดับ
ชุมชน

 -จัดบริการสุขภาพตามกลุมวัย
1.กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5ป)
      1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การทํางานในชุมชนของแกนนํานมแม
      1.2 โรงเรียนพอแม (หญิง
ตั้งครรภ/ญาติ/สามี)
     1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการผูปกครอง
เด็ก 0-5 ป /หญิงหลังคลอด

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PPC)

1.หองประชุม
ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
2.ชุมชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
จํานวน 7 ชุมชน

ศูนยสุขภาพชุมชน
คลินิกเวชปฏิบัติ

ครอบครัว กลุมงาน
เวชกรรมสังคม

แบบ ผด. 02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

2. กลุมเด็กวัยเรียน (5-14 ป)
   2.1 งานอนามัยโรงเรียน
ตรวจสุขภาพนักเรียนประถม 3 แหง
และจายยาธาตุเหล็กใหนักเรียน ป.1
   2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนํา
รอบรูดานสุขภาพในวัยเรียนยุค 4.0
(อสร.ใหม)
   2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนํา
ฟนฟูความรอบรูดานสุขภาพในวัย
เรียนยุค 4.0 (อสร.เกา)
   2.4 กิจกรรมการปรับพฤติกรรมเด็ก
ระดับประถมท่ีมีภาวะอวน อบรม
ผูปกครองเด็กมีภาวะอวน "มารดาสุข
ใจ ลูกปลอดภัยจากโรคอวน" อบรม
ปรับพฤติกรรมเด็กภาวะอวน "ลดอวน
ลดโรค" และปฏิบัติการออกกําลังกาย
Dance your fat off (จันทร-พุธ-ศุกร)
 ระยะเวลา 3 เดือน (เฉลี่ย 30 วัน)
ร.ร.อนุบาล 90 คน ร.ร.เมือง นม. 40
คน ร.ร.สวนหมอน 10 คน

(ชุมชน 30 กันยา
พัฒนา, ชางเผือก,
 สนามกีฬากลาง
พัฒนา, ปลายนา
สามัคคี, หลังวัด
สามัคคี, เกษตร
สามัคคี1 และ
เกษตรสามัคคี 2)
 3.โรงเรียนใน
พ้ืนท่ี (ศพด.สวน
หมอน,
ร.ร.อนุบาลนม.,
ร.ร.เมืองนม.,
ร.ร.สวนหมอน,
ร.ร.กีฬาเทศบาล,
ร.ร. สุรนารีวิทยา,
 ชพน., อศน และ
วิทยาลัยพยาบาล)
4.วัดสามัคคี

แบบ ผด. 02

2. กลุมเด็กวัยเรียน (5-14 ป)
   2.1 งานอนามัยโรงเรียน
ตรวจสุขภาพนักเรียนประถม 3 แหง
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   2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนํา
รอบรูดานสุขภาพในวัยเรียนยุค 4.0
(อสร.ใหม)
   2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนํา
ฟนฟูความรอบรูดานสุขภาพในวัย
เรียนยุค 4.0 (อสร.เกา)
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ระดับประถมท่ีมีภาวะอวน อบรม
ผูปกครองเด็กมีภาวะอวน "มารดาสุข
ใจ ลูกปลอดภัยจากโรคอวน" อบรม
ปรับพฤติกรรมเด็กภาวะอวน "ลดอวน
ลดโรค" และปฏิบัติการออกกําลังกาย
Dance your fat off (จันทร-พุธ-ศุกร)
 ระยะเวลา 3 เดือน (เฉลี่ย 30 วัน)
ร.ร.อนุบาล 90 คน ร.ร.เมือง นม. 40
คน ร.ร.สวนหมอน 10 คน

(ชุมชน 30 กันยา
พัฒนา, ชางเผือก,
 สนามกีฬากลาง
พัฒนา, ปลายนา
สามัคคี, หลังวัด
สามัคคี, เกษตร
สามัคคี1 และ
เกษตรสามัคคี 2)
 3.โรงเรียนใน
พ้ืนท่ี (ศพด.สวน
หมอน,
ร.ร.อนุบาลนม.,
ร.ร.เมืองนม.,
ร.ร.สวนหมอน,
ร.ร.กีฬาเทศบาล,
ร.ร. สุรนารีวิทยา,
 ชพน., อศน และ
วิทยาลัยพยาบาล)
4.วัดสามัคคี

แบบ ผด. 02
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

3.กลุมเด็กวัยรุน (15-21 ป) อบรม
ทักษะชีวิตในโรงเรียนมัธยม (ชพน./
อศน/สุรนารีวิทยา/โรงเรียนกีฬา
เทศบาล)
4.กลุมวัยทํางาน (15-59 ป)
   4.1การคัดกรองสุขภาพตามกลุมวัย
หางไกลโรคเรื้อรัง และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
   4.2กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือนของ
ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง กิจกรรมกลุมผูปวย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ี
ควบคุมไมไดตามเกณฑ
   4.3กิจกรรมรณรงคคัดกรอง
ภาวะแทรกซอนผูปวยโรคเบาหวาน
   4.4อบรมเชิงปฏิบัติการ การทําลูก
ประคบสมุนไพร
  4.5อบรมแกนนําดานระบาดวิทยา
และการสุมไขวลูกนํ้าในชุมชน

แบบ ผด. 02
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งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

    4.6ประเมินสุมไขวลูกนํ้ายุงลาย
ระหวางชุมชน เพ่ือกําจัดแหลง
เพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย
    4.7ประเมินสุมลูกนํ้ายุงลายใน
สถานศึกษา เพ่ือกําจัดแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย (7 โรงเรียน)
    4.8กิจกรรมงานคุมครองผูบริโภค
อบรมผูประกอบการ
    4.9กิจกรรมตรวจคัดกรองและ
เสริมความรูเรื่อง การคัดกรอง CVD
Risk มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก
การตรวจสุขภาพชองปาก

แบบ ผด. 02

    4.6ประเมินสุมไขวลูกนํ้ายุงลาย
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การตรวจสุขภาพชองปาก
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ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

5.กลุมผูสูงอายุ (60 ป ข้ึนไป) และ
ผูพิการ
     5.1กิจกรรมการคัดกรองผูสูงอายุ
5 ดาน
      5.2กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
การเดิน การทรงตัว การเคลื่อนไหว
อยางมั่นคง และตุน สมองและความจํา
(หลักสูตรไมลม และไมลืม)
      5.3กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคผูสูงอายุแบบบูรณาการ
โดยชุมชนมีสวนรวม
      5.4ยิ้มสดใสสูงวัยฟนดี
      5.5กิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบาน
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

%

แบบ ผด. 02
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ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

12 ดูแลตอเน่ือง
ในผูปวยระยะทาย
เครือขายบริการ
ปฐมภูมิเมืองยา 4
หัวทะเล

1.ประชุมทีมงานท่ีเก่ียวของ
2.เขียนแผนงานโครงการเพ่ือเสนอ
ขออนุมัติ
3.จัดทําทะเบียนขอมูลผูปวยแยก
กลุมเปาหมาย เชน กลุมท่ีเพ่ิงไดรับ
การวินิจฉัย/กําลังไดรับเคมีบําบัด/
กลับเปนซ้ํา
4.กิจกรรมดําเนินงาน
   4.1 อบรมพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการดูแลผูปวยระยะ
ทายดวยทีมครู ก (อสม.)

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

1.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
2.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2
วัดปาสาลวัน
3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล กลุมงาน
เวชกรรมสังคม

แบบ ผด. 02

12 ดูแลตอเน่ือง
ในผูปวยระยะทาย
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ปฐมภูมิเมืองยา 4
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กลุมเปาหมาย เชน กลุมท่ีเพ่ิงไดรับ
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Express)
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13 สุขภาพดี เริ่มตนท่ี
บาน วัด โรงเรียน
เพ่ือพัฒนาคลินิก
หมอครอบครัว
ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 2 (วัดปา
สาลวัน)

1.จัดอบรมโรงเรียนพอแม
ประกอบดวย หญิงตั้งครรภ
ศูนยแพทยชุมชนเมือง 2 (วัดปาสาลวัน)
2.สมาชิกชมรมแมและเด็ก ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2 (วัดปาสาลวัน)
3.ตรวจสุขภาพชองปากฝกแปรงฟน
เคลือบฟลูออไรด (กลุมเด็กอายุ 0-5ป)
4.อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนํารอบรู
ดานสุขภาพในวัยเรียน

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PPC)

1.หองประชุม
ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 2 วัดปา
สาลวัน
2.ชุมชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
จํานวน 7 ชุมชน

   ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2

   วัดปาสาลวัน
กลุมงานเวชกรรม

สังคม

แบบ ผด. 02
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ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

5.การเตรียมตัวกอนวัยรุน ( Pre -
Teenage)
6.จัดกิจกรรมในกลุมปวยสงเสริม
สุขภาพตามสหปจจัยเสี่ยง Stroke
alert/STEMI alert SHG ใน PCU/ใน
ชุมชน ใหคําปรึกษารายบุคคล ติดตาม
เยี่ยมบาน คัดกรอง 2Q/9Q
7.กิจกรรมคัดกรองภาวะแทรกซอนใน
กลุมปวย (ตา,เทา)
8.กิจกรรมดูแลเทาในผูปวยเบาหวาน
โดยนักกายภาพและแพทยแผนไทย)
9.กิจกรรมตรวจคัดกรองและเสริม
ความรูเรื่อง การคัดกรอง CVD Risk
มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก
การตรวจสุขภาพชองปาก
10.กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคผูสูงอายุแบบบูรณาการ
โดยชุมชนมีสวนรวม
11.พัฒนาศักยภาพแกนนําเรื่องโรค
ทางระบาดวิทยา

(ชุมชนหนองแก
ชาง, โฮมแลนด,
พานิชเจริญ,
กศน.พัฒนา,
เดชอุดมสามัคคี,
เดชอุดมพัฒนา
และชลประทาน)
3.โรงเรียน
ชลประทาน
สงเคราะห
4.วัดปาสาลวัน

แบบ ผด. 02
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5.การเตรียมตัวกอนวัยรุน ( Pre -
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โดยนักกายภาพและแพทยแผนไทย)
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ความรูเรื่อง การคัดกรอง CVD Risk
มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก
การตรวจสุขภาพชองปาก
10.กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคผูสูงอายุแบบบูรณาการ
โดยชุมชนมีสวนรวม
11.พัฒนาศักยภาพแกนนําเรื่องโรค
ทางระบาดวิทยา

(ชุมชนหนองแก
ชาง, โฮมแลนด,
พานิชเจริญ,
กศน.พัฒนา,
เดชอุดมสามัคคี,
เดชอุดมพัฒนา
และชลประทาน)
3.โรงเรียน
ชลประทาน
สงเคราะห
4.วัดปาสาลวัน

แบบ ผด. 02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

14 เสริมสรางสุขภาพ
ปองกันโรคไมติดตอ
เครือขายบริการ
ปฐมภูมิเมืองยา 4
หัวทะเล

คัดกรองโรค DM/HT ในประชาชน
อายุ 35 ปข้ึนไป
1.ปรับปรุงแกไขฐานขอมูล 43 แฟม
(Hosxp PCU) กลุมเปาหมาย (บัญชี
1) และขอมูล NCD
2.นิเทศติดตามการบันทึกขอมูล NCD
ในโปรแกรม Hosxp PCU
3.พัฒนาศักยภาพแกนนํา NCD
4.ดําเนินการคัดกรองโรค DM/HT
ในชุมชน
5.สรุปผลการดําเนินงาน
6.มหกรรมสุขภาพแสดงผลงานเดน
NCD CUP เมืองยา 4 หัวทะเล

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

1.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
2.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2
วัดปาสาลวัน
3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล กลุมงาน
เวชกรรมสังคม

แบบ ผด. 02

14 เสริมสรางสุขภาพ
ปองกันโรคไมติดตอ
เครือขายบริการ
ปฐมภูมิเมืองยา 4
หัวทะเล

คัดกรองโรค DM/HT ในประชาชน
อายุ 35 ปข้ึนไป
1.ปรับปรุงแกไขฐานขอมูล 43 แฟม
(Hosxp PCU) กลุมเปาหมาย (บัญชี
1) และขอมูล NCD
2.นิเทศติดตามการบันทึกขอมูล NCD
ในโปรแกรม Hosxp PCU
3.พัฒนาศักยภาพแกนนํา NCD
4.ดําเนินการคัดกรองโรค DM/HT
ในชุมชน
5.สรุปผลการดําเนินงาน
6.มหกรรมสุขภาพแสดงผลงานเดน
NCD CUP เมืองยา 4 หัวทะเล

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PP
Express)

1.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
2.ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 2
วัดปาสาลวัน
3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
4.สถานีกาชาดท่ี
4 นครราชสีมา

CUP เมืองยา 4
หัวทะเล กลุมงาน
เวชกรรมสังคม

15 การจัดบริการ
สุขภาพตามกลุมวัย
โดยทีมหมอ
ครอบครัว

1.เสริมสรางสุขภาพสตรีตั้งครรภและ
เด็กปฐมวัย (0-5 ป)
   1.1 โรงเรียนพอแม
   1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานใน
ชุมชนของแกนนํานมแม
   1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการผูปกครอง
เด็ก 0-5 ป /หญิงหลังคลอด

อยูระหวาง คกก.
รพม.พิจารณา

อนุมัติ (งบ PPC)

1.อาคาร
เอนกประสงค
ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 1 หัวทะเล
2.อาคาร
เอนกประสงค
วัดหงษาราม

ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 1 หัวทะเล
กลุมงานเวชกรรม

สังคม

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

2.อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนํารอบรู
ดานสุขภาพในวัยเรียน
3.อบรมแกนนําดานระบาดวิทยาและ
การสุมไขวลูกนํ้าในชุมชน
   3.1 อบรมความรูแกนนําเรื่องโรค
ทางระบาดวิทยา
   3.2 สุมไขวลูกนํ้า 7 ชุมชน
4.เสริมสรางสุขภาพและปองกันโรค
ไมติดตอ (NCD)
   4.1 ติดตามและคัดกรอง มะเร็ง
ปากมดลูก/มะเร็งเตานม ใน
กลุมเปาหมายใหครอบคลุม (เชิงรุก
ในชุมชน)
   4.2 คลินิคโรคเรื้อรังในชุมชน (Self
 Help Group)
5.กิจกรรมรณรงคคัดกรอง
ภาวะแทรกซอนผูปวยโรคเบาหวาน
(ตา,เทา)
6.อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพ
เทาผูปวยเบาหวานดวยศาสตร
การแพทยแผนไทย

3.อาคาร
เอนกประสงคใน
ชุมชน 4 ชุมชน
(ชุมชนเบญจรงค,
ทาวสุระเบญจรงค
, ทาวสุระ,
เบญจรงค ซ.5)
4.โรงเรียนบุญ
วัฒนา

แบบ ผด. 02
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2.อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนํารอบรู
ดานสุขภาพในวัยเรียน
3.อบรมแกนนําดานระบาดวิทยาและ
การสุมไขวลูกนํ้าในชุมชน
   3.1 อบรมความรูแกนนําเรื่องโรค
ทางระบาดวิทยา
   3.2 สุมไขวลูกนํ้า 7 ชุมชน
4.เสริมสรางสุขภาพและปองกันโรค
ไมติดตอ (NCD)
   4.1 ติดตามและคัดกรอง มะเร็ง
ปากมดลูก/มะเร็งเตานม ใน
กลุมเปาหมายใหครอบคลุม (เชิงรุก
ในชุมชน)
   4.2 คลินิคโรคเรื้อรังในชุมชน (Self
 Help Group)
5.กิจกรรมรณรงคคัดกรอง
ภาวะแทรกซอนผูปวยโรคเบาหวาน
(ตา,เทา)
6.อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพ
เทาผูปวยเบาหวานดวยศาสตร
การแพทยแผนไทย

3.อาคาร
เอนกประสงคใน
ชุมชน 4 ชุมชน
(ชุมชนเบญจรงค,
ทาวสุระเบญจรงค
, ทาวสุระ,
เบญจรงค ซ.5)
4.โรงเรียนบุญ
วัฒนา

แบบ ผด. 02
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

7.สรางสุขสมวัยใสใจผูสูงอายุ
8.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจิตอาสา/
Caregiver พาเยี่ยมบาน
9.กิจกรรมงานคุมครองผูบริโภค
อบรมผูประกอบการ
10.ชุมชนยิ้มสวย ฟนใส

รวม 15 โครงการ 0

แบบ ผด. 02

รวม 15 โครงการ 0

แบบ ผด. 02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 แผนงานกอสราง

ระบบเคเบิลใตดิน
ตามโครงการพัฒนา
ระบบไฟฟา
ในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1)
LOT 1

 -การพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 1

157,579,000 ถนนราชดําเนิน
และ ถนนชุมพล
(รอบอนุสาวรีย
ทาวสุรนารี)

กฟภ.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณรวม 1,655,848,000 บาท

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

349

1 แผนงานกอสราง
ระบบเคเบิลใตดิน
ตามโครงการพัฒนา
ระบบไฟฟา
ในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1)
LOT 1

 -การพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 1

157,579,000 ถนนราชดําเนิน
และ ถนนชุมพล
(รอบอนุสาวรีย
ทาวสุรนารี)

กฟภ.

2 แผนงานกอสราง
ระบบเคเบิลใตดิน
ตามโครงการพัฒนา
ระบบไฟฟา
ในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1)
LOT 2

 -การพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 2

228,253,000 ถนนสุรนารี
ถนนบุรินทร
ถนนพิบูล
ละเอียดและ
(ถนนโพธ์ิกลาง
ถนนจอมสุรางคฯ
บางสวน)

กฟภ.
สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

3 แผนงานกอสราง
ระบบเคเบิลใตดิน
ตามโครงการพัฒนา
ระบบไฟฟา
ในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1)
LOT 3

 -การพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 3

289,753,000 ถนนโพธ์ิกลาง
ถนนจอมสุรางคฯ
ถนนโยธา และ
ถนนบัวรอง

กฟภ.

4 แผนงานกอสราง
ระบบเคเบิลใตดิน
ตามโครงการพัฒนา
ระบบไฟฟา
ในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1)
LOT 4

 -การพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 4

309,147,000 ถนนประจักษ
ถนนไชยณรงค
และ (ถนน
ราชนิกูล
ถนนกําแหง
สงคราม
ถนนราชดําเนิน
ถนนยมราช
ถนนอัษฎางค
ถนนจอมพล
ถนนมหาดไทย
บางสวน)

กฟภ.

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

4 แผนงานกอสราง
ระบบเคเบิลใตดิน
ตามโครงการพัฒนา
ระบบไฟฟา
ในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1)
LOT 4

 -การพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 4

309,147,000 ถนนประจักษ
ถนนไชยณรงค
และ (ถนน
ราชนิกูล
ถนนกําแหง
สงคราม
ถนนราชดําเนิน
ถนนยมราช
ถนนอัษฎางค
ถนนจอมพล
ถนนมหาดไทย
บางสวน)

กฟภ.

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

5 แผนงานกอสราง
ระบบเคเบิลใตดิน
ตามโครงการพัฒนา
ระบบไฟฟา
ในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1)
LOT 5

 -การพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 5

183,254,000 ถนนพลแสน
ถนนมนัส และ
(ถนนยมราช
ถนนอัษฎางค
ถนนจอมพล
ถนนมหาดไทย
ถนนสรรพสิทธ์ิ
บางสวน)

กฟภ.

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

351

5 แผนงานกอสราง
ระบบเคเบิลใตดิน
ตามโครงการพัฒนา
ระบบไฟฟา
ในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1)
LOT 5

 -การพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 5

183,254,000 ถนนพลแสน
ถนนมนัส และ
(ถนนยมราช
ถนนอัษฎางค
ถนนจอมพล
ถนนมหาดไทย
ถนนสรรพสิทธ์ิ
บางสวน)

กฟภ.

6 แผนงานกอสราง
ระบบเคเบิลใตดิน
ตามโครงการพัฒนา
ระบบไฟฟา
ในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1)
LOT 6

 -การพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ
ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 6

178,949,000 ถนนจักรี
ถนนกําแหง
สงคราม และ
(ถนนพลแสน
ถนนยมราช
ถนนอัษฎางค
ถนนจอมพล
ถนนมหาดไทย
ถนนสรรพสิทธ์ิ
บางสวน)

กฟภ.

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

351



352

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

7 แผนงานกอสราง
สายสงระบบ 115
เควี รองรับสถานี
ไฟฟานครราชสีมา 6

 -กอสรางสายสงระบบ 115 เควี
รองรับสถานีไฟฟานครราชสีมา 6

308,913,000 ปากทางถนน
มุขมนตรี ถึง
การไฟฟาจังหวัด
นครราชสีมา
(หาแยก)

กฟภ.

รวม 7 โครงการ 1,655,848,000

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564



แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

353

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

353



354

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

2563

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563



แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

2563 2564

2563

355

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

355



356

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

แบบ ผด. 02

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563

สงมอบพ้ืนท่ีและงานกอสราง

2563 2564

2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งานโคราชเดิ่นยิ้ม  -การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

 -ลานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 ครั้ง
ไมนอยกวา 3 วัน

4,000,000 บริเวณ TK
Sqcare Korat
ขางวัดพายัพ

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท

แบบ ผด. 02

353

1 งานโคราชเดิ่นยิ้ม  -การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
 -ลานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 ครั้ง
ไมนอยกวา 3 วัน

4,000,000 บริเวณ TK
Sqcare Korat
ขางวัดพายัพ

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา

2 ตลาดนัดศิลปะ Art
 market Art all
the way market

 -จัดตลาดนัดศิลปะ
 -การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
 -ลานศิลปะ
 -ลานวัฒนธรรม จํานวน 3 ครั้งๆ ละ
2 วัน

3,000,000    บริเวณลาน
   อนุสาวรีย
ทาวสุรนารี และ
พ้ืนท่ีใกลเคียง

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา

3 เทศกาลดนตรี
(Korat Music
Festival)

 -การแสดงดนตรี เด็ก และเยาวชนใน
สถานศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
 -การแสดงของวงดนตร/ีนักดนตรีของ
ศิลปน
 -การประกวดดนตรี เด็ก และเยาวชน
 จํานวน 1 ครั้ง ไมนอยกวา 3 วัน

3,000,000    บริเวณลาน
   อนุสาวรีย

ทาวสุรนารี

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา

353



354

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

4 งานเทศกาลโคราช
ศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ

 -การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
 -การแสดงขบวนพาเลต
 -นิทรรศการ การสาธิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมของจังหวัด
และตางประเทศ จํานวน 1 ครั้ง
ไมนอยกวา 5 วัน

2,000,000     บริเวณลาน
   อนุสาวรีย
ทาวสุรนารี และ
 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ
นครราชสีมา

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา

5 งานเทศกาล
โยธวาทิต
Thailand  Band
Competition

 -การจัดประกวดวงโยธวาทิต
Thailand  Band Competition ของ
จังหวัดนครราชสีมา และตางจังหวัด
จํานวน 1 ครั้ง ไมนอยกวา 5 วัน

1,000,000 บริเวณ
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ
นครราชสีมา

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา

แบบ ผด. 02

5 งานเทศกาล
โยธวาทิต
Thailand  Band
Competition

 -การจัดประกวดวงโยธวาทิต
Thailand  Band Competition ของ
จังหวัดนครราชสีมา และตางจังหวัด
จํานวน 1 ครั้ง ไมนอยกวา 5 วัน

1,000,000 บริเวณ
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ
นครราชสีมา

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา

6 เทศกาล
ศิลปวัฒนธรรม
โคราช - เฉินตู

 -การจัดแสดงแลกเปลี่ยนทาง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะนักแสดงของ
จังหวัดนครราชสีมา และตางจังหวัด
จํานวน 1 ครั้ง ไมนอยกวา 5 วัน

2,000,000 (ไมระบุสถานท่ี
ดําเนินการ)

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา

7 เทศกาลศิลปะ
รวมสมัยโคราช
Korat - Battle

 -การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมภานใน
และตางประเทศ จํานวน 1 ครั้ง
ไมนอยกวา 3 วัน

2,000,000    บริเวณลาน
   อนุสาวรีย
ทาวสุรนารี และ
พ้ืนท่ีใกลเคียง

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา

แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

8 Korat Artland
ดินแดนอารยะศิลป

 -การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน
1 ครั้ง ไมนอยกวา 2 วัน
 -การจัดผลงานสีนํ้าอีสาน จํานวน
1 ครั้ง ไมนอยกวา 2 วัน

1,000,000 บริเวณสถานท่ี
เอกชน/

โบราณสถาน

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา

9 นิทรรศการ
ศิลปกรรม
โคราชเมืองศิลปะ

 -ปฏิบัติการงานศิลปะของนักเรียน
 -การแสดงขบวนพาเลต
 -นิทรรศการ การสาธิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมของจังหวัด
และตางประเทศ จํานวน 1 ครั้ง
ไมนอยกวา 5 วัน

1,000,000 หอศิลปใน
สถานศึกษา
โรงเรียนปากชอง
โรงเรียน
ธารปราสาทเพชร
โรงเรียนเสิงสาง
โรงเรียนราชสีมา
หอศิลปทวีรัชนีกร

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา

แบบ ผด. 02

355

9 นิทรรศการ
ศิลปกรรม
โคราชเมืองศิลปะ

 -ปฏิบัติการงานศิลปะของนักเรียน
 -การแสดงขบวนพาเลต
 -นิทรรศการ การสาธิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมของจังหวัด
และตางประเทศ จํานวน 1 ครั้ง
ไมนอยกวา 5 วัน

1,000,000 หอศิลปใน
สถานศึกษา
โรงเรียนปากชอง
โรงเรียน
ธารปราสาทเพชร
โรงเรียนเสิงสาง
โรงเรียนราชสีมา
หอศิลปทวีรัชนีกร

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา

10 มหกรรมศิลปกรรม
รวมสมัยนานาชาติ

 -ประชุมคณะทํางาน / เตรียมการ
วางแผนงาน -ประชุมเชิงปฏิบัติการ

21,000,000 (ไมระบุสถานท่ี
ดําเนินการ)

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา

รวม 10 โครงการ 40,000,000

แบบ ผด. 02

355



356

แบบ ผด. 02



แบบ ผด. 02

แบบ ผด. 02

357

แบบ ผด. 02

357



358

แบบ ผด. 02

แบบ ผด. 02แบบ ผด. 02



356

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งานฟนฟูทางหลวง

เพ่ือคืนสูสภาพ
อยางยั่งยืน

 -เน่ืองจากทางชวงดังกลาวเปน
เสนทางสายหลักท่ีใชเดินทางเขาสู
ถนนมิตรภาพ มีปริมาณการจราจร
ท่ีใชบนเสนทางสายน้ีเปนจํานวนมาก
และมีนํ้าทวมในเวลาฝนตกทุกครั้ง
จึงจําเปนจะตองทําการวางทอ BOX
ระบายนํ้า และทํารางระบายนํ้าใหนํ้า
ไหลสะดวก เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของผูใชทาง

30,000,000 ทางหลวง
หมายเลข 204
ตอนควบคุม

0100 ตอนทาง
เลี่ยงเมือง

นครราชสีมา ตอน
 1 ระหวาง กม.
0+000 - กม.

1+175

กรมทางหลวง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สํานักงานทางหลวงท่ี 10 ( นครราชสีมา )
งบประมาณรวม 55,000,000 บาท

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

1 งานฟนฟูทางหลวง
เพ่ือคืนสูสภาพ
อยางยั่งยืน

 -เน่ืองจากทางชวงดังกลาวเปน
เสนทางสายหลักท่ีใชเดินทางเขาสู
ถนนมิตรภาพ มีปริมาณการจราจร
ท่ีใชบนเสนทางสายน้ีเปนจํานวนมาก
และมีนํ้าทวมในเวลาฝนตกทุกครั้ง
จึงจําเปนจะตองทําการวางทอ BOX
ระบายนํ้า และทํารางระบายนํ้าใหนํ้า
ไหลสะดวก เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของผูใชทาง

30,000,000 ทางหลวง
หมายเลข 204
ตอนควบคุม

0100 ตอนทาง
เลี่ยงเมือง

นครราชสีมา ตอน
 1 ระหวาง กม.
0+000 - กม.

1+175

กรมทางหลวง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

2 งานฟนฟูทางหลวง
เพ่ือคืนสูสภาพ
อยางยั่งยืน

 -เน่ืองจากทางชวงดังกลาวเปน
เสนทางสายหลักท่ีใชเดินทางเขาสู
ถนนมิตรภาพ มีปริมาณการจราจร
ท่ีใชบนเสนทางสายน้ีเปนจํานวนมาก
และมีนํ้าทวมในเวลาฝนตกทุกครั้ง
จึงจําเปนจะตองทําการวางทอ BOX
ระบายนํ้า และทํารางระบายนํ้าใหนํ้า
ไหลสะดวก เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของผูใชทาง

25,000,000 ทางหลวง
หมายเลข 204
ตอนควบคุม

0100 ตอนทาง
เลี่ยงเมือง

นครราชสีมา ตอน
 2 ระหวาง กม.
1+175 - กม.

2+000

กรมทางหลวง

แบบ ผด. 02

357

2 งานฟนฟูทางหลวง
เพ่ือคืนสูสภาพ
อยางยั่งยืน

 -เน่ืองจากทางชวงดังกลาวเปน
เสนทางสายหลักท่ีใชเดินทางเขาสู
ถนนมิตรภาพ มีปริมาณการจราจร
ท่ีใชบนเสนทางสายน้ีเปนจํานวนมาก
และมีนํ้าทวมในเวลาฝนตกทุกครั้ง
จึงจําเปนจะตองทําการวางทอ BOX
ระบายนํ้า และทํารางระบายนํ้าใหนํ้า
ไหลสะดวก เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยของผูใชทาง

25,000,000 ทางหลวง
หมายเลข 204
ตอนควบคุม

0100 ตอนทาง
เลี่ยงเมือง

นครราชสีมา ตอน
 2 ระหวาง กม.
1+175 - กม.

2+000

กรมทางหลวง

รวม 2 โครงการ 55,000,000

แบบ ผด. 02

357



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สํารวจขอมูล

แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

 -นําขอมูลทะเบียนทรัพยสินมาปรับ
ในระบบ
: แผนท่ีภาษี
: ทะเบียนทรัพยสิน
: สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)

200,000 ฝายแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน

สวนพัฒนารายได
สํานักการคลัง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1

1 สํารวจขอมูล
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

 -นําขอมูลทะเบียนทรัพยสินมาปรับ
ในระบบ
: แผนท่ีภาษี
: ทะเบียนทรัพยสิน
: สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)

200,000 ฝายแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน

สวนพัฒนารายได
สํานักการคลัง

รวม 1 โครงการ 200,000

1



ภาคผนวก



1

บัญชีโครงการของหนวยงานภายนอกท่ีจะดําเนินการในพื้นท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา
ตามแผนการดําเนินงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ หนา หนวยงานภายนอกผูรับผิดชอบ และ
หมายเลขโทรศัพทติดตอ

หนวยงานเทศบาล
ท่ีเกี่ยวของ

1 รณรงคเมาไมขับกลับบานปลอดภัย (ปใหม) 301 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-258810

สํานักปลัดเทศบาล

2 รณรงคเมาไมขับถูกจับคุมประพฤติ (สงกรานต) 302 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-258810

สํานักปลัดเทศบาล

3 รณรงคงดเหลาเขาพรรษา 302 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-258810

กองสวัสดิการสังคม

4 ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได 303 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-242991

กองสวัสดิการสังคม

5 จัดแสดงและจําหนายสินคา OTOP งานฉลองชัยชนะทาวสุรนารี 303 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-242991

กองสวัสดิการสังคม

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเทศบาลนคร
นครราชสีมา จํานวน 30 กลุม

303 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-242991

กองสวัสดิการสังคม

7 ตลาดนัดหลักสูตร 304 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร. 044-254321

สํานักการศึกษา

8 ครุศาสตรวิชาการ 304 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร. 044-254321

สํานักการศึกษา

9 เปดโลกอาชีพและบริจาคโลหิต 304 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร. 044-254321

สํานักการศึกษา



2

ลําดับ โครงการ หนา หนวยงานภายนอกผูรับผิดชอบ และ
หมายเลขโทรศัพทติดตอ

หนวยงานเทศบาล
ท่ีเกี่ยวของ

10 การตอตานคอรัปชั่นแหงชาติ 304 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร. 044-254321

สํานักปลัดเทศบาล

11 คอนเสิรตทีวี 3 สัญจร 305 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร. 044-254321

สํานักการศึกษา

12 ฟุตบอลประเพณีชิงโลพระราชทานฯครั้งท่ี 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ฯ - มหาวิทยาลัยราชมงคลฯ

305 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร. 044-254321

สํานักการศึกษา

13 มหกรรมโคราชศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2020 306 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร. 044-254321

สํานักการศึกษา

14 ประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งท่ี 6 306 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร. 044-254321

สํานักการศึกษา

15 งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2563 307 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร. 044-254321

สํานักการศึกษา

16 Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย พลังคิด เพ่ืออนาคต 307 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร. 044-254321

สํานักการศึกษา

17 ฝกอบรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 308 สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
โทร. 093-7793915

กองสวัสดิการสังคม

18 อาสาสมัครรวมพลังปองกันภัยใหชุมชน 309 สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
โทร. 093-7793915

สํานักปลัดเทศบาล

19 เยาวชนรุนใหมตานภัยยาเสพติด 309 สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
โทร. 093-7793915

สํานักการศึกษา

20 ลดอุบัติเหตุใหเปนศูนย (0) สูถนนสีขาว 310 สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
โทร. 093-7793915

สํานักปลัดเทศบาล



3

ลําดับ โครงการ หนา หนวยงานภายนอกผูรับผิดชอบ และ
หมายเลขโทรศัพทติดตอ

หนวยงานเทศบาล
ท่ีเกี่ยวของ

21 สรางภูมิคุมกันตานภัยยาเสพติด 311 สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
โทร. 093-7793915

กองสวัสดิการสังคม

22 บูรณาการรณรงคอบรมเสริมความรูขับข่ีปลอดภัย 313 สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
โทร. 093-7793915

สํานักการศึกษา

23 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 314 สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
โทร. 093-7793915

สํานักการศึกษา

24 เทศบาลนครนครราชสีมาปลอดภัยทุกวันคนทุกวัยสวมหมวกนิรภัย
100% ท้ังผูขับข่ี และผูโดยสารหรือผูซอนทายรถจักรยานยนต

316 สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
โทร. 093-7793915

สํานักปลัดเทศบาล

25 พัฒนา ฟนฟู และปรับภูมิทัศนเพ่ือการจัดการน้ําและคุณภาพน้ําลํา
ตะคองในเขตเมืองจังหวัดนครราชสีมา ระยะท่ี 2

317 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-353886

สํานักการชาง

26 จัดงานถนนคนเดินโพธิ์กลาง Food Street 2020 318 หอการคาจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-296121-3

กองวิชาการและแผนงาน
สํานักปลัดเทศบาล

27 จัดงานเทศกาลอาหารยาง ณ โคราช 318 หอการคาจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-296121-3

กองวิชาการและแผนงาน
สํานักปลัดเทศบาล

28 รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2563ชวงเทศกาลป
ใหม, งานฉลองชัยชนะทาวสุรนารี, สงกรานต, เขาพรรษาและฤดูฝน

319 สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาและสํานักงาน
ขนสงสาขาท้ัง 7 สาขา

โทร. 044-371332 ตอ 12

สํานักปลัดเทศบาล

29 บูรณาการตรวจจับความเร็วจังหวัดนครราชสีมาเครือขายขนสงภาค
อีสานและจังหวัดสระบุรี (20+1) เพ่ือความปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน

320 สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-371332 ตอ 12

สํานักปลัดเทศบาล
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ลําดับ โครงการ หนา หนวยงานภายนอกผูรับผิดชอบ และ
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หนวยงานเทศบาล
ท่ีเกี่ยวของ

30 ตรวจสอบปราบปรามและจับกุมรถท่ีกระทําผิดกฎหมายวาดวยการ
ขนสงทางบก และกฎหมายวาดวยรถยนตสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมา

321 สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาและสํานักงาน
ขนสงสาขาท้ัง 7 สาขา

โทร. 044-371332 ตอ 12

สํานักการชาง
สํานักปลัดเทศบาล

31 สนามจราจรเยาวชนเสริมสรางจิตสํานึกความปลอดภัยในการใชรถ
ใชถนน

322 สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาและสํานักงาน
ขนสงสาขาท้ัง 7 สาขา

โทร. 044-371332 ตอ 12

สํานักการศึกษา

32 ปลูกฝงเด็กไทยใสใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กแหงชาติ 323 สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-371332 ตอ 12

สํานักการศึกษา

33 ตรวจติดตามคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน 324 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 11
โทร. 044-242818

สํานักการชาง

34 ติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษและสงเสริมการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายสิ่งแวดลอม

324 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 11
โทร. 044-242818

สํานักการชาง

35 ลดของเสียในแหลงน้ําวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ําในแหลงน้ําหลัก 324 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 11
โทร. 044-242818

สํานักการชาง

36 ประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนท่ีไดรับ
งบประมาณผานแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด

325 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 11
โทร. 044-242818

สํานักการชาง

37 พอกเขาบรรเทาปวด 326 งานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ร.พ.มหาราชฯ

โทร. 044-235241

สํานักการสาธารณสุขฯ

38 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม 1 วัด 1 โรงพยาบาล 327 CUP เมืองยา 4 หัวทะเลร.พ.มหาราชฯ
โทร. 044-235241

สํานักการสาธารณสุขฯ
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หนวยงานเทศบาล
ท่ีเกี่ยวของ

39 พัฒนาขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคของ CUP เมืองยา 4 หัวทะเล 327 CUP เมืองยา 4 หัวทะเลร.พ.มหาราชฯ
โทร. 044-235241

สํานักการสาธารณสุขฯ

40 ตอยอดพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงดานยาในหนวยบริการ
และชุมชน

329 CUP เมืองยา 4 หัวทะเลร.พ.มหาราชฯ
โทร. 044-235241

สํานักการสาธารณสุขฯ

41 ออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนท่ีในโรงเรียน CUP เมืองยา 4 หัวทะเล 331 CUP เมืองยา 4 หัวทะเลร.พ.มหาราชฯ
โทร. 044-235241

สํานักการสาธารณสุขฯ

42 SMART TECHNIQUE ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอายุ 3-5 ป ใน CUP
เมืองยา 4 หัวทะเล

332 CUP เมืองยา 4 หัวทะเลร.พ.มหาราชฯ
โทร. 044-235241

สํานักการสาธารณสุขฯ

43 แกปญหาแบบสหปจจัยเสี่ยงตามกลุมวัย CUP เมืองยา 4 หัวทะเล 333 CUP เมืองยา 4 หัวทะเลร.พ.มหาราชฯ
โทร. 044-235241

สํานักการสาธารณสุขฯ

44 การจัดบริการสุขภาพตามกลุมวัยโดยทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน
ศูนยสุขภาพชุมชน (สถานีกาชาดท่ี 4นครราชสีมา)

336 สถานีกาชาดท่ี 4 นครราชสีมา
กลุมงานเวชกรรมสังคมร.พ.มหาราชฯ

โทร. 044-235241

สํานักการสาธารณสุขฯ

45 ตรวจคัดกรองสุขภาพ/กลุมอาการผูสูงอายุ เครือขายบริการปฐมภูมิ
เมืองยา 4 หัวทะเล

338 CUP เมืองยา 4 หัวทะเลร.พ.มหาราชฯ
โทร. 044-235241

สํานักการสาธารณสุขฯ

46 สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคผูสูงอายุเครือขายบริการปฐมภูมิ
เมืองยา 4 หัวทะเล

339 CUP เมืองยา 4 หัวทะเลร.พ.มหาราชฯ
โทร. 044-235241

สํานักการสาธารณสุขฯ

47 การจัดบริการสุขภาพตามกลุมวัย โดยทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน 339 ศูนยสุขภาพชุมชนคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว
กลุมงานเวชกรรมสังคมร.พ.มหาราชฯ

โทร. 044-235241

สํานักการสาธารณสุขฯ

48 ดูแลตอเนื่องในผูปวยระยะทายเครือขายบริการปฐมภูมิเมืองยา 4
หัวทะเล

344 CUP เมืองยา 4 หัวทะเล กลุมงานเวชกรรมสังคม
ร.พ.มหาราชฯ โทร. 044-235241

สํานักการสาธารณสุขฯ
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49 สุขภาพดี เริ่มตนท่ี บาน วัด โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคลินิกหมอ
ครอบครัว ศูนยแพทยชุมชนเมือง 2 (วัดปาสาลวัน)

344 ศูนยแพทยชุมชนเมือง 2 วัดปาสาลวัน
กลุมงานเวชกรรมสังคมร.พ.มหาราชฯ

โทร. 044-235241

สํานักการสาธารณสุขฯ

50 เสริมสรางสุขภาพปองกันโรคไมติดตอเครือขายบริการปฐมภูมิเมือง
ยา 4 หัวทะเล

346 CUP เมืองยา 4 หัวทะเล กลุมงานเวชกรรมสังคม
ร.พ.มหาราชฯ โทร. 044-235241

สํานักการสาธารณสุขฯ

51 การจัดบริการสุขภาพตามกลุมวัยโดยทีมหมอครอบครัว 346 ศูนยแพทยชุมชนเมือง 1 หัวทะเล
กลุมงานเวชกรรมสังคมร.พ.มหาราชฯ

โทร. 044-235241

สํานักการสาธารณสุขฯ

52 แผนงานกอสรางระบบเคเบิลใตดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟา
ในเมืองใหญ ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 1

349 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-273542

สํานักการชาง

53 แผนงานกอสรางระบบเคเบิลใตดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟา
ในเมืองใหญ ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 2

349 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-273542

สํานักการชาง

54 แผนงานกอสรางระบบเคเบิลใตดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟา
ในเมืองใหญ ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 3

350 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-273542

สํานักการชาง

55 แผนงานกอสรางระบบเคเบิลใตดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟา
ในเมืองใหญ ระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 4

350 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-273542

สํานักการชาง

56 แผนงานกอสรางระบบเคเบิลใตดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟา
ในเมืองใหญระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 5

351 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-273542

สํานักการชาง

57 แผนงานกอสรางระบบเคเบิลใตดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟา
ในเมืองใหญระยะท่ี 1 (คพญ.1) LOT 6

351 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-273542

สํานักการชาง

58 แผนงานกอสรางสายสงระบบ 115 เควี รองรับสถานีไฟฟา
นครราชสีมา 6

352 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-273542

สํานักการชาง
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59 งานโคราชเดิ่นยิ้ม 353 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-220898

สํานักการศึกษา

60 ตลาดนัดศิลปะ Art market Art all the way market 353 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-220898

สํานักการศึกษา

61 เทศกาลดนตรี (Korat Music Festival) 353 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาสีมา
โทร. 044-220898

สํานักการศึกษา

62 งานเทศกาลโคราชศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 354 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-220898

สํานักการศึกษา

63 งานเทศกาลโยธวาทิต Thailand  Band Competition 354 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-220898

สํานักการศึกษา

64 เทศกาลศิลปวัฒนธรรมโคราช - เฉินตู 354 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-220898

สํานักการศึกษา

65 เทศกาลศิลปะรวมสมัยโคราช Korat - Battle 354 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-220898

สํานักการศึกษา

66 KoratArtlandดินแดนอารยะศิลป 355 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-220898

สํานักการศึกษา

67 นิทรรศการศิลปกรรมโคราชเมืองศิลปะ 355 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-220898

สํานักการศึกษา

68 มหกรรมศิลปกรรมรวมสมัยนานาชาติ 355 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-220898

สํานักการศึกษา
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หนวยงานเทศบาล
ท่ีเกี่ยวของ

69 งานฟนฟูทางหลวงเพ่ือคืนสูสภาพอยางยั่งยืน (ทางหลวงหมายเลข
204 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ตอน 1
ระหวาง กม.0+000 - กม.1+175)

356 สํานักงานทางหลวงท่ี 10 (นครราชสีมา)
โทร. 044-242817

สํานักการชาง

70 งานฟนฟูทางหลวงเพ่ือคืนสูสภาพอยางยั่งยืน (ทางหลวงหมายเลข
204 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ตอน 2
ระหวาง กม.1+175 - กม.2+000)

357 สํานักงานทางหลวงท่ี 10 (นครราชสีมา)
โทร. 044-242817

สํานักการชาง



ภาคผนวก - 1

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
แผนงานการศึกษา

ลําดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ปรับปรุงพ้ืน
โรงอาหารบริเวณ
ช้ัน 1 อาคารเรียน 3
โรงเรียนเทศบาล 3
(ยมราชสามัคคี)

-รื้อถอนพ้ืนไมเวทีของเดิม พรอมปูกระเบื้อง
บริเวณพ้ืนเวทีและพ้ืนโรงอาหาร พ้ืนท่ีรวมไมนอย
กวา 410 ตารางเมตร

350,000
(โอนตั้งจาย
เปนรายการ

ใหม)

โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามัคคี)

โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามัคคี)

เร่ิม ก.ย. 2562
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3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 กอสรางระบบ
บําบัดนํ้าในคูเมือง

-กอสรางระบบบาํบัดนํ้าในคูเมือง จํานวน 4 คูเมือง
1. คูเมืองชลธารเทพสถิต
2. คูเมืองนิรมิตชลเขต
3. คูเมืองสาครเรศบรุารักษ
4. คูเมืองพิทักษสีมารัฐ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

8,000,000
(โอนตั้งจาย
เปนรายการ

ใหม)

1.คูเมืองชลธาร
เทพสถิต
2.คูเมืองนิรมิต
ชลเขต
3.คูเมืองสาคร
เรศบุรารักษ
4.คูเมืองพิทักษ
สีมารัฐ

งานควบคุม
และตรวจสอบ

การบําบัดนํ้าเสีย
สวนชาง

สุขาภิบาล
สํานักการชาง

เร่ิม ก.ย. 2562
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4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนพิบูลละเอียด
ซอย 1

-ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง
3.70 – 4.10 เมตร ยาว 153.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 589 ตารางเมตร พรอมเปลีย่นฝาบอพัก
เหล็กหลอวางทอเมนประปา โดยใชทอ HDPE
Class 100 PN 6 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 110
มิลลเิมตร (4 น้ิว) ความยาวประมาณ 153.00 เมตร
เช่ือมประสานกับทอเมนประปา ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร พรอมเช่ือม
ประสานเขามาตรวัดนํ้าเดมิ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

1,077,000
(โอนตั้งจาย
เปนรายการ

ใหม)

ถนน
พิบูลละเอียด

ซอย 1

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

สํานักการประปา

เร่ิม ก.ย. 2562
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

2 ปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเบญจรงค
ซอย 1

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ยาว 186.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,260 ตารางเมตร
พรอมเปลีย่นฝาบอพักทอระบายนํ้าเดิม วางทอเมน
ประปาโดยใชทอ HDPE Class 100 PN 6 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร (4 น้ิว) ความยาว
ประมาณ 186.00 เมตร เช่ือมประสานกับทอเมน
ประปา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 250 มิลลิเมตร
พรอมเช่ือมประสานเขามาตรวัดนํ้าเดิม
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

1,503,000
(โอนตั้งจาย
เปนรายการ

ใหม)

ถนนเบญจรงค
ซอย 1

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

สํานักการประปา

เร่ิม ก.ย. 2562
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนแบบตดิ
ผนัง ขนาดไมต่ํากวา
24,000 บีทียู

-เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบติดผนัง  ขนาดไม
ต่ํากวา 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 28,000 บาท (ตั้งตามราคามาตรฐานครภุัณฑ)

28,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนแบบตดิ
ผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาดไมต่ํากวา
24,000 บีทียู

-เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบติดผนัง (ระบบ
Inverter)ขนาดไมต่าํกวา 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 36,400 บาท (ตั้งตามราคา
มาตรฐานครุภณัฑ)

36,400
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 ตูเหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด 2 ตอน

-ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ตอน แบบบานเลื่อนกระจก
ใสซอนบานเลื่อนทึบ ขนาดไมต่ํากวากวาง 1,185 มม.
ลึก 410 มม. สูง 1,760 มม. จํานวน 1 ตู เปนเงิน
10,000 บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

10,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562
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1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

4 ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4
ลิ้นซัก

-ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นซัก ขนาดไมต่ํากวากวาง 46
ซม. ลึก 61 ซม. สูง 131 ซม. จํานวน 1 ตู เปนเงิน
7,900 บาท (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณัฑ)

7,900
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โตะทํางาน ขนาดไม
ต่ํากวากวาง 122 ซม.
ลึก 66 ซม. สูง 75
ซม.

-โตะทํางาน ขนาดไมต่ํากวากวาง 122 ซม. ลึก 66 ซม.
สูง 75 ซม. จํานวน 4 ตัวๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน
20,000 บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

20,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562
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1.2 แผนงานการศึกษา

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก -ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตูๆ ละ 7,900 บาท
เปนเงิน 15,800 บาท (ตั้งตามราคามาตรฐานครภุัณฑ)

15,800
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

ฝายแผนงาน
และโครงการ

สํานักการศึกษา

ฝายแผนงานและ
โครงการ

สํานักการศึกษา

2 พัดลมโคจร -พัดลมโคจร ขนาดใบพัดไมนอยกวา16 น้ิว จํานวน 86
ตัวๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 258,000 บาท
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

258,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเรียน
เทศบาล 1

(บูรพาวิทยากร)

โรงเรียน
เทศบาล 1

(บูรพาวิทยากร)
3 โตะวางเครื่อง

คอมพิวเตอร
-โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 80ตัวๆ ละ 2,500
บาท เปนเงิน 200,000 บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

200,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเรียน
เทศบาล 1

(บูรพาวิทยากร)

โรงเรียน
เทศบาล 1

(บูรพาวิทยากร)
4 โตะครูพรอมเกาอ้ี -โตะครูพรอมเกาอ้ี จํานวน 30 ชุดๆ ละ 4,500 บาท

เปนเงิน 135,000 บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)
135,000

(โอนตั้งจายเปน
รายการใหม)

โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะชํา)

โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะชํา)

5 ตูเหล็กเก็บเอกสาร
ขนาด 10 ลิ้นชัก

-ตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 10 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตูๆ ละ
8,100 บาท เปนเงิน 24,300 บาท (ตั้งตามราคา
ทองถ่ิน)

8,100
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเรียน
เทศบาล 2

(วัดสมอราย)

โรงเรียน
เทศบาล 2

(วัดสมอราย)

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562
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1.2 แผนงานการศึกษา

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

6 ตูทึบใสเอกสารแบบ
ตูเตี้ยโลง

-ตูทึบใสเอกสารแบบตูเตี้ยโลง ขนาด 80×38×52.5 ซม.
จํานวน 2 ตูๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

4,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเรียน
เทศบาล 2

(วัดสมอราย)

โรงเรียน
เทศบาล 2

(วัดสมอราย)

7 ตูบานเลื่อนบานประตู
กระจก

-ตูบานเลื่อนบานประตูกระจก ขนาด 120×45×100
ซม.จํานวน 11 ตูๆ ละ 8,500 บาท เปนเงิน 93,500
บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

93,500
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเรียน
เทศบาล 2

(วัดสมอราย)

โรงเรียน
เทศบาล 2

(วัดสมอราย)

8 โตะอาหารพ้ืนไมเน้ือ
แข็งขาเหล็ก พรอมมา
น่ังยาวไมเน้ือแข็ง
เคลือบแล็กเกอร

-โตะอาหารพ้ืนไมเน้ือแข็งขาเหล็ก พรอมมาน่ังยาวไม
เน้ือแข็งเคลือบแล็กเกอร ขนาดโตะไมนอยกวา
60X150X75 ซม. ขนาดมาน่ัง ไมนอยกวา
30X150X45 ซม. จํานวน 10 ชุดๆ ละ 12,000 บาท
เปนเงิน 120,000 บาท
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

120,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562



ภาคผนวก - 9

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน

-เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบแขวน ขนาดไมนอย
กวา 36,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จาํนวน 4 เครื่องๆ ละ
47,000 บาท เปนเงิน 188,000 บาท
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณัฑ)

188,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานบริหารท่ัวไป
สวนชาง

สุขาภิบาล
สํานักการชาง

งานบริหารท่ัวไป
สวนชาง

สุขาภิบาล
สํานักการชาง

เร่ิม ก.ย. 2562
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1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนแบบ
แขวน ขนาด
44,000 บีทียู

-เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบแขวน ขนาด
44,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 53,300 บาท เปน
เงิน 159,900 บาท (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณัฑ)

159,900
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานสงเสรมิ
การทองเท่ียว
กองวิชาการ
และแผนงาน

งานสงเสรมิการ
ทองเท่ียวกอง
วิชาการและ

แผนงาน

เร่ิม ก.ย. 2562
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2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 รถบรรทุกขยะ(ขยะ
พิษ)

-รถบรรทุกขยะ (ขยะพิษ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ําวา110
กิโลวัตต แบบเปดขางเททายตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจไุม
นอยกวา3 ลูกบาศกเมตร หรือ 4 ลูกบาศกหลา จํานวน 1 คัน
เปนเงิน 950,000 บาท
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณัฑ)

950,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

ในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสมีา

สวนสงเสริม
สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

2 รถยนตบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน
6 ลอ

-รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสดุไมต่ํากวา 170
กิโลวัตต แบบกระบะเททาย สําหรับจัดเก็บก่ิงไม จํานวน 1คัน
เปนเงิน 1,980,000 บาท
(ตั้งตามราคามาตรฐานครภุัณฑ)

1,980,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

ในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสมีา

งานรักษาความ
สะอาด เขต 1-4

สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม
3 รถบรรทุก (ดีเซล) -รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสงูสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (Cab) จํานวน 1
คัน เปนเงิน 715,000 บาท
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณัฑ)

715,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเก็บพัสดุ
หนองกระทุม

งานบํารุงรักษา
และซอมแซม

สวนชาง
สุขาภิบาล

สํานักการชาง

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562
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3. ประเภทครุภัณฑการเกษตร
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เครื่องสูบนํ้า -เครื่องสูบนํ้า แบบ SUBMRSIBLE มอเตอรขนาด 5.5 kW.
ขนาดปริมาตรการสูบไมนอยกวา 3.2 ลูกบาศกเมตร/นาที
พรอมชุดควบคุม จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 125,100 บาท เปนเงิน
250,200 บาท (ตามโครงการแกปญหานํ้าในคูเมืองยกกระบัตร
ลือเลื่อง หลัง อบจ.)

250,200
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

คูเมือง
ยกกระบัตร

ลือเลื่อง
หลัง อบจ.

งานบํารุงรักษา
และซอมแซม

สวนชาง
สุขาภิบาล

สํานักการชาง

2 เครื่องสูบนํ้า -เครื่องสูบนํ้า แบบ SUBMRSIBLE มอเตอรขนาด 5.5 kW.
ขนาดปริมาตรการสูบไมนอยกวา 3.2 ลูกบาศกเมตร/นาที
พรอมชุดควบคุม จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 125,100 บาท เปนเงิน
250,200 บาท (ตามโครงการแกปญหานํ้าในสระแกว)

250,200
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

สระแกว งานบํารุงรักษา
และซอมแซม

สวนชาง
สุขาภิบาล

สํานักการชาง

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562
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4. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
4.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 รถเข็นทําแผล -รถเข็นทําแผล จาํนวน 1 คัน เปนเงิน 13,500 บาท (ตั้งตาม
ราคามาตรฐานครุภณัฑ)

13,500
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

2 เครื่องช่ังนํ้าหนัก
แบบดิจิตอลพรอมท่ี
วัดสวนสูง

-เครื่องช่ังนํ้าหนักแบบดิจิตอลพรอมท่ีวัดสวนสูง จํานวน 1
เครื่อง เปนเงิน 20,000 บาท (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณัฑ)

20,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

3 เครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบอัตโนมัติ

-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
6,000 บาท เปนเงิน 12,000 บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

12,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

4 ตะแกรงลางแผล -ตะแกรงลางแผล จํานวน 1 อัน เปนเงิน 5,000 บาท
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

5,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

5 รถเข็นชนิดน่ัง -รถเข็นชนิดน่ัง จํานวน 2 คันๆ ละ 7,500 บาท เปนเงิน 15,000
บาท (ตั้งตามราคามาตรฐานครภุณัฑ)

15,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

6 เครื่องวัดออกซิเจน
ในเลือดอัตโนมัติ
ชนิดพกพาแบบ
ปลายน้ิว

-เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพาแบบปลายน้ิว
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 5,000 บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

5,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562
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4.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

7 โคมไฟสําหรบัทํา
แผล

-โคมไฟสําหรับทําแผล จาํนวน 1 ชุด เปนเงิน 15,000 บาท (ตั้ง
ตามราคาทองถ่ิน)

15,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

8 เสานํ้าเกลือ -เสานํ้าเกลือ จํานวน 1 อัน เปนเงิน 3,000 บาท (ตั้งตามราคา
ทองถ่ิน)

3,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

9 ชุดใหออกซิเจนและ
พนยาขนาด 1.5Q

-ชุดใหออกซิเจนและพนยาขนาด 1.5Q จํานวน 2 ถังๆ ละ
6,000 บาท เปนเงิน 12,000 บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

12,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

10 หูฟง stethoscope -หูฟง stethoscope จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 30,000 บาท
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

30,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562
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5. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เครื่องทํานํ้าเย็น
แบบตอทอ ขนาด 1
กอก

-เครื่องทํานํ้าเย็น แบบตอทอ ขนาด 1 กอกจํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 13,400 บาทเปนเงิน 26,800 บาท (ตั้งตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ)

13,400
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 ผามานสําหรับติด
รถยนต

-ผามานสาํหรับติดรถยนต จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 13,000 บาท
ประกอบดวย
1.ผามานขนาดไมต่ํากวา 150×70 เซนติเมตร
จํานวน 5 ผืน
2.ผามานขนาดไมต่ํากวา 60×70 เซนติเมตร

จํานวน 2 ผืน
3. ผามานขนาดไมต่ํากวา 90×70 เซนติเมตร

จํานวน 2 ผืน
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

13,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562
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6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว)

-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000
บาท เปนเงิน 34,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)

34,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว)

-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 17,000
บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอร)

17,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานพัสดุและ
ทรัพยสิน

สํานักการคลัง

งานพัสดุและ
ทรัพยสิน

สํานักการคลัง

3 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว)

-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000
บาท เปนเงิน 51,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)

51,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานพัสดุและ
ทรัพยสิน

สํานักการคลัง

งานพัสดุและ
ทรัพยสิน

สํานักการคลัง

4 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว)

-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000
บาท เปนเงิน 51,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)

51,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

ฝายการเงินและ
บัญชี

สํานักการคลัง

ฝายการเงินและ
บัญชี

สํานักการคลัง

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562
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6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

5 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19
น้ิว)

-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง เปน
เงิน 22,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)

22,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

-เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สาํหรบังานสํานักงาน จํานวน 1
เครื่อง เปนเงิน 16,000 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)

17,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล
7 ชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบตัิการ สําหรบั
เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,800 บาท เปนเงิน 15,200 บาท (ตั้ง
ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร)

15,200
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

8 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer)

-เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink
Tank Printer) จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท เปนเงิน
21,500 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)

21,500
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

9 จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว

-จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว จํานวน 1 จอ เปน
เงิน 2,800 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)

2,800
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานธุรการ
สํานัก

ปลัดเทศบาล

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562
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6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

10 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสทิธิการใชงานประเภทตดิตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน
1 ชุด เปนเงิน3,800 บาท
(งานพัสดุและทรัพยสิน = 1) (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)

3,800
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานพัสดุและ
ทรัพยสิน

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

11 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสทิธิการใชงานประเภทตดิตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน
3 ชุดๆ ละ 3,800 บาท เปนเงิน 11,400 บาท (ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)

11,400
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

ฝายการเงิน
และบัญชี

สํานักการคลัง

ฝายการเงิน
และบัญชี

สํานักการคลัง

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562
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6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

12 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง คอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสทิธิการใชงานประเภทตดิตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 3
ชุดๆ ละ 3,800 บาท เปนเงิน 11,400 บาท(ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)

11,400
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานพัสดุและ
ทรัพยสิน

สํานักการคลัง

งานพัสดุและ
ทรัพยสิน

สํานักการคลัง

13 เครื่องพิมพเลเซอร
หรือ LED ขาวดํา
(18 หนา/นาที)

-เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 4
เครื่องๆ ละ 2,600 บาท เปนเงิน 10,400 บาท (ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)

10,400
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานพัสดุและ
ทรัพยสิน

สํานักการคลัง

งานพัสดุและ
ทรัพยสิน

สํานักการคลัง
14 เครื่องสํารองไฟฟา

ขนาด 800 VA
-เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน1เครื่อง เปนเงิน
2,500 บาท
(งานพัสดุและทรัพยสิน = 1)
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครภุัณฑ
คอมพิวเตอร)

2,500
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานพัสดุและ
ทรัพยสิน

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562



ภาคผนวก - 20

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

15 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA

-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่องๆ ละ
2,500 บาท เปนเงิน 7,500 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครภุัณฑ
คอมพิวเตอร)

7,500
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

งานพัสดุและ
ทรัพยสิน

สํานักการคลัง

งานพัสดุและ
ทรัพยสิน

สํานักการคลัง

เร่ิม ก.ย. 2562
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6.2 แผนงานการศึกษา

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เครื่องคอมพิวเตอร
All In One สําหรับ
งานประมวลผล

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน
3 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท เปนเงิน 69,000 บาท (ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)

69,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

ฝายแผนและ
โครงการ
สํานัก

การศึกษา

ฝายแผนและ
โครงการ

สํานักการศึกษา

2 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก   แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน
3 ชุดๆ ละ 3,800 บาท เปนเงิน 11,400 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครภุัณฑ
คอมพิวเตอร)

11,400
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

ฝายแผนและ
โครงการ
สํานัก

การศึกษา

ฝายแผนและ
โครงการ

สํานักการศึกษา

3 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA

เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน 3เครื่องๆ ละ 2,500
บาท เปนเงิน 7,500 บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)

7,500
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

ฝายแผนและ
โครงการ
สํานัก

การศึกษา

ฝายแผนและ
โครงการ

สํานักการศึกษา

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562
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7. ประเภทครุภัณฑอ่ืน
7.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เครื่องเลนสนาม
กลางแจง

-เครื่องเลนสนามกลางแจง ขนาดไมนอยกวา 350x950x340
เซนติเมตร ทําจากวัสดุพลาสติกเอทธีลีน สีปลอดสารพิษ จํานวน
1 ชุด เปนเงิน 490,000 บาท
ของหองสมุดประชาชน (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

490,000
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

ฝายการศึกษา
นอกระบบ
และตาม
อัธยาศัย

ฝายการศึกษา
นอกระบบ

และตามอัธยาศัย

เร่ิม ก.ย. 2562
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7.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับท่ี ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ถังกรองทราย -ถังกรองทราย อัตราการกรองไมนอยกวา 50 ลูกบาศกเมตร/
ช่ัวโมง จํานวน 4 ถังๆ ละ 62,300 บาท เปนเงิน 249,200 บาท
(ตามโครงการแกปญหานํ้าในคูเมอืงยกกระบัตรลือเลื่อง หลัง
อบจ.)

249,200
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

คูเมือง
ยกกระบัตร

ลือเลื่อง
หลัง อบจ.

งานบํารุงรักษา
และซอมแซม

สวนชาง
สุขาภิบาล

สํานักการชาง
2 ถังกรองทราย -ถังกรองทราย อัตราการกรองไมนอยกวา 50 ลูกบาศกเมตร/

ช่ัวโมง จํานวน 4 ถังๆ ละ 62,300 บาท เปนเงิน 249,200 บาท
(ตามโครงการแกปญหานํ้าในสระแกว)

249,200
(โอนตั้งจายเปน

รายการใหม)

สระแกว งานบํารุงรักษา
และซอมแซม

สวนชาง
สุขาภิบาล

สํานักการชาง

เร่ิม ก.ย. 2562

เร่ิม ก.ย. 2562
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บญัชีโครงการ/
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มีการดาํเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บญัชีจาํนวนครภุณัฑ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มีการดาํเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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