
ฝ่ายนิติการ 

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครนครราชสีมา

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ 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 ประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา

 -จัดประชุมคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -ประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา 

โดยประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา ท้ัง

เชิงปริมาณและคุณภาพ 

150,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งานวิจัยและ

ประเมินผล

กองวิชาการและ

แผนงาน

รวม 1  โครงการ 150,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ



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 พัฒนาบุคลากร

ของเทศบาล

 -จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดู

งาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล  

ลูกจ้าง ประจ า และพนักงานจ้าง

ของหน่วยงานเทศบาล

300,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

ส านักปลัด

เทศบาล

รวม 1  โครงการ 300,000

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



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

6 ส่งเสริมการจัดการ

กระบวนการเรียน 

การสอน การบริหาร

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

(สถานศึกษาพอเพียง)

 -ประชุมอบรมเชิง

ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

เพ่ือน ามาปรับปรุงและ

พัฒนา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

ได้แก่ นักเรียน ครู 

ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้

ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมโครงการ

300,000    โรงเรียน เทศบาล 5 

(วัดป่าจิตตสามัคคี)

โรงเรียนเทศบาล 5

(วัดป่าจิตตสามัคคี)

รวม 1 โครงการ 300,000

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ

    แผนงานการศึกษา

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ



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

7 ด าเนินงานตามแนวทาง

พระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข ชุมชน

ในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -อุดหนุนงบประมาณให้ชุมชนใน

เขตเทศบาลนครนครราชสีมา  

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ินท่ี มท 0810.5/

ว1745 ลงวันท่ี 31 ส.ค.60 และ

ท่ี มท 0810.5/ว109 ลงวันท่ี 15

 ม.ค.61 ส าหรับด าเนินงานตาม

แนวทางพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข เพ่ือแก้ไขปัญหา

ด้านสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรค

 รวมท้ังด้านสุขาภิบาลและ

อนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผล

กระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ในชุมชน   ตามบริบทของพ้ืนท่ี

1,800,000 ชุมชนในเขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

กลุ่มงานส่งเสริม

สุขภาพ  ส านัก

การสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 1  โครงการ 1,800,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ

    แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ



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

8 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

 -จัดการอบรมและศึกษาดู

งานให้แก่ผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล และเจ้าหน้าท่ี

ผู้เก่ียวข้อง จ านวนประมาณ

 150 คน

250,000 นอกเขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา/

ต่างจังหวัด/สถานท่ี

ภาคตะวันออก

งานกิจการสตรี

คนชรา ฝ่ายสังคม

สงเคราะห์

กองสวัสดิการสังคม

รวม 1  โครงการ 250,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ

    แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ



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

2 จัดท าแผนพัฒนา

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -รวบรวมแผนงานโครงการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลตามข้ันตอนแห่ง

ระเบียบฯ

-จัดประชาคมชุมชน/ประชาคมชุมชนนคร

นครราชสีมา เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ

ภาคีจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้แทนจาก

ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน 

ประชาชนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ

-รวบรวมแผนงานโครงการท่ีได้รับจัดสรร

งบประมาณจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน

500,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

กองวิชาการและ

แผนงาน

รวม 1  โครงการ 500,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ



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

12 ประชุมสัมมนา

ผู้น าชุมชนใน

เขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -จัดประชุมสัมมนาประธาน

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา และผู้เก่ียวข้อง

จ านวน 12 คร้ังๆ ละ 140 คน

 -จัดประชุมองค์กรชุมชนและ

ผู้เก่ียวข้อง จ านวน 90 

ชุมชนๆ ละ 2 คร้ัง

200,000 ในเขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

งานส่งเสริมทางวิชาการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

รวม 1  โครงการ 200,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ



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

9 สานสัมพันธ์

ครอบครัวอบอุ่น

 -จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดู

งานแก่ครอบครัวภายในชุมชน

เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

100,000 ในจังหวัด

นครราชสีมา

งานส่งเสริมหลักประกัน

ของครอบครัว

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

กองสวัสดิการสังคม

รวม 1  โครงการ 100,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ

    แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ



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

11 เวทีชุมชน  -จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เสนอปัญหา/

ความต้องการ ตลอดจน

เสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ ในการด าเนินงาน

ต่างๆ ของเทศบาล และรวบรวม

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ เพ่ือจัดท า

แผนชุมชน และใช้เป็นข้อมูลใน

การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

100,000 ในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา

งานส่งเสริมทาง

วิชาการฝ่ายพัฒนา

ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

รวม 1 โครงการ 100,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ



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

13 พัฒนาชุมชนตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 -จัดอบรมสัมมนาให้

ความรู้และศึกษา

ดูงานแก่ประชาชนและ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

100,000 ในเขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

งานพัฒนาชุมชน

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

รวม 1  โครงการ 100,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ



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

10 ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก

และเยาวชนในเขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา

500,000 ในจังหวัด

นครราชสีมา

งานสวัสดิภาพเด็กและ

เยาวชน

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

กองสวัสดิการสังคม

รวม 1  โครงการ 500,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ

    แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ



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

14 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี

-ชุมชนท่ีมีประชากรหนาแน่น

อยู่กันอย่างแออัดในเขตเทศบาล

-อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ท่ีมีผู้คน 

เข้าไปในเน้ือท่ีและอยู่อาศัยอย่าง 

หนาแน่น

-กลุ่มผู้ประกอบการค้าท่ีมีความเส่ียง

ในเหตุสาธารณภัยต่างๆ 

-พนักงานเทศบาลและพนักงาน

ดับเพลิงเทศบาลนครนครราชสีมา 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สมาชิก อปพร.

และประชาชนได้พัฒนาความรู้ 

ความสามารถในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

50,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

ฝ่ายปกครอง

ส านักปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ 50,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ



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

15 ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพ

 -ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ผลิตสินค้าชุมชน กลุ่มอาชีพ 

วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้า OTOP 

 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ในกิจกรรมต่างๆ รวมท้ังส้ิน

ประมาณ 400 คน ดังน้ี

1.ฝึกอบรมความรู้ และทักษะวิชาชีพ

2.ฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการ 

3.อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต

4.พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจัดประกวด

สุดยอดผลิตภัณฑ์ เทศบาลนคร

นครราชสีมา

5.จัดซ้ือหนังสือส่งเสริมความรู้ 

ทักษะวิชาชีพต่างๆ ส าหรับบริการ

ประชาชน

100,000 ในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา/จังหวัด

นครราชสีมา/นอก

จังหวัดนครราชสีมา

งานส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพ

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

รวม 1  โครงการ 100,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ



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

4 อบรมให้ความรู้ทาง

กฎหมายแก่พนักงาน

เทศบาลและประชาชนใน

เขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -จัดฝึกอบรมพนักงาน

เทศบาลนครนครราชสีมา

และประชาชนในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา

จ านวนประมาณ 100 คน

50,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

กองวิชาการและ

แผนงาน

รวม 1  โครงการ 50,000

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



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

5 พัฒนาวิถีชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง

 -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการ

ปรับหลักสูตรและสาธิตการสอน

แบบบูรณาการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน

100,000     โรงเรียน

เทศบาล 5

(วัดป่าจิตตสามัคคี)

โรงเรียน

เทศบาล 5

(วัดป่าจิตตสามัคคี)

รวม 1 โครงการ 100,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ

    แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ


