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ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 





- ก - 
        

 
 

ค ำน ำ 
  แผนการด าเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือให้เทศบาลได้ใช้เป็นกรอบส าหรับการด าเนินงานและการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้รวบรวมจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ก าหนดห้วงเวลาด าเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปี เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริงตามก าหนดเวลา โดยได้น ากิจกรรม/โครงการ 
มาจัดเรียงตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ท าให้ทราบถึงโครงสร้างการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ตลอดจนความสอดคล้องของกิจกรรม/โครงการกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน   
 

            นอกจากนี้ ยังได้มีการรวบรวมกิจกรรม/โครงการ จากหน่วยงานภายนอกที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ที่จะมีการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาทิ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สถานีต ารวจภูธรเมืองนครราชสีมา และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงหน่วยงานที่แจ้งว่าไม่มีการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ พลังงานจังหวัดนครราชสีมา และสถานีต ารวจภูธรโพธิ์กลาง ข้อมูลดังกล่าวนี้ล้วนเป็น
ประโยชน์ทั้งต่อการบูรณาการให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน การปรับทิศทางการพัฒนาให้มีความเชื่อมโยงกับบริบทโดยรอบและการเตรียมการรองรับต่อสภาพปัญหาและ
ทิศทางของสังคมในอนาคต  
 

แผนการด าเนินงาน ฉบับนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องจะไดใ้ช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลส าเร็จดังที่
คาดหวังไว้ ตามท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 - 2565) และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป   

 
 
 

       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
       เทศบาลนครนครราชสีมา
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สำรบัญ 
                      หน้ำ 

ส่วนที่ 1   
• บทน า                       1 

• วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน                    2 

• ขั้นตอนของการจัดท าแผนการด าเนินงาน                         2 

• ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน                    2 

ส่วนที่ 2 
• บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             3 

• บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ              7 
                             

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรอย่ำงครอบคลุมและทั่วถึง                                  
  หน้ำ 
   
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  

1. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา 7 
2. โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 8 
3. โครงการปรับปรุงห้องน้ าชั้น 1 - ชั้น 6 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 8 
4. โครงการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 9 
5. โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 10 
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6. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนครนครราชสีมา 11 
   
   
  หน้ำ 
 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 12 

2. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาล 13 

3. โครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลประจ าปี 14 

   
 แผนงำนกำรศึกษำ  

1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดส านักการศึกษา 15 
2. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 16 
3. โครงการนิเทศ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา 16 
4. โครงการวัดผลและประเมินผล 17 
5. โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน 17 
6. โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 18 

   
 แผนงำนสังคมสงเครำะห์   

1. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 19 
   
 แผนงำนเคหะและชุมชน  
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1. โครงการจัดท าระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาด     
เขต 1 เทศบาลนครนครราชสีมา 

20 

2. โครงการจัดท าระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาด    
เขต 2 เทศบาลนครนครราชสีมา 

21 

   
   
  หน้ำ 

3. โครงการจัดท าระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาด    
เขต 3 เทศบาลนครนครราชสีมา 

22 

4. โครงการจัดท าระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาด    
เขต 4 เทศบาลนครนครราชสีมา  

23 

   
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  

1. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 24 

   

 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร  

1. โครงการงานวันเทศบาล 25 

   

 แผนงำนกำรพำณิชย์  

1. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานสถานธนานุบาลนครนครราชสีมา 1 (เป็นการชั่วคราว) 26 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำสังคมน่ำอยู่อย่ำงมีดุลยภำพ  

 แผนงำนกำรศึกษำ  

1. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ 27 
2. โครงการแข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 27 
3. โครงการแข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการ 28 
4. โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ 28 
5. โครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 29 
6. โครงการประกวดสภานักเรียน 29 
7. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา 30 

  หน้ำ 
8. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 32 
9. โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น 32 

10. โครงการพัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 33 
11. โครงการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (Pre University) 34 
12. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 35 
13. โครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 36 
14. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 36 
15. โครงการวิจัยทางการศึกษา 37 
16. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 37 
17. โครงการส่งเสริมทักษะและการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรม 38 
18. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 39 
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19. โครงการห้องเรียนสองภาษา 41 
20. โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 41 
21. โครงการอบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 41 
22. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 42 
23. โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด 42 
24. โครงการหลักสูตรคู่ขนาน 43 
25. โครงการอาหารส าหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) 43 
26. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 44 
27. โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 44 
28. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat Art Gallery and Exhibition  

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาและศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน เทศบาลนครนครราชสีมา 
45 

   
  หน้ำ 

29. โครงการสานฝันสู่น้อง 46 
30. โครงการส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน 47 
31. โครงการศิลปะร่วมสมัย 48 
32. โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT 49 
33. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK on Tour) 50 

   
 แผนงำนสำธำรณสุข  

1. โครงการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  51 
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2. โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมาโดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 52 
3. โครงการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 53 
4. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
54 

5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

55 

6. โครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจ าหน่ายอาหาร 56 
7. โครงการโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี 58 

   
 แผนงำนสังคมสงเครำะห์  

1. โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย 59 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 60 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  60 
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  61 
5. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 61 

  หน้ำ 
 แผนงำนเคหะและชุมชน   

1. โครงการอุดหนุนส านักงานสวนน้ าบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กองทัพภาคท่ี 2 ในการช าระค่ากระแสไฟฟ้า 62 
   
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน   

1. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 63 
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2. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 64 
3. โครงการประชุมสัมมนาผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 65 
4. โครงการพัฒนาองค์กรชุมชน 65 
5. โครงการเวทีชุมชน 66 

   
 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร  

1. โครงการงานวันมาฆบูชา 67 
2. โครงการงานวันวิสาขบูชา 68 
3. โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา 68 
4. โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 68 
5. โครงการอบรมวินัยจราจร 69 
6. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70 
7. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศไทย 71 
8. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 71 
9. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 72 

10. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา 72 
11. โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 72 
12. โครงการดนตรี ศิลปะ และการแสดงเพื่อประชาชน 73 

  หน้ำ 
13. โครงการส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขัน 73 
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 แผนงำนงบกลำง  
1. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 74 
2. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ 75 
3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 75 

   
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน  
 แผนงำนสำธำรณสุข  

1. โครงการเมืองสะอาด 76 
2. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง 78 
3. โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 79 

   
 แผนงำนเคหะและชุมชน  

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) 80 
2. โครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 82 
3. โครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 83 
4. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาช่วงที่ 7 84 
5. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น (บุ่งตาหลัว) 85 
6. โครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 86 
7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนน 30 กันยา ซอย 1 87 
8. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนสืบศิริ ข้างบ้านเลขท่ี 160 88 
9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนสนามกีฬากลาง ซอย 8 89 
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  หน้ำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ   
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  

1. โครงการส่งเสริมการตลาด 90 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 91 

    
 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร  

1. โครงการงานวันขึ้นปีใหม่ 92 
2. โครงการงานลอยกระทง 92 
3. โครงการงานตรุษจีน 93 
4. โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี 93 
5. โครงการงานสงกรานต์ 94 
6. โครงการงานแห่เทียนพรรษา 94 
7. โครงการเทศกาลถือศีลกินเจ 95 
8. โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Road Show) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 96 
9. โครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อย หลานคุณย่า พาชมเมือง 97 

10. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 98 
   
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา (จากถนนสุรนารายณ์-ถนนกีฬากลาง) 99 
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ า ถนน 30 กันยา ซอย 6 100 
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3. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ 49 101 
4. โครงการปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนพลแสน (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) 102 
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า ถนนมหาชัย ซอย 5/6-1 103 

  หน้ำ 
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 2/9 104 
7. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ าถนนมหาชัย ซอย 5/8 - 5/8/1 105 
8. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนไชยณรงค ์ซอย 3/13 106 
9. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ าถนนมิตรภาพ ซอย 3 ถึง ซอย 5 107 

10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จาก ซอย 5 ถึง ซอย 8 108 
11. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า ถนนมุขมนตรี ซอย 24 (ตรงข้ามสาธารณสุขสวนพริกไทย) 109 
12. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า ถนนท้าวสุระ ซอย 13 110 
13. โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจรอัจฉริยะในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมา 111 

   
 แผนงำนกำรพำณิชย์  

1. โครงการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 113 
   

ส่วนที่ 3   บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
 1.1 แผนงานการพาณิชย์ 115 

2. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       117 
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3. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร      
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 118 

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  
 4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 119 

5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  
 5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 120 
  หน้ำ 

6. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว  
 6.1 แผนงานการพาณิชย์  121 
   

ส่วนที่ 4   บัญชีโครงกำร/กิจกรรม ของหน่วยงำนภำยนอก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

 

 แขวงทำงหลวงนครรำชสีมำที่ 1  
1. โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอนทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา

ระหว่าง กม.3+654 - 10+950 (ร่องกลาง LT./RT. เป็นแห่งๆ) ติดตั้งราวกันอันตราย 
123 

   
 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครรำชสีมำ  

1. โครงการตลาดนัดเกษตรกรสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 124 
   
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ  

1. โครงการการส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถของโคราชเมืองไมซ์ (Korat MICE City)เพ่ือเชื่อมโยงไมซ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  125 
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ผ่านกลไกสถาบันเครือข่ายไมซ์จังหวัดนครราชสีมา 
   
 ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดนครรำชสีมำ  

1. โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมหลักการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกีฬาและเครือข่าย 
กิจกรรมย่อยงานตรุษจีนโคราช 

126 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมหลักการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกีฬาและ 
เครือข่ายกิจกรรมย่อยเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช 

127 

   
   
  หน้ำ 
 ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 11 (นครรำชสีมำ)  

1. โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน (ล าตะคอง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 128 
   
 ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนครรำชสีมำ   

1. โครงการถนนสายวัฒนธรรม (ไท-ยวน/รากราชสีมา) มีนาคม - เมษายน 2565 129 
2. โครงการมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน (กรกฎาคม - สิงหาคม 2565) 130 
3. โครงการเทศกาลหุ่นฟางโคราช (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565) 130 
4. โครงการงานเทศกาล Korat Street Art 2022 (เมษายน - มิถุนายน 2565) 131 
5. โครงการการสร้างการรับรู้และบ ารุงรักษางานศิลปะเพ่ือการท่องเที่ยวโคราชเมืองศิลปะ 131 
6. โครงการเทศกาลสีน้ า (เมษายน - กรกฏาคม 2565) 132 
7. โครงการกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  132 
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8. โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย  132 
   
 สถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครรำชสีมำ  

1. โครงการรณรงค์การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 133 
2. โครงการรณรงค์การป้องกันแข่งขันรถในทาง 133 

    
 ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์  

1. โครงการกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจ าปี 134 
2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพ่ือเป็นผู้เฝ้าระวังทางสังคมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ 134 
3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับพ้ืนที่ 135 
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ส่วนที่ 1 
 

▪ บทน ำ 
▪ วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
▪ ขั้นตอนของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
▪ ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน
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บทน ำ 
 

  แผนการด าเนินงาน  เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งรายละเอียดด้านยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ รวมถึงระยะเวลาด าเนินงานของแต่ละโครงการหรือ
กิจกรรม โดยที่มาของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ปรากฏในแผนการด าเนินงาน จะมาจากทั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ โครงการและกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการ กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
นอกจากการก าหนดให้ใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว ยังก าหนดให้การจัดท าแผนการด าเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของการน าแผนพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติ อันจะช่วยลดความซ้ าซ้อนของโครงการ ท าให้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้
อย่างสะดวก เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 

  ส าหรับการจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ได้น าโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ.2561 – 2565) ทั้งในส่วนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและส่วนที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนมาด าเนินการ ซึ่งโครงการและกิจกรรมการพัฒนา
ดังกล่าวมีที่มาจากการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานภายในเองที่จัดท าโครงการและกิจกรรมการพัฒนาจากภารกิจ อ านาจหน้าที่และ
ความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ หรือหากเป็นโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกก็จะมีลักษณะของความร่วมมือในหลายรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นความร่วมมือโดยการสนับสนุนให้ด าเนินงาน หรือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมหรือโครงการหนึ่งโครงการใดร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
ภายนอกเทศบาลในการให้ข้อมูลกิจกรรม โครงการที่จะมีการด าเนินงานในพ้ืนที่ของเทศบาล นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการบูรณาการและความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงกล่าวได้ว่า
แผนการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นเสมือนแผนที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานของเทศบาลหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้มีการปฏิบัติงานและได้เกิดผลการพัฒนา  
ปรากฏเป็นรูปธรรมในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
 
 



2 
 

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. เพ่ือน าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาในแต่ละด้าน 
 2. เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาที่ได้ด าเนินงานจริงทั้งหมดในแต่ละปีงบประมาณ 
 3. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4. เพ่ือให้เกิดการประสานและบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการร่วมพัฒนาให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 5. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร ส าหรับตรวจสอบและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางท่ีก าหนด   
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 

  การจัดท าแผนการด าเนินงาน ถือเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้เทศบาลสามารถด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้อย่างครอบคลุมและ
ชัดเจนขึ้น และเป็นกระบวนการสุดท้ายของการก าหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางแห่งนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อนที่จะมกีารปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ เกิดเป็นกระบวนการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมข้ึน นอกจากนี้การแสดงรายละเอียดของ
ลักษณะแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนา จะช่วยให้สามารถควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานได้ดียิ่งขึ้น การที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผนการท างานโดยทราบ
ล าดับก่อนหลัง จะท าให้การปฏิบัติงานมีความเป็นระบบและมีแบบแผนขั้นตอน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริหารก็สามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานได้ว่าเป็นไปตามกรอบนโยบายที่วางไว้เพียงใด และสามารถพิจารณาได้ว่าต้องก าหนดแนวนโยบายทีต่่อเนื่องไปในทิศทางเดิมหรือแนวทางใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

▪ บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
▪ บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ 

 



จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็รอ้ยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็รอ้ยละของ

ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด (บำท) งบประมำณทั้งหมด

1.  ยุทธศำสตรก์ำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรอย่ำงครอบคลุมและทั่วถึง

    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6                  4.69                 3,210,000                                 0.81

    1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3                  2.34                                  500,000                    0.13

    1.3 แผนงานการศึกษา 6                  4.69                                  540,000                    0.14

    1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1                  0.78                 150,000                                    0.04

    1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 4                  3.13                 255,000                                    0.06

    1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1                  0.78                 100,000                                    0.03

    1.7 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 1                  0.78                 80,000                                     0.02

    1.8 แผนงานการพาณิชย์ 1                  0.78                 420,000                                    0.11

รวมยุทธศำสตรท์ี่ 1 23                17.97              5,255,000             1.32                  

กองสวสัดิการสังคม

ส านักการศึกษา

ส านักปลัดเทศบาล

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร กิจกรรมและงบประมำณ

รับผิดชอบหลัก

ส านักปลัดเทศบาล

ยุทธศำสตร/์แผนงำน

หน้า 3
หน้า 4

ส านักปลัดเทศบาล

ส านักสาธารณสุขฯ

หน่วยงำน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

ส านักการศึกษา

กองสวสัดิการสังคม

แบบ ผด.01



จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็รอ้ยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็รอ้ยละของ

ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด (บำท) งบประมำณทั้งหมด

2.  ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำสังคมน่ำอยู่อย่ำงมีดุลยภำพ

    2.1 แผนงานการศึกษา 33                25.78               122,644,000           30.85                 

    2.2 แผนงานสาธารณสุข 7                  5.47                 3,443,800              0.87                   

    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5                  3.91                 900,000                 0.23                   

    2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1                  0.78                 400,000                 0.10                   

    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5                  3.91                 1,850,000              0.47                   

    2.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 13                10.16               3,460,000              0.87                   

    2.7 แผนงานงบกลาง 3                  2.34                 172,280,400           43.34                 

รวมยุทธศำสตรท์ี่ 2 67                52.34              304,978,200         76.72                

3.  ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

    3.1 แผนงานสาธารณสุข 3                  2.34                 230,000                 0.06                   

    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 9                  7.03                 31,180,000            7.84                   

รวมยุทธศำสตรท์ี่ 3 12                9.38                31,410,000           7.90                  

ส านักสาธารณสุขฯ

ส านักช่าง

ส านักช่าง

ส านักการศึกษา

ส านักการศึกษา

กองสวสัดิการสังคม

ยุทธศำสตร/์แผนงำน

หน้า 4

แบบ ผด.01

กองสวสัดิการสังคม

หน่วยงำน

กองสวสัดิการสังคม

ส านักสาธารณสุขฯ

รับผิดชอบหลัก



จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็รอ้ยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็รอ้ยละของ

ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด (บำท) งบประมำณทั้งหมด

4.  ยุทธศำสตรก์ำรเสรมิสรำ้งเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ

    4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2                  1.56                 400,000                 0.10                   

    4.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 10                7.81                 5,160,000              1.30                   

    4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13                10.16               50,307,000            12.65                 

    4.4 แผนงานการพาณิชย์ 1                  0.78                 30,000                  0.01                   

รวมยุทธศำสตรท์ี่ 4 26                20.31              55,897,000           14.06                

รวมทั้งสิ้น 128              100.00 397,540,200         100.00

กองสวสัดิการสังคม

ส านักการศึกษา

หน้า 5ส านักการประปา

ส านักช่าง

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงำน
ยุทธศำสตร/์แผนงำน

แบบ ผด.01



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

ความพงึพอใจ

ของผู้มาใช้บริการ

ของเทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -จ้างส ารวจความพงึพอใจของ

ผู้ใช้บริการของเทศบาลนคร

นครราชสีมา 

ทั้งในด้านกระบวนการ

และขั้นตอนการใหบ้ริการ        

 :ขออนุมัติด าเนินการตาม

โครงการ                           

 :จัดซ้ือจัดจ้าง                      

 :ด าเนินการส ารวจความพงึ

พอใจ                               

 :ประเมินผล

50,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

ฝ่ายสรรหาและ

บรรจุแต่งต้ัง 

กองการเจ้าหน้าที่

    แผนงานบริหารงานทัว่ไป
1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน้า 7

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.

    แผนงานบริหารงานทัว่ไป
1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน้า 7

2 อบรมใหค้วามรู้

ทางกฎหมายแก่

พนักงานเทศบาล

และประชาชนใน

เขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -จัดฝึกอบรมพนักงานเทศบาล

นครนครราชสีมาและประชาชน

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

จ านวนประมาณ 100 คน

30,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

ฝ่ายนิติการ

ส านัก

ปลัดเทศบาล

3 ปรับปรุงหอ้งน้ า 

ชั้น 1 - ชั้น 6 

อาคารฉลองสิริราช

สมบติัครบ 50 ปี

 -ร้ือถอนกระเบื้องปพูื้นกรุผนัง

สุขภณัฑ์และรบบสุขาภบิาล 

ระบบไฟฟา้แสงสวา่งของเดิม 

พร้อมท าการติดต้ังใหม่ พื้นที่รวม

ไม่น้อยกวา่ 125 ตารางเมตร

2,500,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งานบริหาร

งานทั่วไป

ส านัก

ปลัดเทศบาล

หน้า 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.

    แผนงานบริหารงานทัว่ไป
1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน้า 7

4 ประเมินผล

แผนพฒันา

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -จัดประชุมคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาเทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -ประเมินผลแผนพฒันา

เทศบาลนครนครราชสีมา 

โดยประเมินผลแผนพฒันา

เทศบาลนครนครราชสีมา 

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

 -จ้างที่ปรึกษาประเมินผล

แผนพฒันาเทศบาลนคร

นครราชสีมา 

180,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งานวจิัยและ

ประเมินผล

กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

หน้า 9



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

    แผนงานบริหารงานทัว่ไป
1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน้า 7

5 จัดท าแผนพฒันา

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -รวบรวมแผนงานโครงการ

จัดท าแผนพฒันาเทศบาลตาม

ขั้นตอนแหง่ระเบยีบฯ จัด

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ

จัดประชุมคณะกรรมการพฒันา

เทศบาล และจัดประชาคม

ชุมชน/ประชาคมชุมชนนคร

นครราชสีมา เพื่อรับฟงัความ

คิดเหน็ของภาคีจากภาคส่วน

ต่างๆ อาท ิผู้แทนจากส่วน

ราชการ ภาคเอกชน องค์กร

ชุมชน ประชาชน 

คณะกรรมการพฒันาเทศบาล 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพฒันาเทศบาล 

ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาลฯ

 -รวบรวมแผนงานโครงการที่

ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดท า

แผนการด าเนินงาน

 

350,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งานวเิคราะห์

นโยบายและแผย

กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

หน้า 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.

    แผนงานบริหารงานทัว่ไป
1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน้า 7

6 อบรมพฒันา

ศักยภาพและ

ศึกษาดูงานของ

ผู้ประสานงานฝ่าย

ข่าวเทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -จัดอบรมใหค้วามรู้และศึกษา

ดูงานแก่ผู้ประสานงาน

ฝ่ายข่าว พร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในด้านการประชาสัมพนัธ ์อาทิ

เช่น การท าข่าวเผยแพร่, การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเผยแพร่ข่าวสาร, 

การจัดท าส่ือประชาสัมพนัธแ์ละ

เทคนิคด้านการประชาสัมพนัธ์

ยุคใหม่ เปน็ต้น จ านวน 60 คน

100,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งาน

ประชาสัมพนัธ์

กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

รวม 6  โครงการ 3,210,000

หน้า 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 ฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงาน

เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏบิติังานเทศกิจ

และ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 -จัดอบรม สัมมนาเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏบิติังานเทศกิจและผู้ที่

เกี่ยวข้องและศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ จ านวน  45 คน

100,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งานรักษา

ความสงบ

เรียบร้อย

และ

ความมั่นคง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน้า 12

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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.
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน้า 12

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2 อบรมเสริมสร้าง

ความรู้และ

ประสบการณ์

ผู้ประกอบการค้า 

หาบเร่แผงลอย 

ในเขตเทศบาล

 -จัดอบรมและศึกษาดูงาน

ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอย

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

 จ านวน 150 คน

200,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งานรักษา

ความสงบ

เรียบร้อย

และ

ความมั่นคง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

หน้า 13



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

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน้า 12

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

3 รณรงค์ลดอุบติัภยั

ทางถนนช่วง

เทศกาลประจ าป ี

 -ประชาชนที่เดินทางกลับ

ภมูิล าเนาผ่านจุดบริการในเขต

เทศบาล

 -จัดใหม้ีจุดพกัรถเพื่อลด

อุบติัเหตุในช่วงเทศกาลปใีหม่

ส าหรับบริการประชาชน

200,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

ฝ่ายปกครอง

ส านักปลัด

รวม 3  โครงการ 500,000

หน้า 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 อบรมพฒันา

บคุลากรในสังกัด

ส านักการศึกษา

 -จัดอบรมและศึกษาดูงาน   

ตามโครงการฯประจ าปี

งบประมาณ ใหก้ับผู้บริหาร

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

บคุลากรทางการศึกษาและ

พนักงานจ้างในสังกัดส านัก

การศึกษาเทศบาลนคร

นครราชสีมา

100,000 เขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

ฝ่าย

การเจ้าหน้าที่

ส านักการศึกษา

หน้า 15

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

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.

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

2 จัดนิทรรศการ

แสดงผลงานทาง

วชิาการ

 -จดัแสดงผลงานและส่ือนวตักรรม

ของตัวแทนครูนักเรียน ระดับ

ท้องถิ่นระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา    

ระดับจงัหวดัระดับภมูิภาค และ

ระดับประเทศ

-ประชาสัมพนัธ ์การจดัแสดงผลงาน

 และส่ือนวตักรรมของตัวแทนครู

นักเรียน และได้รับการตอบรับทีดี่

-ร่วมออกแสดงผลงานทางวชิาการ 

และผลการจดัการศึกษากบัภาครัฐ

และเอกชน

300,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

หน่วย

ศึกษานิเทศก์

ส านักการศึกษา

                    หน้า 16

3 นิเทศและติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพ

สถานศึกษา

 -ก ากับ ติดตาม และควบคุม 

คุณภาพการจัดการศึกษา      

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครนครราชสีมา

-น าผลการนิเทศ ติดตาม และ

ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา 

เปน็แนวทางในการพฒันาการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

30,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

หน่วย

ศึกษานิเทศก์

ส านักการศึกษา



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

4 วดัผลและ

ประเมินผล

 -จัดอบรมและประชุม

คณะกรรมการวชิาการเทศบาล

นครนครราชสีมาหรือผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อเปน็คณะท างานคัดเลือก

ข้อสอบ

-มีเคร่ืองมือวดัผลและ

ประเมินผลอย่างมีคุณภาพและ

มาตรฐานที่ได้มาตรฐาน

30,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

หน่วย

ศึกษานิเทศก์

ส านักการศึกษา

หน้า 17

5 อบรมบคุลากร

ทางการศึกษาและ

ดูงาน

 -จัดอบรมความรู้ครูผู้สอน    

ทกุระดับชั้นและบคุลากร

ทางการศึกษา อบรม             

ในหลักสูตรการเรียนการสอน

ต่างๆและกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประชุมเชิงปฏบิติัการ          

เพื่อพฒันาวชิาการและคุณภาพ

ทางการศึกษาและจัดใหม้ีการ

อบรมในประเทศและต่างประเทศ

50,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

หน่วย

ศึกษานิเทศก์

ส านักการศึกษา



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

6 อบรม

คณะกรรมการ

สถานศึกษาสังกัด

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -จัดอบรมคณะกรรมการ

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร

นครราชสีมา

30,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

  ฝ่ายกิจการ    

โรงเรียน   

ส านักการศึกษา

หน้า 18

รวม 6  โครงการ 540,000



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 พฒันาศักยภาพสตรี  -จัดอบรมศึกษาดูงานแก่ 

ผู้แทนสตรีในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล และ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

จ านวนประมาณ 100 คน 

150,000 ในเขต

จังหวดั

นครราชสีมา

งานกิจการสตรี

คนชรา

ฝ่ายสังคม

สงเคราะห์

กองสวสัดิการ

สังคม

รวม 1  โครงการ 150,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 19
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง
    แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

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 จัดท ำระบบข้อมูล

พกิัดทำงภมูิศำสตร์

ด้วยสัญญำณ

ดำวเทยีม

ในกำรปฏบิติังำน

ของรถเก็บขนขยะ

มูลฝอยงำนรักษำ

ควำมสะอำด เขต 1

เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ

1.ติดต้ังเคร่ืองหำพกิัด          

ทำงภมูิศำสตร์ด้วยสัญญำณ

ดำวเทยีม (GPS) ชนิดติดต้ัง   

กับรถยนต์ และอุปกรณ์ตรวจวดั

ระดับน้ ำมันรถยนต์แบบ

เปอร์เซ็นต์ ในรถบรรทกุ       

ขยะมูลฝอย

2.จัดท ำข้อมูลพกิัดทำง

ภมูิศำสตร์ด้วยสัญญำณ

ดำวเทยีม (GPS) ในกำร

ปฏบิติังำนของระบบเก็บขนขยะ

มูลฝอย งำนรักษำควำมสะอำด

เขต 1 จ ำนวน 10 คัน

77,000 เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ

กลุ่มงำนบริกำร

ส่ิงแวดล้อม

ส ำนัก

สำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ

(บำท)

สถำนที่

ด ำเนินกำร

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง
    แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้ำ  20

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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.
ที่ โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ

(บำท)

สถำนที่

ด ำเนินกำร

1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง
    แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้ำ  20

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2 จัดท ำระบบข้อมูล

พกิัดทำงภมูิศำสตร์

ด้วยสัญญำณ

ดำวเทยีม

ในกำรปฏบิติังำน

ของรถเก็บขนขยะ

มูลฝอยงำนรักษำ

ควำมสะอำด เขต 2

เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ

1.ติดต้ังเคร่ืองหำพกิัด        

ทำงภมูิศำสตร์ด้วยสัญญำณ

ดำวเทยีม (GPS) ชนิดติดต้ัง   

กับรถยนต์ และอุปกรณ์ตรวจวดั

ระดับน้ ำมันรถยนต์           

แบบเปอร์เซ็นต์ ในรถบรรทกุ

ขยะมูลฝอย

2.จัดท ำข้อมูลพกิัด            

ทำงภมูิศำสตร์ด้วยสัญญำณ

ดำวเทยีม (GPS) ในกำร

ปฏบิติังำนของระบบเก็บขนขยะ

มูลฝอย งำนรักษำควำมสะอำด

เขต 2 จ ำนวน 6 คัน

38,000 เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ

กลุ่มงำนบริกำร

ส่ิงแวดล้อม

ส ำนัก

สำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

หน้ำ  21



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

รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ

(บำท)

สถำนที่

ด ำเนินกำร

1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง
    แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้ำ  20

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

3 จัดท ำระบบข้อมูล

พกิัดทำงภมูิศำสตร์

ด้วยสัญญำณ

ดำวเทยีม

ในกำรปฏบิติังำน

ของรถเก็บขนขยะ

มูลฝอยงำนรักษำ

ควำมสะอำด เขต 3

เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ

1.ติดต้ังเคร่ืองหำพกิัด        

ทำงภมูิศำสตร์ด้วยสัญญำณ

ดำวเทยีม (GPS) ชนิดติดต้ัง   

กับรถยนต์ และอุปกรณ์ตรวจวดั

ระดับน้ ำมันรถยนต์           

แบบเปอร์เซ็นต์ ในรถบรรทกุ

ขยะมูลฝอย

2.จัดท ำข้อมูลพกิัด            

ทำงภมูิศำสตร์ด้วยสัญญำณ

ดำวเทยีม (GPS) ในกำร

ปฏบิติังำนของระบบเก็บขนขยะ

มูลฝอย งำนรักษำควำมสะอำด

เขต 3 จ ำนวน 9 คัน

57,000 เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ

กลุ่มงำนบริกำร

ส่ิงแวดล้อม

ส ำนัก

สำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

หน้ำ  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.
ที่ โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ

(บำท)

สถำนที่

ด ำเนินกำร

1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง
    แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้ำ  20

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4 จัดท ำระบบข้อมูล

พกิัดทำงภมูิศำสตร์

ด้วยสัญญำณ

ดำวเทยีม

ในกำรปฏบิติังำน

ของรถเก็บขนขยะ

มูลฝอยงำนรักษำ

ควำมสะอำด เขต 4

เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ

1.ติดต้ังเคร่ืองหำพกิัด        

ทำงภมูิศำสตร์ด้วยสัญญำณ

ดำวเทยีม (GPS) ชนิดติดต้ัง    

กับรถยนต์ และอุปกรณ์ตรวจวดั

ระดับน้ ำมันรถยนต์           

แบบเปอร์เซ็นต์ ในรถบรรทกุ

ขยะมูลฝอย

2.จัดท ำข้อมูลพกิัด             

ทำงภมูิศำสตร์ด้วยสัญญำณ

ดำวเทยีม (GPS) ในกำร

ปฏบิติังำนของระบบเก็บขนขยะ

มูลฝอย งำนรักษำควำมสะอำด

เขต 4 จ ำนวน 13 คัน

83,000 เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ

กลุ่มงำนบริกำร

ส่ิงแวดล้อม

ส ำนัก

สำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 4  โครงการ 255,000

หน้ำ  23



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 เทศบาลเคล่ือนที่  -จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และ

การใหบ้ริการด้านต่างๆ ของ

เทศบาล

100,000 ชุมชนในเขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา/

สถานที่ที่

เหมาะสมในเขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งานนโยบายและ

แก้ไขปญัหาชุมชน

ฝ่ายพฒันา

ชุมชน

กองสวสัดิการ

สังคม

รวม 1  โครงการ 100,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 24
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

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 งานวนัเทศบาล  -จัดพธิบีวงสรวงพระพรหม

 -จัดพธิเีจริญพระพทุธมนต์

 -จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

พื้นบา้นของพนักงานเทศบาล

 -จัดนิทรรศการกิจการต่างๆ 

ของเทศบาล

80,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม

ศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

ส านักการศึกษา

                                  หน้า 25

รวม 1  โครงการ 80,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

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 ปรับปรุงอาคาร

ส านักงานสถาน

ธนานุบาลนคร

นครราชสีมา 1 

(เปน็การชั่วคราว)

 -ก่อสร้างเคาน์เตอร์รับจ าน า 

และติดต้ังปา้ยชื่อสถานธนานุบาล

 พร้อมเหล็กดัดประตู - หน้าต่าง 

ปรับปรุงกันสาด และทางเดินเทา้

บริเวณหน้าอาคาร ตามแบบ

แปลนของเทศบาลนคร

นครราชสีมา

420,000 อาคารส านักงาน

สถานธนานุบาล

นครนครราชสีมา 1

สถานธนานุบาล

นครนครราชสีมา 1

รวม 1  โครงการ 420,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 26
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัขดีความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง
    แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

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 ส ำรวจข้อมูล

แผนที่ภำษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน

 -น ำข้อมูลทะเบยีนทรัพย์สินมำปรับ

ในระบบ

: แผนที่ภำษี

: ทะเบยีนทรัพย์สิน

: สำรสนเทศทำงภมูิศำสตร์ (GIS)

200,000 ฝ่ำยแผนที่ภำษี

และทะเบยีน

ทรัพย์สิน 

ส่วนพฒันำรำยได้ 

ส ำนักกำรคลัง

รวม 1  โครงการ 200,000

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ

    แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ที่ โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

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 อุดหนุนค่าอาหาร

กลางวนัใหแ้ก่

สถานศึกษา        

ที่ถ่ายโอนภารกิจ

 -อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั

ใหแ้ก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอน

ภารกิจใหเ้ทศบาล

57,506,400  สถานศึกษา   

ในเขตพื้นที่    

เทศบาลนคร    

นครราชสีมา   

ที่ถ่านโอนภารกิจ

ฝ่ายแผนงานและ

 โครงการ   

ส านักการศึกษา

                            หน้า 27

2 แข่งขันคนเก่ง

ภายในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล 5 กลุ่มสาระ 

เข้าแข่งขันระดับจังหวดั ระดับ

ภมูิภาค และระดับประเทศ

-สอดแทรกกิจกรรมปอ้งกันและ

แก้ไขปญัหายาเสพติด

50,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

หน่วย

ศึกษานิเทศก์

ส านักการศึกษา

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

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.

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

3 แข่งขันทกัษะและ

กิจกรรมทางวชิาการ

 -จัดการแข่งขันกิจกรรมทาง

วชิาการครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ   

การเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-สรรหาครูและนักเรียนที่มี

ความรู้ความสามารถเปน็เลิศ   

ในทกุกลุ่มสาระวชิาเพื่อเข้าร่วม

การแข่งขันและสามารถสร้าง

ชื่อเสียงใหแ้ก่สถานศึกษา

100,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

หน่วย

ศึกษานิเทศก์

ส านักการศึกษา

                            หน้า 28

4 เข้าค่ายพฒันา

ทกัษะกิจกรรม   

การเรียนรู้

 -จัดอบรมนักเรียนหรือ         

จัดกิจกรรมเข้าค่ายพฒันาทกัษะ

ทางวชิาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ใหก้ับนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 

 -สอดแทรกกิจกรรมในการ

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาของ   

สารเสพติดและทกัษะชีวติใน

ศตวรรษที่ 21 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ

50,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

หน่วย

ศึกษานิเทศก์

ส านักการศึกษา



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

5 งานอาชีพจาก

ทอ้งถิ่นสู่ประชาคม

อาเซียน

 -น าผู้บริหารเทศบาล       

สมาชิกสภาเทศบาล 

คณะกรรมการสถานศึกษา      

ครูและบคุลากรทางการศึกษา

ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้งานอาชีพ

ทอ้งถิ่นในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

-เพื่อจัดหาวสัดุอุปกรณ์ที่

เกี่ยวกับงานอาชีพทอ้งถิ่นส าหรับ

ใหน้ักเรียนฝึกปฏบิติัการ

-เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

อาชีพทอ้งถิ่นของนักเรียน

100,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

    โรงเรียน      

  เทศบาล 2   

(วดัสมอราย)                             หน้า 29

6 ประกวดสภา

นักเรียน

 -จัดใหม้ีการประกวด         

สภานักเรียน ในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครนครราชสีมา       

ที่มีกิจกรรมและผลงานดีเด่น 

-เสริมสร้างประชาธปิไตย       

สิทธแิละหน้าที่ของนักเรียน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

10,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

หน่วย

ศึกษานิเทศก์

ส านักการศึกษา



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

7 ประชาสัมพนัธ ์ 

การจัดการศึกษา 

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -จัดท าประกาศเทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -จัดท าเอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพนัธก์ารจัดการศึกษา

ของโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนและ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 8 ศูนย์

 -จัดท าข่าวสารส่งให้

ประชาสัมพนัธข์องเทศบาล  

เพื่อลงข่าวในหนังสือพมิพ ์   

ของเทศบาล

 -จัดท าข่าวเพื่อส่งใหแ้ก่

วทิยุกระจายเสียง               

เพื่อประชาสัมพนัธก์ารจัด

การศึกษาและกิจกรรมต่างๆ    

ที่จะจัดขึ้นของโรงเรียนและ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด

ทางวชิาการ

40,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

  ฝ่ายกิจการ     

   โรงเรียน    

ส านักการศึกษา

           หน้า 30



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

 -จัดท ารูปเล่มเอกสาร

ประชาสัมพนัธก์ารจัดการศึกษา

ของส านักการศึกษา

 -จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธก์าร

รับสมัครเด็กเข้าเรียน

 -อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัด

การศึกษา เช่น นิทรรศการ

แสดงผลงาน

หน้า 31



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

8 พฒันา            

การจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21

 -อบรมพฒันาผู้เรียน      

พนักงานครู และบคุลากร       

 ที่เกี่ยวข้อง จัดท าส่ือและ

นวตักรรมการศึกษา          

จัดท า Website

30,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

หน่วย

ศึกษานิเทศก์

ส านักการศึกษา

9 ประชุม

คณะกรรมการ

ประสานงาน

วชิาการ          

การจัดการศึกษา

ทอ้งถิ่น 

 -จัดใหม้ีการนิเทศและเยี่ยมชม 

และติดตามการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษากลุ่มจังหวดั

การศึกษาทอ้งถิ่นที่ 1-18

-จัดการประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษาของผู้บริหารทอ้งถิ่น

และนักบริหารการศึกษา

ผู้เกี่ยวข้องระดับส่วนกลาง    

ตามค าส่ังแต่งต้ังของกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

40,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

หน่วย

ศึกษานิเทศก์

ส านักการศึกษา

              หน้า 32



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

10 พฒันาดนตรีของ

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -จัดส่งนักเรียนเข้าประกวด

ดนตรีในระดับต่างๆ ได้แก่ 

การประกวดวงเมโลเดียน     

การประกวดวงโยธวาทติ     

การร่วมประกวดวงสตริง     

คอมโบประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 

ดนตรีไทย

-การอบรมพฒันาทกัษะ       

การดนตรีใหแ้ก่นักเรียนสังกัด

เทศบาลนครนครราชสีมา

80,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

  ฝ่ายกิจการ     

   โรงเรียน    

ส านักการศึกษา

                            หน้า 33



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

11 พฒันาบคุลากรครู

โรงเรียนเทศบาล 1 

(บรูพาวทิยากร) 

เพื่อเตรียม

ความพร้อมนักเรียน

เข้าสู่มหาวทิยาลัย 

(Pre University)

 -จดัอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

การจดัการศึกษาของโรงเรียน

ชั้นน าทัง้ในและต่างประเทศ 

ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง

 -สร้างเครือขา่ยการจดัการศึกษา

ร่วมกบัมหาวทิยาลัยชั้นน าของรัฐ

ไม่น้อยกวา่ 1 แหง่

 -โรงเรียนมีวทิยากรภายนอก      

สอนเสริมใหก้บันักเรียน

 -นักเรียนมีส่ือเทคโนโลยปีระกอบ  

การเรียนรู้อยา่งเพยีงพอ

 -นักเรียนมีวสัดุส าหรับใช้ฝึก

ประสบการณ์อยา่งเพยีงพอ

300,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

     โรงเรียน     

   เทศบาล 1    

(บรูพาวทิยากร)

หน้า 34



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

12 พฒันาและส่งเสริม

การบริหาร

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาล

นครนครราชสีมา

 -จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้

และผลิตส่ือการเรียนการสอน   

ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 -จัดอบรมสัมมนาหรือประชุม

เชิงปฏบิติัการ  

 -คณะกรรมการบริหาร       

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ผู้ดูแล      

เด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็กอนุบาล

และปฐมวยั สังกัดเทศบาลนคร

นครราชสีมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนไม่น้อยกวา่ 60 คน      

เข้าร่วมการอบรมสัมมนา       

และศึกษาดูงาน                  

 -การอบรมหรือประชุม          

เชิงปฏบิติัการ ตามนโยบาย    

การจัดการศึกษาทกุระดับ

50,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

  ฝ่ายกิจการ     

   โรงเรียน    

ส านักการศึกษา
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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.

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

13 พฒันาวถิีชีวติแบบ

เศรษฐกิจพอเพยีง

 -จัดอบรมเชิงปฏบิติัการในการ

ปรับหลักสูตรและสาธติการสอน

แบบบรูณาการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงและศึกษาดูงาน

100,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

     โรงเรียน     

 เทศบาล 5   

(วดัปา่จิตต

สามัคคี)

14 ส่งเสริมการเรียน  

การสอนภาษา

ต่างประเทศ

 -จัดการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ

จีน หรือ ญี่ปุ่น และจัดการเรียน

การสอนภาษาต่างประเทศหรือ

ภาษาสมาชิกอาเซียนเพิ่มเติม

ใหก้ับนักเรียนที่สนใจ

 -อบรมและประเมินการสอน  

ของครูต่างชาติ

1,500,000 โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

หน่วย

ศึกษานิเทศก์

ส านักการศึกษา

         หน้า 36



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

15 วจิัยทางการศึกษา  -จัดอบรมครูและบคุลากร

ทางการศึกษาใหส้ามารถ        

น าระเบยีบวธิวีจิัย และการคิด

วเิคราะหม์าบรูณาการ         

วธิกีารสอน เพื่อยกระดับ

มาตรฐานการสอน ใหเ้ปน็      

ที่น่าพงึพอใจของสถานศึกษา

10,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

หน่วย

ศึกษานิเทศก์

ส านักการศึกษา

16 ส่งเสริมศักยภาพ

การเรียนรู้ของ

เด็กเล็กและ

นักเรียนโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม

ศักยภาพการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนใหดี้ยิ่งขึ้น

-โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ในสังกัดสามารถด าเนินกิจกรรม

ได้อย่างมีคุณภาพ

-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนที่สูงขึ้นทกุกลุ่มสาระวชิา

50,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

  ฝ่ายกิจการ     

   โรงเรียน    

ส านักการศึกษา

หน้า 37



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

17 ส่งเสริมทกัษะและ

การแข่งขันวชิาการ

ศิลปหตัถกรรม

 -จัดกิจกรรมทางวชิาการ     

การประกวดผลงานนักเรียน 

ระดับเขต ระดับจังหวดั 

ระดับชาติ

30,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

  ฝ่ายกิจการ     

   โรงเรียน    

ส านักการศึกษา

หน้า 38



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

18 สนับสนุน

ค่าใช้จ่าย

การบริหาร

สถานศึกษา

 -ด าเนินการส่งเสริมศักยภาพการจดั

การศึกษาใหแ้กโ่รงเรียนในสังกดั

เทศบาลฯ และสังกดั สพฐ. ทีรั่บ   

ถา่ยโอนภารกจิ โดยการสนับสนุน

ค่าอาหารกลางวนั ค่าปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา ค่าใช้จา่ยใน

การเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง

 ADSL ระบบ Wireless Fidelity 

ค่าพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

ค่าพฒันาขา้ราชการครู พฒันาการ

จดัการศึกษาโรงเรียนเป็นฐาน 

SBMLD จดัท าแผนพฒันาการศึกษา

ดีเด่น รณรงค์ป้องกนั

ยาเสพติดในสถานศึกษา

ปัจจยัพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

42,432,600 โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

ฝ่ายแผนงานและ

 โครงการ   

ส านักการศึกษา

หน้า 39



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

การจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานพฒันา

โปรแกรมระบบการวดัผล และ

ประกนัคุณภาพการศึกษาสังกดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนและ

ค่าใช้จา่ยอื่นในการส่งเสริมศักยภาพ

การจดัการศึกษา

หน้า 40



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

19 หอ้งเรียน

สองภาษา

 -จ้างครูชาวต่างชาติ             

ครูชาวไทยส าหรับหอ้งเรียน   

สองภาษา ระดับอนุบาล 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ของโรงเรียนเทศบาล 3         

(ยมราชสามัคคี)

5,200,000  โรงเรียน   

เทศบาล 3    

(ยมราชสามัคคี)

 โรงเรียน   

เทศบาล 3    

(ยมราชสามัคคี)

20 หอ้งเรียนพเิศษด้าน

วทิยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ ตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง

 -จัดอบรมเชิงปฏบิติัการในการ

จัดการเรียนรู้ เพื่อพฒันาความรู้

ความเข้าใจ และฝึกทกัษะด้าน

วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี จัดหาคู่มือกิจกรรม

ตามฐานการเรียนรู้

500,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

หน่วย

ศึกษานิเทศก์

ส านักการศึกษา หน้า 41

21 อบรมการปอ้งกัน  

สารเสพติด         

ในสถานศึกษา

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -จัดอบรมใหก้ับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 

และชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

และศึกษาดูงาน

30,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

  ฝ่ายกิจการ     

   โรงเรียน    

ส านักการศึกษา



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

22 อบรมคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน

สังกัดเทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -จัดอบรมและศึกษาดูงาน

ใหก้ับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปทีี่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

นครราชสีมา

20,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

  ฝ่ายกิจการ     

   โรงเรียน    

ส านักการศึกษา

หน้า 42

23 อยู่ค่ายพกัแรม

ลูกเสือ

เนตรนารี 

และยุวกาชาด

 -จัดใหม้ีการอยู่ค่ายพกัแรม  

ของลูกเสือเนตรนารีและ       

ยุวกาชาดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 

โรงเรียน

-จัดการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ

ตามหลักสูตร ส าหรับ

ผู้บงัคับบญัชาลูกเสือ เนตรนารี

และยุวกาชาด

-เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ     

ระดับภาคและระดับประเทศ

100,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

  ฝ่ายกิจการ     

   โรงเรียน    

ส านักการศึกษา



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

24 หลักสูตรคู่ขนาน  -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6     

สาขาช่างยนต์ สาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  

สาขาศิลปะการดนตรีสามารถประกอบ

อาชีพหรือศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นได้

-น าผู้บริหารเทศบาล สมาชิกเทศบาล 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา อบรมและไปศึกษาดูงานด้านการ

จดัการศึกษา

-ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร

ทางการศึกษา น านักเรียนไปประกวด 

แข่งขัน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ   

 -นักเรียนได้รับการอบรมจากกรมพัฒนา

ฝีมือแรงงานหรือสถาบันอื่นๆ 

-จดัหาวสัดุอุปกรณ์ส าหรับนักเรียน       

ใช้เรียนและฝึกปฏิบัติการ

400,000   โรงเรียน  

เทศบาล 4 

(เพาะช า)

  โรงเรียน  

เทศบาล 4 

(เพาะช า)

                            หน้า 43
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

25 อาหารส าหรับ

โรงเรียนกีฬา

เทศบาลนคร

นครราชสีมา 

(อนุสรณ์ 70 ป ี

เทศบาล)

 -จัดหาอาหาร อาหารวา่ง น้ าด่ืม

 น้ าแข็ง ส าหรับโรงเรียนกีฬา

เทศบาลนครนครราชสีมา

13,000,000 โรงเรียนกีฬา

เทศบาลนคร

นครราชสีมา 

(อนุสรณ์ 70 ป ี

เทศบาล)

โรงเรียนกีฬา

เทศบาลนคร

นครราชสีมา 

(อนุสรณ์ 70 ป ี

เทศบาล)

26 จัดกิจกรรม   

วนัเด็กแหง่ชาติ

 -จัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ

เปน็กิจกรรมต่อเนื่องทกุป ี      

 -จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพฒันา

ใหแ้ก่เด็กได้เกิดการพฒันาใน

ด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม 

สติปญัญา

-จัดกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่

เด็กได้ร่วมกิจกรรมตาม      

ความเหมาะสม

400,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน

ส านักการศึกษา

          หน้า 44
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

27 วนัเยาวชนแหง่ชาติ  -คัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบติั

เด่นในสาขาต่างๆ เช่น กีฬา 

คุณธรรม จริยธรรม บ าเพญ็

ประโยชน์ วชิาการ ดนตรี ฯลฯ

-จัดกิจกรรมวนัเยาวชนแหง่ชาติ 

เช่น กิจกรรมการประกวด      

การแสดงบนเวท ีและอื่นๆ    

เปน็ต้น

150,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน

ส านักการศึกษา
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

28 พฒันาศักยภาพ  

การใหบ้ริการของ

อุทยานการเรียนรู้

นครราชสีมา

TK Square Korat

 Art Gallery and 

Exhibition 

หอ้งสมุดประชาชน

เทศบาลนคร

นครราชสีมาและ

ศูนย์การเรียนรู้   

ไอซีทชีุมชน 

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร

 -พฒันาระบบสารสนเทศ

เชื่อมโยงเครือข่ายการกระจาย

ความรู้

 -ติดต้ังโปรแกรมหอ้งสมุด

E-Library, E-Learning

 -จัดหาส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ

หนังสือเพิ่มเติมที่ทนัสมัย

 -ปรับปรุงบริเวณที่นั่งภายใน

หอ้งสมุด

 -จัดหาที่นั่งส าหรับอ่านหนังสือ

และจัดกิจกรรมต่างๆ

 -จัดหาวสัดุหอ้งโสต

 -ปรับปรุงชั้นเก็บหนังสือ

 -จัดฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้

สารสนเทศและอบรม 

ICT Camp for Kids

40,000 พื้นที่ส่วนราชการ ฝ่ายการศึกษา

นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย

ส านักการศึกษา

หน้า 45
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

29 สานฝันสู่น้อง  -จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และนันทนาการ พร้อมจัดซ้ือ

อุปกรณ์ใหก้ับเด็กด้อยโอกาส   

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

 จ านวน 70 คน

-ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน

-จัดส่งเด็กเข้าศึกษาทั้งในระบบ,

 นอกระบบและตามอัธยาศัย

-จัดหางานใหต้ามความเหมาะสม

-จัดกิจกรรมการบ าเพญ็

ประโยชน์ในวนัส าคัญ

25,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายการศึกษา

นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย

ส านักการศึกษา                   หน้า 46
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

30 ส่งเสริมการอ่าน

แบบยั่งยืน

 -ด าเนนิการจัดกจิกรรมดังนี้

จัดแข่งขันกจิกรรมส่งเสริม

การอา่น ,จัดนทิรรศการ, 

การประกวด ,กจิกรรมใหม้ี

ความรู้, กจิกรรมการอบรม

สัมมนา, การเสวนา, การพูด,

การเล่าเร่ือง, การร้องเพลง,

กจิกรรมส่งเสริมการอา่น,

กจิกรรมด้านศิลปะต่างๆ,

การจัดค่ายส่งเสริมการอา่น

200,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายการศึกษา

นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย

ส านักการศึกษา              หน้า 47
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

31 ศิลปะร่วมสมัย 1.การจัดนิทรรศการหมุนเวยีน 

นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทั่วไป

และวนัส าคัญ 

2.การจัดแสดงผลงานศิลปะ

แขนงต่างๆ

3.การจัดกิจกรรมด้านศิลปะ 

กิจกรรม Workshop 

การแสดง การแสดงดนตรี 

การแสดงศิลปวฒันธรรม      

การเล่าเร่ือง การพดู          

การร้องเพลง

4.การจัดประกวด การแข่งขัน   

 การจัดอบรม การจัดเสวนา    

การสาธติ

5.การจัดค่ายส่งเสริมความรู้ด้าน

ศิลปะ

40,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายการศึกษา

นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย

ส านักการศึกษา
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

32 สร้างเสริมทกัษะ 

ด้าน ICT

1.จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น 

-หลักสูตรการถ่ายภาพดิจิตอล

และการตกแต่งภาพด้วย

คอมพวิเตอร์

-หลักสูตรการถ่ายคลิปวดีิโอ 

การตัดต่อ และการน าเสนอ

-หลักสูตรการน าเสนอผลงาน

-หลักสูตรการเขียนโปรแกรม

บงัคับหุ่นยนต์แบบเสมือน 

Robocode 

-หลักสูตรการจัดเก็บรวบรวม

ความรู้ด้วยโปรแกรมวกิิ

-หลักสูตรการน าเสนอแบบเวบ็

สองจุดศูนย์ ด้วยโปรแกรมเวร์ิด

เพลส เช่น เขียนเวบ็             

 -หลักสูตรการเขียนเวบ็เพจ 

และการน าเสนอข้อมูลออนไลน์

-หลักสูตรการใช้อินเทอร์เน็ต 

การค้นข้อมูล การใช้ความรู้

40,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายการศึกษา

นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย

ส านักการศึกษา
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

 -หลักสูตรการสร้างรูปแบบการ

ค านวณด้วยตารางค านวณ

-หลักสูตร ICT Camp For Kids

2.จัดแข่งขันทกัษะด้าน

คอมพวิเตอร์และ ICT 

3.กิจกรรมการประกวด       

การออกแบบ

4.กิจกรรมด้านวชิาการ

5.การเสวนา

6.การจัดนิทรรศการ

                            หน้า 50

33 หอ้งสมุดเคล่ือนที่

(TK on Tour)

 -จัดบริการหอ้งสมุดเคล่ือนที่ 

(TK on Tour) ไปยังโรงเรียน

และชุมชนในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

หรือร่วมจัดกิจกรรมเทศบาล

เคล่ือนที่ 

20,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายการศึกษา

นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย

ส านักการศึกษา

รวม 33  โครงการ 122,644,000
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1 ด ำเนินงำน

ตำมแนวทำง

พระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุข 

ชุมชนในเขต

เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ

 -อุดหนุนงบประมำณใหชุ้มชน 

ในเขตเทศบำลนครนครรำชสีมำ

 ส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข    

ในเขตเทศบำลนครนครรำชสีมำ

กำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง     

เช่น พฒันำศักยภำพของ

ประชำชนในกำรเพิ่มพนูควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ทกัษะของ

ประชำชนในด้ำนสำธำรณสุข  

กำรสุขำภบิำลและอนำมัย

ส่ิงแวดล้อม เพื่อแก้ไขปญัหำ

ด้ำนสำธำรณสุขหรือกิจกรรมอื่นๆ

1,800,000 ชุมชนในเขต

เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ

  กลุ่มงำน   

ส่งเสริมสุขภำพ

ส ำนัก

สำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ

(บำท)

สถำนที่

ด ำเนินกำร

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงำนสำธำรณสุข

หน้ำ 51

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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.
ที่ โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ

(บำท)

สถำนที่

ด ำเนินกำร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงำนสำธำรณสุข

หน้ำ 51

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2 กำรปอ้งกัน

และควบคุม

โรคติดต่อ

เขตเทศบำลนคร

นครรำชสีมำ  

โดยกำร

บรูณำกำรและกำร

มีส่วนร่วมจำกภำคี

เครือข่ำย

 -จัดหำวสัดุอุปกรณ์ในกำร

ปอ้งกันควบคุมโรคติดต่อ    

อย่ำงเพยีงพอและครอบคลุม  

ทกุพื้นที่

-จัดประชุม จัดอบรม            

จัดกิจกรรมรณรงค์ และศึกษำ  

ดูงำนแลกเปล่ียนเรียนรู้        

แก่คณะกรรมกำรฯ   

อำสำสมัครควบคุมโรคติดต่อ   

และภำคีเครือข่ำยปอ้งกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ เพื่อควบคุม

กำรระบำดของโรคที่เกิดขึ้น

1,000,000 เขตเทศบำล

นครนครรำชสีมำ

กลุ่มงำนปอ้งกัน

และควบคุม

โรคติดต่อ  

ส ำนัก

สำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

หน้ำ 52



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

รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ

(บำท)

สถำนที่

ด ำเนินกำร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงำนสำธำรณสุข

หน้ำ 51

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

3 แก้ไขปญัหำ

สัตวจ์รจัด

ในเขต

เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ

 -ขออนุมัติโครงกำร

 -ท ำหนังสือถึงผู้วำ่รำชกำร

จังหวดัเพื่อขอควำมอนุเครำะห์

ในกำรน ำเอำสุนัขจรจัดในพื้นที่

เทศบำลนครฯ เข้ำไปไวย้ังศูนย์

พกัพงิสุนัขจรจัดนครชัยบริุนทร์

 -จัดซ้ือเวชภณัฑ์ วสัดุ อุปกรณ์ 

ที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร

 -สุ่มตรวจหำเชื้อไขหดัสุนัข    

ในสุนัขกลุ่มเปำ้หมำย

 -ด ำเนินจ้ำงเหมำงำนจับและ

เคล่ือนย้ำยสุนัขจรจัดในพื้นที่

เทศบำลนครฯ ไปไวย้ังศูนย์   

พกัพงิฯ

 -ผ่ำตัดท ำหมันใหก้ับสุนัข

กลุ่มเปำ้หมำย

 -สุ่มตรวจหำเชื้อพษิสุนัขบำ้    

ในสุนัขกลุ่มเปำ้หมำย

 -สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร

120,000 เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ

   กลุ่มงำน      

สัตวแพทย์  

ส ำนัก

สำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

หน้ำ 53



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

รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ

(บำท)

สถำนที่

ด ำเนินกำร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงำนสำธำรณสุข

หน้ำ 51

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4 ส ำรวจข้อมูล

จ ำนวนสัตวแ์ละ    

ขึ้นทะเบยีนสัตว ์

ตำมโครงกำร     

สัตวป์ลอดโรค  

คนปลอดภยัจำก

โรคพษิสุนัขบำ้ 

ตำมพระปณิธำน  

ศำสตรำจำรย์     

ดร. สมเด็จพระเจ้ำ

น้องนำงเธอ

เจ้ำฟำ้จุฬำภรณ

วลัยลักษณ์        

อัครรำชกุมำรี    

กรมพระศรี

สวำงควฒันวร

ขัตติยรำชนำรี

 -ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร

สัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยั   

จำกโรคพษิสุนัขบำ้ตำม       

พระปณิธำนศำสตรำจำรย์       

ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ

เจ้ำฟำ้จุฬำภรณวลัยลักษณ์      

อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี   

สวำงควฒันวรขัตติยรำชนำรี 

โดยกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวน

สุนัขและแมวและขึ้นทะเบยีน

สัตวใ์นเขตเทศบำลนคร

นครรำชสีมำ จ ำนวน 13,400 

ตัวๆ ละ 3 บำท เปน็เงิน 40,200

 บำท

40,200 ทกุชุมชนในเขต

เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ

  กลุ่มงำน     

สัตวแพทย์  

ส ำนัก

สำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

หน้ำ 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.
ที่ โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ

(บำท)

สถำนที่

ด ำเนินกำร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงำนสำธำรณสุข

หน้ำ 51

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5 สัตวป์ลอดโรค 

คนปลอดภยั     

จำกโรคพษิสุนัขบำ้

ตำมพระปณิธำน

ศำสตรำจำรย์     

ดร. สมเด็จพระเจ้ำ

น้องนำงเธอ

เจ้ำฟำ้จุฬำภรณ

วลัยลักษณ์      

อัครรำชกุมำรี   

กรมพระศรี

สวำงควฒันวรขัตติย

รำชนำรี

 -ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมปอ้งกัน

และควบคุมโรคพษิสุนัขบำ้   

โดยขับเคล่ือนโครงกำร       

สัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยั   

จำกโรคพษิสุนัขบำ้ตำม      

พระปณิธำนศำสตรำจำรย์       

ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ

เจ้ำฟำ้จุฬำภรณวลัยลักษณ์      

อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี   

สวำงควฒันวรขัตติยรำชนำรี 

ด้วยกำรจัดหำวคัซีนและอุปกรณ์

ในกำรฉีด พร้อมทั้งด ำเนินกำร

ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบำ้

ใหแ้ก่สุนัขและแมวในเขต

เทศบำลนครนครรำชสีมำ 

จ ำนวน 11,120 ตัวๆ ละ 30 

บำท เปน็เงิน 333,600 บำท

333,600 ทกุชุมชนในเขต

เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ

  กลุ่มงำน     

สัตวแพทย์  

ส ำนัก

สำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

หน้ำ 55



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

รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ

(บำท)

สถำนที่

ด ำเนินกำร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงำนสำธำรณสุข

หน้ำ 51

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

6 พฒันำสุขำภบิำล

สถำนที่ผลิตและ

จ ำหน่ำยอำหำร

 -จัดอบรมใหค้วำมรู้และ      

ฝึกปฏบิติัหลักกำรสุขำภบิำล

อำหำร กำรสุขำภบิำลตลำด  

กำรสุขำภบิำลน้ ำด่ืม             

สุขวทิยำส่วนบคุคล กฎหมำย   

ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบกำร

ร้ำนอำหำร ตลำด แผงลอย  

ผู้ประกอบกำรตู้น้ ำหยอดเหรียญ

 ฯลฯ อย่ำงน้อย 1 ประเภท

กิจกรรม                           

 -ตรวจประเมินใหค้ ำแนะน ำ

กำรพฒันำตลำด ร้ำนอำหำร 

และแผงลอยตำมเกณฑ์

มำตรฐำน                           

 -เก็บตัวอย่ำงอำหำรสด      

กลุ่มเส่ียงจำกแผงในตลำด  

ตรวจหำสำรปนเปื้อน 6 ชนิด  

 -ตรวจประเมินใหค้ ำแนะน ำและ

เก็บตัวอย่ำงน้ ำด่ืมจำกตู้น้ ำ  

หยอดเหรียญ/สถำนที่ผลิต     

100,000 เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ

กลุ่มงำน

สุขำภบิำล

ส่ิงแวดล้อม

ส ำนัก

สำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

หน้ำ 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.
ที่ โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ

(บำท)

สถำนที่

ด ำเนินกำร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงำนสำธำรณสุข

หน้ำ 51

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

คุณภำพเบื้องต้น ได้แก่ ค่ำ PH ,

ค่ำควำมกระด้ำงของน้ ำ ,       

ค่ำของแข็งละลำยน้ ำ  (TDS)  

และ โคลิฟอร์มแบคทเีรีย       

 -จัดศึกษำดูงำนกำรสุขำภบิำล

อำหำร/น้ ำด่ืม                      

แก่ผู้ประกอบกำรและ

คณะกรรมกำรชมรม

ผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำร       

ผู้สัมผัสอำหำรและผู้เกี่ยวข้อง

หน้ำ 57



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

รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ

(บำท)

สถำนที่

ด ำเนินกำร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงำนสำธำรณสุข

หน้ำ 51

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

7 โรงอำหำร    

สะอำดปลอดภยั

เด็กไทยสุขภำพดี

 -แจ้งรำยละเอียด/เชิญชวน

โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร    

ตำมควำมสมัครใจ                 

 -จัดอบรมใหค้วำมรู้แก่ครูผู้ดูแล

โรงอำหำร ผู้ประกอบกำร  

จ ำหน่ำยอำหำร ผู้สัมผัสอำหำร

ในโรงอำหำรของโรงเรียน และ

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ

โรงเรียน (อสร)                     

 -ตรวจประเมินใหค้ ำแนะน ำ  

ตำมเกณฑ์มำตรฐำน          

ด้ำนสุขำภบิำลอำหำรส ำหรับ

สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรของ  

กรมอนำมัย

50,000 เขตเทศบำล

นครนครรำชสีมำ

กลุ่มงำน

สุขำภบิำล

ส่ิงแวดล้อม

ส ำนัก

สำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 7  โครงการ 3,443,800

หน้ำ 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.

1 ช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับ

ความเดือดร้อนจาก

สาธารณภยั

 -ด าเนินการในการสงเคราะห์

ช่วยเหลือครอบครัวประชาชนใน

เขตเทศบาลนครนครราชสีมาที่

ได้รับความเดือดร้อนและกรณี

ประสบภยัพบิติักรณีฉุกเฉิน

เร่งด่วน มีความจ าเปน็ต้องให้

การช่วยเหลือ เพื่อพน้จาก

สภาวะยากล าบาก

250,000              พื้นที่ชุมชนใน

เขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

งานสังคม

สงเคราะห์

ฝ่ายสังคม

สงเคราะห์

กองสวสัดิการ

สังคม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน้า 59

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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.
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน้า 59

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 พฒันาศักยภาพ

คนพกิารและ

ผู้ดูแลคนพกิาร

 -จัดอบรมสัมมนาใหค้วามรู้และ

ศึกษาดูงานแก่คนพกิาร ผู้ดูแล  

 คนพกิาร และเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน

100,000              เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งานสังคม

สงเคราะห์

ฝ่ายสังคม

สงเคราะห์

กองสวสัดิการ

สังคม

4 ส่งเสริมกิจกรรม

เด็กและเยาวชนใน

เขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ใหก้ับ

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

250,000              ชุมชนในเขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งานสวสัดิภาพ

เด็กและเยาวชน

ฝ่ายสังคม

สงเคราะห์

กองสวสัดิการ

สังคม

หน้า 61
หน้า 60

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด 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.
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน้า 59

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 สานสัมพนัธ์

ครอบครัวอบอุ่น

 -จัดอบรมใหค้วามรู้และศึกษา

ดูงานแก่ครอบครัวภายในชุมชน

เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน

 60 คน

100,000              เขตจังหวดั

นครราชสีมา

งานส่งเสริม

หลักประกันของ

ครอบครัว

ฝ่ายสังคม

สงเคราะห์

กองสวสัดิการ

สังคม

รวม 4  โครงการ 700,000

หน้า 61

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด 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.

1 อุดหนุนส ำนักงำน

สวนน  ำบุ่งตำหล่ัว

เฉลิมพระเกียรติ 

รัชกำลที่ 9 

กองทพัภำคที่ 2 

ในกำรช ำระ

ค่ำกระแสไฟฟำ้

 -อุดหนุนส ำนักงำนสวนน  ำ

บุ่งตำหล่ัวเฉลิมพระเกียรติ

รัชกำลที่ 9 กองทพั

ภำคที่ 2 ในกำรช ำระ

ค่ำกระแสไฟฟำ้

400,000 ส ำนักงำน

สวนน  ำบุ่งตำหล่ัว

เฉลิมพระเกียรติ

 รัชกำลที่ 9 

กองทพัภำคที่ 2

ส ำนักช่ำง

รวม 1  โครงการ 400,000

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

  หน้ำ 62
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ นจำกโครงกำร

งบประมำณ

(บำท)

สถำนที่

ด ำเนินกำร

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 แก้ไขปญัหา  

ยาเสพติด

 -ค้นหา/คัดกรองผู้เสพติดยาเสพติด

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อ

เข้ารับการอบรมบ าบดัฟื้นฟผูู้เสพ/

ผู้ติดยาเสพติด

-อบรมและศึกษาดูงานประธานชุมชน

 คณะกรรมการชุมชน ประธานและ

คณะกรรมการกองทนุแม่ของแผ่นดิน

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

-ประชาชน เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษาในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา

-อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

เครือข่ายปอ้งกันยาเสพติดในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา

200,000 ชุมชนในเขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา/

สถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนคร

นครราชสีมา/

สถานศึกษาในเขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา/สถานที่

ในจังหวดั

นครราชสีมา/สถานที่

เอกชน เช่น โรงเรียน 

เปน็ต้น

งานนโยบาย

และแก้ไข

ปญัหาชุมชน

ฝ่ายพฒันา

ชุมชน

กองสวสัดิการ

สังคม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน้า 63

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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.
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน้า 63

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2 แข่งขันกีฬา

ชุมชนสัมพนัธ์

 -จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา

200,000 ชุมชนในเขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา/

สถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนคร

นครราชสีมา/สนาม

กีฬากลางหรือสถานที่

ตามเหน็สมควร

งานนโยบาย

และแก้ไข

ปญัหาชุมชน

ฝ่ายพฒันา

ชุมชน

กองสวสัดิการ

สังคม

หน้า 64

3 ประชุมสัมมนา

ผู้น าชุมชนใน

เขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -จัดประชุมสัมมนาประธานชุมชนใน

เขตเทศบาลนครนครราชสีมา และ

ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 12 คร้ัง คร้ังละ 

140 คน

-จัดประชุมองค์กรชุมชนและ

ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 91 ชุมชน

ชุมชนละ 2 คร้ัง

250,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งานส่งเสริม

ทางวชิาการ

ฝ่ายพฒันา

ชุมชน

กองสวสัดิการ

สังคม

หน้า 65



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

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน้า 63

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4 พฒันาองค์กร

ชุมชน

 -จัดอบรมใหค้วามรู้และศึกษาดูงาน

แก่องค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

1,100,000 เขตจังหวดั

นครราชสีมา

งานพฒันาชุมชน

ฝ่ายพฒันา

ชุมชน

กองสวสัดิการ

สังคม

5 เวทชีุมชน  -จัดประชุมรับฟงัความคิดเหน็ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เสนอปญัหา/

ความต้องการ ตลอดจนเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ ในการ

ด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล และ

รวบรวมปญัหา/ข้อเสนอแนะ เพื่อ

จัดท าแผนชุมชน และใช้เปน็ข้อมูลใน

การจัดท าแผนพฒันาเทศบาล 

100,000 เขตจังหวดั

นครราชสีมา

งานส่งเสริม

ทางวชิาการ

ฝ่ายพฒันา

ชุมชน

กองสวสัดิการ

สังคม

รวม 5  โครงการ 1,850,000

หน้า 66
หน้า 65



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 งานวนัมาฆบชูา  -จัดใหเ้ยาวชน ประชาชนในเขต

เทศบาลมาประกอบพธิทีาง  

พทุธศาสนาเพื่อโน้มน้าวจิตใจ

เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป

ใหเ้ปน็ผู้ฝักใฝ่ในพทุธศาสนา 

และช่วยจรรโลงพระพทุธศาสนา

ใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบต่อไป โดยจัด

เวยีนเทยีนรอบพระอุโบสถ ณ

วดัพระนารายณ์มหาราช

-จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ 

ประกวดประทปีโคมถือ

60,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม

ศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

ส านักการศึกษา         หน้า 67

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

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.

        หน้า 67

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

2 งานวนัวสิาขบชูา  -ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา

โดยจัดใหม้ีพธิเีวยีนเทยีนให้

เยาวชน ประชาชนในเขต

เทศบาล ประมาณ 3,000 คน

-จัดใหม้ีการประกวดประทปี 

โคมถือ

-จัดใหม้ีการประกวดวาดภาพ

-จัดใหม้ีการประกวดกิจกรรม

ทางศาสนพธิี

60,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม

ศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

ส านักการศึกษา

          หน้า 68

3 เสริมสร้าง

เอกลักษณ์

ศิลปวฒันธรรมของ

จังหวดันครราชสีมา

 -จัดกิจกรรมการประกวด    

การอบรม และการแข่งขันอื่นๆ 

ที่เสริมสร้างเอกลักษณ์

ศิลปวฒันธรรมของจังหวดั

นครราชสีมา

30,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม

ศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

ส านักการศึกษา

4 พฒันากีฬา         

สู่ความเปน็เลิศ

 -จัดกีฬา/กรีฑาโรงเรียนกีฬา

เทศบาลนครนครราชสีมา 

(อนุสรณ์ 70 ปเีทศบาล) เข้า

ร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 

ได้แก่ ยกน้ าหนัก มวยไทย มวย

2,000,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

โรงเรียนกีฬา

เทศบาลนคร

นครราชสีมา 

(อนุสรณ์ 70 ป ี

เทศบาล)
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

5 อบรมวนิัยจราจร  -จัดการอบรมใหค้วามรู้แก่

นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 

จ านวน 6 รุ่นๆ ละ  50 คน

50,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน

ส านักการศึกษา

          หน้า 69
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

6 เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬานักเรียน

องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นแหง่

ประเทศไทย 

รอบคัดเลือก  

ระดับภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ

 -ส่งนักกีฬาในนามเทศบาลฯ 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแหง่

ประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ประจ าทกุป ี

 -คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือก

ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ในรุ่น 12 ป,ี14 ป,ี 16 ป,ี 18 ปี

ชนิดกีฬาชนิดต่างๆ เช่น  

ฟตุบอล, เปตอง,วอลเลย์บอล,

ฟตุซอล,เทเบลิเทนนิส,          

เซปกั-ตะกร้อ,วอลเลย์บอล

ชายหาด,กรีฑา, แบดมินตัน,

หมากรุกไทย,หมากฮอส 

และมินิมาราธอน

 -เข้าร่วมแข่งขันในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

 -กลุ่มเปา้หมายในการส่งแข่งขัน

จ านวน 300 คน

30,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน

ส านักการศึกษา

หน้า 70
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

7 เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬานักเรียน

องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น      

แหง่ประเทศไทย 

รอบชิงชนะเลิศ  

ระดับประเทศไทย

 -ส่งนักกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือก

ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เข้าร่วมการแข่งขันในรอบ       

ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศไทย 

ในรุ่น 12 ป,ี 14 ป,ี 16 ป,ี 18 ปี

 ชนิดกีฬาชนิดต่างๆ เช่น 

ฟตุบอล, เปตอง, วอลเลย์บอล,

ฟตุซอล, เทเบลิเทนนิส,      

เซปกัตะกร้อ, วอลเลย์บอล

ชายหาด, กรีฑา แบดมินตัน, 

หมากรุกไทย, หมากฮอส, และ

มินิมาราธอน ตามชนิดกีฬาที่

ผ่านรอบคัดเลือกตามความ

เหมาะสม 

160,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน

ส านักการศึกษา

หน้า 71

8 แข่งขันกีฬานักเรียน

โรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล

นครนครราชสีมา  

 -จัดแข่งขันกีฬานักเรียน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

นครราชสีมา

50,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน

ส านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

9 แข่งขันกีฬา      

เด็กอนุบาล

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -จัดแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล 

กีฬาสากล และกีฬาพื้นบา้น 

ใหแ้ก่เด็กอนุบาล และ         

ศูนย์เด็กเล็กภายในและภายนอก

เขตเทศบาลนครนครราชสีมา

250,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน

ส านักการศึกษา

                   หน้า 72

10 แข่งขันกีฬา

เยาวชนและ

ประชาชนเทศบาล

นครนครราชสีมา

 -จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและ

ประชาชนเทศบาลนคร

นครราชสีมา เช่น ฟตุบอล,  

วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล,   

เซปกัตะกร้อ, ฟตุซอล, เทเบลิ

เทนนิส, เปตอง, กรีฑา,

เพาะกายและกีฬาชนิดอื่นๆ  

โดยมีหน่วยงานต่างๆ หรือกลุ่ม

นักกีฬาที่สนใจทั้งในเขตเทศบาล

และนอกเขตเทศบาลส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขัน

400,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน

ส านักการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

11 จัดกิจกรรมเยาวชน

ส่งเสริมกีฬาและ

นันทนาการ

 -จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ

ฝึกสอนในด้านกีฬา นันทนาการ

ดนตรีและอื่นๆ

50,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน

ส านักการศึกษา

12 ดนตรี ศิลปะ      

และการแสดง     

เพื่อประชาชน

 -จัดการแสดงดนตรี การแสดง

ด้านศิลปะ และการแสดงอื่นๆ 

เนื่องในวนัส าคัญต่างๆ ของชาติ

ศาสนา

-จัดกิจกรรมการประกวดดนตรี 

ประกวดงานด้านศิลปะ 

ประกวดการแสดงอื่นๆ ส าหรับ

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

300,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน

ส านักการศึกษา           หน้า 73
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

13 ส่งนักกีฬาสมาชิก

ศูนย์เยาวชน

สุรนารีเข้าร่วม    

การแข่งขัน

 -จัดส่งนักกีฬาสมาชิก        

ศูนย์เยาวชนสุรนารีที่มี

ความสามารถชนิดต่างๆ       

เข้าร่วมการแข่งขันฯ           

ตามความเหมาะสม เช่น          

เทเบลิเทนนิส วอลเลย์บอล 

เพาะกาย เทนนิส และกีฬาชนิด

อื่นๆ ตามความเหมาะสม      

เพื่อส่งเสริมพฒันาและ          

น าชื่อเสียงสู่หน่วยงาน

20,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน

ส านักการศึกษา

รวม 13  โครงการ 3,460,000
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1 สร้างหลักประกัน

ด้านรายได้

แก่ผู้สูงอายุ

 -รับลงทะเบยีนและจ่ายเบี้ย

ยังชีพใหผู้้สูงอายุที่มีคุณสมบติั

ดังนี้

 1.ผู้สูงอายุที่มีภมูิล าเนาต าบล

ในเมืองที่มีอายุครบ 60 ปี

บริบรูณ์ขึ้นไป ในงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 โดยเปน็ผู้ที่เกิดก่อน 

2 ก.พ. 2505

 2.ผู้สูงอายุที่ย้ายภมูิล าเนาเข้า

มาอยู่ในเขตต าบลในเมืองภายใน

เดือนพฤศจิกายน 2563

149,424,000    เขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

งานสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

กองสวสัดิการสังคม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานงบกลาง

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 74

แบบ ผด. 02
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ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานงบกลาง

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 74

2 สนับสนุน

การเสริมสร้าง

สวสัดิการทางสังคม

ใหแ้ก่ผู้พกิารหรือ

ทพุลภาพ

 -รับลงทะเบยีนและจ่ายเบี้ย

ยังชีพใหค้นพกิารที่มีคุณสมบติั

ดังนี้

 1.คนพกิารรายใหม่ที่ยังไม่เคย

ลงทะเบยีนขอรับเงินเบี้ยความ

พกิาร

 2.คนพกิารที่ย้ายภมูิล าเนาเข้า

มาอยู่ในเขตต าบลในเมือง

22,154,400      เขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

งานสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

กองสวสัดิการสังคม

3 เบี้ยยังชีพ

ผู้ปว่ยเอดส์

 -ใหก้ารสงเคราะหโ์ดยมอบเงิน

ช่วยเหลือเดือนละ 500 บาท

ใหก้ับผู้ปว่ยเอดส์ที่ผ่านการ

พจิารณาจากคณะกรรมการ

ชุมชน

702,000          เขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

งานสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

กองสวสัดิการสังคม

รวม 3  โครงการ 172,280,400
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1 ส ำรวจข้อมูล

แผนที่ภำษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน

 -น ำข้อมูลทะเบยีนทรัพย์สินมำปรับ

ในระบบ

: แผนที่ภำษี

: ทะเบยีนทรัพย์สิน

: สำรสนเทศทำงภมูิศำสตร์ (GIS)

200,000 ฝ่ำยแผนที่ภำษี

และทะเบยีน

ทรัพย์สิน 

ส่วนพฒันำรำยได้ 

ส ำนักกำรคลัง

รวม 1  โครงการ 200,000

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ

    แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ที่ โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

แบบ ผด. 02

1



2
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1 เมืองสะอาด 1.จัดประชุม/จัดอบรมเพื่อสร้าง

ความร่วมมือในการพฒันา   

เมืองสะอาดและขับเคล่ือน  

การพฒันาในพื้นที่เปา้หมาย

2.จัดพธิเีปดิตัวโครงการ 

ประชาสัมพนัธก์ารด าเนินงาน

โครงการเมืองสะอาดในพื้นที่

เปา้หมาย

3.จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ 

“ชุมชนสะอาดน่าอยู”่         

จัดกิจกรรมรณรงค์               

ท าความสะอาด และ            

จัดกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ

 ในพื้นที่เปา้หมาย                

150,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

กลุ่มงานบริการ

ส่ิงแวดล้อม

ส านัก

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

หน้า 76

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผด. 02
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

4.จัดอบรมและศึกษาดูงานการ

ด าเนินงานใหแ้ก่คณะท างาน

ภาคประชาชนคณะท างาน

โครงการ และเจ้าหน้าที่

ผู้เกี่ยวข้อง             

5.ประเมินตนเอง/ประเมิน     

จากคณะกรรมการ

ตามเกณฑ์ตัวชี้วดัเมืองสะอาด

6.จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน

และเชิดชูเกียรติหรือ

ประชาสัมพนัธอ์ื่นๆ เช่น        

จัดประชุมอบรม/สัมมนา

แลกเปล่ียนเรียนรู้เผยแพร่

ผลงานการจัดท าส่ือ

ประชาสัมพนัธ ์ฯลฯ

หน้า 77
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

2 เฝ้าระวงัคุณภาพ

อากาศและเสียง

 -ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล

แหล่งก าเนิดมลพษิทางอากาศ

 -จ้างเหมาตรวจวดัมลพษิ

ประเภทฝุ่นละอองขนาดเล็กกวา่

 2.5 ไมครอนบริเวณย่านที่มี

การจราจรหนาแน่นอย่างน้อย  

 ปลีะ 2 คร้ัง

 -ตรวจวดัระดับเสียงในบริเวณที่

มีการจราจรหนาแน่น        

สถานประกอบการ และ        

ย่านที่พกัอาศัยเพื่อประเมิน

ระดับเสียงที่รบกวน             

ความเปน็อยู่ของประชาชน     

 -จัดประชุม/จัดอบรม/           

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้แก่

ประชาชนในการปอ้งกันและ

ดูแลสุขภาพจากมลพษิทางอากาศ

70,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งานอนามัย

ส่ิงแวดล้อม

ส านัก

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

หน้า 78
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

3 จัดการส่ิงปฏกิูล

ใหถู้กต้อง        

ด้วยสุขลักษณะ

 -ส ารวจ ควบคุม ตรวจสอบ 

รวบรวมรายงานการใหบ้ริการ

เก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏกิูล 

และจัดท าฐานข้อมูล             

การจัดการส่ิงปฏกิูล               

 -ประชุมคณะท างาน              

 ผู้รับใบอนุญาตและผู้ปฏบิติังาน

ท าการเก็บขนหรือก าจัด        

ส่ิงปฏกิูลหรือมูลฝอย             

 -ออกใบอนุญาตรับท าการเก็บ 

ขน หรือก าจัดส่ิงปฏกิูล หรือ   

มูลฝอย โดยท าเปน็ธรุกิจหรือ

โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน

ด้วยการคิดค่าบริการ              

 -ติดตามประเมินผล

กระบวนการจัดบริการสูบ ขน 

หรือก าจัดส่ิงปฏกิูลหรือมูลฝอย

10,000 ในเขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

งานสุขาภบิาล

สถาน

ประกอบการ

ส านัก

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 3  โครงการ 230,000
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1 ส่งเสริม

การมีส่วนร่วม  

ตามแนวทาง

การจัดการขยะ

เหลือศูนย์       

(Zero Waste)

 -จัดกิจกรรมส่งเสริมการ      คัดแยก

ขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดแบบมีส่วน

ร่วม    ในชุมชน เช่น การอบรมและ

ศึกษาดูงาน ชี้แจงแกนน า ประชุม

ชี้แจงการคัดแยกขยะ รณรงค์คัดแยก

ขยะพิษ        ขยะรีไซเคิล ขยะ

อินทรีย์      ขยะทั่วไป ตามหลักการ 

3Rs    การติดตามการคัดแยกขยะใน

ชุมชนหรือพื้นที่เป้าหมายอื่นๆ   ที่

เกี่ยวข้องดังนี้ ชุมชน จ านวน 17 แห่ง

 แบ่งเป็น

: ปี 2561 จ านวน 10 แห่ง

: ปี 2562 จ านวน  7 แห่ง        -การ

อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน/

ฟื้นฟูความรู้

100,000 เขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

ส่วนส่งเสริม

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

ส านัก

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

หน้า 80

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผด. 02
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หน้า 80

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

คัดแยกขยะจัดกิจกรรม/รณรงค์

คัดแยกขยะ การติดตาม

ประเมินผลและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมคัดแยกขยะ 4 ประเภท

ขยะพษิ ขยะรีไซเคิล            

ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป         

ตามหลักการ 3Rs และจัดการ

ขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลัก

สุขาภบิาลใหเ้พิ่มมากขึ้น        

ในกลุ่มเปา้หมายเดิม ดังนี้

: ป ี2563 จ านวน ไม่น้อยกวา่ 

10 แหง่

: ป ี2564 จ านวน ไม่น้อยกวา่ 

10 แหง่

: ป ี2565 จ านวน ไม่น้อยกวา่ 

10 แหง่
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หน้า 80

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

2 คัดแยกขยะรักษา

ส่ิงแวดล้อม        

ในโรงเรียน

 -จัดการอบรมเชิงปฏบิติัการ   

การคัดแยกขยะรักษา

ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน/

สถานศึกษา ใหแ้ก่นักเรียน 

นักศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกวา่ 5 แหง่/ปี

 -จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้าง

จิตส านึกในการคัดแยก         

ลดปริมาณขยะ และใช้

ประโยชน์จากขยะมูลฝอย     

ในสถานศึกษา/โรงเรียน 1    

คร้ัง/ป ี                              

 -ติดตามประเมินผลกิจกรรม

การด าเนินงานด้านการคัดแยก

ลดปริมาณขยะและใช้ประโยชน์

จากขยะมูลฝอย 

ในสถานศึกษา/โรงเรียน    

จ านวน 1 คร้ัง/ปี

40,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

ส่วนส่งเสริม

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

ส านัก

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

3 จัดการมูลฝอย

ติดเชื้อ

 -ส ารวจ รวบรวมข้อมูลในการ

เก็บ ขน หรือ ก าจัดมูลฝอย    

ติดเชื้อ                             

 -รวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย

ติดเชื้อ                               

 -ประชุมคณะท างาน

ผู้ประกอบการสถานบริการการ

สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องกับ

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ       

 -ออกใบอนุญาตรับท าการ      

เก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อ โดยท า

เปน็ธรุกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

ค่าบริการ                            

 -ติดตามประเมินผล

กระบวนการการเก็บ ขนฯ

60,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งานสุขาภบิาล

สถาน

ประกอบการ

ส านัก

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

หน้า 83



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

หน้า 80

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

4 ปรับปรุง

รางระบายน้ า

ในเขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

ช่วงที่ 7

 -เพื่อปรับปรุงและพฒันาระบบ

รางระบายน้ าใหม้ีประสิทธภิาพ

 -เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

น้ าทว่ม

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 270 วนั

8,850,000 ในเขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งาน

แบบแผน

และก่อสร้าง

ส่วนช่าง

สุขาภบิาล

ส านักช่าง

หน้า 84

ปี 2565 ปี 2566



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

หน้า 80

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

5 ก่อสร้าง

ฝายน้ าล้น 

(บุ่งตาหลัว)

 -ก่อสร้างอาคารระบายน้ า 1 แหง่

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 180 วนั

4,000,000 บุ่งตาหลัว งาน

แบบแผน

และก่อสร้าง

ส่วนช่าง

สุขาภบิาล

ส านักช่าง

หน้า 85



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

หน้า 80

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

6 บริหารจัดการ  

เดินระบบและ

ดูแลระบบผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์และ

กระแสไฟฟา้

จากขยะมูลฝอย

 -ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ

กระแสไฟฟา้สามารถก าจัด

ขยะมูลฝอยได้เปน็อย่างดี

 -เทศบาลสามารถก าจัดขยะ

มูลฝอยและเกิดผลพลอยได้เปน็

กระแสไฟฟา้และปุ๋ยอินทรีย์

: จัดท า TOR

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการจ้างที่ปรึกษา 

360 วนั

14,000,000 ศูนย์ก าจัดขยะ

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งาน

ก าจัดขยะ

มูลฝอยและ

ส่ิงปฏกิูล 

ส านักการช่าง

หน้า 86



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

หน้า 80

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

7 ก่อสร้างระบบ

ระบายน้ าถนน 30 

กันยา ซอย 1

 -ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า 

ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.80 เมตร พร้อมบอ่พกัทั้ง 2 ฝ่ัง

 ความยาวประมาณ 240 เมตร

 -ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 

0.15 เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่

น้อยกวา่ 585 ตารางเมตร

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 150 วนั

2,300,000 ถนน 30 กันยา 

ซอย 1

งานแบบแผน

และก่อสร้าง

ส่วนช่าง

สุขาภบิาล

ส านักช่าง

หน้า 87



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

หน้า 80

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

8 ก่อสร้างระบบ

ระบายน้ าถนน

สืบศิริ ข้าง

บา้นเลขที่ 160

  -เพื่อปรับปรุงและพฒันาระบบ

ระบายน้ าใหม้ีประสิทธภิาพ

 -เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

น้ าทว่ม

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 90 วนั

530,000 ถนนสืบศิริ ข้าง

บา้นเลขที่ 160

งานแบบแผน

และก่อสร้าง

ส่วนช่าง

สุขาภบิาล

ส านักช่าง

หน้า 88



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

หน้า 80

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

9 ก่อสร้างระบบ

ระบายน้ าถนน

สนามกีฬากลาง 

ซอย 8

 -ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า 

ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.80 เมตร พร้อมบอ่พกั 

ความยาวประมาณ 130.00 เมตร

 -ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 

0.15 เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่

น้อยกวา่ 500 ตารางเมตร

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 120 วนั

1,300,000 ถนนสนามกีฬา

กลาง ซอย 8

งานแบบแผน

และก่อสร้าง

ส่วนช่าง

สุขาภบิาล

ส านักช่าง

หน้า 89

รวม 9  โครงการ 31,180,000



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 ส่งเสริมการตลาด  -จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใหก้ับ

ผู้ผลิตสินค้าผู้ประกอบการ

:จัดงานจ าหน่ายสินค้า

:การประชาสัมพนัธ ์ในช่องทางต่างๆ

100,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

และสถานที่อื่นที่

เหมาะสม

ภายในจังหวดั

นครราชสีมา

งานส่งเสริมและ

พฒันาอาชีพ

ฝ่ายพฒันาชุมชน

กองสวสัดิการสังคม

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน้า 90

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.

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน้า 90

2 ส่งเสริมและพฒันา

อาชีพ

 -ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 

ผู้ผลิตสินค้าชุมชน กลุ่มอาชีพ 

วสิาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้า OTOP  

ได้รับการส่งเสริมและพฒันาอาชีพใน

กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งส้ินประมาณ 

400 คน ดังนี้

1.ฝึกอบรมความรู้ และทกัษะวชิาชีพ

2.ฝึกอบรมความรู้ทางวชิาการ 

3.อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อ

พฒันาศักยภาพผู้ผลิต

4.พฒันาผลิตภณัฑ์ โดยจัดประกวด

สุดยอดผลิตภณัฑ์ เทศบาลนคร

นครราชสีมา

5.จัดซ้ือหนังสือส่งเสริมความรู้ ทกัษะ

วชิาชีพต่างๆ ส าหรับบริการประชาชน

300,000 ชุมชนใน

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

และสถานที่อื่นๆ

 ที่เหมาะสม

งานส่งเสริมและ

พฒันาอาชีพ

ฝ่ายพฒันาชุมชน

กองสวสัดิการสังคม

รวม 2  โครงการ 400,000

หน้า 91



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 งานวนัขึ้นปใีหม่  -จัดกิจกรรมใหข้้าราชการ 

พอ่ค้า ประชาชนชาวจังหวดั

นครราชสีมา ประมาณ 1,500 

คน ร่วมพธิเีจริญพระพทุธมนต์

พระสงฆ์ 199 รูป และท าบญุ

ตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้    

รับพรปใีหม่และจัดกิจกรรมเพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจ

100,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม

ศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

ส านักการศึกษา

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 92
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

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.

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 92

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

2 งานลอยกระทง  -เพื่อจัดใหเ้ยาวชน และ

ประชาชนในจังหวดั

นครราชสีมาทั้งภาครัฐ และ

เอกชนร่วมมือกับเทศบาล    

โดยจัดใหม้ีการประกวด

ประดิษฐ์กระทง การประกวด

ขบวนแหก่ารแสดงมหรสพสมโภช

800,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม

ศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

ส านักการศึกษา

3 งานตรุษจีน  -จัดใหม้ีขบวนแหว่ฒันธรรม

ของคนไทยเชื้อสายจีน        

ของสมาคม มูลนิธ ิชมรม และ

ตระกูลแซ่ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ใน  

เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

และจัดใหม้ีกิจกรรม เพื่อเปน็

การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวกระตุ้น

เศรษฐกิจ

400,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม

ศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

ส านักการศึกษา

หน้า 93
หน้า 92
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

4 งานวนัฉลอง      

ชัยชนะทา้วสุรนารี

 -เพื่อใหป้ระชาชนในจังหวดั

นครราชสีมาและจังหวดัใกล้เคียง

เที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรม 

โดยมี

-กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง

 ร่วมกับจังหวดันครราชสีมา

-พธิบีวงสรวง

-กิจกรรมจุดพลุส่ีมุมเมืองและ

กิจกรรมอื่นๆ

800,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม

ศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

ส านักการศึกษา

5 งานสงกรานต์  -จัดกิจกรรมงานสงกรานต์ 

เพื่อใหป้ระชาชนในจังหวดั

นครราชสีมา และจังหวดั

ใกล้เคียงได้ร่วมพธิเีจริญพระ

พทุธมนต์ พธิที าบญุตักบาตร

ข้าวสารอาหารแหง้ พธิรีดน้ า   

ขอพร การประกวดขบวนแห่

800,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม

ศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

ส านักการศึกษา

หน้า 94
หน้า 93
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 92

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

6 งานแหเ่ทยีนพรรษา  -จัดใหม้ีงานแหเ่ทยีนพรรษา   

มีการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา 

คุ้มวดั ชุมชนต่างๆ และ

ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา

ร่วมส่งผลงานการประดิษฐ์ต้น

เทยีนพรรษา และจัดส่งขบวนแห่

2,000,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม

ศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

ส านักการศึกษา

7 เทศกาลถือศีล     

กินเจ

 -จัดใหม้ีขบวนแหว่ฒันธรรม

ของคนไทยเชื้อสายจีน       

สมาคมมูลนิธ ิและตระกูลแซ่ 

ต่างๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาล

-จัดกิจกรรมช่วงเทศกาลถือศีล

กินเจ จ านวน 10 วนั

-จัดประชุมคณะกรรมการ    

เพื่อจัดกิจกรรม

20,000      พื้นที่       

ส่วนราชการ

หรือพื้นที่เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม

ศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

ส านักการศึกษา

หน้า 95
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

8 ส่งเสริมและ 

ประชาสัมพนัธ์

การทอ่งเที่ยว 

(Road Show) 

ในเขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา 

 -เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ

ทอ่งเที่ยว (Road Show) กับ

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องใน

อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว โดย

เน้นการประชาสัมพนัธก์ิจกรรม

งานประเพณี  แหล่งทอ่งเที่ยว 

ในเขตเทศบาลนครราชสีมาและ

จังหวดันครราชสีมาพร้อมทั้ง

เปน็ตัวกลางน าเสนอในด้าน

ข้อมูล ทั้งสถานที่บริการ  

ร้านอาหาร หรือโรงแรม         

ที่พกัต่างๆ ในจังหวดั

นครราชสีมาใหก้ับนักทอ่งเที่ยว 

เพื่อใหบ้ริการแก่นักทอ่งเที่ยวที่

สนใจ ทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ และประชาชน

ทั่วไปที่เข้าร่วมโดยประมาณกวา่

2,000 คน เปน็ประจ าทกุปี

80,000 ในพื้นที่เขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

หรือที่อื่นๆ

งานส่งเสริม

การทอ่งเที่ยว

กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

หน้า 96
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

9 อบรมอาสาสมัคร

มัคคุเทศก์น้อย 

หลานคุณย่า 

พาชมเมือง

 -จัดอบรมอาสาสมัคร

มัคคุเทศก์น้อย หลานคุณย่า 

พาชมเมือง โดย

 -มีเด็กและเยาวชนเปน็อาสา

มัคคุเทศก์น้อย ในเขต   

เทศบาลฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

จ านวนไม่ต่ ากวา่ 40 คน

อาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อย

ได้พฒันาความรู้เกี่ยวกับ

ประวติัศาสตร์ สถานที่ทอ่งเที่ยว 

โบราณสถานโบราณวตัถุ ใน

ทอ้งถิ่นและตระหนักในการ

อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากร

ทางการทอ่งเที่ยวของทอ้งถิ่น

 -อาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยได้

รู้จักและเข้าใจชุมชนของตนเอง 

และสามารถน าเสนอข้อมูลแก่

นักทอ่งเที่ยวได้ถูกต้อง

80,000 ในพื้นที่เขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

หรือที่อื่นๆ

งานส่งเสริม

การทอ่งเที่ยว

กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

หน้า 97
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

10 ฝึกอบรม

อาสาสมัคร

ช่วยเหลือ

นักทอ่งเที่ยว

 -อบรมใหค้วามรู้การเปน็

เจ้าบา้นที่ดีในการใหบ้ริการ

นักทอ่งเที่ยว การดูแลและ

ช่วยเหลือแก่นักทอ่งเที่ยว 

โดยจัดอบรมใหก้ับ กลุ่ม

ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบธรุกิจ

ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม     

 ที่พกัผู้ประกอบธรุกิจด้านการ

บริการ ผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้าง

และอื่นๆ ที่อาศัยในพื้นที่แหล่ง

ทอ่งเที่ยว และในเขตเทศบาล

นครนครราชสีมา จ านวน

ไม่ต่ ากวา่รุ่นละ 40 คน

80,000 ในพื้นที่เขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

หรือที่อื่นๆ

งานส่งเสริม

การทอ่งเที่ยว

กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

รวม 10  โครงการ 5,160,000

หน้า 98
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1 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต 

ถนน 30 กันยา

(จากถนน

สุรนารายณ์ -

ถนนกีฬากลาง)

 -ปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หนา 0.05

 เมตร ยาว 2,120 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 16,380 

ตารางเมตร พร้อมเปล่ียนฝา

บอ่พกัเหล็กหล่อ

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 210 วนั

9,945,000 ถนน 30 กันยา

(จากถนน

สุรนารายณ์ -

ถนนกีฬากลาง)

ฝ่ายวศิวกรรม

โยธา

ส่วนควบคุม

การก่อสร้าง

ส านักช่าง

หน้า 99

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผด. 02
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

2 ปรับปรุง

ผิวจราจร 

ค.ส.ล.พร้อมทอ่

ระบายน้ า ถนน 30

 กันยา ซอย 6

 -ปรับปรุงผิวจราจร 

ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 

ยาว 685.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2,765 

ตารางเมตร ก่อสร้าง

ทอ่ระบายน้ า ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร

พร้อมบอ่พกัชนิดใต้

ผิวจราจร  

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 150 วนั

7,800,000 ถนน 30 กันยา 

ซอย 6

ฝ่ายวศิวกรรม

โยธา

ส่วนควบคุม

การก่อสร้าง

ส านักช่าง

หน้า 100
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

3 ปรับปรุง

ผิวจราจร 

ค.ส.ล.

ถนนสืบศิริ 49

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา

 0.15 เมตร ยาว 607.00 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 3,900 

ตารางเมตร 

พร้อมเปล่ียนฝาบอ่พกัเหล็กหล่อ 

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 90 วนั

3,600,000 ถนนสืบศิริ 49 ฝ่ายวศิวกรรม

โยธา

ส่วนควบคุม

การก่อสร้าง

ส านักช่าง หน้า 101



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

4 ปรับปรุงฟตุบาท

ทางเทา้

ระบบไฟฟา้

สาธารณะ

ถนนพลแสน

(ถนนชุมพล-

ถนนประจักษ)์

 -ปรับปรุงฟตุบาททางเทา้ 

ความยาวรวม 1,057 เมตร หรือ

พื้นที่ทางเทา้ไม่น้อยกวา่ 2,326 

ตารางเมตร ทั้งสองฝ่ัง พร้อม

เปล่ียนฝาบอ่พกัทอ่ระบายน้ า

เหล็กหล่อ

 -ปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะ

จ านวน 1 ระบบ

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 120 วนั

8,108,000 ถนนพลแสน

(ถนนชุมพล-

ถนนประจักษ)์

ฝ่ายวศิวกรรม

โยธา

ส่วนควบคุม

การก่อสร้าง

ส านักช่าง หน้า 102



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

5 ก่อสร้างถนน 

ค.ส.ล. พร้อม

ทอ่ระบายน้ า 

ถนนมหาชัย 

ซอย 5/6-1

 -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15

เมตร ยาว 115.00 เมตร พร้อม

มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 620 

ตารางเมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร พร้อมบอ่พกัชนิดใต้

ผิวจราจร ยาวไม่น้อยกวา่

115.00 เมตร 

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 150 วนั

670,000 ถนนมหาชัย 

ซอย 5/6-1

ฝ่ายวศิวกรรม

โยธา

ส่วนควบคุม

การก่อสร้าง

ส านักช่าง

หน้า 103



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

6 ปรับปรุง

ผิวจราจร ค.ส.ล. 

ถนนทา้วสุระ 2/9

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร ยาว 278.00 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 860 

ตารางเมตร พร้อมเปล่ียนฝาพกั

เหล็กหล่อ

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 90 วนั

1,045,000 ถนนทา้วสุระ 2/9 ฝ่ายวศิวกรรม

โยธา

ส่วนควบคุม

การก่อสร้าง

ส านักช่าง หน้า 104



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

7 ปรับปรุง

ผิวจราจร 

ค.ส.ล. พร้อม

เปล่ียนฝา

รางระบายน้ า

ถนนมหาชัย ซอย 

5/8 - 5/8/1

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร กวา้ง 4.30 -5.20 

เมตร ยาว .188.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,650 

ตารางเมตร พร้อมเปล่ียน

ฝารางเหล็กหล่อ

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 90 วนั

2,484,000 ถนนมหาชัย 

ซอย 5/8 - 

5/8/1

ฝ่ายวศิวกรรม

โยธา

ส่วนควบคุม

การก่อสร้าง

ส านักช่าง หน้า 105



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

8 ปรับปรุง

ผิวจราจร 

ค.ส.ล. ถนน

ไชยณรงค์

ซอย 3/13

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร ยาว 97.00 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 408 

ตารางเมตร พร้อมเปล่ียน

ฝาบอ่พกัเหล็กหล่อ 

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 60 วนั

946,000 ถนน

ไชยณรงค์

ซอย 3/13

ฝ่ายวศิวกรรม

โยธา

ส่วนควบคุม

การก่อสร้าง

ส านักช่าง หน้า 106



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

พร้อมทอ่ระบายน้ า

ถนนมิตรภาพ 

ซอย 3 ถึง ซอย 5

 -ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

หนา 0.15 เมตร กวา้ง 5.30 – 

6.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,230

ตารางเมตร ก่อสร้าง

ทอ่ระบายน้ าขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร

พร้อมบอ่พกัชนิดใต้ผิวจราจร  

ยาวไม่น้อยกวา่ 212.00 เมตร

 -ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

หนา 0.15 เมตร กวา้ง 5.50 – 

6.00 เมตร ยาว 236.00  เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,375

ตารางเมตร ก่อสร้าง

ทอ่ระบายน้ า ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 

พร้อมบอ่พกัชนิดใต้ผิวจราจร  

ยาวไม่น้อยกวา่ 236.00 เมตร

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 120 วนั

4,600,000 ฝ่ายวศิวกรรม

โยธา

ส่วนควบคุม

การก่อสร้าง

ส านักช่าง

หน้า 107



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

10 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต 

ภายในหมู่บา้น

วไีอพ ีซอย 9 

จาก ซอย 5 

ถึง ซอย 8

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต หนา 0.05 เมตร       

 กวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร ยาว

ประมาณ 207.00 เมตร หรือ

พื้นที่ก่อสร้างเฉล่ียไม่น้อยกวา่ 

1,242  ตารางเมตร

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 60 วนั

543,000 ภายในหมู่บา้น

วไีอพ ีซอย 9 

จาก ซอย 5 

ถึง ซอย 8

ฝ่ายวศิวกรรม

โยธา

ส่วนควบคุม

การก่อสร้าง

ส านักช่าง

หน้า 108



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

11 ปรับปรุง

ผิวจราจร 

ค.ส.ล. พร้อม

ทอ่ระบายน้ า 

ถนนมุขมนตรี 

ซอย 24 

(ตรงข้ามสาธารณสุข

สวนพริกไทย)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร ยาว 22.00เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 70 

ตารางเมตร ก่อสร้าง

ทอ่ระบายน้ า ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

พร้อมบอ่พกัชนิดใต้

ผิวจราจรฝ่ังเดียว ความยาว

25.00 เมตร

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 60 วนั

150,000 ถนนมุขมนตรี 

ซอย 24 

(ตรงข้าม

สาธารณสุข

สวนพริกไทย)

ฝ่ายวศิวกรรม

โยธา

ส่วนควบคุม

การก่อสร้าง

ส านักช่าง

หน้า 109



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

12 ปรับปรุง

ผิวจราจร 

ค.ส.ล. พร้อม

ทอ่ระบายน้ า 

ถนนทา้วสุระ 

ซอย 13

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร กวา้ง 4.40 - 13.00 

เมตร ยาว 439.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 3,795 

ตารางเมตร ก่อสร้าง

ทอ่ระบายน้ า ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

พร้อมบอ่พกัชนิดใต้

ผิวจราจร (ฝ่ังซ้าย) ยาว 300.00

เมตร

: ส ารวจ ออกแบบ

: จัดซ้ือจัดจ้าง

: ด าเนินการก่อสร้าง 180 วนั

5,416,000 ถนนทา้วสุระ 

ซอย 13

ฝ่ายวศิวกรรม

โยธา

ส่วนควบคุม

การก่อสร้าง

ส านักช่าง

หน้า 110



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

13 ติดต้ังระบบ

บริหารจัดการ

ควบคุม

ไฟจราจรอัจฉริยะ

ในเขตพื้นที่

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

 -ติดต้ังระบบบริหารจัดการ

ควบคุมไฟจราจรอัจฉริยะ

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

ตามแนวถนนมิตรภาพ เร่ิมจาก

บริเวณแยกซอยสวายเรียงผ่าน

แยกนครราชสีมาไปถึงแยก

ประโดกและจากแยก

นครราชสีมาถึงแยกประตูน้ า 

ประกอบด้วย

 -ติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิ 

(CCTV) SYSTEM ส าหรับตรวจ

วเิคราะหป์ริมาณยานพาหนะ

บริเวณทางแยก

5,000,000 ในเขตพื้นที่

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

ส่วนการโยธา

ส านักช่าง

หน้า 111



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

พร้อมอุปกรณ์ส าหรับติดต้ังระบบ

 -ชุดอุปกรณ์ระบบอ่านค่าและ

ควบคุมสัญญาณไฟจราจร

 -ระบบประมวลผลกลาง

 -งานการติดต้ังและการ

ปรับแต่งอุปกรณ์ระบบใหท้ างาน

ร่วมกัน

 -งานบ ารุงรักษาระบบภายใน

ระยะเวลา 2 ป ีหลังติดต้ังระบบ

หน้า 112

รวม 13  โครงการ 50,307,000



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 เตรียมความพร้อม

ในการแก้ไขปญัหา

ภยัแล้ง 

1.จัดต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไข

ปญัหาภยัแล้งในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา ส าหรับการประสานงาน 

การปฏบิติักับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

ตามแผน

2.จัดชุดปฏบิติัการพร้อมอุปกรณ์ โดย

ใหห้น่วยปฏบิติัจัดเตรียมจัดเจ้าหน้าที่ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอด 24 

ชั่วโมง ออกเดินน้ าและตรวจสอบพื้นที่

ที่ปดิกั้นการระบายน้ าในล าคลอง

ธรรมชาติ และปญัหาอื่นๆ ในเขตพื้นที่

รับผิดชอบโดยก าหนดความรับผิดชอบ

ของชุดปฏบิติัการดังนี้

30,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

ส่วนผลิต

ส านักการประปา

หน้า 113

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

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.

หน้า 113

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

 -โรงกรองน้ าบา้นมะขามเฒ่า 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ งานผลิต 2 

 และงานซ่อมบ ารุง

 -โรงผลิตน้ าบา้นใหม่หนองบอน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ งานผลิต 1,

 3 และงานซ่อมบ ารุง 

 -พื้นที่จ่ายน้ าภายในเขตเทศบาลฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ งานติดต้ัง 

และงานซ่อมบ ารุง 

3.จัดชุดสนับสนุนออกปฏบิติังาน

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานชลประทาน

หรือเจ้าหน้าที่ทหาร อปพร. เมื่อการ

ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคเปน็

บริเวณกวา้งและรุนแรง โดยเร่ิม

ด าเนินการตลอด 24 ชั่วโมง

หน้า 114

รวม 1  โครงการ 30,000



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 เคร่ืองปรับอากาศ

แบบติดผนัง ขนาด

 24,000 บทียีู

 -เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 

24,000 บทียีู จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 

25,300 บาท (ราคามาตรฐาน)

101,200 สถานธนานุบาล

นครนครราชสีมา 1

สถานธนานุบาลนคร

นครราชสีมา 1

2 ถังน  าแบบ

ไฟเบอร์กลาส

 -ถังน  าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 

1,500 ลิตร จ านวน 2 ใบๆ ละ 6,900 

บาท (ราคามาตรฐาน)

13,800 สถานธนานุบาล

นครนครราชสีมา 1

สถานธนานุบาลนคร

นครราชสีมา 1

3 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

 2 บาน

 -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 2 

ตู้ๆ ละ 5,900 บาท (ราคามาตรฐาน)

11,800 สถานธนานุบาล

นครนครราชสีมา 1

สถานธนานุบาลนคร

นครราชสีมา 1

4 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

 4 ลิ นชัก

 -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ นชัก จ านวน 2 

ตู้ๆ ละ 6,900 บาท (ราคามาตรฐาน)

13,800 สถานธนานุบาล

นครนครราชสีมา 1

สถานธนานุบาลนคร

นครราชสีมา 1

5 เก้าอี บาร์สูง  -เก้าอี บาร์สูง ปรับระดับได้ จ านวน 5 

ตัวๆ ละ 3,300 บาท (ราคาทอ้งถิ่น)

16,500 สถานธนานุบาล

นครนครราชสีมา 1

สถานธนานุบาลนคร

นครราชสีมา 1

ที่ ครุภณัฑ์
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

    1.1 แผนงานการพาณิชย์

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 115
หน้า 116

แบบ ผด. 03



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

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

    1.1 แผนงานการพาณิชย์

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 115
แบบ ผด. 03

6 เก้าอี พกัคอย 

4 ที่นั่ง

 -เก้าอี พกัคอย 4 ที่นั่ง จ านวน 2 ชุดๆ ละ

 7,500 บาท  (ราคาทอ้งถิ่น)

15,000 สถานธนานุบาล

นครนครราชสีมา 1

สถานธนานุบาลนคร

นครราชสีมา 1

7 ตู้เก็บเอกสาร

15 ลิ นชัก

 -ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ นชัก จ านวน 8 

หลังๆ ละ 4,300 บาท (ราคาทอ้งถิ่น)

34,400 สถานธนานุบาล

นครนครราชสีมา 1

สถานธนานุบาลนคร

นครราชสีมา 1

8 ตู้เสื อผ้า  -ตู้เสื อผ้า จ านวน 3 หลังๆ ละ 8,000 

บาท (ราคาทอ้งถิ่น)

24,000 สถานธนานุบาล

นครนครราชสีมา 1

สถานธนานุบาลนคร

นครราชสีมา 1

9 โต๊ะประชุม  -โต๊ะประชุม จ านวน 1 ตัว 

(ราคาทอ้งถิ่น)

16,000 สถานธนานุบาล

นครนครราชสีมา 1

สถานธนานุบาลนคร

นครราชสีมา 1

10 เก้าอี ส านักงาน  -เก้าอี ส านักงาน มีพนักพงิ มีเทา้แขน 

ขาชุบ แขนชุบ ปรับระดับได้ จ านวน 8 

ตัวๆ ละ 3,300 บาท  (ราคาทอ้งถิ่น)

26,400 สถานธนานุบาล

นครนครราชสีมา 1

สถานธนานุบาลนคร

นครราชสีมา 1

รวม 10 272,900

หน้า 116



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 รถเครนพร้อม

กระเช้าซ่อมไฟฟา้

 -รถเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟา้ รถยนต์

ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดไม่

น้อยกวา่ 4,000 ซีซี ติดต้ังเครนพร้อมกระเช้า

ส าหรับซ่อมไฟฟา้สาธารณะ จ านวน

1 คัน (ราคาทอ้งถิ่น)

2,500,000 งานสถานที่

และไฟฟา้

ส่วนการโยธา

ส านักช่าง

รวม 1 2,500,000

หน้า 117

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

2. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผด. 03



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 รถฟาร์ม

แทรกเตอร์

ตัดหญ้าไหล่ทาง

 -รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทางเปน็

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ 

50 แรงม้า ด้านทา้ยรถติดต้ังแขนตัดหญ้าแบบ

ไฮดรอลิค หวัตัดหญ้าเปน็ชนิดโรเตอร์หมุนปรับ

ขึ้น-ลงได้หลายทศิทาง ด้านหน้ารถติดต้ังใบดันดิน

1 ชุด  จ านวน 1 คัน (ราคาทอ้งถิ่น)

1,350,000 งาน

สวนสาธารณะ

ส่วนการโยธา

ส านักช่าง

รวม 1 1,350,000

หน้า 118

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

3. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร

    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผด. 03



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 โคมไฟส่องสวา่ง  - โคมไฟส่องสวา่ง (Balloon Light System)

 ส าหรับใหแ้สงสวา่งในบริเวณปฏบิติังานกู้ภยั

และบรรเทาสาธารณภยั ประกอบด้วย 

เคร่ืองปั่นไฟ, ชุดโคมไฟส่องสวา่ง พร้อม

อุปกรณ์ประกอบครบชุด จ านวน 5 ชุดๆ ละ 

350,000 บาท  (ราคาทอ้งถิ่น)

350,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งานศูนย์

ปอ้งกันฯ

ฝ่ายปกครอง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

รวม 1 350,000

หน้า 119

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

    4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผด. 03



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 เคร่ืองช่วยหายใจ  -เคร่ืองช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (BA) 

ชนิดสะพายหลัง ประกอบด้วย

หน้ากากเต็มหน้า ชุดสะพายหลัง 

และถังอากาศจุประมาณ 6.8 ลิตร 

จ านวน 5 ชุดๆ ละ 98,000 บาท  

(ราคาทอ้งถิ่น)

490,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

งานศูนย์ปอ้งกันฯ

ฝ่ายปกครอง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

รวม 1 490,000

หน้า 120

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

    5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผด. 03



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 เตียงเหล็ก 

ขนาด 3.5 ฟตุ

 -เตียงเหล็ก ขนาด 3.5 ฟตุ 

จ านวน 1 หลัง (ราคาทอ้งถิ่น)

4,000 สถานธนานุบาลนคร

นครราชสีมา 1

สถานธนานุบาลนคร

นครราชสีมา 1

2 เตียงเหล็ก 

ขนาด 6 ฟตุ

 -เตียงเหล็ก ขนาด 6 ฟตุ 

จ านวน 1 หลัง (ราคาทอ้งถิ่น)

5,900 สถานธนานุบาลนคร

นครราชสีมา 1

สถานธนานุบาลนคร

นครราชสีมา 1

รวม 2 9,900

หน้า 121

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

6. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

    6.1 แผนงานการพาณิชย์

ที่ ครุภณัฑ์
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 03



จ ำนวนครภุณัฑ์ จ ำนวนงบประมำณ
(บำท)

1. ครภุณัฑ์ส ำนักงำน

    1.1 แผนงานการพาณิชย์ 10                         272,900                                    

รวมครภุณัฑ์ส ำนักงำน 10                        272,900                                  

2. ครภุณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1                           2,500,000                                 

รวมครภุณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 1                          2,500,000                               

3. ครภุณัฑ์กำรเกษตร

    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1                           1,350,000                                 

รวมครภุณัฑ์เกษตร 1                          1,350,000                               

4. ครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

    4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1                           350,000                                    

รวมครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 1                          350,000                                  

5. ครภุณัฑ์วิทยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์

    5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1                           490,000                                    

รวมครภุณัฑ์วิทยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 1                          490,000                                  

6. ครภุณัฑ์งำนบำ้นงำนครวั

    6.1 แผนงานการพาณิชย์ 2                           9,900                                       

รวมครภุณัฑ์งำนบำ้นงำนครวั 2                          9,900                                     

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำร
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

ประเภทครภุณัฑ์

หน้า 122



 
 
 

ส่วนที่ 4 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรมของหน่วยงานภายนอก 
ที่จะมีการด าเนินงานในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 



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 กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน

การปอ้งกันอันตรายข้าง

ทางหลวงหมายเลข 204 

ตอนควบคุม 0200 

ตอนทางเล่ียงเมืองนครราชสีมา

ระหวา่ง กม.3+654 - 10+950

(ร่องกลาง LT./RT. เปน็แหง่ๆ)

ติดต้ังราวกันอันตราย

1.ขออนุมัติด าเนินการ

2.ประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

3.ด าเนินการตามระเบยีบ

พสัดุ

4.ตรวจรับและเบกิจ่ายเงิน

5.สรุปและรายงานผล

3,200,000      บริเวณ      

  ร่องกลาง     

ด้านซ้าย-ขวา   

เล่ียงเมือง

นครราชสีมา

จากบริเวณ   

หน้าปั๊ม ปตท.

อาทติย์ไอเวย์-

บริเวณศูนย์ 

VOLVO

แขวงทางหลวง

นครราชสีมาที่ 1

รวม 1  โครงการ 3,200,000

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 123

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

งบประมาณรวม  3,200,000  บาท

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 ตลาดนัดเกษตรกร

สนามหน้า        

ศาลากลางจังหวดั

นครราชสีมา

 -จัดตลาดนัดเกษตรกรเพื่อจ าหน่าย

สินค้าเกษตรกรตามฤดูกาล/

ผลิตภณัฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร/สินค้า

 OTOP/สินค้าทอ้งถิ่นพื้นบา้น/

เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ของ

จังหวดัและต่างจังหวดัที่มีผลผลิต

ล้นตลาด

 - สนามหน้า  

ศาลากลาง

จังหวดั

นครราชสีมา  

ทกุวนัศุกร์  

(เวลา 

05.00-15.00 น.)

ส านักงานเกษตร

และสหกรณ์

จังหวดั

นครราชสีมา

รวม 1  โครงการ

หน้า 124

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรวม  -  บาท

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 การส่งเสริมและเพิ่ม

ขีดความสามารถของ

โคราชเมืองไมซ์ 

(Korat MICE City)

เพื่อเชื่อมโยงไมซ์ใน

ภาคตะวนัออก   

เฉียงเหนือ 

ผ่านกลไก

สถาบนัเครือข่ายไมซ์

จังหวดันครราชสีมา

 -กิจกรรมที่ 1 การอบรมและพฒันา

ระบบสนับสนุนจากพื้นที่ (Local 

Support) ในการเตรียมความพร้อม

และพฒันาคุณภาพของบคุลากรและ

ภาคีเครือข่าย เพื่อการขับเคล่ือน 

Korat MICE City  จ านวน 400 คน 

จ านวน 3 คร้ัง

 -กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการส่ือสาร

ภาพลักษณ์ของโคราชเมืองไมซ์ MICE

 ไปสู่ภาคอื่นๆ จ านวน 1 คร้ัง

 -กิจกรรมที่ 3 เกิดกิจกรรม  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้และเทยีบเคียง

เมืองไมซ์ร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ

จ านวน 1 คร้ัง

1,400,000 จังหวดั

นครราชสีมา

และจังหวดั

เชื่อมโยงในภาค 

  ตะวนัออก   

เฉียงเหนือ

มหาวทิยาลัย

ราชภฏั

นครราชสีมา 

(เครือข่าย

สถาบนัไมซ์ 

จังหวดั

นครราชสีมา)

รวม 1  โครงการ 1,400,000

หน้า 125
บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

งบประมาณรวม  1,400,000  บาท

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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 พฒันาด้าน        

การทอ่งเที่ยวและ

บริการกิจกรรม   

หลักการพฒันา  

การตลาดและ

ประชาสัมพนัธ ์  

การทอ่งเที่ยวกีฬา 

และเครือข่าย

กิจกรรมย่อย     

งานตรุษจีนโคราช

 -ด าเนินการโดย E-bidding เปน็การ

จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม งานตรุษจีน

 เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิง

วฒันธรรมมีการอนุรักษป์ระเพณีการ

เฉลิมฉลองปใีหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน

จ านวน 3 วนั

1.จัดกิจกรรมแสดงวฒันธรรมของจีน 

2.งานแสดงแสง สี เสียง         

3.ออกร้านจ าหน่ายสินค้า

2,000,000 อ าเภอเมือง 

จังหวดั

นครราชสีมา

   ส านักงาน  

การทอ่งเที่ยว

และกีฬาจังหวดั

นครราชสีมา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรวม 3,500,000  บาท

หน้า 126

แบบ ผด. 02



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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน้า 126

2 พฒันาศักยภาพ

ด้านการทอ่งเที่ยว

และบริการ

กิจกรรมหลัก      

การพฒันา    

การตลาดและ

ประชาสัมพนัธ ์  

การทอ่งเที่ยวกีฬา 

และเครือข่าย

กิจกรรมย่อย

เทศกาลอาหารย่าง

 ณ โคราช

 -ด าเนินการโดย E-bidding เปน็การ

จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมงานเทศกาล

อาหารย่าง ณ โคราช เพื่อส่งเสริม

กระตุ้นเศรษฐกิจ ในจังหวดันครราชสีมา

 โดยจัดกิจกรรม 5 วนั            

1.กิจกรรมแถลงข่าว              

2.การประชาสัมพนัธ ์            

3.พธิเีปดิ                          

4.การตกแต่งสถานที่             

5.กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1,500,000     ตลาดนัด     

    เซฟวนั       

 อ าเภอเมือง

จังหวดั

นครราชสีมา

   ส านักงาน  

การทอ่งเที่ยว

และกีฬาจังหวดั

นครราชสีมา

รวม 2  โครงการ 3,500,000

หน้า 127



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 ติดตามตรวจสอบ

และเฝ้าระวงั

คุณภาพน ้า    

แหล่งน ้าผิวดิน   

(ล้าตะคอง) 

ประจ้าปี

งบประมาณ     

พ.ศ. 2565

 -กิจกรรมการด้าเนินงาน        

1.ด้าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า

ภาคสนามพร้อมเก็บตัวอย่างน ้า

ส่งวเิคราะหคุ์ณภาพน ้า ณ หอ้งปฏบิติัการ

ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 11 

จ้านวน 4 ไตรมาส

2.จัดท้ารายงานสรุปผลคุณภาพน ้าและ

แนวทางการแก้ไขปญัหาคุณภาพน ้า

แหล่งน ้าผิวดินที่มีคุณภาพเส่ือมโทรม

รายไตรมาส และจัดท้ารายงานสถานการณ์

คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินพื นที่เทศบาล

นครนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

15,000 เทศบาลนคร

นครราชสีมา

ส่วนเฝ้าระวงั

คุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม

ส้านักงาน

ส่ิงแวดล้อม  

ภาคที่ 11 

(นครราชสีมา)

รวม 1  โครงการ 15,000

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

งบประมาณรวม  15,000  บาท

หน้า 128

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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 ถนนสายวฒันธรรม 

(ไท-ยวน/รากราชสีมา)

 มีนาคม - เมษายน 

2565

 -การแสดงศิลปวฒันธรรม

ของทอ้งถิ่น การจัดนิทรรศการ   

ด้านศิลปะวฒันธรรม/การสาธติ   

การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรม

1,700,000 1.ลานอนุสาวรีย์ 

ท้าวสุรนารี

2.สวนสุรนารี

3.ถนนรอบคูเมือง 

นครราชสีมา     

ถนนจอมพล     

ถนนราชด าเนิน 

และอื่นๆ ในเขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

ส านักงาน

วฒันธรรม

จังหวดั

นครราชสีมา

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรวม  13,480,100  บาท

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 129

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.
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 129

2 มหกรรมวฒันธรรม

พื้นบา้น 

(กรกฎาคม - สิงหาคม 

2565)

 -จัดการแสดงทางศิลปวฒันธรรม

ลานศิลปวฒันธรรม ลานวฒันธรรม

วถิีชีวติและภมูิปญัญา

 -การจัดนิทรรศการด้าน

ศิลปวฒันธรรม/การสาธติการ

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรม

1,700,000 1.ลานอนุสาวรีย์ 

ท้าวสุรนารี

2.สวนสุรนารี

3.ถนนรอบคูเมือง 

นครราชสีมา     

ถนนจอมพล     

ถนนราชด าเนิน 

และอื่นๆ ในเขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

ส านักงาน

วฒันธรรม

จังหวดั

นครราชสีมา

3 เทศกาลหุ่นฟางโคราช 

(กุมภาพนัธ ์- มีนาคม 

2565)

 -การอบรมเชิงปฏบิติัการ

 -กิจกรรมการประกวด

ประติมากรรมร่วมสมัยด้วยวสัดุ

จากฟาง

3,000,000 1.ลานอนุสาวรีย์ 

ท้าวสุรนารี

2.สวนสุรนารี     

และอื่นๆ ในเขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

3.มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี        

ราชมงคลอีสาน

ส านักงาน

วฒันธรรม

จังหวดั

นครราชสีมา

หน้า 130
หน้า 129



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

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 129

4 งานเทศกาล Korat 

Street Art 2022 

(เมษายน - มิถุนายน 

2565)

1.จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปนิ

ทอ้งถิ่น                      

2.กิจกรรมการแสดง (ลานกิจกรรม)

 จากเยาวชนและศิลปนิคนโคราช

3.กิจกรรมการอบรมเชิงปฏบิติัการ

ทางศิลปะ           

4.กิจกรรมการประกวดหนังส้ัน 

การเสวนาหนังส้ัน                 

5.กิจกรรมตลาดนัดศิลปะและ    

การแสดงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

930,600 1.ลานอนุสาวรีย์ 

ท้าวสุรนารี

2.สวนสุรนารี

3.ถนนรอบคูเมือง 

นครราชสีมา     

ถนนจอมพล     

ถนนราชด าเนิน 

และอื่นๆ ในเขต

เทศบาลนคร

นครราชสีมา

ส านักงาน

วฒันธรรม

จังหวดั

นครราชสีมา

5 การสร้างการรับรู้และ

บ ารุงรักษางานศิลปะ

เพื่อการทอ่งเที่ยว

โคราชเมืองศิลปะ

1.การอบรมเชิงปฏบิติัการสร้างการ

รับรู้เกี่ยวกับงานศิลปะใหก้ับเด็ก 

เยาวชน และประชาชน

2.บ ารุงรักษา ซ่อมแซม งานศิลปะ  

ใหเ้รียบร้อยสวยงาม จ านวน 10 

ผลงาน

1,149,500 1.ลานอนุสาวรีย์ 

ท้าวสุรนารี       

2.Art Gallery 

Exhibition        

3.มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี         

ราชมงคลอีสาน

4.บุ่งตาหลัว

ส านักงาน

วฒันธรรม

จังหวดั

นครราชสีมา

หน้า 130
หน้า 131



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

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 129

6 เทศกาลสีน้ า 

(เมษายน - กรกฏาคม 

2565)

1.การอบรมเชิงปฏบิติัการ       

2.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปะสีน้ า

ระหวา่งประเทศ               

3.การจัดแสดงผลงานสีน้ า        

4.การประกวดผลงานสีน้ า        

5.แสดง (ลานกิจกรรม) จากเยาวชน

และศิลปนิคนโคราช

5,000,000 1.ลานอนุสาวรีย์ 

ท้าวสุรนารี       

2.Art Gallery 

Exhibition

3.ห้างสรรพสินค้า

4.สถานที่เอกชน

ต่างๆ

5.สถาบันการศึกษา

ส านักงาน

วฒันธรรม

จังหวดั

นครราชสีมา

7 กิจกรรมวนัส าคัญทาง

พระพทุธศาสนา

1.การสวดมนต์                     

2.การปฏบิติัธรรม                  

3.พธิกีรรมต่างๆ

 - เขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

ส านักงาน

วฒันธรรม

จังหวดั

นครราชสีมา

8 วนัอนุรักษม์รดกไทย  -การจัดพธิเีฉลิมพระเกียรติ      

การแสดงศิลปวฒันธรรมของ

ทอ้งถิ่นการจัดนิทรรศการ          

ด้านศิลปะวฒันธรรม/การสาธติ    

การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรม

 - เขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

ส านักงาน

วฒันธรรม

จังหวดั

นครราชสีมา

รวม 8  โครงการ 13,480,100

หน้า 131
หน้า 132



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 รณรงค์การปอ้งกัน

การเกิดอุบติัเหตุ

 -จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์

โครงการปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ  

โดยร่วมกับหน่วยงานเอกชน 

หา้งสรรพสินค้า และสถานศึกษา   

ในพื้นที่และจัดอบรมใหค้วามรู้    

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร 

ตลอดจนการใช้รถใช้ถนนใหเ้กิด   

เปน็รูปธรรม

200,000 หา้งสรรพสินค้า

 สถานศึกษา 

หน่วยงาน

เอกชนในพื้นที่

  สถานีต ารวจ 

ภธูรเมือง

นครราชสีมา

2 รณรงค์การปอ้งกัน

แข่งขันรถในทาง

 -จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์

โครงการรณรงค์การแข่งขันรถในทาง

และจัดอบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎจราจร ตลอดจนการใช้รถ

ใช้ถนนใหเ้กิดความปลอดภยั      

อย่างเปน็รูปธรรม

200,000 หา้งสรรพสินค้า

 สถานศึกษา 

หน่วยงาน

เอกชนในพื้นที่

  สถานีต ารวจ 

ภธูรเมือง

นครราชสีมา

2  โครงการ 400,000

หน้า 133

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

สถานีต ารวจภธูรเมืองนครราชสีมา

งบประมาณรวม  400,000  บาท

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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 กิจกรรมวนัสังคม

สงเคราะหแ์หง่ชาติ

และวนัอาสาสมัคร

ไทยประจ าปี

 1.ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรม

 2.ประสานพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการ

จัดกิจกรรม

 3.จัดกิจกรรมตามแผน

 4.รายงานผลการด าเนินงาน

 - ในจังหวดั

นครราชสีมา

ส านักงานพฒันา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์

จังหวดั

นครราชสีมา

2 เสริมสร้างและ

พฒันาศักยภาพ

เครือข่ายเพื่อเปน็ผู้

เฝ้าระวงัทางสังคม

ด้านการต่อต้าน

การค้ามนุษย์

 1.ก าหนดกลุ่มเปา้หมายเนื้อหาในการอบรม

 2.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

 3.ด าเนินการตามโครงการ

 4.สรุปผลและจัดท ารายงาน

43,000 ในจังหวดั

นครราชสีมา

ส านักงานพฒันา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์

จังหวดั

นครราชสีมา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 134
บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรวม  88,000  บาท

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02



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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 134

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3 เสริมสร้างและ

พฒันาศักยภาพ

เด็กและเยาวชน

เพื่อต่อต้านการค้า

มนุษย์ระดับพื้นที่

 1.ก าหนดกลุ่มเปา้หมายเนื้อหาในการอบรม

 2.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

 3.ด าเนินการตามโครงการ

 4.สรุปผลและจัดท ารายงาน

45,000 ในจังหวดั

นครราชสีมา

ส านักงานพฒันา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์

จังหวดั

นครราชสีมา

3  โครงการ 88,000

หน้า 135



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 ส ำรวจข้อมูล

แผนที่ภำษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน

 -น ำข้อมูลทะเบยีนทรัพย์สินมำปรับ

ในระบบ

: แผนที่ภำษี

: ทะเบยีนทรัพย์สิน

: สำรสนเทศทำงภมูิศำสตร์ (GIS)

200,000 ฝ่ำยแผนที่ภำษี

และทะเบยีน

ทรัพย์สิน 

ส่วนพฒันำรำยได้ 

ส ำนักกำรคลัง

รวม 1  โครงการ 200,000

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ

    แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ที่ โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

แบบ ผด. 02

1


