
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสมีา
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คํานํา
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือใหเทศบาลไดใชเปนกรอบสําหรับการดําเนินงานและการบูรณาการระหวาง
หนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งงานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ไดรวบรวมจากหนวยงานผูรับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ ท่ีไดกําหนดหวงเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบป เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานไดจริงตามกําหนดเวลา โดยไดนํากิจกรรม/โครงการ มาจัดเรียง
ตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ทําใหทราบถึงโครงสรางการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ตลอดจนความสอดคลองของกิจกรรม/โครงการกับยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาในแตละดาน

นอกจากนี้ ยังไดมีการรวบรวมกิจกรรม/โครงการ จากหนวยงานภายนอกท่ีไดกรุณาใหความอนุเคราะหรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะมีการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาทิ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 2 สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา แขวงทางหลวง
นครราชสีมาท่ี 1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา รวมถึงหนวยงานท่ีแจงวาไมมีการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดแก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง ขอมูลดังกลาวนี้ลวนเปนประโยชนท้ังตอการบูรณาการใหเกิดความรวมมือระหวางกัน
การปรับทิศทางการพัฒนาใหมีความเชื่อมโยงกับบริบทโดยรอบ และการเตรียมการรองรับตอสภาพปญหาและทิศทางของสังคมในอนาคต

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

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
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สารบญั
หนา

สวนที่ 1
 บทนํา 1
 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 2
 ข้ันตอนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 2
 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 2

สวนที่ 2
 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 3
 บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ 7

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1. โครงการประเมินความพึงพอใจของผูมาใชบริการของเทศบาลนครนครราชสีมา 7
2. โครงการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 7
3. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารเทศบาลนครนครราชสีมา 8
4. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 9
5. โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 10
6. โครงการอบรมใหความรูทางกฎหมายแกพนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 10
7. โครงการปรับปรุงปายประชาสัมพันธตะแกรงเหล็กเทศบาล 11
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หนา
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1. โครงการรณรงคลดอุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาลประจําป 12
แผนงานสังคมสงเคราะห

1. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 13
แผนงานเคหะและชุมชน

1. โครงการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาด
เขต 1 เทศบาลนครนครราชสีมา

14

2. โครงการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาด
เขต 2 เทศบาลนครนครราชสีมา

15

3. โครงการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาด
เขต 3 เทศบาลนครนครราชสีมา

16

4. โครงการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาด
เขต 4 เทศบาลนครนครราชสีมา

17

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1. โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 19

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1. โครงการงานวันเทศบาล 20

แผนงานการพาณิชย
1. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายไดคาน้ําประปา 21
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หนา
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
แผนงานการศึกษา

1. โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกสถานศึกษาท่ีถายโอนภารกิจ 22
2. โครงการอาหารสําหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) 22
3. โครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 22
4. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 23
5. โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 23
6. โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 24
7. โครงการพัฒนาและสงเสริมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 25
8. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 26
9. โครงการหลักสูตรคูขนาน 27

10. โครงการศิลปะรวมสมัย 28
11. โครงการสรางเสริมทักษะ ดาน ICT 29
12. โครงการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) เพ่ือเตรียมความพรอมนักเรียนเขาสูมหาวิทยาลัย (Pre University) 30
13. โครงการงานอาชีพจากทองถ่ินสูประชาคมอาเซียน 31
14. โครงการหองเรียนสองภาษา 32
15. โครงการสงเสริมการจัดการกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 32
16. โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70) 33
17. โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 33
18. โครงการกอสรางอาคารซักลางโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) 34
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แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 35
2. โครงการการปองกันและควบคุมโรคติดตอเขตเทศบาลนครนครราชสีมาโดยการบูรณาการและการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 36
3. โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
38

4. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

39

5. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 5 และสถานีดับเพลิงยอย 40
6. โครงการแกไขปญหาสัตวจรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 40
7. โครงการบริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมา 41
8. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมา 42

แผนงานสังคมสงเคราะห
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ 44
2. โครงการสานสัมพันธครอบครัวอบอุน 44
3. โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 44

แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการอุดหนุนสํานักงานสวนน้ําบุงตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 กองทัพภาคท่ี 2 ในการชําระคากระแสไฟฟา 45

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1. โครงการเวทีชุมชน 46
2. โครงการแกไขปญหายาเสพติด 47
3. โครงการชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากสาธารณภัย 47
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หนา
4. โครงการประชุมสัมมนาผูนําชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 48
5. โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 48

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1. โครงการงานวันมาฆบูชา 49
2. โครงการงานวันวิสาขบูชา 50

แผนงานงบกลาง
1. โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 51
2. โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพลภาพ 51
3. โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 52

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1. โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 53
แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการเฝาระวังคุณภาพอากาศและเสียง 54
แผนงานเคหะและชุมชน

1. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนมิตรภาพซอย 4 แยกซายมือ (ตะคองเกาเหนือ ซอย 5) 55
2. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาชวงท่ี 5 55
3. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ชวงท่ี 6 56
4. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ ซอย 8 (ซอยหลังวัดเลียบ) 56
5. โครงการเปลี่ยนหลังคา (แผนเหล็กรีดลอน) อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย 57
6. โครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุยอินทรียและกระแสไฟฟาจากขยะมูลฝอย 57
7. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําบานเกาะ ซอย 19 58
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8. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสืบศิริ ซอย 3/12 ถึงถนนสืบศิริ ซอย 19 58
9. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสืบศิริ ซอย 3/10 ถึงถนนสืบศิริ ซอย 17 59

10. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําซอยหลังบานพักรถไฟถึงหนองหัวลาว 59
11. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนเดชอุดม ซอย 9 60
12. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําชุมชนเคหะ (ระยะท่ี 1) 61
13. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสนามกีฬากลาง ซอย 5 62
14. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนหนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 62
15. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย (Zero Waste) 63
16. โครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 64

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 65
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1. โครงการงานแหเทียนพรรษา 66
2. โครงการงานวันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี 67

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ําถนนมิตรภาพ ซอย 18 68
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนพิบูลละเอียด ซอย 12 (แยกขวามือ ซอยท่ี 1 หลังโรงพยาบาลคายสุรนารี) 68
3. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี แยกขวามือสุดเขต (ขางบานเลขท่ี 2568 รานขายของชํา) 69
4. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยลําปรุ (ขางบานเลขท่ี 2300/1 โรงผลิตน้ําดื่ม) 69
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยทางมอญ (มุขมนตรี-ทางรถไฟ) 70
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12/4 ถึง 12/6 70
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7. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 8/7 (ขางบานเลขท่ี 111) 71
8. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค (ซอยไปหัวทะเล 2) 71
9. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนทาวสุระ ซอย 3 72

10. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนบุรินทร-ตรอกวัดมวง 72
11. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ตรอกก่ิงจันทร 73
12. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนทาวสุระ 25 73
13. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 3 74
14. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยวัดมวง 74
15. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ 20 (หนาวัดปาจิตตสามัคคี) 75
16. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนเซนตเมรี่ 75
17. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ํา ถนนมหาชัย ซอย 2/2 76
18. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ซอยทรายเงิน (โรงเรียนสมบูรณวิทยานุกูล) 76
19. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ซอยลําปรุ 2/2 (ขางบานเลขท่ี 482) 77

แผนงานการพาณิชย
1. โครงการเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาภัยแลง 78

แผนงานงบกลาง
1. โครงการปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมายจราจร 80
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สวนที่ 3 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1.1 แผนงานการพาณิชย 83
2. ประเภทครุภัณฑเกษตร

2.1 แผนงานการพาณิชย 84
3. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

3.1 แผนงานการพาณิชย 85
4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

4.1 แผนงานการพาณิชย 87

สวนที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ของหนวยงานภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
1. โครงการกอสรางระบบน้ําหลักเพ่ือบรรเทาปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชนเมืองนครราชสีมา 95

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
1. โครงการสงเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ 96

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. โครงการประชุมวิชาการ The 7th Engagement Thailand Annual Conference 97
2. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง 97
3. โครงการสงเสริมการสรางเครือขายและการพัฒนาเกษตรอินทรียพ้ืนท่ีอีสานใตอยางยั่งยืน 97
4. โครงการจัดงานเกษตรสุรนารีและงานประกวดโค 98
5. โครงการสงเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ใหเปนฐานรายไดใหมท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 98
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6. โครงการ SUT Mini Marathon ครั้งท่ี 3 98
7. โครงการเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟสิกสโอลิมปกวิชาการระดับชาติรวมกับมูลนิธิ สอวน. 98
8. โครงการเปนเจาภาพจัดการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ครั้งท่ี 17 รวมกับมูลนิธิ สอวน. 99

แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 2
1. โครงการงานติดตั้งระบบไฟสัญญาณอัจฉริยะปริมาณงาน 1 แหง 100
2. โครงการงานทาสีตีเสนจราจรปริมาณงาน 1,315 ตารางเมตร (กม.144+500 – กม.147+412 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา) 100
3. โครงการงานทาสีตีเสนจราจรปริมาณงาน 1,315 ตารางเมตร (กม.2+400 – กม.3+852 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา) 101
4. โครงการงานติดตั้งปายจราจรชนิดแขวนสูงปริมาณงาน 2 แหง 101
5. โครงการงานติดตั้งปุมสะทอนแสงปริมาณงาน 1,000 อัน 102
6. โครงการงานซอมแซมปรับปรุงไฟฟาแสงสวางชนิดก่ิงเดี่ยว, ก่ิงคูปริมาณงาน 50 ตน 102
7. โครงการงานซอมแซมไฟสัญญาณจราจรปริมาณงาน 2 แหง 103
8. โครงการงานติดตั้งราวกันอันตรายชนิดราวเหล็กลูกฟูกปริมาณงาน 1,696 เมตร 103
9. โครงการงานติดตั้งโครงเหล็กหลังคากันแดด, ฝนปริมาณงาน 1 แหง 104

10. โครงการงานปรับปรุงจุดกลับรถขนาดใหญ พรอมท้ังติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัยตางๆ เพ่ือใหมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยง
บริเวณท่ีจะกอใหเกิดอันตรายบนทางหลวงปริมาณงาน 1 แหง

104

สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
1. โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม, สงกรานต, เขาพรรษา และเทศกาลสําคัญท่ีมีวันหยุดตอเนื่อง 4 วันข้ึนไป 105
2. โครงการตรวจสอบปราบปรามและจับกุมรถท่ีกระทําผิดกฎหมายตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และกฎหมายวาดวยรถยนตสํานักงาน

ขนสงจังหวัดนครราชสีมา
106

3. โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสรางจิตสํานึกความปลอกภัยในการใชรถใชถนน 107
4. โครงการปลูกฝงเด็กไทยใสใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กแหงชาติ 107
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สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

1. โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ 108
2. โครงการนัดพบแรงงานยอย 109

แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 1
1. โครงการปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอนดอนหวาย - บานวัด ระหวาง กม.149+010 - กม.

160+200 และทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอนโคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 1 ระหวาง กม.200+000 - กม.
226+324 (เปนแหงๆ)

110

2. โครงการงานติดตั้งไฟฟาแสงสวางทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอนนครราชสีมา - ดอนหวาย ระหวางกม.150+800 - กม.
153+598

111

3. โครงการงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (เสาสูง 20 ม.) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอนนครราชสีมา - ดอนหวาย ระหวาง กม.
151+720 - กม.152+530

111

4. งานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (เสาสูง 20 ม.) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอนโคกสวาย – แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 1
ระหวาง กม.231+956 - กม.232+598

112

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
1. โครงการงานแสดงสินคาเกษตรแปรรูปและอาหาร AgroFEX 2020 113
2. โครงการงานแสดงสินคาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Northeast Tech Thailand 20 113

สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
1. โครงการฝกอบรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 114
2. โครงการอาสาสมัครรวมพลังปองกันภัยใหชุมชน 115
3. โครงการเยาวชนรุนใหมตานภัยยาเสพติด 115
4. โครงการลดอุบัติเหตุใหเปนศูนย (0) สูถนนสีขาว 116
5. โครงการสรางภูมิคุมกันตานภัยยาเสพติด 117
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6. โครงการบูรณาการรณรงคอบรมเสริมความรูขับข่ีปลอดภัย 118
7. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 119
8. โครงการเทศบาลนครนครราชสีมาปลอดภัยทุกวันคนทุกวัยสวมหมวกนิรภัย 100% ท้ังผูขับข่ี และผูโดยสารหรือผูซอนทายรถจักรยานยนต 121

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
1. โครงการพัฒนาดานการทองเท่ียวและบริการกิจกรรมหลักการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียวกีฬา และเครือขาย

กิจกรรมยอยงานตรุษจีนโคราช
122

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
1. โครงการสุนทรียสนทนาทีมหมอครอบครัว ศูนยแพทยชุมชนเมือง 1 หัวทะเล 123
2. โครงการจัดบริการสุขภาพตามกลุมวัยโดยทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน ศูนยแพทยชุมชนเมือง 1 หัวทะเล ปงบประมาณ 2564 123
3. โครงการครอบครัวอบอุนชุมชนเขมแข็งเฝาระวังโรคเอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธและวัณโรค 125
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสุนทรียสนทนาทีมหมอครอบครัว ศูนยแพทยชุมชนเมือง 2 วัดปาสาลวัน 126
5. โครงการจัดบริการสุขภาพตามกลุมวัยโดยทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน ศูนยแพทยชุมชนเมือง 2 วัดปาสาลวัน ปงบประมาณ 2564 126
6. โครงการสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตทุกกลุมวัย ปงบประมาณ 2564 126
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุนทรียสนทนาทีมหมอครอบครัว ศูนยสุขภาพชุมชนคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว 130
8. โครงการจัดบริการสุขภาพตามกลุมวัยโดยทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชนคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ปงบประมาณ 2564 130
9. โครงการจัดบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามกลุมวัยโดยทีมหมอครอบครัว ศสช.คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว 131

10. โครงการจัดบริการสุขภาพตามกลุมวัยโดยทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน สถานีกาชาดท่ี 4 นครราชสีมา ปงบประมาณ 2564 136
11. โครงการสรางเสริมเรียนรูสูการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสถานีกาชาดท่ี 4 นครราชสีมา 136
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สวนที่ 1

 บทนํา
 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
 ขั้นตอนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
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บทนํา
แผนการดําเนินงาน  เปนแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในแตละปงบประมาณ ท้ังรายละเอียดดานยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา งบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ รวมถึงระยะเวลาดําเนินงานของแตละโครงการหรือ
กิจกรรม โดยท่ีมาของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาท่ีปรากฏในแผนการดําเนินงาน จะมาจากท้ังงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ โครงการและกิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และโครงการ กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาเกิดประโยชนในการประสานการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561
นอกจากการกําหนดใหใชแผนพัฒนาเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว ยังกําหนดใหการจัดทําแผนการดําเนินงานเปนสวนหนึ่งของการนําแผนพัฒนาไปสู
การปฏิบัติ อันจะชวยลดความซ้ําซอนของโครงการ ทําใหแนวทางการพัฒนาทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติ ผูบริหารทองถ่ินสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานได
อยางสะดวก เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

สําหรับการจัดทําแผนการดําเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ไดนําโครงการและกิจกรรมการพัฒนาท่ีไดบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ.2561 – 2565) ท้ังในสวนท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปและสวนท่ีไดรับงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนมาดําเนินการ ซึ่งโครงการและกิจกรรมการพัฒนา
ดังกลาวมีท่ีมาจากการบูรณาการความรวมมือจากหลายหนวยงาน ไมวาจะเปนจากหนวยงานภายในเองท่ีจัดทําโครงการและกิจกรรมการพัฒนาจากภารกิจ อํานาจหนาท่ีและ
ความตองการของประชาชนเปนสําคัญ หรือหากเปนโครงการและกิจกรรมการพัฒนาท่ีบูรณาการรวมกับหนวยงานภายนอกก็จะมีลักษณะของความรวมมือในหลายรูปแบบ ไมวา
จะเปนความรวมมือโดยการสนับสนุนใหดําเนินงาน หรือความรวมมือในการจัดกิจกรรมหรือโครงการหนึ่งโครงการใดรวมกัน นอกจากนี้ ยังไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงาน
ภายนอกเทศบาลในการใหขอมูลกิจกรรม โครงการท่ีจะมีการดําเนินงานในพ้ืนท่ีของเทศบาล นับเปนอีกกาวหนึ่งของการบูรณาการและความรวมมือจากหลายฝาย จึงกลาวไดวา
แผนการดําเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมาเปนเสมือนแผนท่ีแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานของเทศบาลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดมีการปฏิบัติงานและไดเกิดผลการพัฒนา
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
การจัดทําแผนการดําเนินงาน ถือเปนเครื่องมือท่ีสามารถชวยใหเทศบาลสามารถดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาไดอยางครอบคลุมและ

ชัดเจนข้ึน และเปนกระบวนการสุดทายของการกําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางแหงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา กอนท่ีจะมีการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาท่ีไดกําหนดไว เกิดเปนกระบวนการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมข้ึน นอกจากนี้การแสดงรายละเอียดของ
ลักษณะแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนา จะชวยใหสามารถควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานไดดียิ่งข้ึน การท่ีผูปฏิบัติงานวางแผนการทํางานโดยทราบ
ลําดับกอนหลัง จะทําใหการปฏิบัติงานมีความเปนระบบและมีแบบแผนข้ันตอน สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกันผูบริหารก็สามารถตรวจสอบการ
ดําเนินงานไดวาเปนไปตามกรอบนโยบายท่ีวางไวเพียงใด และสามารถพิจารณาไดวาตองกําหนดแนวนโยบายท่ีตอเนื่องไปในทิศทางเดิมหรือแนวทางใหมไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินตอไป



สวนที่ 2

 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
 บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 7.22 11,250,000                    2.21

แบบ ผด.01บัญชีสรุปจํานวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

ยุทธศาสตร/แผนงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 7.22 11,250,000                    2.21
    1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.03                200,000                    0.04
    1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.03 200,000                    0.04
    1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 4 4.12 427,800                    0.08
    1.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.03 200,000                    0.04
    1.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.03 50,000                    0.01
    1.7 แผนงานการพาณิชย 1 1.03 4,000,000                    0.79

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 16 16.49 16,327,800                   3.20

3

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
สํานักการศึกษา
สํานักการประปา

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

สนก.สาธารณสุขฯ
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ

    2.1 แผนงานการศึกษา 18 18.56 131,851,000 25.88

    2.2 แผนงานสาธารณสุข 8 8.25 46,573,800 9.14

    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 3.09 850,000 0.17

รับผิดชอบหลัก

สํานักการศึกษา

สนก.สาธารณสุขฯ

แบบ ผด.01

สํานักการชาง

กองสวัสดิการสังคม

หนวยงาน
ยุทธศาสตร/แผนงาน

    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 3.09 850,000 0.17

    2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.03 400,000 0.08

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 5.15 900,000 0.18

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 2.06 100,000 0.02

    2.7 แผนงานงบกลาง 3 3.09 164,667,600 32.32

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 40 41.24 345,342,400 67.78
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.03 50,000 0.01
    3.2 แผนงานสาธารณสุข 1 1.03 68,000 0.01
    3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 16 16.49 101,815,000 19.98

รวมยุทธศาสตรท่ี 3 18 18.56 101,933,000 20.01

สํานักปลัดเทศบาล

สํานักการชาง

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

สํานักการศึกษา

สํานักการชาง
สนก.สาธารณสุขฯ



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.03 100,000 0.02
    4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 2.06 2,000,000 0.39

    4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 19.59 42,825,000 8.40
    4.4 แผนงานงบกลาง 1 1.03 1,000,000 0.20

รวมยุทธศาสตรท่ี 4 23 23.71 45,925,000 9.01

แบบ ผด.01

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการชาง

หนวยงาน

กองสวัสดิการสังคม
สํานักการศึกษา

รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร/แผนงาน

    4.4 แผนงานงบกลาง 1 1.03 1,000,000 0.20
รวมยุทธศาสตรท่ี 4 23 23.71 45,925,000 9.01

รวมท้ังสิ้น 97 100.00 509,528,200 100.00

สํานักปลัดเทศบาล



14

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 จัดทําระบบขอมูล

พิกัดทางภูมิศาสตร
ดวยสัญญาณ
ดาวเทียม
ในการปฏิบัติงาน
ของรถเก็บขนขยะ
มูลฝอยงานรักษา
ความสะอาด เขต 1
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร
ดวยสัญญาณดาวเทียมในการ
ปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกอบดวย
-เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดติดตั้ง
กับรถยนต และอุปกรณตรวจวัดระดับ
นํ้ามันรถยนตแบบ  เปอรเช็นต ชนิด
ติดตั้งในรถยนต
 -ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทํา
รายงานขอมูล (Airtime and App
Monitor Reports System) จาก
เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม (GPS) และ
อุปกรณตรวจวัดระดับนํ้ามันรถยนต
แบบเปอรเซ็นต ชนิดติดตั้งในรถยนต

127,200 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

     งานรักษา
    ความสะอาด
     เขต 1

สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1 จัดทําระบบขอมูล
พิกัดทางภูมิศาสตร
ดวยสัญญาณ
ดาวเทียม
ในการปฏิบัติงาน
ของรถเก็บขนขยะ
มูลฝอยงานรักษา
ความสะอาด เขต 1
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร
ดวยสัญญาณดาวเทียมในการ
ปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกอบดวย
-เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดติดตั้ง
กับรถยนต และอุปกรณตรวจวัดระดับ
นํ้ามันรถยนตแบบ  เปอรเช็นต ชนิด
ติดตั้งในรถยนต
 -ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทํา
รายงานขอมูล (Airtime and App
Monitor Reports System) จาก
เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม (GPS) และ
อุปกรณตรวจวัดระดับนํ้ามันรถยนต
แบบเปอรเซ็นต ชนิดติดตั้งในรถยนต

127,200 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

     งานรักษา
    ความสะอาด
     เขต 1

สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม



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. 2563 พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

เปาหมายดําเนินการจัดทําระบบ
ขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงาน
ของรถเก็บขนขยะมูลฝอย

2 จัดทําระบบขอมูล
พิกัดทางภูมิศาสตร
ดวยสัญญาณ
ดาวเทียม
ในการปฏิบัติงาน
ของรถเก็บขนขยะ
มูลฝอยงานรักษา
ความสะอาด เขต 2
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร
ดวยสัญญาณดาวเทียมในการ
ปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกอบดวย
-เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดติดตั้ง
กับรถยนต และอุปกรณตรวจวัดระดับ
นํ้ามันรถยนตแบบ  เปอรเช็นต ชนิด
ติดตั้งในรถยนต
 -ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทํา
รายงานขอมูล (Airtime and App
Monitor Reports System) จาก
เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม (GPS)

69,400 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

     งานรักษา
    ความสะอาด
     เขต 2

สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02

15

2 จัดทําระบบขอมูล
พิกัดทางภูมิศาสตร
ดวยสัญญาณ
ดาวเทียม
ในการปฏิบัติงาน
ของรถเก็บขนขยะ
มูลฝอยงานรักษา
ความสะอาด เขต 2
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร
ดวยสัญญาณดาวเทียมในการ
ปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกอบดวย
-เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดติดตั้ง
กับรถยนต และอุปกรณตรวจวัดระดับ
นํ้ามันรถยนตแบบ  เปอรเช็นต ชนิด
ติดตั้งในรถยนต
 -ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทํา
รายงานขอมูล (Airtime and App
Monitor Reports System) จาก
เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม (GPS)

69,400 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

     งานรักษา
    ความสะอาด
     เขต 2

สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02

15



16

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. 2563 พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

และอุปกรณตรวจวัดระดับนํ้ามัน
รถยนตแบบเปอรเซ็นต ชนิดติดตั้งใน
รถยนต เปาหมายดําเนินการจัดทํา
ระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงาน
ของรถเก็บขนขยะมูลฝอย

แบบ ผด. 02

และอุปกรณตรวจวัดระดับนํ้ามัน
รถยนตแบบเปอรเซ็นต ชนิดติดตั้งใน
รถยนต เปาหมายดําเนินการจัดทํา
ระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงาน
ของรถเก็บขนขยะมูลฝอย

3 จัดทําระบบขอมูล
พิกัดทางภูมิศาสตร
ดวยสัญญาณ
ดาวเทียม
ในการปฏิบัติงาน
ของรถเก็บขนขยะ
มูลฝอยงานรักษา
ความสะอาด เขต 3
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร
ดวยสัญญาณดาวเทียมในการ
ปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกอบดวย
-เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดติดตั้ง
กับรถยนต และอุปกรณตรวจวัดระดับ
นํ้ามันรถยนตแบบเปอรเช็นต
ชนิดติดตั้งในรถยนต
 -ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทํา
รายงานขอมูล (Airtime and App
Monitor Reports System)

104,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

     งานรักษา
    ความสะอาด
     เขต 3

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. 2563 พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

จากเครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม (GPS) และ
อุปกรณตรวจวัดระดับนํ้ามันรถยนต
แบบเปอรเซ็นต ชนิดติดตั้งในรถยนต
เปาหมายดําเนินการจัดทําระบบ
ขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงาน
ของรถเก็บขนขยะมูลฝอย

แบบ ผด. 02

17

จากเครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม (GPS) และ
อุปกรณตรวจวัดระดับนํ้ามันรถยนต
แบบเปอรเซ็นต ชนิดติดตั้งในรถยนต
เปาหมายดําเนินการจัดทําระบบ
ขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงาน
ของรถเก็บขนขยะมูลฝอย

4 จัดทําระบบขอมูล
พิกัดทางภูมิศาสตร
ดวยสัญญาณ
ดาวเทียม
ในการปฏิบัติงาน
ของรถเก็บขนขยะ
มูลฝอยงานรักษา
ความสะอาด เขต 4
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร
ดวยสัญญาณดาวเทียมในการ
ปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกอบดวย
-เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดติดตั้ง
กับรถยนต และอุปกรณตรวจวัดระดับ
นํ้ามันรถยนตแบบเปอรเช็นต ชนิด
ติดตั้งในรถยนต

127,200 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

     งานรักษา
    ความสะอาด
     เขต 4

สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02

17



18

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. 2563 พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

 -ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทํา
รายงานขอมูล (Airtime and App
Monitor Reports System) จาก
เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม (GPS) และ
อุปกรณตรวจวัดระดับนํ้ามันรถยนต
แบบเปอรเซ็นต ชนิดติดตั้งในรถยนต
เปาหมายดําเนินการจัดทําระบบ
ขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงาน
ของรถเก็บขนขยะมูลฝอย

แบบ ผด. 02

 -ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทํา
รายงานขอมูล (Airtime and App
Monitor Reports System) จาก
เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม (GPS) และ
อุปกรณตรวจวัดระดับนํ้ามันรถยนต
แบบเปอรเซ็นต ชนิดติดตั้งในรถยนต
เปาหมายดําเนินการจัดทําระบบ
ขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
สัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงาน
ของรถเก็บขนขยะมูลฝอย

รวม 4 427,800

แบบ ผด. 02



12

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 รณรงคลดอุบัติภัย

ทางถนนชวง
เทศกาลประจําป

 -จัดใหมีจุดพักรถ เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
สําหรับบริการประชาชน
ท่ีเดินทางกลับภูมิลําเนาผานจุดบริการ
ในเขตเทศบาลฯ

200,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝายปกครอง
สํานักปลัด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1 รณรงคลดอุบัติภัย
ทางถนนชวง
เทศกาลประจําป

 -จัดใหมีจุดพักรถ เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
สําหรับบริการประชาชน
ท่ีเดินทางกลับภูมิลําเนาผานจุดบริการ
ในเขตเทศบาลฯ

200,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝายปกครอง
สํานักปลัด

รวม 1 200,000



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 ประเมิน

ความพึงพอใจ
ของผูมาใชบริการ
ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จางสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการของเทศบาลนครนครราชสีมา
ท้ังในดานกระบวนการ
และข้ันตอนการใหบริการ

50,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักปลัด
เทศบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

7

1 ประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผูมาใชบริการ
ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จางสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการของเทศบาลนครนครราชสีมา
ท้ังในดานกระบวนการ
และข้ันตอนการใหบริการ

50,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักปลัด
เทศบาล

2 ประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา
 -ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา
โดยประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ

150,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานวิจัยและ
ประเมินผล

กองวิชาการและ
แผนงาน

7



8

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. 2563 พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

3 เลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล
และผูบริหาร
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและผูบริหารเทศบาล ดังน้ี
1.จัดตั้งศูนยประสานงานการเลือกตั้ง
เทศบาลนครนครราชสีมา
2.จัดเตรียมงบประมาณเพ่ือเปน
คาใชจายในการเลือกตั้งตามขอกําหนด
คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ดังน้ี
 -คาตอบแทนประธาน กกต.ทองถ่ิน,
ผอ.กต.ทองถ่ิน, นายอําเภอ, นาย
ทะเบียนทองถ่ิน, อนุกรรมการท่ีไดรับ
การแตงตั้ง ผอ. และเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของในแตละหนวยเลือกตั้ง รวมท้ัง
คาอาหารทําการนอกเวลาสําหรับ
ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ
 -คาจัดทําศูนยประสานงานการเลือกตั้ง,
 ปายประกาศผลคะแนน, คาเบี้ยเลี้ยง
ท่ีพัก และพาหนะของ กกต.ทองถ่ิน/
ผอ.กต.ทองถ่ิน, คาจัดประชุมอบรม
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานเลือกตั้ง
 -คาเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุท่ีใช
ในการเลือกตั้ง คาพิมพบัตร/คูมือท่ีใช
ในการเลือกตั้ง,
 -คาจัดสถานท่ีอุปกรณพาหนะในวัน
เลือกตั้ง ฯลฯ

10,000,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผด. 02

3 เลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล
และผูบริหาร
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและผูบริหารเทศบาล ดังน้ี
1.จัดตั้งศูนยประสานงานการเลือกตั้ง
เทศบาลนครนครราชสีมา
2.จัดเตรียมงบประมาณเพ่ือเปน
คาใชจายในการเลือกตั้งตามขอกําหนด
คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ดังน้ี
 -คาตอบแทนประธาน กกต.ทองถ่ิน,
ผอ.กต.ทองถ่ิน, นายอําเภอ, นาย
ทะเบียนทองถ่ิน, อนุกรรมการท่ีไดรับ
การแตงตั้ง ผอ. และเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของในแตละหนวยเลือกตั้ง รวมท้ัง
คาอาหารทําการนอกเวลาสําหรับ
ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ
 -คาจัดทําศูนยประสานงานการเลือกตั้ง,
 ปายประกาศผลคะแนน, คาเบี้ยเลี้ยง
ท่ีพัก และพาหนะของ กกต.ทองถ่ิน/
ผอ.กต.ทองถ่ิน, คาจัดประชุมอบรม
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานเลือกตั้ง
 -คาเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุท่ีใช
ในการเลือกตั้ง คาพิมพบัตร/คูมือท่ีใช
ในการเลือกตั้ง,
 -คาจัดสถานท่ีอุปกรณพาหนะในวัน
เลือกตั้ง ฯลฯ

10,000,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักปลัด
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. 2563 พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

4 จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -รวบรวมแผนงานโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตามข้ันตอนแหง
ระเบียบฯ
-จัดประชาคมชุมชน/ประชาคมชุมชน
นครนครราชสีมา เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นของภาคีจากภาคสวนตางๆ อาทิ
 ผูแทนจากสวนราชการ ภาคเอกชน
องคกรชุมชน ประชาชนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
 ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลฯ
-รวบรวมแผนงานโครงการท่ีไดรับ
จัดสรรงบประมาณจัดทําเปนแผนการ
ดําเนินงาน

500,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผด. 02

9

4 จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -รวบรวมแผนงานโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตามข้ันตอนแหง
ระเบียบฯ
-จัดประชาคมชุมชน/ประชาคมชุมชน
นครนครราชสีมา เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นของภาคีจากภาคสวนตางๆ อาทิ
 ผูแทนจากสวนราชการ ภาคเอกชน
องคกรชุมชน ประชาชนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
 ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลฯ
-รวบรวมแผนงานโครงการท่ีไดรับ
จัดสรรงบประมาณจัดทําเปนแผนการ
ดําเนินงาน

500,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

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. 2563 พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

5 พัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล

 -จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โดย
มีกลุมเปาหมายไดแก คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจาง ประจํา และพนักงานจางของ
หนวยงานเทศบาล

300,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผด. 02

5 พัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล

 -จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โดย
มีกลุมเปาหมายไดแก คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจาง ประจํา และพนักงานจางของ
หนวยงานเทศบาล

300,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักปลัด
เทศบาล

6 อบรมใหความรูทาง
กฎหมายแก
พนักงานเทศบาล
และประชาชนใน
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดฝกอบรมพนักงานเทศบาลนคร
นครราชสีมาและประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาจํานวน
ประมาณ 100 คน

50,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

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. 2563 พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

7 ปรับปรุงปาย
ประชาสัมพันธ
ตะแกรงเหล็ก
เทศบาล

 -จางปรับปรุงปายตะแกรงเหล็กในสวน
ท่ีชํารุด จํานวน 12 จุด ภายในเขต
เทศบาล พรอมตกแตงใหสวยงาม
นาสนใจมากยิ่งข้ึน

200,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานประชาสัมพันธ
กองวิชาการและ

แผนงาน

แบบ ผด. 02

11

7 ปรับปรุงปาย
ประชาสัมพันธ
ตะแกรงเหล็ก
เทศบาล

 -จางปรับปรุงปายตะแกรงเหล็กในสวน
ท่ีชํารุด จํานวน 12 จุด ภายในเขต
เทศบาล พรอมตกแตงใหสวยงาม
นาสนใจมากยิ่งข้ึน

200,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานประชาสัมพันธ
กองวิชาการและ

แผนงาน

รวม 7 11,250,000

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 เทศบาลเคลื่อนท่ี  -จัดกิจกรรมสงเสริมความรูและ

การใหบริการดานตางๆ ของเทศบาล
200,000 ในเขตเทศบาล

นครนครราชสีมา
ฝายพัฒนา

ชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

19

1 เทศบาลเคลื่อนท่ี  -จัดกิจกรรมสงเสริมความรูและ
การใหบริการดานตางๆ ของเทศบาล

200,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

ฝายพัฒนา
ชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 1 200,000

19



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 พัฒนาศักยภาพสตรี  -จัดอบรมศึกษาดูงานแก ผูแทนสตรี

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ
จํานวนประมาณ 100 คน

200,000 นอกเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา/
ตางจังหวัด/

สถานท่ีภาคกลาง

งานกิจการสตรี
คนชรา

ฝายสังคม
สงเคราะห

กองสวัสดิการ
สังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานสังคมสงเคราะห

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

13

1 พัฒนาศักยภาพสตรี  -จัดอบรมศึกษาดูงานแก ผูแทนสตรี
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ
จํานวนประมาณ 100 คน

200,000 นอกเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา/
ตางจังหวัด/

สถานท่ีภาคกลาง

งานกิจการสตรี
คนชรา

ฝายสังคม
สงเคราะห

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 1 200,000

13



20

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 งานวันเทศบาล  -จัดพิธีบวงสรวงพระพรหม

-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต
-จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน
ของพนักงานเทศบาล
-จัดนิทรรศการกิจการตางๆ ของ
เทศบาล

50,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝายสงเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สํานักการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1 งานวันเทศบาล  -จัดพิธีบวงสรวงพระพรหม
-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต
-จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน
ของพนักงานเทศบาล
-จัดนิทรรศการกิจการตางๆ ของ
เทศบาล

50,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝายสงเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สํานักการศึกษา

รวม 1 50,000



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 พัฒนาระบบจัดเก็บ

รายไดคานํ้าประปา
 -จางท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบจัดเก็บ
 รายไดคานํ้าประปา
 -จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือใชใน
ระบบจัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

4,000,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝายพัฒนารายได
สํานักการประปา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

21

1 พัฒนาระบบจัดเก็บ
รายไดคานํ้าประปา

 -จางท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบจัดเก็บ
 รายไดคานํ้าประปา
 -จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือใชใน
ระบบจัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

4,000,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝายพัฒนารายได
สํานักการประปา

รวม 1 4,000,000

21



22

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
สถานศึกษาท่ีถายโอน
ภารกิจ

 -อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแก
สถานศึกษาท่ีถายโอนภารกิจให
เทศบาล

59,388,000 สถานศึกษาท่ีถาย
โอนฯ

ฝายแผนงานและ
โครงการ

สํานักการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1 อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันใหแก
สถานศึกษาท่ีถายโอน
ภารกิจ

 -อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแก
สถานศึกษาท่ีถายโอนภารกิจให
เทศบาล

59,388,000 สถานศึกษาท่ีถาย
โอนฯ

ฝายแผนงานและ
โครงการ

สํานักการศึกษา

2 อาหารสําหรับ
โรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครนครราชสีมา
(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

3 พัฒนาวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

 -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการปรับ
หลักสูตรและสาธิตการสอนแบบ
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และศึกษาดูงาน

100,000 โรงเรียน
เทศบาล 5

(วัดปาจิตตสามัคคี)

โรงเรียน
เทศบาล 5

(วัดปาจิตตสามัคคี)



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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

4 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

 -ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมา

6,530,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

สํานักการศึกษา

5 สงเสริมกิจกรรมรัก
การอานใน
สถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดกิจกรรมรักการอาน สําหรับ
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

300,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

23

5 สงเสริมกิจกรรมรัก
การอานใน
สถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดกิจกรรมรักการอาน สําหรับ
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

300,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

23



24

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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

6 สงเสริมการเรียนการ
สอนภาษา
ตางประเทศ

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

1,500,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

6 สงเสริมการเรียนการ
สอนภาษา
ตางประเทศ

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

1,500,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

7 พัฒนาและสงเสริม
การบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

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

100,000 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด หรือ

 ตามมติคณะ
ผูบริหาร

ฝายกิจการโรงเรียน
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

25

7 พัฒนาและสงเสริม
การบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

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

100,000 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด หรือ

 ตามมติคณะ
ผูบริหาร

ฝายกิจการโรงเรียน
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

25



26

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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

8 สนับสนุน
คาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา

 -ดําเนินการสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาใหแกโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ และสังกัด สพฐ.
ท่ีรับถายโอนภารกิจ โดยการ
สนับสนุนคาอาหารกลางวัน
คาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
คาใชจายในการเช่ือมตออินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง ADSL ระบบ Wireless
Fidelity คาพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน คาพัฒนาขาราชการครู
พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
เปนฐาน SBMLD จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน รณรงคปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา ปจจัยพ้ืนฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน การจัดการ
ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพัฒนา
โปรแกรมระบบการวัดผล และ
ประกันคุณภาพการศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

43,733,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

ฝายแผนงานและ
โครงการ

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

8 สนับสนุน
คาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา

 -ดําเนินการสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาใหแกโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ และสังกัด สพฐ.
ท่ีรับถายโอนภารกิจ โดยการ
สนับสนุนคาอาหารกลางวัน
คาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
คาใชจายในการเช่ือมตออินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง ADSL ระบบ Wireless
Fidelity คาพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน คาพัฒนาขาราชการครู
พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
เปนฐาน SBMLD จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน รณรงคปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา ปจจัยพ้ืนฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน การจัดการ
ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพัฒนา
โปรแกรมระบบการวัดผล และ
ประกันคุณภาพการศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

43,733,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

9 หลักสูตรคูขนาน  -นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6
สาขาชางยนต สาขาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ สาขาศิลปะการดนตรีสามารถ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาตอระดับท่ี
สูงข้ึนได
-นําผูบริหารเทศบาล
สมาชิกเทศบาล คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
อบรมและไปศึกษาดูงานดานการจัด
การศึกษา
-ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นํานักเรียนไป
ประกวด แขงขัน ท้ังในประเทศหรือ
ตางประเทศ
-นักเรียนไดรับการอบรมจากกรม
พัฒนาฝมือแรงงานหรือสถาบันอ่ืนๆ
-จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับนักเรียนใช
เรียนและฝกปฏิบัติการ

500,000 โรงเรียนเทศบาล
4 (เพาะชํา)

โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะชํา)

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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

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

50,000 Art Gallerry and
Exhibition

ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม

อัธยาศัย
สํานักการศึกษา

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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

11 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

50,000 ศูนยการเรียนรู
ICT เทศบาลนคร

นครราชสีมา

ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม

อัธยาศัย
สํานักการศึกษา

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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

12 พัฒนาบุคลากรครู
โรงเรียนเทศบาล 1
(บูรพาวิทยากร) เพ่ือ
เตรียมความพรอม
นักเรียนเขาสู
มหาวิทยาลัย (Pre
University)

 -จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนช้ันนํา
ท้ังในและตางประเทศ ปการศึกษา
ละ 1 ครั้ง
-สรางเครือขายการจัดการศึกษา
รวมกับมหาวิทยาลัยช้ันนําของรัฐไม
นอยกวา 1 แหง
-โรงเรียนมีวิทยากรภายนอกสอน
เสริมใหกับนักเรียน
-นักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีประกอบการ
เรียนรูอยางเพียงพอ
-นักเรียนมีวัสดุสําหรับใชฝก
ประสบการณอยางเพียงพอ

100,000 โรงเรียนเทศบาล
1 (บูรพาวิทยากร)

โรงเรียนเทศบาล 1
(บูรพาวิทยากร)

แบบ ผด. 02
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

13 งานอาชีพจากทองถ่ิน
สูประชาคมอาเซียน

 -นําผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
ศึกษาแหลงเรียนรูงานอาชีพทองถ่ิน
ในแหลงเรียนรูตางๆ
-เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวกับ
งานอาชีพทองถ่ินสําหรับใหนักเรียน
ฝกปฏิบัติการ
-เพ่ือจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
อาชีพทองถ่ินของนักเรียน

100,000     โรงเรียน
เทศบาล 2
(วัดสมอราย)

โรงเรียนเทศบาล 2
(วัดสมอราย)

แบบ ผด. 02

31

13 งานอาชีพจากทองถ่ิน
สูประชาคมอาเซียน

 -นําผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
ศึกษาแหลงเรียนรูงานอาชีพทองถ่ิน
ในแหลงเรียนรูตางๆ
-เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวกับ
งานอาชีพทองถ่ินสําหรับใหนักเรียน
ฝกปฏิบัติการ
-เพ่ือจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
อาชีพทองถ่ินของนักเรียน

100,000     โรงเรียน
เทศบาล 2
(วัดสมอราย)

โรงเรียนเทศบาล 2
(วัดสมอราย)

แบบ ผด. 02

31
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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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

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

3,000,000    โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามัคคี)

โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามัคคี)

แบบ ผด. 02

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

3,000,000    โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามัคคี)

โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามัคคี)

15 สงเสริมการจัดการ
กระบวนการเรียน
การสอน การบริหาร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียง)

 -ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงและ
พัฒนา โดยมีกลุมเปาหมายไดแก
นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา
และผูท่ีเก่ียวของเขารวมโครงการ

300,000   โรงเรียน
เทศบาล 5

(วัดปา
จิตตสามัคคี)

โรงเรียน
เทศบาล 5

(วัดปาจิตตสามัคคี)

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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

16 ปรับปรุงอาคารเรียน
1 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ
 70)

 -ปรับปรุงอาคาร ช้ัน 2, 3, 4 โดย
ทําการรื้อถอนประตู หนาตาง ฝา
เพดาน และระบบไฟฟาแสงสวาง
ของเดิม พรอมติดตั้งใหม พ้ืนท่ีรวม
ไมนอยกวา 1,150 ตารางเมตร
-ปรับปรุงและตอเติมหองพยาบาล
และหองครูเวร ช้ันลาง พรอมติดตั้ง
ผนังก้ันหอง กระเบื้องปูพ้ืน ระบบ
ไฟฟาแสงสวาง และระบบสุขาภิบาล
 พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 150 ตาราง
เมตร

1,000,000 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

แบบ ผด. 02

33

16 ปรับปรุงอาคารเรียน
1 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ
 70)

 -ปรับปรุงอาคาร ช้ัน 2, 3, 4 โดย
ทําการรื้อถอนประตู หนาตาง ฝา
เพดาน และระบบไฟฟาแสงสวาง
ของเดิม พรอมติดตั้งใหม พ้ืนท่ีรวม
ไมนอยกวา 1,150 ตารางเมตร
-ปรับปรุงและตอเติมหองพยาบาล
และหองครูเวร ช้ันลาง พรอมติดตั้ง
ผนังก้ันหอง กระเบื้องปูพ้ืน ระบบ
ไฟฟาแสงสวาง และระบบสุขาภิบาล
 พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 150 ตาราง
เมตร

1,000,000 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

17 ปรับปรุงอาคารเรียน
1 โรงเรียนเทศบาล 3
(ยมราชสามัคคี)

 -รื้อถอนฝาเพดาน, ไฟฟาแสงสวาง
ของเดิมพรอมทําการติดตั้งใหมและ
กอสรางหลังคาคลุมดาดฟา พ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 300 ตารางเมตร

900,000 โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามัคคี)

โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามัคคี)

แบบ ผด. 02

33
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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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

18 กอสรางอาคารซักลาง
โรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครนครราชสีมา
(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

 -กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน ขนาด
 8.00x12.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 192 ตารางเมตร พรอม
ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง และ
ระบบสุขาภิบาล จํานวน 2 หลัง

4,200,000 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

สํานักการศึกษา

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

18 กอสรางอาคารซักลาง
โรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครนครราชสีมา
(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

 -กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน ขนาด
 8.00x12.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 192 ตารางเมตร พรอม
ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง และ
ระบบสุขาภิบาล จํานวน 2 หลัง

4,200,000 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

สํานักการศึกษา

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

(อนุสรณ 70 ป
เทศบาล)

สํานักการศึกษา

รวม 18 131,851,000

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.
1 ดําเนินงาน

ตามแนวทาง
พระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -อุดหนุนงบประมาณใหชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินท่ี มท 0810.5/ว
1745 ลงวันท่ี 31 ส.ค.60 และท่ี มท
 0810.5/ว109 ลงวันท่ี 15 ม.ค.61
สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริดานสาธารณสุข เพ่ือ
แกไขปญหาดานสุขภาพ ปองกันการ
เกิดโรค รวมท้ังดานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชนในชุมชน
ตามบริบทของพ้ืนท่ี

1,800,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงานสงเสริม
สุขภาพ
สํานัก

การสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

35

1 ดําเนินงาน
ตามแนวทาง
พระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -อุดหนุนงบประมาณใหชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินท่ี มท 0810.5/ว
1745 ลงวันท่ี 31 ส.ค.60 และท่ี มท
 0810.5/ว109 ลงวันท่ี 15 ม.ค.61
สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริดานสาธารณสุข เพ่ือ
แกไขปญหาดานสุขภาพ ปองกันการ
เกิดโรค รวมท้ังดานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชนในชุมชน
ตามบริบทของพ้ืนท่ี

1,800,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงานสงเสริม
สุขภาพ
สํานัก

การสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

35
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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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2 การปองกัน
และควบคุม
โรคติดตอ
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
โดยการบูรณาการ
และการมีสวนรวม
จากภาคีเครือขาย

 -จัดหาวัสดุอุปกรณในการปองกัน
ควบคุมโรคติดตออยางเพียงพอและ
ครอบคลุมพ้ืนท่ี
-จัดประชุมเครือขายปองกันควบคุม
โรคติดตอเพ่ือควบคุมการระบาดของ
โรคท่ีเกิดข้ึน
-จัดอบรมภาคีเครือขายปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ จํานวน 180 คน
เพ่ือกําหนดแนวทางและมาตรการ
ดําเนินงานรวมกัน
-จัดอบรมอาสาสมัครปองกันควบคุม
โรคติดตอเพ่ือสรางและพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือขายปองกัน
ควบคุมโรคติดตอเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ซึ่งประกอบดวยแกน
นําสุขภาพในชุมชน วัดและโรงเรียน
จํานวนไมนอยกวา 200 คน/ป
 -มีเครือขายในการสอบสวนควบคุม
การแพรระบาดของโรคอยางรวดเร็ว
และคลอบคลุมพ้ืนท่ี

100,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ปองกันและควบคุม
โรคติดตอ
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02

2 การปองกัน
และควบคุม
โรคติดตอ
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
โดยการบูรณาการ
และการมีสวนรวม
จากภาคีเครือขาย

 -จัดหาวัสดุอุปกรณในการปองกัน
ควบคุมโรคติดตออยางเพียงพอและ
ครอบคลุมพ้ืนท่ี
-จัดประชุมเครือขายปองกันควบคุม
โรคติดตอเพ่ือควบคุมการระบาดของ
โรคท่ีเกิดข้ึน
-จัดอบรมภาคีเครือขายปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ จํานวน 180 คน
เพ่ือกําหนดแนวทางและมาตรการ
ดําเนินงานรวมกัน
-จัดอบรมอาสาสมัครปองกันควบคุม
โรคติดตอเพ่ือสรางและพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือขายปองกัน
ควบคุมโรคติดตอเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ซึ่งประกอบดวยแกน
นําสุขภาพในชุมชน วัดและโรงเรียน
จํานวนไมนอยกวา 200 คน/ป
 -มีเครือขายในการสอบสวนควบคุม
การแพรระบาดของโรคอยางรวดเร็ว
และคลอบคลุมพ้ืนท่ี

100,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ปองกันและควบคุม
โรคติดตอ
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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

 -จัดอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและเพ่ิมพูน
ประสบการณในการทํางานแก
อาสาสมัครควบคุมโรคติดตอ
และภาคีเครือขายปองกันควบคุม
โรคติดตอ ไมนอยกวา 200 คน
-เผยแพรประชาสัมพันธการปองกัน
และควบคุมโรคติดตออยางแพรหลาย

แบบ ผด. 02

37

 -จัดอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและเพ่ิมพูน
ประสบการณในการทํางานแก
อาสาสมัครควบคุมโรคติดตอ
และภาคีเครือขายปองกันควบคุม
โรคติดตอ ไมนอยกวา 200 คน
-เผยแพรประชาสัมพันธการปองกัน
และควบคุมโรคติดตออยางแพรหลาย

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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

3 สํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและข้ึน
ทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ
เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
กรมพระศรี
สวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี

 -ดําเนินกิจกรรมตามโครงการสัตว
ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดย
การสํารวจขอมูลจํานวนสุนัขและ
แมวและข้ึนทะเบียนสัตวในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน
13,400 ตัวๆ ละ 3 บาท

40,200 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงาน
สัตวแพทย
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02

3 สํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและข้ึน
ทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ
เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
กรมพระศรี
สวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี

 -ดําเนินกิจกรรมตามโครงการสัตว
ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดย
การสํารวจขอมูลจํานวนสุนัขและ
แมวและข้ึนทะเบียนสัตวในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน
13,400 ตัวๆ ละ 3 บาท

40,200 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

กลุมงาน
สัตวแพทย
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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

4 สัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ
เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
กรมพระศรี
สวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

ดําเนินการจัดกิจกรรมปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา โดย
-ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ดวย
การจัดหาวัคซีนและอุปกรณในการ
ฉีด พรอมท้ังดําเนินการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสุนัข
และแมวในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

333,600 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

     กลุมงาน
สัตวแพทย
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02

39

4 สัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ
เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
กรมพระศรี
สวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

ดําเนินการจัดกิจกรรมปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา โดย
-ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ดวย
การจัดหาวัคซีนและอุปกรณในการ
ฉีด พรอมท้ังดําเนินการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสุนัข
และแมวในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

333,600 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

     กลุมงาน
สัตวแพทย
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

5 กอสรางอาคาร
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 5 และ
สถานีดับเพลิงยอย

 -กอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 5 และสถานีดับเพลิง
ยอยพรอมระบบสุขาภิบาลท่ีจอดรถ
ปรับภูมิทัศนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและ
จัดหาครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช
และอุปกรณตามความจําเปน

30,000,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6 แกไขปญหาสัตวจร
จัดในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

 -จับและเคลื่อนยายสุนัขจรจัดใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ไปไวยังศูนยพักพิงสุนัขจรจัดนครชัย
บุรินทร อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
จํานวน 120 ตัว
-ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ใหกับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ท่ีจับและเคลื่อนยายไป
ไวยังศูนยพักพิงฯจํานวน 120 ตัว
-ผาตัดทําหมันใหกับสุนัขจรจัดในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาท่ีจับและ
เคลื่อนยายไปไวยังศูนยพักพิงฯ
จํานวน 120 ตัว
-สุมตรวจโรคพิษสุนัขบาในตัวอยาง
สัตวจรจัด ท่ีจับและเคลื่อนยายไปไว
ยังศูนยพักพิงฯ จํานวน 12 ตัวอยาง

100,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานสัตวแพทย
สํานัก

การสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02

6 แกไขปญหาสัตวจร
จัดในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

 -จับและเคลื่อนยายสุนัขจรจัดใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ไปไวยังศูนยพักพิงสุนัขจรจัดนครชัย
บุรินทร อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
จํานวน 120 ตัว
-ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ใหกับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ท่ีจับและเคลื่อนยายไป
ไวยังศูนยพักพิงฯจํานวน 120 ตัว
-ผาตัดทําหมันใหกับสุนัขจรจัดในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาท่ีจับและ
เคลื่อนยายไปไวยังศูนยพักพิงฯ
จํานวน 120 ตัว
-สุมตรวจโรคพิษสุนัขบาในตัวอยาง
สัตวจรจัด ท่ีจับและเคลื่อนยายไปไว
ยังศูนยพักพิงฯ จํานวน 12 ตัวอยาง

100,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานสัตวแพทย
สํานัก

การสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

7 บริหารและพัฒนา
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
นครนครราชสีมา

 -จัดประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานแก
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน/ผูท่ีเก่ียวของในการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครนครราชสีมาและภาคี
เครือขาย
 -คณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (งบกองทุน)

1,200,000 สํานัก
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

สํานัก
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02

41

7 บริหารและพัฒนา
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
นครนครราชสีมา

 -จัดประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานแก
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน/ผูท่ีเก่ียวของในการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครนครราชสีมาและภาคี
เครือขาย
 -คณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (งบกองทุน)

1,200,000 สํานัก
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

สํานัก
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

8 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
นครนครราชสีมา

 -เพ่ือดูแลสุขภาพประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา
1.กลุมเปาหมายขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือดําเนินการตาม
โครงการในกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพ  การปองกันโรค  การฟนฟู
สมรรถภาพ  และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุกครบท้ัง 5
ประเภทกิจกรรม ไดแก
-หนวยบริการปฐมภูมิในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา จํานวน 15 แหง,
หนวยงานสาธารณสุข,สํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
-ชุมชน /สมาคม/ชมรม/หนวยงานอ่ืน
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 8 แหง, ศูนย
พัฒนาฟนฟูผูสูงอายุและคนพิการ

13,000,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02

8 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
นครนครราชสีมา

 -เพ่ือดูแลสุขภาพประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา
1.กลุมเปาหมายขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือดําเนินการตาม
โครงการในกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพ  การปองกันโรค  การฟนฟู
สมรรถภาพ  และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุกครบท้ัง 5
ประเภทกิจกรรม ไดแก
-หนวยบริการปฐมภูมิในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา จํานวน 15 แหง,
หนวยงานสาธารณสุข,สํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
-ชุมชน /สมาคม/ชมรม/หนวยงานอ่ืน
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 8 แหง, ศูนย
พัฒนาฟนฟูผูสูงอายุและคนพิการ

13,000,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2.บริหารจัดการและพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ
-จัดหาครุภัณฑในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ
3.สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมในการ
แกไขปญหาสาธารณสุข กรณีเกิด
โรคระบาด หรือภัยพิบัติในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา
(งบกองทุน)

แบบ ผด. 02

43

2.บริหารจัดการและพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ
-จัดหาครุภัณฑในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ
3.สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมในการ
แกไขปญหาสาธารณสุข กรณีเกิด
โรคระบาด หรือภัยพิบัติในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา
(งบกองทุน)

รวม 8 โครงการ 46,573,800

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.
1 พัฒนาคุณภาพชีวิต

และสงเสริม
กิจกรรมผูสูงอายุ

 -จัดการอบรมและศึกษาดูงานใหแก
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของ จํานวนประมาณ 150 คน

250,000 นอกเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา/
ตางจังหวัด/

สถานท่ี
ภาคตะวันออก

งานกิจการสตรี
คนชรา

ฝายสังคม
สงเคราะห

กองสวัสดิการสังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานสังคมสงเคราะห

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริม
กิจกรรมผูสูงอายุ

 -จัดการอบรมและศึกษาดูงานใหแก
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของ จํานวนประมาณ 150 คน

250,000 นอกเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา/
ตางจังหวัด/

สถานท่ี
ภาคตะวันออก

งานกิจการสตรี
คนชรา

ฝายสังคม
สงเคราะห

กองสวัสดิการสังคม

2 สานสัมพันธ
ครอบครัวอบอุน

 -จัดอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน
แกครอบครัวภายในชุมชนเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา และ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ

100,000 ในจังหวัด
นครราชสีมา

งานสงเสริม
หลักประกัน

ของครอบครัว
ฝายสังคม
สงเคราะห

กองสวัสดิการสังคม

3 สงเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

500,000 ในจังหวัด
นครราชสีมา

งานสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน
ฝายสังคม
สงเคราะห

กองสวัสดิการสังคม

รวม 3 โครงการ 850,000



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 อุดหนุนสํานักงาน

สวนนํ้าบุงตาหลั่ว
เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลท่ี 9
กองทัพภาคท่ี 2
ในการชําระ
คากระแสไฟฟา

 -อุดหนุนสํานักงานสวนนํ้า
บุงตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลท่ี 9 กองทัพภาคท่ี 2 ในการ
ชําระคากระแสไฟฟา

400,000 สวนนํ้าบุงตาหลั่ว
เฉลิมพระเกียรติ

รัชกาลท่ี 9

สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

45

1 อุดหนุนสํานักงาน
สวนนํ้าบุงตาหลั่ว
เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลท่ี 9
กองทัพภาคท่ี 2
ในการชําระ
คากระแสไฟฟา

 -อุดหนุนสํานักงานสวนนํ้า
บุงตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลท่ี 9 กองทัพภาคท่ี 2 ในการ
ชําระคากระแสไฟฟา

400,000 สวนนํ้าบุงตาหลั่ว
เฉลิมพระเกียรติ

รัชกาลท่ี 9

สํานักการชาง

รวม 1 โครงการ 400,000

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.
1 เวทีชุมชน  -จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น

แลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอปญหา/ความ
ตองการ ตลอดจนเสริมสรางความรู
ความเขาใจ ในการดําเนินงานตางๆ ของ
เทศบาล และรวบรวมปญหา/
ขอเสนอแนะ เพ่ือจัดทําแผนชุมชน และใช
เปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

100,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

งานสงเสริม
ทางวิชาการ
ฝายพัฒนา

ชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1 เวทีชุมชน  -จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอปญหา/ความ
ตองการ ตลอดจนเสริมสรางความรู
ความเขาใจ ในการดําเนินงานตางๆ ของ
เทศบาล และรวบรวมปญหา/
ขอเสนอแนะ เพ่ือจัดทําแผนชุมชน และใช
เปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

100,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

งานสงเสริม
ทางวิชาการ
ฝายพัฒนา

ชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม



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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2 แกไขปญหา
ยาเสพติด

 -คนหา/คัดกรองผูเสพติดยาเสพติดในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือเขารับการ
อบรมบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
-อบรมและศึกษาดูงานประธานชุมชน
คณะกรรมการชุมชนท้ัง 90 ชุมชน
ประธาน และคณะกรรมการกองทุนแม
ของแผนดินในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
-ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา
-อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือขาย
ปองกันยาเสพติดในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

200,000 ในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา/

จังหวัด
นครราชสีมา/
นอกจังวหัด
นครราชสีมา

งานนโยบาย
และแกไข

ปญหาชุมชน
ฝายพัฒนา

ชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม

แบบ ผด. 02

47

2 แกไขปญหา
ยาเสพติด

 -คนหา/คัดกรองผูเสพติดยาเสพติดในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือเขารับการ
อบรมบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
-อบรมและศึกษาดูงานประธานชุมชน
คณะกรรมการชุมชนท้ัง 90 ชุมชน
ประธาน และคณะกรรมการกองทุนแม
ของแผนดินในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
-ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา
-อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือขาย
ปองกันยาเสพติดในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

200,000 ในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา/

จังหวัด
นครราชสีมา/
นอกจังวหัด
นครราชสีมา

งานนโยบาย
และแกไข

ปญหาชุมชน
ฝายพัฒนา

ชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม

3 ชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับ
ความเดือดรอนจาก
สาธารณภัย

 -ดําเนินการในการสงเคราะหชวยเหลือ
ครอบครัวประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ท่ีไดรับความเดือดรอนและ
กรณีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเรงดวน
มีความจําเปนตองใหการชวยเหลือ
เพ่ือพนจากสภาวะยากลําบาก

300,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

งานธุรการ
กองสวัสดิการสังคม

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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

4 ประชุมสัมมนา
ผูนําชุมชนใน
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดประชุมสัมมนาประธานชุมชน
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และ
ผูเก่ียวของ จํานวน 12 ครั้งๆ ละ 140 คน
 -จัดประชุมองคกรชุมชนและผูเก่ียวของ
จํานวน 90 ชุมชนๆ ละ 2 ครั้ง

200,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

งานสงเสริม
ทางวิชาการ
ฝายพัฒนา

ชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม

5 พัฒนาชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

 -จัดอบรมสัมมนาใหความรูและศึกษา
ดูงานแกประชาชนและเจาหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของ

100,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

งานพัฒนาชุมชน
ฝายพัฒนาชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผด. 02

5 พัฒนาชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

 -จัดอบรมสัมมนาใหความรูและศึกษา
ดูงานแกประชาชนและเจาหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของ

100,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

งานพัฒนาชุมชน
ฝายพัฒนาชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

รวม 5 โครงการ 900,000

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.
1 งานวันมาฆบูชา  -จัดใหเยาวชน ประชาชนในเขต

เทศบาลมาประกอบพิธีทางพุทธศาสนา
เพ่ือโนมนาวจิตใจเด็กและเยาวชน
ประชาชนท่ัวไปใหเปนผูฝกใฝในพุทธ
ศาสนา และชวยจรรโลง
พระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองสืบตอไป
โดยจัดเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ
วัดพระนารายณมหาราช
-จัดกิจกรรมประกวด
วาดภาพ ประกวดประทีปโคมถือ

50,000 วัดพระนารายณฯ ฝายสงเสริม
ศาสนาและ

     วัฒนธรรม
 สํานักการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02
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1 งานวันมาฆบูชา  -จัดใหเยาวชน ประชาชนในเขต
เทศบาลมาประกอบพิธีทางพุทธศาสนา
เพ่ือโนมนาวจิตใจเด็กและเยาวชน
ประชาชนท่ัวไปใหเปนผูฝกใฝในพุทธ
ศาสนา และชวยจรรโลง
พระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองสืบตอไป
โดยจัดเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ
วัดพระนารายณมหาราช
-จัดกิจกรรมประกวด
วาดภาพ ประกวดประทีปโคมถือ

50,000 วัดพระนารายณฯ ฝายสงเสริม
ศาสนาและ

     วัฒนธรรม
 สํานักการศึกษา
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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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2 งานวันวิสาขบูชา  -ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยจัด
ใหมีพิธีเวียนเทียนใหเยาวชน
ประชาชนในเขตเทศบาล ประมาณ
3,000 คน
-จัดใหมีการประกวดประทีปโคมถือ
-จัดใหมีการประกวดวาดภาพ
-จัดใหมีการประกวดกิจกรรมทาง
ศาสนพิธี

50,000 วัดพระนารายณฯ ฝายสงเสริม
ศาสนาและ

    วัฒนธรรม
สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

2 งานวันวิสาขบูชา  -ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยจัด
ใหมีพิธีเวียนเทียนใหเยาวชน
ประชาชนในเขตเทศบาล ประมาณ
3,000 คน
-จัดใหมีการประกวดประทีปโคมถือ
-จัดใหมีการประกวดวาดภาพ
-จัดใหมีการประกวดกิจกรรมทาง
ศาสนพิธี

50,000 วัดพระนารายณฯ ฝายสงเสริม
ศาสนาและ

    วัฒนธรรม
สํานักการศึกษา

รวม 2 100,000

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.
1 สรางหลักประกัน

ดานรายได
แกผูสูงอายุ

 -รับลงทะเบียนและจายเบี้ยยังชีพให
ผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี
 1.ผูสูงอายุท่ีมีภูมิลําเนาตําบลในเมือง
ท่ีมีอายุครบ 60 ปบริบูรณข้ึนไป
ในงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยเปนผูท่ีเกิดกอน 2 ก.พ. 2504

142,503,600 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

งานสังคม
สงเคราะห
ฝายสังคม
สงเคราะห

กองสวัสดิการสังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

51

1 สรางหลักประกัน
ดานรายได
แกผูสูงอายุ

 -รับลงทะเบียนและจายเบี้ยยังชีพให
ผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี
 1.ผูสูงอายุท่ีมีภูมิลําเนาตําบลในเมือง
ท่ีมีอายุครบ 60 ปบริบูรณข้ึนไป
ในงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยเปนผูท่ีเกิดกอน 2 ก.พ. 2504

142,503,600 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

งานสังคม
สงเคราะห
ฝายสังคม
สงเคราะห

กองสวัสดิการสังคม

2 สนับสนุน
การเสริมสราง
สวัสดิการ
ทางสังคมใหแก
ผูพิการหรือ
ทุพลภาพ

 -รับลงทะเบียนและจายเบี้ยยังชีพให
คนพิการท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี
 1.คนพิการรายใหมท่ียังไมเคย
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 2.คนพิการท่ียายภูมิลําเนาเขามาอยูใน
เขตตําบลในเมือง

21,456,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

งานสังคม
สงเคราะห
ฝายสังคม
สงเคราะห

กองสวัสดิการสังคม
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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. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
    แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  -ใหการสงเคราะหโดยมอบเงิน
ชวยเหลือเดือนละ 500 บาทใหกับ
ผูปวยเอดสท่ีผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการชุมชน

708,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

งานสังคม
สงเคราะห
ฝายสังคม
สงเคราะห

กองสวัสดิการสังคม

รวม 3 164,667,600

แบบ ผด. 02แบบ 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.
1 ฝกซอมแผนปองกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย

ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยมีกลุมเปาหมาย ดังน้ี
-ชุมชนท่ีมีประชากรหนาแนน
อยูกันอยางแออัดในเขตเทศบาล
-อาคารสูง อาคารขนาดใหญท่ีมีผูคน เขา
ไปในเน้ือท่ีและอยูอาศัยอยาง หนาแนน
-กลุมผูประกอบการคาท่ีมีความเส่ียงใน
เหตุสาธารณภัยตางๆ
-พนักงานเทศบาลและพนักงานดับเพลิง
เทศบาลนครนครราชสีมา หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ สมาชิก อปพร.และประชาชน
ไดพัฒนาความรู ความสามารถในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

50,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02
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1 ฝกซอมแผนปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยมีกลุมเปาหมาย ดังน้ี
-ชุมชนท่ีมีประชากรหนาแนน
อยูกันอยางแออัดในเขตเทศบาล
-อาคารสูง อาคารขนาดใหญท่ีมีผูคน เขา
ไปในเน้ือท่ีและอยูอาศัยอยาง หนาแนน
-กลุมผูประกอบการคาท่ีมีความเส่ียงใน
เหตุสาธารณภัยตางๆ
-พนักงานเทศบาลและพนักงานดับเพลิง
เทศบาลนครนครราชสีมา หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ สมาชิก อปพร.และประชาชน
ไดพัฒนาความรู ความสามารถในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

50,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

รวม 1 โครงการ 50,000
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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.
1 เฝาระวังคุณภาพ

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

68,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

งาน
อนามัยสิ่งแวดลอม

สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1 เฝาระวังคุณภาพ
อากาศและเสียง

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

68,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

งาน
อนามัยสิ่งแวดลอม

สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

รวม 1 โครงการ 68,000



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 กอสรางระบบ

ระบายนํ้า
ถนนมิตรภาพซอย 4
แยกซายมือ (ตะคอง
เกาเหนือ ซอย 5)

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอม
บอพักท้ัง 2 ฝง ความยาวประมาณ
380 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีประมาณ 616 ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

1,815,000 ถนนมิตรภาพ
ซอย 4

แยกซายมือ
(ตะคอง

เกาเหนือ ซอย 5)

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

55

1 กอสรางระบบ
ระบายนํ้า
ถนนมิตรภาพซอย 4
แยกซายมือ (ตะคอง
เกาเหนือ ซอย 5)

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอม
บอพักท้ัง 2 ฝง ความยาวประมาณ
380 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีประมาณ 616 ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

1,815,000 ถนนมิตรภาพ
ซอย 4

แยกซายมือ
(ตะคอง

เกาเหนือ ซอย 5)

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

2 ปรับปรุง
รางระบายนํ้าในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
ชวงท่ี 5

 -ปรับปรุงรางระบายนํ้า ขนาดกวาง
9.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว
ประมาณ 280.00 เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 240 วัน

7,880,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

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. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

3 ปรับปรุง
รางระบายนํ้า
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
ชวงท่ี 6

 -ปรับปรุงรางระบายนํ้า ขนาดกวาง
9.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว
ประมาณ 316.00 เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 270 วัน

8,850,000 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

4 กอสรางระบบ
ระบายนํ้า
ถนนมิตรภาพ
ซอย 8 (ซอย
หลังวัดเลียบ)

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอม
บอพัก ความยาวประมาณ 64 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 248
ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

400,000 ถนนมิตรภาพ
ซอย 8 (ซอย
หลังวัดเลียบ)

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

4 กอสรางระบบ
ระบายนํ้า
ถนนมิตรภาพ
ซอย 8 (ซอย
หลังวัดเลียบ)

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอม
บอพัก ความยาวประมาณ 64 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 248
ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

400,000 ถนนมิตรภาพ
ซอย 8 (ซอย
หลังวัดเลียบ)

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
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. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

5 เปลี่ยนหลังคา
(แผนเหล็ก
รีดลอน) อาคาร
คัดแยกขยะมูลฝอย

 -เปลี่ยนหลังคาอาคารคัดแยก
ขยะมูลฝอยพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,837
ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

1,500,000 ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอย

งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

6 บริหารจัดการ
เดินระบบและดูแล
ระบบผลิตปุย
อินทรียและ
กระแสไฟฟา
จากขยะมูลฝอย

 -ระบบผลิตปุยอินทรียและ
กระแสไฟฟาสามารถกําจัดขยะ
มูลฝอยไดเปนอยางดี
-เทศบาลสามารถกําจัดขยะมูลฝอย
และเกิดผลพลอยไดเปนกระแสไฟฟา
และปุยอินทรีย
: จัดทํา TOR
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการเดินระบบ 365 วัน

14,000,000 ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอย

งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

57

6 บริหารจัดการ
เดินระบบและดูแล
ระบบผลิตปุย
อินทรียและ
กระแสไฟฟา
จากขยะมูลฝอย

 -ระบบผลิตปุยอินทรียและ
กระแสไฟฟาสามารถกําจัดขยะ
มูลฝอยไดเปนอยางดี
-เทศบาลสามารถกําจัดขยะมูลฝอย
และเกิดผลพลอยไดเปนกระแสไฟฟา
และปุยอินทรีย
: จัดทํา TOR
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการเดินระบบ 365 วัน

14,000,000 ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอย

งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

57



58

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. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

7 กอสรางระบบ
ระบายนํ้าบานเกาะ
 ซอย 19

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 94 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 269
ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

600,000 บานเกาะ ซอย 19 งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

7 กอสรางระบบ
ระบายนํ้าบานเกาะ
 ซอย 19

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 94 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 269
ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

600,000 บานเกาะ ซอย 19 งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

8 กอสรางระบบ
ระบายนํ้าถนน
สืบศิริ ซอย 3/12
ถึงถนนสืบศิริ
ซอย 19

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 315 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา
1,155 ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

2,300,000 ถนนสืบศิริ
ซอย 3/12 ถึง
ถนนสืบศิริ

ซอย 19

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
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. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

9 กอสรางระบบ
ระบายนํ้าถนน
สืบศิริ ซอย 3/10
ถึงถนนสืบศิริ
ซอย 17

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 373 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา
1,340 ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

2,700,000 นํ้าถนนสืบศิริ
ซอย 3/10 ถึง
ถนนสืบศิริ

ซอย 17

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

59

9 กอสรางระบบ
ระบายนํ้าถนน
สืบศิริ ซอย 3/10
ถึงถนนสืบศิริ
ซอย 17

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 373 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา
1,340 ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

2,700,000 นํ้าถนนสืบศิริ
ซอย 3/10 ถึง
ถนนสืบศิริ

ซอย 17

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

10 กอสรางระบบ
ระบายนํ้าซอยหลัง
บานพักรถไฟถึง
หนองหัวลาว

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 176 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 182
 ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

1,100,000 ซอยหลัง
บานพักรถไฟถึง
หนองหัวลาว

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

59
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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. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

11 กอสรางระบบ
ระบายนํ้า
ถนนเดชอุดม ซอย 9

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 276 เมตร
 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอม
บอพักท้ัง 2 ฝง ความยาวประมาณ
498 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา
1,503 ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 180 วัน

4,700,000 ถนนเดชอุดม
ซอย 9

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

11 กอสรางระบบ
ระบายนํ้า
ถนนเดชอุดม ซอย 9

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 276 เมตร
 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอม
บอพักท้ัง 2 ฝง ความยาวประมาณ
498 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา
1,503 ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 180 วัน

4,700,000 ถนนเดชอุดม
ซอย 9

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
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. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

12 กอสรางระบบ
ระบายนํ้า
ชุมชนเคหะ
(ระยะท่ี 1)

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 609 เมตร
 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 1,363 เมตร
-กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 191 เมตร
-กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 1,440 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา
12,370 ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 330 วัน

50,000,000 ชุมชนเคหะ
แหงชาติ

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

61

12 กอสรางระบบ
ระบายนํ้า
ชุมชนเคหะ
(ระยะท่ี 1)

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 609 เมตร
 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 1,363 เมตร
-กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 191 เมตร
-กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 1,440 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา
12,370 ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 330 วัน

50,000,000 ชุมชนเคหะ
แหงชาติ

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

61
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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. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

13 กอสรางระบบ
ระบายนํ้าถนน
สนามกีฬากลาง
ซอย 5

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 290 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 863
 ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

2,600,000 ถนน
สนามกีฬากลาง

ซอย 5

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

13 กอสรางระบบ
ระบายนํ้าถนน
สนามกีฬากลาง
ซอย 5

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอม
บอพักความยาวประมาณ 290 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 863
 ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

2,600,000 ถนน
สนามกีฬากลาง

ซอย 5

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

14 กอสรางระบบ
ระบายนํ้าถนนหนา
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

 -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอม
บอพักท้ัง 2 ฝง ความยาวประมาณ
604 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา
1,135 ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

3,200,000 ถนนหนา
องคการบริหาร

สวนจังหวัด
นครราชสีมา

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชางสุขาภิบาล
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. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

15 สงเสริม
การมีสวนรวม
ตามแนวทาง
การจัดการขยะ
เหลือศูนย
(Zero Waste)

 -จัดกิจกรรมสงเสริมการคัดแยกขยะ
มูลฝอยท่ีแหลงกําเนิดแบบมีสวนรวม
ในชุมชน เชน การอบรมและศึกษา
ดูงาน ช้ีแจงแกนนํา ประชุมประชาคม
การคัดแยกขยะ รณรงค คัดแยก
ขยะพิษ ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย
ขยะท่ัวไป ตามหลักการ 3Rs
การติดตามการคัดแยกขยะในชุมชน
หรือพ้ืนท่ีเปาหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
ดังน้ี ชุมชน จํานวน 17 แหง แบงเปน
: ป 2561 จํานวน 10 แหง
: ป 2562 จํานวน 7 แหง
 -การอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา
ดูงาน/ฟนฟูความรูคัดแยกขยะ
จัดกิจกรรม/รณรงคคัดแยกขยะ
การติดตามประเมินผลและสงเสริม
การมีสวนรวมคัดแยกขยะ 4 ประเภท
ขยะพิษ ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย
ขยะท่ัวไป ตามหลักการ 3Rs และ
จัดการขยะมูลฝอยถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาลใหเพ่ิมมากข้ึน

            100,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

สวนสงเสริม
สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02
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15 สงเสริม
การมีสวนรวม
ตามแนวทาง
การจัดการขยะ
เหลือศูนย
(Zero Waste)

 -จัดกิจกรรมสงเสริมการคัดแยกขยะ
มูลฝอยท่ีแหลงกําเนิดแบบมีสวนรวม
ในชุมชน เชน การอบรมและศึกษา
ดูงาน ช้ีแจงแกนนํา ประชุมประชาคม
การคัดแยกขยะ รณรงค คัดแยก
ขยะพิษ ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย
ขยะท่ัวไป ตามหลักการ 3Rs
การติดตามการคัดแยกขยะในชุมชน
หรือพ้ืนท่ีเปาหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
ดังน้ี ชุมชน จํานวน 17 แหง แบงเปน
: ป 2561 จํานวน 10 แหง
: ป 2562 จํานวน 7 แหง
 -การอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา
ดูงาน/ฟนฟูความรูคัดแยกขยะ
จัดกิจกรรม/รณรงคคัดแยกขยะ
การติดตามประเมินผลและสงเสริม
การมีสวนรวมคัดแยกขยะ 4 ประเภท
ขยะพิษ ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย
ขยะท่ัวไป ตามหลักการ 3Rs และ
จัดการขยะมูลฝอยถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาลใหเพ่ิมมากข้ึน

            100,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

สวนสงเสริม
สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
สํานักการ

สาธารณสุขและ
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. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

ในกลุมเปาหมายเดิม ดังน้ี
: ป 2563 จํานวน ไมนอยกวา 10 แหง
: ป 2564 จํานวน ไมนอยกวา 10 แหง
: ป 2565 จํานวน ไมนอยกวา 10 แหง

16 จัดการมูลฝอย
ติดเช้ือ

 -สํารวจรวบรวมขอมูลในการเก็บ ขน
 หรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ
-รวบรวมขอมูลปริมาณขยะมูลฝอย
ติดเช้ือ
-ประชุมคณะทํางานผูประกอบการ
สถานบริการสาธารณสุขและ
ผูเก่ียวของกับการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ
-ออกใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน
มูลฝอยติดเช้ือโดยทําเปนธุรกิจ หรือ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ
คิดคาบริการ
-ติดตามประเมินผลกระบวนการเก็บ
ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ

70,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

งาน
สุขาภิบาล
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02

16 จัดการมูลฝอย
ติดเช้ือ

 -สํารวจรวบรวมขอมูลในการเก็บ ขน
 หรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ
-รวบรวมขอมูลปริมาณขยะมูลฝอย
ติดเช้ือ
-ประชุมคณะทํางานผูประกอบการ
สถานบริการสาธารณสุขและ
ผูเก่ียวของกับการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ
-ออกใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน
มูลฝอยติดเช้ือโดยทําเปนธุรกิจ หรือ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ
คิดคาบริการ
-ติดตามประเมินผลกระบวนการเก็บ
ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ

70,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

งาน
สุขาภิบาล
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

รวม 16 โครงการ 101,815,000

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. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

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 สงเสริมและพัฒนา

อาชีพ
 -ประชาชนทั่วไป ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูผลิตสินคาชุมชน กลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน ผูผลิตสินคา OTOP
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใน
กิจกรรมตางๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ
400 คน ดังน้ี
1.ฝกอบรมความรู และทักษะวิชาชีพ
2.ฝกอบรมความรูทางวิชาการ
3.อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูผลิต
4.พัฒนาผลิตภัณฑ โดยจัดประกวด
สุดยอดผลิตภัณฑ เทศบาลนคร
นครราชสีมา
5.จัดซ้ือหนังสือสงเสริมความรู ทักษะ
วิชาชีพตางๆ สําหรับบริการประชาชน

100,000 ในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา/

จังหวัด
นครราชสีมา/
นอกจังหวัด
นครราชสีมา

งานสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

ฝายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

65

1 สงเสริมและพัฒนา
อาชีพ

 -ประชาชนทั่วไป ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูผลิตสินคาชุมชน กลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน ผูผลิตสินคา OTOP
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใน
กิจกรรมตางๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ
400 คน ดังน้ี
1.ฝกอบรมความรู และทักษะวิชาชีพ
2.ฝกอบรมความรูทางวิชาการ
3.อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูผลิต
4.พัฒนาผลิตภัณฑ โดยจัดประกวด
สุดยอดผลิตภัณฑ เทศบาลนคร
นครราชสีมา
5.จัดซ้ือหนังสือสงเสริมความรู ทักษะ
วิชาชีพตางๆ สําหรับบริการประชาชน

100,000 ในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา/

จังหวัด
นครราชสีมา/
นอกจังหวัด
นครราชสีมา

งานสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

ฝายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

รวม 1 โครงการ 100,000
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66

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 งานแหเทียนพรรษา  -จัดใหมีงานแหเทียนพรรษา มีการ

เชิญชวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
 สถาบันการศึกษา คุมวัด ชุมชนตางๆ
และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
เขารวมงาน รวมสงผลงานการ
ประดิษฐตนเทียนพรรษา และจัดสง
ขบวนแห เขารวมประกวด โดยมี
ประชาชนรวมงาน 100,000 คน

1,000,000 ลานอนุสาวรีย
ทาวสุรนารี

ฝายสงเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สํานักการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1 งานแหเทียนพรรษา  -จัดใหมีงานแหเทียนพรรษา มีการ
เชิญชวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
 สถาบันการศึกษา คุมวัด ชุมชนตางๆ
และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
เขารวมงาน รวมสงผลงานการ
ประดิษฐตนเทียนพรรษา และจัดสง
ขบวนแห เขารวมประกวด โดยมี
ประชาชนรวมงาน 100,000 คน

1,000,000 ลานอนุสาวรีย
ทาวสุรนารี

ฝายสงเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สํานักการศึกษา



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. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2 งานวันฉลองชัยชนะ
ทาวสุรนารี

 เพ่ือใหประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดใกลเคียงเท่ียว
ชมงานและรวมกิจกรรม โดยมี
-กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง
รวมกับจังหวัดนครราชสีมา
-พิธีบวงสรวง
-กิจกรรมจุดพลุสี่มุมเมืองและกิจกรรม
อ่ืนๆ

1,000,000 ลานอนุสาวรีย
ทาวสุรนารี

ฝายสงเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สํานักการศึกษา

แบบ ผด. 02

67

2 งานวันฉลองชัยชนะ
ทาวสุรนารี

 เพ่ือใหประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดใกลเคียงเท่ียว
ชมงานและรวมกิจกรรม โดยมี
-กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง
รวมกับจังหวัดนครราชสีมา
-พิธีบวงสรวง
-กิจกรรมจุดพลุสี่มุมเมืองและกิจกรรม
อ่ืนๆ

1,000,000 ลานอนุสาวรีย
ทาวสุรนารี

ฝายสงเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สํานักการศึกษา

รวม 2 โครงการ 2,000,000

แบบ ผด. 02
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68

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

ค.ส.ล. พรอมราง
ระบายนํ้าถนน
มิตรภาพ ซอย 18

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 515.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 2,200 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝารางระบายนํ้าเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

4,000,000 ถนนมิตรภาพ
ซอย 18

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอมราง
ระบายนํ้าถนน
มิตรภาพ ซอย 18

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 515.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 2,200 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝารางระบายนํ้าเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

4,000,000 ถนนมิตรภาพ
ซอย 18

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

2 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนพิบูลละเอียด
ซอย 12 (แยก
ขวามือ ซอยท่ี 1
หลังโรงพยาบาล
คายสุรนารี)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 645.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 3,050 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพักทอระบายนํ้า
เหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

2,700,000 ถนนพิบูลละเอียด
ซอย 12 (แยก

ขวามือ ซอยท่ี 1
หลังโรงพยาบาล

คายสุรนารี)

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.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

3 กอสรางถนน ค.ส.ล.
ถนนมุขมนตรี
แยกขวามือสุดเขต
(ขางบานเลขท่ี
2568 รานขาย
ของชํา)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
ยาว 147.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 265 ตารางเมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

150,000 ถนนมุขมนตรี
แยกขวามือสุดเขต
(ขางบานเลขท่ี
2568 รานขาย

ของชํา)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

4 กอสรางถนน ค.ส.ล.
 ซอยลําปรุ (ขาง
บานเลขท่ี 2300/1
โรงผลิตนํ้าดื่ม)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
ยาว 84.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
315 ตารางเมตร พรอมทอระบายนํ้า
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอม
บอพักชนิดใต
ผิวจราจร ยาวไมนอยกวา 84.00 เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

709,000 ซอยลําปรุ (ขาง
บานเลขท่ี

2300/1 โรงผลิต
นํ้าดื่ม)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

69

4 กอสรางถนน ค.ส.ล.
 ซอยลําปรุ (ขาง
บานเลขท่ี 2300/1
โรงผลิตนํ้าดื่ม)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
ยาว 84.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
315 ตารางเมตร พรอมทอระบายนํ้า
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอม
บอพักชนิดใต
ผิวจราจร ยาวไมนอยกวา 84.00 เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

709,000 ซอยลําปรุ (ขาง
บานเลขท่ี

2300/1 โรงผลิต
นํ้าดื่ม)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02
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70

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

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

5 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ซอยทาง
มอญ (มุขมนตรี-
ทางรถไฟ)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 497.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 2,635 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

2,900,000 ซอยทางมอญ
(มุขมนตรี-
ทางรถไฟ)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

5 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ซอยทาง
มอญ (มุขมนตรี-
ทางรถไฟ)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 497.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 2,635 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

2,900,000 ซอยทางมอญ
(มุขมนตรี-
ทางรถไฟ)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

6 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนน
พิบูลละเอียด
ซอย 12/4 ถึง 12/6

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 515.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 2,535 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพักทอระบายนํ้า
เหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

2,700,000 ถนน
พิบูลละเอียด

ซอย 12/4 ถึง
12/6

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.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

7 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนน
มิตรภาพ
ซอย 8/7 (ขาง
บานเลขท่ี 111)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 484.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 1,785 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพักหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

1,500,000  ถนน
มิตรภาพ

ซอย 8/7 (ขาง
บานเลขท่ี 111)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

71

7 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนน
มิตรภาพ
ซอย 8/7 (ขาง
บานเลขท่ี 111)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 484.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 1,785 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพักหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

1,500,000  ถนน
มิตรภาพ

ซอย 8/7 (ขาง
บานเลขท่ี 111)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

8 กอสรางถนน
ค.ส.ล. ถนน
เบญจรงค
(ซอยไปหัวทะเล 2)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
ยาว 83.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
397 ตารางเมตร กอสรางทอระบายนํ้า
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอม
บอพักชนิดใตผิวจราจร ยาวไม
นอยกวา 83.00 เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 60 วัน

530,000 ถนน
เบญจรงค

(ซอยไป
หัวทะเล 2)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

71



72

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

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

9 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนนทาวสุระ
 ซอย 3

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 817.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 3,860 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก และรางระบายนํ้า
เหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

5,550,000 ถนนทาวสุระ
ซอย 3

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

9 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนนทาวสุระ
 ซอย 3

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 817.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 3,860 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก และรางระบายนํ้า
เหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

5,550,000 ถนนทาวสุระ
ซอย 3

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

10 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายนํ้า ถนน
บุรินทร-ตรอกวัดมวง

########################### 1,311,000 ถนนบุรินทร-
ตรอกวัดมวง

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.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

11 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ตรอก
ก่ิงจันทร

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 497.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 1,985 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

2,900,000 ตรอก
ก่ิงจันทร

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

73

11 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ตรอก
ก่ิงจันทร

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 497.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 1,985 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

2,900,000 ตรอก
ก่ิงจันทร

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

12 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนนทาวสุระ
 25

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 497.00 เมตร หรือ
พ้ืนทีไมนอยกวา 1,985 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

2,891,000 ถนนทาวสุระ 25 ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

73



74

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

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

13 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนน
เพชรเยี่ยม ซอย 3

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 357.00 เมตร หรือ
พ้ืนทีไมนอยกวา 2,230 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

2,600,000 ถนนเพชรเยี่ยม
ซอย 3

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

13 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนน
เพชรเยี่ยม ซอย 3

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 357.00 เมตร หรือ
พ้ืนทีไมนอยกวา 2,230 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

2,600,000 ถนนเพชรเยี่ยม
ซอย 3

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

14 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต ซอยวัดมวง

########################### 2,210,000 ซอยวัดมวง 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.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

15 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนน
มิตรภาพ 20 (หนา
วัดปาจิตตสามัคคี)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 490.00 เมตร หรือ
พ้ืนทีไมนอยกวา 3,040 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก และฝารางระบาย
นํ้าเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

3,970,000 ถนนมิตรภาพ 20
(หนาวัดปาจิตต

สามัคคี)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

75

15 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนน
มิตรภาพ 20 (หนา
วัดปาจิตตสามัคคี)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 490.00 เมตร หรือ
พ้ืนทีไมนอยกวา 3,040 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก และฝารางระบาย
นํ้าเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

3,970,000 ถนนมิตรภาพ 20
(หนาวัดปาจิตต

สามัคคี)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

16 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายนํ้า
ถนนเซนตเมรี่

########################### 1,263,000 ถนนเซนตเมรี่ ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

75



76

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

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

17 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอมราง
ระบายนํ้า
ถนนมหาชัย
ซอย 2/2

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 363.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 1,240 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝารางระบายนํ้าเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

1,650,000 ถนนมหาชัย
ซอย 2/2

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

17 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอมราง
ระบายนํ้า
ถนนมหาชัย
ซอย 2/2

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร ยาว 363.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 1,240 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝารางระบายนํ้าเหล็กหลอ
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

1,650,000 ถนนมหาชัย
ซอย 2/2

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

18 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายนํ้า ซอย
ทรายเงิน (โรงเรียน
สมบูรณวิทยานุกูล)

########################### 3,200,000 ซอยทรายเงิน
(โรงเรียนสมบูรณ

วิทยานุกูล)

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.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

19 กอสรางถนน ค.ส.ล.
 พรอมทอระบายนํ้า
 ซอยลําปรุ 2/2
(ขางบานเลขท่ี 482)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
ยาว 25.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 75 ตารางเมตร
กอสรางทอระบายนํ้า ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอ
พักชนิดใตผิวจราจร ยาวไม    นอยกวา
25.00 เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

91,000 ซอยลําปรุ 2/2
(ขางบานเลขท่ี

482)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

77

19 กอสรางถนน ค.ส.ล.
 พรอมทอระบายนํ้า
 ซอยลําปรุ 2/2
(ขางบานเลขท่ี 482)

 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
ยาว 25.00 เมตร หรือมี
พ้ืนทีไมนอยกวา 75 ตารางเมตร
กอสรางทอระบายนํ้า ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอ
พักชนิดใตผิวจราจร ยาวไม    นอยกวา
25.00 เมตร
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

91,000 ซอยลําปรุ 2/2
(ขางบานเลขท่ี

482)

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

รวม 19 โครงการ 42,825,000

แบบ ผด. 02

77



78

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 เตรียม

ความพรอม
ในการ
แกไขปญหา
ภัยแลง

1.จัดตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาสําหรับการประสานงาน การปฏิบัติ
กับหนวยราชการท่ีเก่ียวของตามแผน
2.จัดชุดปฏิบัติการพรอมอุปกรณ โดยใหหนวยปฏิบัติ
จัดเตรียมจัดเจาหนาท่ี อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตลอด 24
ช่ัวโมง
ออกเดินนํ้าและตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีปดก้ันการระบายนํ้าใน
ลําคลองธรรมชาติ และปญหาอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดย
กําหนดความรับผิดชอบของชุดปฏิบัติการดังน้ี
 -โรงกรองนํ้าบานมะขามเฒาหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ
งานผลิต 2 และงานซอมบํารุง
 -โรงผลิตนํ้าบานใหมหนองบอน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ
งานผลิต 1, 3 และงานซอมบํารุง
 -พ้ืนท่ีจายนํ้าภายในเขตเทศบาลฯ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ
งานติดตั้ง และงานซอมบํารุง

150,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
การประปา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1 เตรียม
ความพรอม
ในการ
แกไขปญหา
ภัยแลง

1.จัดตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาสําหรับการประสานงาน การปฏิบัติ
กับหนวยราชการท่ีเก่ียวของตามแผน
2.จัดชุดปฏิบัติการพรอมอุปกรณ โดยใหหนวยปฏิบัติ
จัดเตรียมจัดเจาหนาท่ี อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตลอด 24
ช่ัวโมง
ออกเดินนํ้าและตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีปดก้ันการระบายนํ้าใน
ลําคลองธรรมชาติ และปญหาอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดย
กําหนดความรับผิดชอบของชุดปฏิบัติการดังน้ี
 -โรงกรองนํ้าบานมะขามเฒาหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ
งานผลิต 2 และงานซอมบํารุง
 -โรงผลิตนํ้าบานใหมหนองบอน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ
งานผลิต 1, 3 และงานซอมบํารุง
 -พ้ืนท่ีจายนํ้าภายในเขตเทศบาลฯ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ
งานติดตั้ง และงานซอมบํารุง

150,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
การประปา



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3.จัดชุดสนับสนุนออกปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ีสํานักงาน
ชลประทานหรือเจาหนาท่ีทหาร อปพร. เมื่อการขาดแคลนนํ้า
อุปโภคบริโภคเปนบริเวณกวางและรุนแรง โดยเริ่มดําเนินการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

79

3.จัดชุดสนับสนุนออกปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ีสํานักงาน
ชลประทานหรือเจาหนาท่ีทหาร อปพร. เมื่อการขาดแคลนนํ้า
อุปโภคบริโภคเปนบริเวณกวางและรุนแรง โดยเริ่มดําเนินการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง

รวม 1 โครงการ 150,000

79



80

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 ปรับปรุงติดตั้ง

เครื่องหมายจราจร
ปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมายจราจร ดังน้ี
 -เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ ไดแก
เครื่องหมายหยุด หามเขา หามจอด
หามเลี้ยว ใหตรงไป หามใชเสียง ฯลฯ
 -เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ไดแก
ระวังคนขามถนน  จอดรถยนต
จอดรถจักรยานยนต เครื่องหมายแนะนํา
ประเภทอ่ืนๆ เปนตน
 -จัดทําและปรับปรุงทางขาม (มาลาย)
ตามถนนสายตางๆ
 -จัดทําเครื่องหมายเตือนบนทางเดินรถยนต

1,000,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักปลัดเทศบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1 ปรับปรุงติดตั้ง
เครื่องหมายจราจร

ปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมายจราจร ดังน้ี
 -เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ ไดแก
เครื่องหมายหยุด หามเขา หามจอด
หามเลี้ยว ใหตรงไป หามใชเสียง ฯลฯ
 -เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ไดแก
ระวังคนขามถนน  จอดรถยนต
จอดรถจักรยานยนต เครื่องหมายแนะนํา
ประเภทอ่ืนๆ เปนตน
 -จัดทําและปรับปรุงทางขาม (มาลาย)
ตามถนนสายตางๆ
 -จัดทําเครื่องหมายเตือนบนทางเดินรถยนต

1,000,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักปลัดเทศบาล

รวม 1 โครงการ 1,000,000



สวนที่ 3

 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการ



84

จํานวนครุภัณฑ จํานวนงบประมาณ
(บาท)

1. ครุภัณฑสํานักงาน
    1.1 แผนงานการพาณิชย 4 116,800

รวมครุภัณฑสํานักงาน 4 116,800
2. ครุภัณฑการเกษตร

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ

2. ครุภัณฑการเกษตร
    2.1 แผนงานการพาณิชย 1 10,000

รวมครุภัณฑเกษตร 1 10,000
3. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
    3.1 แผนงานการพาณิชย 1 358,000

รวมครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1 358,000
4. ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 4.1 แผนงานการพาณิชย 12 1,567,900

รวมครุภัณฑคอมพิวเตอร 12 1,567,900



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 เครื่องช่ังนํ้าหนัก

ดิจิตอล
 -เครื่องช่ังนํ้าหนักดิจิตอลแสดงผล
แบบละเอียดจุดทศนิยมไมนอยกวา 2
ตําแหนง มีจอบอกแสดงผลคานํ้าหนัก
จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน 40,000
บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

40,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
    1.1 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

83

1 เครื่องช่ังนํ้าหนัก
ดิจิตอล

 -เครื่องช่ังนํ้าหนักดิจิตอลแสดงผล
แบบละเอียดจุดทศนิยมไมนอยกวา 2
ตําแหนง มีจอบอกแสดงผลคานํ้าหนัก
จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน 40,000
บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

40,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

2 เกาอ้ีน่ัง แถว 3 ท่ีน่ัง  -เกาอ้ีน่ัง แถว 3 ท่ีน่ัง จํานวน 12
ตัวๆ ละ 3,400 บาท เปนเงิน 40,800
 บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

40,800 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

3 เครื่องโทรสาร แบบ
ใชกระดาษธรรมดา

 -เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ
ธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน
 จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

18,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 1

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 1

4 เครื่องโทรสาร แบบ
ใชกระดาษธรรมดา

 -เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ
ธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน
 จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

18,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

รวม 4 116,800
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84

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 เครื่องปมนํ้า

ขนาดไมนอยกวา
250 วัตต

 -เครื่องปมนํ้า ขนาดไมนอยกวา 250
วัตต พรอมอุปกรณและคาติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

10,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ประเภทครุภัณฑเกษตร
    2.1 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

1 เครื่องปมนํ้า
ขนาดไมนอยกวา
250 วัตต

 -เครื่องปมนํ้า ขนาดไมนอยกวา 250
วัตต พรอมอุปกรณและคาติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

10,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

รวม 1 10,000



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 ติดตั้งระบบ

กลองโทรทัศนวงจร
ปดพรอมอุปกรณ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดพรอม
อุปกรณ  เปนเงิน 358,000 ประกอบดวย
-กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบ
มุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายในอาคาร สําหรับ
ใชงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป จํานวน 5
ชุด
-กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สําหรับใชงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
จํานวน 2 ชุด
-กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
ปรับมุมมอง แบบท่ี 1 สําหรับใชงานรักษา
ความปลอดภัยท่ัวไป จํานวน 1 ชุด

358,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
    3.1 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1
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1 ติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศนวงจร
ปดพรอมอุปกรณ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดพรอม
อุปกรณ  เปนเงิน 358,000 ประกอบดวย
-กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบ
มุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายในอาคาร สําหรับ
ใชงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป จํานวน 5
ชุด
-กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สําหรับใชงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
จํานวน 2 ชุด
-กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
ปรับมุมมอง แบบท่ี 1 สําหรับใชงานรักษา
ความปลอดภัยท่ัวไป จํานวน 1 ชุด

358,000 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

85
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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. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
    3.1 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

 -อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network
 Video Recorder) แบบ 16 ชอง จํานวน 1
ชุด
-โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไมนอย
กวา 40 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA จํานวน 1
เครื่อง
-อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2
 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 ชุด
-ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ขนาด 9U จํานวน 1 ชุด
-สายนําสัญญาณ UTP Cat5 OutDoor
-อุปกรณเบ็ดเตล็ดพรอมคาติดตั้ง (ราคา
ทองถ่ิน)

แบบ ผด. 02/1

 -อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network
 Video Recorder) แบบ 16 ชอง จํานวน 1
ชุด
-โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไมนอย
กวา 40 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA จํานวน 1
เครื่อง
-อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2
 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 ชุด
-ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ขนาด 9U จํานวน 1 ชุด
-สายนําสัญญาณ UTP Cat5 OutDoor
-อุปกรณเบ็ดเตล็ดพรอมคาติดตั้ง (ราคา
ทองถ่ิน)

รวม 1 358,000

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 อุปกรณอานบัตร

แบบอเนกประสงค
(Smart Card
Reader)

 -อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค
(Smart Card Reader) จํานวน 1
เครื่อง (ราคามาตรฐาน)

700 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    4.1 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1
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1 อุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค
(Smart Card
Reader)

 -อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค
(Smart Card Reader) จํานวน 1
เครื่อง (ราคามาตรฐาน)

700 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

2 โปรแกรมสวน
เช่ือมโยงรวมกับ
SOFTWARE
ระบบงานสถาน
ธนานุบาล

 -โปรแกรมสวนเช่ือมโยงรวมกับ
SOFTWARE ระบบงานสถานธนานุ
บาล จํานวน 1 ระบบ
(ราคาทองถ่ิน)

12,200 สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 2

3 เครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย แบบท่ี 2
สําหรับงาน
สํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 17 น้ิว)

 -เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี 2
สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 17 น้ิว) จํานวน 1
เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (ฝายพัฒนา
รายได) ตามโครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

350,000 สํานักการประปา สํานักการประปา
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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. 2563 พ.ศ. 2564

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    4.1 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

4 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
(Server) สําหรับ
รองรับหนวย
ประมวลผลกลาง
(CPU) ไมนอยกวา
16 แกนหลัก (16
core) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
สําหรับรองรับหนวยประมวลผลกลาง
(CPU) ไมนอยกวา 16 แกนหลัก (16
core) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 1 ชุด (ราคามาตรฐาน)
(ฝายพัฒนารายได) ตามโครงการ
พัฒนาระบบจัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

28,000 สํานักการประปา สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

4 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
(Server) สําหรับ
รองรับหนวย
ประมวลผลกลาง
(CPU) ไมนอยกวา
16 แกนหลัก (16
core) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
สําหรับรองรับหนวยประมวลผลกลาง
(CPU) ไมนอยกวา 16 แกนหลัก (16
core) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 1 ชุด (ราคามาตรฐาน)
(ฝายพัฒนารายได) ตามโครงการ
พัฒนาระบบจัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

28,000 สํานักการประปา สํานักการประปา

5 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี
1 (จอขนาด
ไมนอยกวา 19 น้ิว)

 -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 10 เครื่องๆ
ละ 22,000 บาท เปนเงิน 220,000
บาท (ราคามาตรฐาน) (ฝายพัฒนา
รายได) ตามโครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

220,000 สํานักการประปา 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. 2563 พ.ศ. 2564

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    4.1 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

6 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี
2 (จอภาพขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว)

 -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 5 เครื่องๆ
 ละ 30,000 บาท (ราคามาตรฐาน)
(ฝายพัฒนารายได) ตามโครงการ
พัฒนาระบบจัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

150,000 สํานักการประปา สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1
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6 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี
2 (จอภาพขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว)

 -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 5 เครื่องๆ
 ละ 30,000 บาท (ราคามาตรฐาน)
(ฝายพัฒนารายได) ตามโครงการ
พัฒนาระบบจัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

150,000 สํานักการประปา สํานักการประปา

7 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 15 ชุดๆ ละ 3,800
บาท (ราคามาตรฐาน) (ฝายพัฒนา
รายได) ตามโครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

57,000 สํานักการประปา สํานักการประปา

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. 2563 พ.ศ. 2564

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    4.1 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

8 คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต  -คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต จํานวน 32
เครื่องๆ ละ 20,000 บาท (ราคา
มาตรฐาน) (ฝายพัฒนารายได) ตาม
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได
คานํ้าประปา

640,000 สํานักการประปา สํานักการประปา

9 อุปกรณกระจาย
สัญญาณไรสาย
(Access Point)
แบบท่ี 1

 -อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย
(Access Point) แบบท่ี 1 จํานวน 3
เครื่องๆ ละ 5,400 บาท เปนเงิน
16,200 บาท

16,200 สํานักการประปา สํานักการประปา

แบบ ผด. 02/1

9 อุปกรณกระจาย
สัญญาณไรสาย
(Access Point)
แบบท่ี 1

 -อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย
(Access Point) แบบท่ี 1 จํานวน 3
เครื่องๆ ละ 5,400 บาท เปนเงิน
16,200 บาท

16,200 สํานักการประปา สํานักการประปา

10 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 3 kVA

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 kVA
จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
(ฝายพัฒนารายได) ตามโครงการ
พัฒนาระบบจัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

32,000 สํานักการประปา สํานักการประปา

11 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 15 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
(ราคามาตรฐาน) (ฝายพัฒนารายได)
ตามโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
รายไดคานํ้าประปา

37,500 สํานักการประปา 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. 2563 พ.ศ. 2564

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    4.1 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

12 เครื่องอานบารโคด
แบบ 1D และ 2D
สําหรับอาน QR
Code

 -เครื่องอานบารโคด แบบ 1D และ
2D สําหรับอาน QR Code จํานวน 5
เครื่องๆ ละ 4,800 บาท (ราคา
มาตรฐาน) (ฝายพัฒนารายได)
ตามโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
รายไดคานํ้าประปา

24,000 สํานักการประปา สํานักการประปา

รวม 12 1,567,600

แบบ ผด. 02/1
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รวม 12 1,567,600

แบบ ผด. 02/1
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สวนที่ 4

บัญชีโครงการ / กิจกรรมของหนวยงานภายนอก
ที่จะมีการดําเนินงานในพ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564



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 งานแสดงสินคา

เกษตรแปรรูปและ
อาหาร AgroFEX
2020

 -ผูซื้อและผูขายนอกพ้ืนท่ี และใน
พ้ืนท่ีกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ท้ังน้ี
เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
โดยนําผูแสดงสินคาไมต่ํากวา 50 ราย
และผูซื้อซึ่งเปนผูประกอบการ
รานอาหาร โรงแรม โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารและโรงงาน
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
กวา 4,000 ราย เขารวมงาน

4,000,000 เซ็นทรัลพลาซา
โคราช

 สํานักงาน
อุตสาหกรรม

จังหวัดนครราชสีมา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

113

1 งานแสดงสินคา
เกษตรแปรรูปและ
อาหาร AgroFEX
2020

 -ผูซื้อและผูขายนอกพ้ืนท่ี และใน
พ้ืนท่ีกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ท้ังน้ี
เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
โดยนําผูแสดงสินคาไมต่ํากวา 50 ราย
และผูซื้อซึ่งเปนผูประกอบการ
รานอาหาร โรงแรม โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารและโรงงาน
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
กวา 4,000 ราย เขารวมงาน

4,000,000 เซ็นทรัลพลาซา
โคราช

 สํานักงาน
อุตสาหกรรม

จังหวัดนครราชสีมา

2 งานแสดงสินคา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
Northeast Tech
Thailand 20

 -การแสดงสินคาและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมรวมถึงเทคโนโลยีท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน โดยนําผูขายกวา 50
ราย พบผูซื้อ โดยเนนกลุม
ผูประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดนครราชสีมาและกลุมจังหวัด
นครชัยบุรินทรกวา 5,000 คน
เขารวงานเพ่ือใหเกิดการซื้อขายสินคา
มูลคาไมต่ํากวา 1,000 ลานบาท

4,000,000 เซ็นทรัลพลาซา
โคราช

 สํานักงาน
อุตสาหกรรม

จังหวัดนครราชสีมา

รวม 2 โครงการ 8,000,000

113
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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 ฝกอบรมรณรงค

ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

1.ประชาคมหมูบานเพ่ือทราบความ
ตองการของประชาชน
2.ประชุมปรึกษาหารือกับผูเก่ียวของ
ในการออกแบบกิจกรรม
3.ประสานงานหนวยงานเครือขายเพ่ือ
จัดทีมวิทยากรในการใหความรูแกผู
เขารับการฝกอบรม
4.เขียนโครงการและขออนุมัติ
โครงการฝกอบรมรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
5.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการ
ฝกอบรม
6.ดําเนินงานตามโครงการฯ
7.สรุปและรายงานผล

100,000 สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
งบประมาณรวม 1,100,000 บาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

1 ฝกอบรมรณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

1.ประชาคมหมูบานเพ่ือทราบความ
ตองการของประชาชน
2.ประชุมปรึกษาหารือกับผูเก่ียวของ
ในการออกแบบกิจกรรม
3.ประสานงานหนวยงานเครือขายเพ่ือ
จัดทีมวิทยากรในการใหความรูแกผู
เขารับการฝกอบรม
4.เขียนโครงการและขออนุมัติ
โครงการฝกอบรมรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
5.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการ
ฝกอบรม
6.ดําเนินงานตามโครงการฯ
7.สรุปและรายงานผล

100,000 สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา



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. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

2 อาสาสมัคร
รวมพลังปองกันภัย
ใหชุมชน

 -เชิญกํานันผูใหญบานผูนําและ
ประธานชุมชนมาเขารวมประชุมรับ
ฟงคําช้ีแจงรายละเอียดโครงการทํา
การอบรมจํานวน 3 รุนๆ ละ 100 คน
รวม 300 คน เสร็จสิ้นการอบรมจัดให
มีการออกตรวจรวมกับเจาหนาท่ี
เสนอช่ือใหไดรับรางวัล หรือ ประกาศ
เกียรติคุณในระดับจังหวัดเปนประจํา
ทุกเดือน

200,000 สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

แบบ ผด. 02

115

2 อาสาสมัคร
รวมพลังปองกันภัย
ใหชุมชน

 -เชิญกํานันผูใหญบานผูนําและ
ประธานชุมชนมาเขารวมประชุมรับ
ฟงคําช้ีแจงรายละเอียดโครงการทํา
การอบรมจํานวน 3 รุนๆ ละ 100 คน
รวม 300 คน เสร็จสิ้นการอบรมจัดให
มีการออกตรวจรวมกับเจาหนาท่ี
เสนอช่ือใหไดรับรางวัล หรือ ประกาศ
เกียรติคุณในระดับจังหวัดเปนประจํา
ทุกเดือน

200,000 สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

3 เยาวชนรุนใหม
ตานภัยยาเสพติด

1.โรงเรียนจัดอบรมนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 999 คน
ระยะเวลาอบรมโรงเรียนละ 1 วัน
2.ประชุมเครือขายตํารวจประสานงาน
โรงเรียนรวมกับเครือขายโรงเรียน
สถานศึกษาเครือขายในชุมชน
3.ออกตรวจสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา

100,000 สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

แบบ ผด. 02

115
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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. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

4 ลดอุบัติเหตุใหเปน
ศูนย (0) สูถนนสีขาว

 -สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
จึงเล็งเห็นความสําคัญของชีวิตและ
ทรัพยสินของราษฎรในตําบล ในการ
สัญจรไปมา ลดอุบัติเหตุใหเกิดนอย
ท่ีสุดจนหมดไปเปนศูนย จึงไดจัดทํา
โครงการลดอุบัติเหตุใหเปนศูนย (0)
สูถนนสีขาว ข้ึนมาเพ่ือใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจและมีทักษะในการ
ขับข่ีรถยนต รถจักรยานยนตได
ถูกตองตามกฎหมายวินัยการจราจร
 1.ประชุมผูเก่ียวของจัดทําโครงการ
(สอ.ตรบ).และผูสนใจ จํานวน 300 คน
 2.รายงานผูบังคับบัญชา เพ่ือขอ
อนุมัติโครงการ
 3.ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและ
เจาหนาท่ีในการจัดทําโครงการ และ
จัดประชุมช้ีแจงซักซอมความเขาใจใน
การปฏิบัติ

100,000 สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

แบบ ผด. 02

4 ลดอุบัติเหตุใหเปน
ศูนย (0) สูถนนสีขาว

 -สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
จึงเล็งเห็นความสําคัญของชีวิตและ
ทรัพยสินของราษฎรในตําบล ในการ
สัญจรไปมา ลดอุบัติเหตุใหเกิดนอย
ท่ีสุดจนหมดไปเปนศูนย จึงไดจัดทํา
โครงการลดอุบัติเหตุใหเปนศูนย (0)
สูถนนสีขาว ข้ึนมาเพ่ือใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจและมีทักษะในการ
ขับข่ีรถยนต รถจักรยานยนตได
ถูกตองตามกฎหมายวินัยการจราจร
 1.ประชุมผูเก่ียวของจัดทําโครงการ
(สอ.ตรบ).และผูสนใจ จํานวน 300 คน
 2.รายงานผูบังคับบัญชา เพ่ือขอ
อนุมัติโครงการ
 3.ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและ
เจาหนาท่ีในการจัดทําโครงการ และ
จัดประชุมช้ีแจงซักซอมความเขาใจใน
การปฏิบัติ

100,000 สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

แบบ ผด. 02
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ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

 4.ประชาสัมพันธใหทราบถึงโครงการ
 ท่ีจะมีการฝกอบรม
 5.กําหนดวันจัดโครงการ
 6.ขอสนับสนุนทีมวิทยากร

5 สรางภูมิคุมกัน
ตานภัยยาเสพติด

 -ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
ในปจจุบันมีแนวโนมสูงข้ึนโดยเฉพาะ
ในเขตชุมชนเมืองและชุมชนรวมท้ัง
พ้ืนท่ีท่ีมีสถานบริการและมั่วสุมตางๆ
เชน รานเกมส อินเตอรเน็ต
โตะสนุกเกอร  ฯลฯ ประชากรกลุม
เสี่ยงยังคงเปนเยาวชนท้ังในและนอก
สถานศึกษาตลอดจนผูใชแรงงาน และ
ผูวางงานผูเก่ียวของกับยาเสพติด
รายใหมมีจํานวนเพ่ิมข้ึน
1.ประชุมผูเก่ียวของจัดทําโครงการ
2.รายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือขออนุมัติ
โครงการ

100,000 สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

แบบ ผด. 02
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5 สรางภูมิคุมกัน
ตานภัยยาเสพติด

 -ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
ในปจจุบันมีแนวโนมสูงข้ึนโดยเฉพาะ
ในเขตชุมชนเมืองและชุมชนรวมท้ัง
พ้ืนท่ีท่ีมีสถานบริการและมั่วสุมตางๆ
เชน รานเกมส อินเตอรเน็ต
โตะสนุกเกอร  ฯลฯ ประชากรกลุม
เสี่ยงยังคงเปนเยาวชนท้ังในและนอก
สถานศึกษาตลอดจนผูใชแรงงาน และ
ผูวางงานผูเก่ียวของกับยาเสพติด
รายใหมมีจํานวนเพ่ิมข้ึน
1.ประชุมผูเก่ียวของจัดทําโครงการ
2.รายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือขออนุมัติ
โครงการ

100,000 สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

แบบ ผด. 02
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ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

3.ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและ
เจาหนาท่ีในการจัดทําโครงการ และ
จัดประชุมช้ีแจงซักซอมความเขาใจใน
การปฏิบัติ
4.ประชาสัมพันธใหทราบถึงโครงการ
ท่ีจะมีการฝกอบรม
5.กําหนดวันจัดโครงการ
6.ขอสนับสนุนทีมวิทยากร

6 บูรณาการรณรงค
อบรมเสริมความรู
ขับข่ีปลอดภัย

1.สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
รวมกับสมาชิกประชาชนจังหวัด
นครราชสีมา จัดหากลุมเปาหมายท่ี
ไมมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต
จํานวน 1,000 คน เขารับการ “อบรม
เสริมความรูขับข่ีปลอดภัย โดยมี
สํานักงานขนสงจังหวัดและหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวของบูรณาการรวมกัน
2.จัดหากลุมเปาหมาย เด็กนักเรียน
อนุบาลและประถมศึกษา รวมรณรงค
ซอนมอเตอรไซค สวมใสหมวกกันน็อค
1000 คน โดยทางสถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา รวมกับสมาชิก
ประชาชนรวมกันจัดหาหมวกกันน็อค
ท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 2,000 ใบ
มอบใหแกผูเขารวมโครงการฯ

300,000 สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

แบบ ผด. 02

6 บูรณาการรณรงค
อบรมเสริมความรู
ขับข่ีปลอดภัย

1.สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
รวมกับสมาชิกประชาชนจังหวัด
นครราชสีมา จัดหากลุมเปาหมายท่ี
ไมมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต
จํานวน 1,000 คน เขารับการ “อบรม
เสริมความรูขับข่ีปลอดภัย โดยมี
สํานักงานขนสงจังหวัดและหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวของบูรณาการรวมกัน
2.จัดหากลุมเปาหมาย เด็กนักเรียน
อนุบาลและประถมศึกษา รวมรณรงค
ซอนมอเตอรไซค สวมใสหมวกกันน็อค
1000 คน โดยทางสถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา รวมกับสมาชิก
ประชาชนรวมกันจัดหาหมวกกันน็อค
ท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 2,000 ใบ
มอบใหแกผูเขารวมโครงการฯ

300,000 สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

แบบ ผด. 02
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ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

7 สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด

 -สถานศึกษาใหมีมาตรการปองกัน
และการปองปรามติดตามนักเรียน
และมาตรการความปลอดภัย เปนการ
เพ่ิมความมั่นใจใหกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการตอสูกับปญหายา
เสพติดและแหลงอบายมุขรอบ
สถานศึกษา ดังน้ันเพ่ือใหสถานศึกษา
มีระบบการปองกันท่ีเขมแข็งและ
ยั่งยืนจึงใหมีการดําเนินงาน 5
มาตรการ ไดแก มาตรการปองกัน
มาตรการคนหา มาตรการรักษา
มาตรการเฝาระวัง มาตรการบริหาร
จัดการเปนแนวทางการดําเนินงาน
1.เพ่ือปองกันลดปญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2.เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษา
ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน

100,000 สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

แบบ ผด. 02
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7 สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด

 -สถานศึกษาใหมีมาตรการปองกัน
และการปองปรามติดตามนักเรียน
และมาตรการความปลอดภัย เปนการ
เพ่ิมความมั่นใจใหกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการตอสูกับปญหายา
เสพติดและแหลงอบายมุขรอบ
สถานศึกษา ดังน้ันเพ่ือใหสถานศึกษา
มีระบบการปองกันท่ีเขมแข็งและ
ยั่งยืนจึงใหมีการดําเนินงาน 5
มาตรการ ไดแก มาตรการปองกัน
มาตรการคนหา มาตรการรักษา
มาตรการเฝาระวัง มาตรการบริหาร
จัดการเปนแนวทางการดําเนินงาน
1.เพ่ือปองกันลดปญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2.เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษา
ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน

100,000 สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

แบบ ผด. 02
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ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

3.เปนแหลงเรียนรูใหแกสถานศึกษา
ในการนําไปพัฒนาและสรางระบบ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อบายมุข ปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา
ในทุกพ้ืนท่ี
 -เปาหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล จํานวน
1,000 คน คณะครู นักเรียน ชุมชน
ผูนําทางศาสนา มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม
 -เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนมีความรูความเขาใจ
โทษของสารเสพติด และเล็งเห็น
ประโยชนของการรณรงคตอตาน
ยาเสพติด
2.นักเรียนกลาแสดงออกในทาง
สรางสรรค และชุมชนเห็นประโยชน
ของการทํากิจกรรม
3.นักเรียนเขาใจบทบาทหนาท่ีของ
ตนเองรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน

แบบ ผด. 02

3.เปนแหลงเรียนรูใหแกสถานศึกษา
ในการนําไปพัฒนาและสรางระบบ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อบายมุข ปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา
ในทุกพ้ืนท่ี
 -เปาหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล จํานวน
1,000 คน คณะครู นักเรียน ชุมชน
ผูนําทางศาสนา มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม
 -เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนมีความรูความเขาใจ
โทษของสารเสพติด และเล็งเห็น
ประโยชนของการรณรงคตอตาน
ยาเสพติด
2.นักเรียนกลาแสดงออกในทาง
สรางสรรค และชุมชนเห็นประโยชน
ของการทํากิจกรรม
3.นักเรียนเขาใจบทบาทหนาท่ีของ
ตนเองรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน

แบบ ผด. 02
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ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

8 เทศบาลนคร
นครราชสีมา
ปลอดภัยทุกวัน
คนทุกวัย
สวมหมวกนิรภัย
100% ท้ังผูขับข่ี
และผูโดยสารหรือ
 ผูซอนทาย
รถจักรยานยนต

1.ข้ันตอนการเตรียมการ
2.ข้ันตอนการกําหนดมาตรการ
ประกอบดวย
 2.1 การประชาสัมพันธ ใชเวลาวิธีการ
ไดแก กระบวนการใหความรูเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนนเพ่ือลดการ
เกิดอุบัติเหตุน้ันสําคัญท่ีสุดตองใช
มาตรการประชาสัมพันธ นําหนาการ
บังคับใชกฎหมายในระยะเวลาดังกลาว
เจาหนาท่ีตํารวจจะรณรงคฯ
ตามโครงการอยางเดียวโดยไมมีการ
จับกุมใดๆ ท้ังสิ้นซึ่งในการรณรงคฯ
ใหความรูจะดําเนินการดังตอไปน้ี
 2.2 การบังคับใชกฎหมาย
3.ข้ันตอนการประเมิลผลไดแก
เก็บขอมูลสถิติการสวมหมวกนิรภัย
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ, บาดเจ็บ
เล็กนอย, บาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิต
ท้ังกอน/หลัง และระหวางดําเนิน
โครงการระยะเวลาดําเนินการ

100,000 สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

แบบ ผด. 02

121

8 เทศบาลนคร
นครราชสีมา
ปลอดภัยทุกวัน
คนทุกวัย
สวมหมวกนิรภัย
100% ท้ังผูขับข่ี
และผูโดยสารหรือ
 ผูซอนทาย
รถจักรยานยนต

1.ข้ันตอนการเตรียมการ
2.ข้ันตอนการกําหนดมาตรการ
ประกอบดวย
 2.1 การประชาสัมพันธ ใชเวลาวิธีการ
ไดแก กระบวนการใหความรูเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนนเพ่ือลดการ
เกิดอุบัติเหตุน้ันสําคัญท่ีสุดตองใช
มาตรการประชาสัมพันธ นําหนาการ
บังคับใชกฎหมายในระยะเวลาดังกลาว
เจาหนาท่ีตํารวจจะรณรงคฯ
ตามโครงการอยางเดียวโดยไมมีการ
จับกุมใดๆ ท้ังสิ้นซึ่งในการรณรงคฯ
ใหความรูจะดําเนินการดังตอไปน้ี
 2.2 การบังคับใชกฎหมาย
3.ข้ันตอนการประเมิลผลไดแก
เก็บขอมูลสถิติการสวมหมวกนิรภัย
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ, บาดเจ็บ
เล็กนอย, บาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิต
ท้ังกอน/หลัง และระหวางดําเนิน
โครงการระยะเวลาดําเนินการ

100,000 สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา

รวม 8 โครงการ 1,100,000

แบบ ผด. 02

121
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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. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

แบบ ผด. 02



122

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 พัฒนาดานการ

ทองเท่ียวและ
บริการกิจกรรม
หลักการพัฒนา
การตลาดและ
ประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวกีฬา และ
เครือขาย
กิจกรรมยอย
งานตรุษจีนโคราช

ดําเนินการโดย E-bidding เปนการ
จางเหมาบริการจัดกิจกรรมงาน
ตรุษจีน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม มีการอนุรักษประเพณีการ
เฉลิมฉลองปใหมของชาวไทยเช้ือสาย
จีน จํานวน 3 วัน
 -จัดกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมของจีน
 -งานแสดง แสง สี เสียง
 -ออกรานจําหนายสินคา

2,000,000 บริเวณหลังประตู
ชุมพล - สี่แยก
หัวหมาก
ถนนจอมพล
อําเภอเมือง
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักงานการ
ทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรวม 2,000,000 บาท

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1 พัฒนาดานการ
ทองเท่ียวและ
บริการกิจกรรม
หลักการพัฒนา
การตลาดและ
ประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวกีฬา และ
เครือขาย
กิจกรรมยอย
งานตรุษจีนโคราช

ดําเนินการโดย E-bidding เปนการ
จางเหมาบริการจัดกิจกรรมงาน
ตรุษจีน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม มีการอนุรักษประเพณีการ
เฉลิมฉลองปใหมของชาวไทยเช้ือสาย
จีน จํานวน 3 วัน
 -จัดกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมของจีน
 -งานแสดง แสง สี เสียง
 -ออกรานจําหนายสินคา

2,000,000 บริเวณหลังประตู
ชุมพล - สี่แยก
หัวหมาก
ถนนจอมพล
อําเภอเมือง
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักงานการ
ทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา

รวม 1 โครงการ 2,000,000



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 สุนทรียสนทนาทีม

หมอครอบครัว
ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
สุนทรียสนทนาทีมหมอครอบครัว
2. ประชุมช้ีแจงการจัดบริการสุขภาพ
ตามกลุมวัยใหกับ FCT ระดับชุมชน/
ทบทวนความรู อสม.
3. ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
อสม.

447,600 ตางจังหวัด/ศูนย
แพทยชุมชนเมือง

 1 หัวทะเล

ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 1 หัวทะเล

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
งบประมาณรวม 2,699,250 บาท

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

123

1 สุนทรียสนทนาทีม
หมอครอบครัว
ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
สุนทรียสนทนาทีมหมอครอบครัว
2. ประชุมช้ีแจงการจัดบริการสุขภาพ
ตามกลุมวัยใหกับ FCT ระดับชุมชน/
ทบทวนความรู อสม.
3. ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
อสม.

447,600 ตางจังหวัด/ศูนย
แพทยชุมชนเมือง

 1 หัวทะเล

ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 1 หัวทะเล

2 จัดบริการสุขภาพ
ตามกลุมวัยโดยทีม
หมอครอบครัว
ระดับชุมชน
ศูนยแพทย
ชุมชนเมือง 1
หัวทะเล
ปงบประมาณ 2564

1. จัดอบรมโรงเรียนพอแม *หญิง
ตั้งครรภ* สมาชิกชมรมแมและเด็ก
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานใน
ชุมชนของแกนนํานมแม
3. อบรมเชิงปฏิบัติการผูปกครองเด็ก
0-5 ป หรือหญิงหลังคลอดในชุมชน
(พัฒนาการ โภชนาการ และวัคซีน)
4. ดําเนินการในโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพแบบบูรณาการ (การตรวจ
สุขภาพนักเรียน,พ้ืนฐานแกนนํารอบรู,
การพัฒนาศักยภาพแกนนํา
สาธารณสุขและการเฝาระวัง
โรคติดตอ) (อบรม อสร.)

293,400 ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 1 หัวทะเล

ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 1 หัวทะเล

123
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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. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

5. กิจกรรมรณรงคควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออกในโรงเรียน
6. จัดกิจกรรมในกลุมเสี่ยง/กลุมปวย
(คลินิคโรคเรื้อรังในชุมชน)
7. กิจกรรมคัดกรองภาวะแทรกซอน
ในกลุมปวย (ตา, เทา)
8. กิจกรรมดูแลเทาในผูปวยเบาหวาน
โดยกายภาพบําบัดและแพทยแผนไทย
9. กิจกรรมตรวจคัดกรองและเสริม
ความรูเรื่อง มะเร็งปากมดลูก
10. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคผูสูงอายุแบบบูรณาการ
โดยชุมชนมีสวนรวม
11. แลกเปลี่ยนเรียนรูจิตอาสาพา
เยี่ยมบาน
12. ชะลอวัยไกลสมองเสื่อมในผูสูงอายุ
13. อบรมความรู อสม. เรื่องการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ (โรค
โควิด-19และโรคท่ีเปนปญหาระบาด
วิทยาในพ้ืนท่ี)

แบบ ผด. 02

5. กิจกรรมรณรงคควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออกในโรงเรียน
6. จัดกิจกรรมในกลุมเสี่ยง/กลุมปวย
(คลินิคโรคเรื้อรังในชุมชน)
7. กิจกรรมคัดกรองภาวะแทรกซอน
ในกลุมปวย (ตา, เทา)
8. กิจกรรมดูแลเทาในผูปวยเบาหวาน
โดยกายภาพบําบัดและแพทยแผนไทย
9. กิจกรรมตรวจคัดกรองและเสริม
ความรูเรื่อง มะเร็งปากมดลูก
10. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคผูสูงอายุแบบบูรณาการ
โดยชุมชนมีสวนรวม
11. แลกเปลี่ยนเรียนรูจิตอาสาพา
เยี่ยมบาน
12. ชะลอวัยไกลสมองเสื่อมในผูสูงอายุ
13. อบรมความรู อสม. เรื่องการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ (โรค
โควิด-19และโรคท่ีเปนปญหาระบาด
วิทยาในพ้ืนท่ี)

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. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

14. รณรงคกําจัดลูกนํ้ายุงลายและ
แหลงเพาะพันธุยุงลาย 7 ชุมชน
15. อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนํางาน
คุมครอง
16. อบรมผูประกอบการฟนฟูความรู
ผูประกอบการดานอาหาร
17. ชุมชนยิ้มสวย ฟนใส

3 ครอบครัวอบอุน
ชุมชนเขมแข็งเฝา
ระวังโรคเอดส/
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและ
วัณโรค

1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและ
อาสาสมัครแกนนําในการปองกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเฝาระวังปองกัน
 ควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และวัณโรค (นอกสถานท่ี)
3. ประชุมสรุปผลการออกคัดกรอง
และตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวี

139,100 ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 1 หัวทะเล/
นอกสถานท่ีศูนย
แพทยชุมชนเมือง

 1 หัวทะเล

ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 1 หัวทะเล

แบบ ผด. 02

125

3 ครอบครัวอบอุน
ชุมชนเขมแข็งเฝา
ระวังโรคเอดส/
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและ
วัณโรค

1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและ
อาสาสมัครแกนนําในการปองกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเฝาระวังปองกัน
 ควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และวัณโรค (นอกสถานท่ี)
3. ประชุมสรุปผลการออกคัดกรอง
และตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวี

139,100 ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 1 หัวทะเล/
นอกสถานท่ีศูนย
แพทยชุมชนเมือง

 1 หัวทะเล

ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 1 หัวทะเล

แบบ ผด. 02

125
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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. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

4 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการสุนทรีย
สนทนาทีมหมอ
ครอบครัว
ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 2 วัดปาสาลวัน

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทํา
แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยการมี
สวนรวมของภาคีเครือขาย
2. ติดตามงานในชุมชน
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานใน
ชุมชน
4. สรุปผลการดําเนินงาน

362,200 ตางจังหวัด/ศูนย
แพทยชุมชนเมือง
 2 วัดปาสาลวัน

ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 2 วัดปา

สาลวัน

5 จัดบริการสุขภาพ
ตามกลุมวัยโดยทีม
หมอครอบครัว
ระดับชุมชน ศูนย
แพทยชุมชนเมือง 2
 วัดปาสาลวัน
ปงบประมาณ 2564

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเด็ก
นักเรียน ช้ัน ป. 6 เรื่อง การเตรียมตัว
กอนวัยรุน / เวชภัณฑสําอาง /
เพศศึกษา (Pre -Teenage)
2. การเสริมศักยภาพจิตอาสาในการ
ดูแลผูปวย  ผูปวย ADL นอยกวา 4
ไดรับการเยี่ยมบาน และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
3. การพัฒนาศักยภาพแกนนํา เรื่อง

42,450 ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 2 วัดปา

สาลวัน

ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 2 วัดปา

สาลวัน

แบบ ผด. 02

5 จัดบริการสุขภาพ
ตามกลุมวัยโดยทีม
หมอครอบครัว
ระดับชุมชน ศูนย
แพทยชุมชนเมือง 2
 วัดปาสาลวัน
ปงบประมาณ 2564

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเด็ก
นักเรียน ช้ัน ป. 6 เรื่อง การเตรียมตัว
กอนวัยรุน / เวชภัณฑสําอาง /
เพศศึกษา (Pre -Teenage)
2. การเสริมศักยภาพจิตอาสาในการ
ดูแลผูปวย  ผูปวย ADL นอยกวา 4
ไดรับการเยี่ยมบาน และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
3. การพัฒนาศักยภาพแกนนํา เรื่อง

42,450 ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 2 วัดปา

สาลวัน

ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 2 วัดปา

สาลวัน

6 สรางเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิต
ทุกกลุมวัย
ปงบประมาณ 2564

1. อบรมพัฒนาศักยภาพใหกับแกนนํา
สาธารณสุข (นอกสถานท่ี)
 - อบรมเชิงปฏิบัติการช้ีแจง
วัตถุประสงค และพัฒนาศักยภาพ
ในการดําเนินงานใหกับแกนนํา
สาธารณสุข (นอกสถานท่ี)

406,600 ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 2 วัดปา

สาลวัน

ศูนยแพทยชุมชน
เมือง 2 วัดปา

สาลวัน

แบบ ผด. 02
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2. อบรมพัฒนาศักยภาพใหกับชมรม
แมและเด็ก
   2.1 จัดอบรมโรงเรียนพอแม หญิง
ตั้งครรภ สมาชิกชมรมแมและเด็ก
   2.2 เยี่ยมบานกอนคลอด หลังคลอด
โดย FCT ทุกราย ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
  2.3 ประเมินพัฒนาการเด็ก  โดย
แบบประเมิน DSPM ทุกราย และสง
ตอเพ่ือกระตุนพัฒนาการ ในรายท่ีมี
พัฒนาการชา กิจกรรม/กลุมเปาหมาย
แตกตางจาก  งบ PCC อยางไร
   2.4 Update วัคซีนเด็กเพ่ือตามให
ไดรับวัคซีนตามโปรแกรมครอบคลุม
ทุกราย
3. เสริมความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ
ชองปากในเด็ก (ฝกแปรงฟน /
เคลือบฟลูออไรด)
4. กลุมท่ี 2 เด็กวัยเรียนไทย เติบโต
สมวัย มีสติ รูคิด มีทักษะชีวิตสามารถ
จัดการภาวะสุขภาพของตนเอง
(วัยเรียน)
 - ดําเนินการในโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพแบบบูรณาการ (การตรวจ
สุขภาพนักเรียน,พ้ืนฐานแกนนํารอบรู,

แบบ ผด. 02
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   2.4 Update วัคซีนเด็กเพ่ือตามให
ไดรับวัคซีนตามโปรแกรมครอบคลุม
ทุกราย
3. เสริมความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ
ชองปากในเด็ก (ฝกแปรงฟน /
เคลือบฟลูออไรด)
4. กลุมท่ี 2 เด็กวัยเรียนไทย เติบโต
สมวัย มีสติ รูคิด มีทักษะชีวิตสามารถ
จัดการภาวะสุขภาพของตนเอง
(วัยเรียน)
 - ดําเนินการในโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพแบบบูรณาการ (การตรวจ
สุขภาพนักเรียน,พ้ืนฐานแกนนํารอบรู,

แบบ ผด. 02
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

การพัฒนาศักยภาพแกนนํา
สาธารณสุขและการเฝาระวังโรคติดตอ)
 - การดําเนินงาน “ผูกอการดี” (Merit
 Maker) ปองกันการจมนํ้า
 - พัฒนาองคความรู และระบบ
สนับสนุนดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
เรื่อง EQ และ IQ
 - สงเสริมสุขภาพใหเด็กไทยมีรูปราง
สมสวน
5. กลุมท่ี 3 วัยรุนไดรับการพัฒนาให
ลดพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ (วัยรุน)
 - จัดบริการเชิงรุกสถานศึกษา เนน
การพัฒนาทักษะชีวิต เพศศึกษารอบ
ดาน จิตสาธารณะใฝเรียนรู
 - จัดบริการท่ีเปนมิตรสอดคลองกับ
ความตองการ และบริบทของวัยรุน
 -จัดสิ่งแวดลอม โดยเนนการจัดพ้ืนท่ี
สรางสรรคท่ีวัยรุนและเยาวชนมีสวน
รวม
6. กลุมท่ี 4 วัยทํางานมีทักษะในการ
ทํางานและสุขภาพแข็งแรง (วัยทํางาน)
 -กิจกรรมตรวจคัดกรองและเสริม
ความรูเรื่อง การคัดกรองมะเร็งเตานม

แบบ ผด. 02

การพัฒนาศักยภาพแกนนํา
สาธารณสุขและการเฝาระวังโรคติดตอ)
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 - สงเสริมสุขภาพใหเด็กไทยมีรูปราง
สมสวน
5. กลุมท่ี 3 วัยรุนไดรับการพัฒนาให
ลดพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ (วัยรุน)
 - จัดบริการเชิงรุกสถานศึกษา เนน
การพัฒนาทักษะชีวิต เพศศึกษารอบ
ดาน จิตสาธารณะใฝเรียนรู
 - จัดบริการท่ีเปนมิตรสอดคลองกับ
ความตองการ และบริบทของวัยรุน
 -จัดสิ่งแวดลอม โดยเนนการจัดพ้ืนท่ี
สรางสรรคท่ีวัยรุนและเยาวชนมีสวน
รวม
6. กลุมท่ี 4 วัยทํางานมีทักษะในการ
ทํางานและสุขภาพแข็งแรง (วัยทํางาน)
 -กิจกรรมตรวจคัดกรองและเสริม
ความรูเรื่อง การคัดกรองมะเร็งเตานม

แบบ ผด. 02
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

มะเร็งปากมดลูก
7. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเสี่ยง
 3อ. 2ส.
8. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมพรอมกอนสูงวัย
9. กลุมท่ี 5 ผูสูงอายุ และคนพิการ
ไดรับบริการดานสุขภาพท่ีพึงประสงค
(กายดี จิตสดใส มีท่ีพักพิง)
- สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันปญหาสุขภาพท่ีพบบอย
- คัดกรองกลุมอาการผูสูงอายุ
(Geriatric Syndrome)
 -สงเสริมใหชุมชน/ทองถ่ินมีระบบการ
สงเสริม และการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
- สงเสริมแนวทางการดูแลผูสูงอายุ
กลุมพิเศษท่ีตองไดรับการดูแลระยะ
ยาวเฉพาะทางในชุมชน

แบบ ผด. 02
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แบบ ผด. 02
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รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

10. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริม
ศักยภาพสงเสริมและปองกันโรค
ผูสูงอายุในชุมชน
 - สงเสริมใหคนพิการ และผูเก่ียวของ
เขาใจสิทธิประโยชนและเขาถึงการ
ดูแลสุขภาพ
 - พัฒนาคลินิกผูสูงอายุ และชมรม
ผูสูงอายุ

7 อบรมเชิง
ปฏิบัติการสุนทรีย
สนทนาทีมหมอ
ครอบครัว ศูนย
สุขภาพชุมชนคลินิก
เวชปฏิบัติครอบครัว

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
สุนทรียสนทนาทีมหมอครอบครัว
2. ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
จัดบริการสุขภาพตามกลุมวัยใหกับทีม
 อสม/ทบทวนความรู อสม.
3. ติดตามงานในชุมชน
4. แลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานใน
ชุมชน
5. สรุปผลการดําเนินงาน

429,600 ตางจังหวัด/ศูนย
สุขภาพชุมชน

คลินิกเวชปฏิบัติ
ครอบครัว

ศูนยสุขภาพชุมชน
คลินิกเวชปฏิบัติ

ครอบครัว

แบบ ผด. 02

7 อบรมเชิง
ปฏิบัติการสุนทรีย
สนทนาทีมหมอ
ครอบครัว ศูนย
สุขภาพชุมชนคลินิก
เวชปฏิบัติครอบครัว

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
สุนทรียสนทนาทีมหมอครอบครัว
2. ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
จัดบริการสุขภาพตามกลุมวัยใหกับทีม
 อสม/ทบทวนความรู อสม.
3. ติดตามงานในชุมชน
4. แลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานใน
ชุมชน
5. สรุปผลการดําเนินงาน

429,600 ตางจังหวัด/ศูนย
สุขภาพชุมชน

คลินิกเวชปฏิบัติ
ครอบครัว

ศูนยสุขภาพชุมชน
คลินิกเวชปฏิบัติ

ครอบครัว

8 จัดบริการสุขภาพ
ตามกลุมวัยโดยทีม
หมอครอบครัวระดับ
ชุมชนศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว
ปงบประมาณ 2564

1. แลกเปลี่ยนเรียนรูโรงเรียนพอแม
(หญิงตั้งครรภ /พอ-แม/ผูดูแลเด็ก)
2. อบรมเชิงปฏิบัติการผูปกครองเด็ก
0-5 ป /หญิงหลังคลอด
3. กิจกรรมรณรงคคัดกรอง
ภาวะแทรกซอนในกลุมปวย
โรคเบาหวาน (ตา, เทา)

71,600 ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว

ศูนยสุขภาพชุมชน
คลินิกเวชปฏิบัติ

ครอบครัว

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. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

4. กิจกรรมดูแลเทาในผูปวยเบาหวาน
โดยนักกายภาพและแพทยแผนไทย
5. มหกรรมสุขภาพการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
6. กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย
ผูสูงอายุ
7. กิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบานผูสูงอายุ
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
8. กิจกรรมรณรงคทําลายแหลง
เพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย ระดับครัวเรือน
ในชุมชน
9. กิจกรรมประเมินสุมไขวลูกนํ้า
ยุงลาย และทําลายแหลงเพาะพันธุ
ยุงลายระหวางชุมชน
10. กิจกรรมการประเมินสุมไขวลูกนํ้า
ยุงลายและทําลายแหลงเพาะพันธุ
ยุงลายในสถานศึกษา

แบบ ผด. 02
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9 จัดบริการสงเสริม
สุขภาพและปองกัน
โรคตามกลุมวัยโดย
ทีมหมอ
ครอบครัว
ศสช.คลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว

1. กลุมแมและเด็ก  อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
สาธารณสุขดานอนามัยแมและเด็ก
   1.1 ความรูในการใหคําแนะนําหญิง
ตั้งครรภ/มารดาหลังคลอด
1.2 ความรูเรื่องการเจริญเติบโตของ
เด็ก/พัฒนาการเด็ก 0- 5 ป

158,400 ศูนยสุขภาพ
ชุมชนคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว

ศูนยสุขภาพชุมชน
คลินิกเวชปฏิบัติ

ครอบครัว

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. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1.3 ฝกปฏิบัติการตรวจพัฒนาการเด็ก
โดยแบบประเมิน DSPM
1.4 แกนนําสาธารณสุขติดตามเยี่ยม
ในชุมชน
        - จัดทําขอมูลหญิงตั้งครรภ/
มารดา/เด็ก0-5 ป ในชุมชน
        - เยี่ยมบานกอนคลอดและหลัง
คลอด
        - ประเมินพัฒนาการเด็ก โดย
แบบประเมิน DSPM ทุกราย และสง
ตอในรายท่ีผิดปกติ
2. กิจกรรมการใหความรูหญิงตั้งครรภ
 /มารดา และผูปกครอง (ดําเนิน
กิจกรรมงบ PCC) กลุมเด็กวัยรุน
   2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ือนใจ
วัยรุน”
        - ใหความรูทักษะชีวิตในการ
ปฏิบัติตัวของวัยรุน
        - การปองกันการตั้งครรภ
        - การปองกันการติดสารเสพ
ติด/เกมส

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. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

       -การใชเวลาวางใหเปนประโยชน
 /การรวมกลุมกิจกรรมในชุมชน
        - คนหาแกนนําวัยรุน
   2.2 จัดตั้งคลินิก“เพ่ือนใจวัยรุน”
        - ใหคําปรึกษาโดยทีม แพทย/
พยาบาล/นักวิชาการ
3. กลุมวัยทํางาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมใจกอน
วัยทอง”
   - การตรวจสุขภาพเบื้องตน/การคัด
กรองวัยทอง
   - ความรูชวงวัยทองการฟนฟูสภาพ
รางกายและจิตใจในสภาพแวดลอมท่ี
ดีและมีความสุข
   - กิจกรรมสรางความสัมพันธทํา
กิจกรรมรวมกัน ขยับกายและจิตให
กระชับจิตและกาย
4. กลุมผูปวยโรคไมติดตอ
   4.1 คัดเลือกและจัดกลุมผูปวย
เบาหวาน ท่ีมี FBS > 130 และ
HbA1C มากกวาเกณฑปกติ (คา
6.5-7.5) ผลเลือดไมเกิน 3 เดือน

แบบ ผด. 02

133

       -การใชเวลาวางใหเปนประโยชน
 /การรวมกลุมกิจกรรมในชุมชน
        - คนหาแกนนําวัยรุน
   2.2 จัดตั้งคลินิก“เพ่ือนใจวัยรุน”
        - ใหคําปรึกษาโดยทีม แพทย/
พยาบาล/นักวิชาการ
3. กลุมวัยทํางาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมใจกอน
วัยทอง”
   - การตรวจสุขภาพเบื้องตน/การคัด
กรองวัยทอง
   - ความรูชวงวัยทองการฟนฟูสภาพ
รางกายและจิตใจในสภาพแวดลอมท่ี
ดีและมีความสุข
   - กิจกรรมสรางความสัมพันธทํา
กิจกรรมรวมกัน ขยับกายและจิตให
กระชับจิตและกาย
4. กลุมผูปวยโรคไมติดตอ
   4.1 คัดเลือกและจัดกลุมผูปวย
เบาหวาน ท่ีมี FBS > 130 และ
HbA1C มากกวาเกณฑปกติ (คา
6.5-7.5) ผลเลือดไมเกิน 3 เดือน
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รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

4.2 อบรมใหความรูผูปวยเบาหวาน
      - pre –test
      - ช้ีแจงขอตกลงในการเขารวม
กิจกรรม
      - ใหความรู“อยูกับโรคเบาหวาน
และความดันอยางไรใหสุข” (3อ. 2ส.)
      - มอบการบาน
   4.3 กิจกรรมติดตามอบรมให
ความรู/แลกเปลี่ยนเรียนรูผูปวย
เบาหวานในชุมชน (Self health
group) เดือนละ 1 ครั้ง  เปน
ระยะเวลา 3 เดือน ใหความรูตอเน่ือง
 /ประเมินผลการบาน /ปญหาอุปสรรค
   4.4 ประเมินผล FBS/HbA1C และ
ทดสอบความรูหลังดําเนินกิจกรรม
ครบ 3 เดือน
   4.5 ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
   4.6 นําขอมูลกลับสูผูปวยเบาหวาน
และติดตามตอเน่ืองในชุมชน
   4.7 ขยายผลการดําเนินงานแก
ผูปวยเบาหวานในชุมชนตอไป

แบบ ผด. 02
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รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ “สงเสริม
สุขภาพผูสูงวัย หางไกลโรค”
   5.1 การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย/
จิตใจเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ
   5.2 โรคท่ีพบบอย
   5.3 ความรู 10 อ.
   5.4 อภิปรายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การดูแลตนเองของผูสูงอายุในยุค
ปจจุบัน (4.0)
   5.5 กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญา/
นันทนาการ/
คลายเครียด/กิจกรรมปองกันสมอง
เสื่อม/
   5.6 กิจกรรมสงเสริมการออกกําลัง
กาย

แบบ ผด. 02
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5. อบรมเชิงปฏิบัติการ “สงเสริม
สุขภาพผูสูงวัย หางไกลโรค”
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รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

10 จัดบริการสุขภาพ
ตามกลุมวัยโดยทีม
หมอครอบครัว
ระดับชุมชน สถานี
กาชาดท่ี 4
นครราชสีมา
ปงบประมาณ 2564

1. อบรมพัฒนาศักยภาพอสม.เก่ียวกับ
กิจกรรมท่ีดําเนินการใน 5 กลุมวัย
2. อบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักเรียน
สงเสริมสุขภาพ
3. กิจกรรมคัดกรองภาวะแทรกซอน
ในกลุมผูปวยเบาหวาน (ตา, เทา)
4. กิจกรรมตรวจคัดกรองและเสริม
ความรูเรื่อง การคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก
5. พัฒนาชมรมผูสูงอายุ
6. พัฒนาศักยภาพแกนนําเรื่องโรค
ทางระบาดวิทยา (แนะนํา "โควิดและ
โรคท่ีเปนปญหาระบาดวิทยาในพ้ืนท่ี)
7. ประเมินสุมไขวลูกนํ้ายุงลายใน
ชุมชน 5 ชุมชน

146,700 สถานีกาชาดท่ี 4
นครราชสีมา

สถานีกาชาดท่ี 4
นครราชสีมา

แบบ ผด. 02
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สงเสริมสุขภาพ
3. กิจกรรมคัดกรองภาวะแทรกซอน
ในกลุมผูปวยเบาหวาน (ตา, เทา)
4. กิจกรรมตรวจคัดกรองและเสริม
ความรูเรื่อง การคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก
5. พัฒนาชมรมผูสูงอายุ
6. พัฒนาศักยภาพแกนนําเรื่องโรค
ทางระบาดวิทยา (แนะนํา "โควิดและ
โรคท่ีเปนปญหาระบาดวิทยาในพ้ืนท่ี)
7. ประเมินสุมไขวลูกนํ้ายุงลายใน
ชุมชน 5 ชุมชน

146,700 สถานีกาชาดท่ี 4
นครราชสีมา

สถานีกาชาดท่ี 4
นครราชสีมา

11 สรางเสริม เรียนรู
สูการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพสถานี
กาชาดท่ี4
นครราชสีมา

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทํา
แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยการมี
สวนรวมของภาคีเครือขาย
2. ติดตามงานในชุมชน
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานใน
ชุมชน
4. สรุปผลการดําเนินงาน

201,600 ตางจังหวัด/
สถานีกาชาดท่ี 4

นครราชสีมา

สถานีกาชาดท่ี 4
นครราชสีมา

รวม 11 โครงการ 2,699,250

แบบ ผด. 02
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