
 

  

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
เทศบาลนครนครราชสีมา 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
 

 

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลนครนครราชสีมา 





ค ำน ำ 
 
 

   
  ตามที่ เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีการประกาศให้ ใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2564  ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า   
มีโครงการ เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ      
บางรายการในแผนพัฒนาฯ ดังกล่ าว  โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนแห่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 โดยนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาได้อนุมั ติและ
ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2565 
 

  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึ งได้น ารวบรวมเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เพ่ือให้ผู้บริหาร หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการ และผู้ที่ เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและติดตามการพัฒนา             
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 
 
 
 

         กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
                 เทศบาลนครนครราชสีมา 



  

สารบัญ 
  หน้า 
รายการที่ 1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 1 
รายการที่ 2 โครงการประชุมสัมมนาผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 2 
รายการที่ 3 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3 
รายการที่ 4 โครงการการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ ด้านสาธารณสุขชุมชน  

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
4 

รายการที่ 5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 5 
รายการที่ 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร

นครราชสีมา 
6 

รายการที่ 7 โครงการอบรมแกนน าทูบีนัมเบอร์วัน เทศบาลนครนครราชสีมา 7 
รายการที่ 8 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 8 
รายการที่ 9 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย 9 
รายการที่ 10 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์  

(Zero Waste) 
10 

รายการที่ 11 โครงการปรับปรุงระบบบ าบัดน  าเสีย ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา 12 
รายการที่ 12 โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 13 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 

รายการที่ 1 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 
3.1-9 

ล าดับที่ 1 
 

ช่องโครงการ 
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
 
ช่องเป้าหมาย 
-เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
ทั้ง 91 ชุม 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 
     1,500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
     1,500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
     1,500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
     1,500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
     1,500,000   
 

ช่องโครงการ 
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
 
 

ช่องเป้าหมาย 
-จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/ทัศนศึกษาแก่เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
     1,500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
     1,500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
     1,500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
     1,500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
     1,500,000   
 

 
เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากเทศบาลได้จัดตั้งชุมชนเพ่ิมขึ้น จึงขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายเดิม
เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณชุมชนที่เพ่ิมข้ึน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 

รายการที่ 2 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.1-19 
ล าดับที่ 7 

 

ช่องโครงการ 
ประชุมสัมมนาผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
 
ช่องเป้าหมาย 
-จัดประชุมสัมมนาประธานชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา จ านวน 12 ครั้งๆ ละ 140 คน 
-จัดประชุมองค์กรชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 91 
ชุมชนๆ ละ 2 ครั้ง 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       330,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
       330,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
       330,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
       330,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
       330,000   

ช่องโครงการ 
ประชุมสัมมนาผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
 
 

ช่องเป้าหมาย 
-จัดประชุมสัมมนาชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา  
 
 
 
 
 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       330,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
       330,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
       330,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
       330,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
       330,000   

 

 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากเทศบาลได้จัดตั้งชุมชนเพ่ิมขึ้น จึงขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายเดิม
เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณชุมชนที่เพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานส่งเสริมทางวิชาการ ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 

รายการที่ 3 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.1-21 
ล าดับที่ 8 

 

ช่องโครงการ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ช่องเป้าหมาย 
-ค้นหา/คัดกรองผู้เสพติดยาเสพติดในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาเพื่อเข้ารับการอบรมบ าบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติด 
-อบรมและศึกษาดูงานประธานชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน ทั้ง 91 ชุมชน ประธาน และคณะกรรมการ
กองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
-ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา 
-อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายป้องกัน 
ยาเสพติดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       1,200,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
       1,200,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
       1,200,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
       1,200,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
       1,200,000   

ช่องโครงการ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ช่องเป้าหมาย 
-ค้นหา/คัดกรองผู้เสพติดยาเสพติดในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาโดยใช้ชุดตรวจสารเสพติด เพื่อเข้ารับการ
อบรมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
-จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการชุมชน  
และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชาชน 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       1,200,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
       1,200,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
       1,200,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
       1,200,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
       1,200,000   

 

 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากต้องการเพิ่มรูปแบบการด าเนินโครงการฯ โดยการใช้ชุดตรวจสารเสพติด
เพ่ือคัดกรองผู้เสพสารเสพติด น าไปสู่ขั้นตอนการเข้ารับการอบรมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานนโยบายและแก้ไขปัญหาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 

รายการที่ 4 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.2-91 
ถึง 

3.2-92 
ล าดับที่ 4 

 

ช่องโครงการ 
เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 
     1,820,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
     1,820,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
     1,820,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
     1,820,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
     1,820,000   
 

ช่องโครงการ 
การด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุขชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 
 

 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 
  1,940,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  1,940,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  1,940,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
   1,940,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
   1,940,000   

 
เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการใช้งบประมาณเพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนที่   
โดยระบุการด าเนินการโครงการให้ชุมชนเลือกท าโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขตามความ
เหมาะสมของบริบทในพ้ืนที่ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท ซึ่งในปี 2566 ได้มีการจัดตั้งชุมชนใหม่
เพ่ิมขึ้น ท าให้จ านวนชุมชนในเขตเทศบาลนครฯ มีทั้งสิ้น 96 ชุมชน ได้รับเงินอุดหนุนเพียง 90 ชุมชน ส่งผล
ให้งบประมาณในการด าเนินการโครงการดังกล่าวไม่เพียงพอ  
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 

รายการที่ 5 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.2-119 
ล าดับที่ 2 

 

ช่องโครงการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 
 
ช่องเป้าหมาย 
-จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวนไม่เกิน 
150 คน 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       600,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
       600,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
       600,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
       600,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
       600,000   

ช่องโครงการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 
 
ช่องเป้าหมาย 
-จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 220 คน 
 
 
 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       600,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
       600,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
       600,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
       600,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
       600,000   

 

 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากเทศบาลได้จัดตั้งชุมชนเพ่ิมขึ้น และมีแนวโน้มจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น
เพ่ือให้เป็นกิจกรรมในการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการ อันจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ เปิดมุมมองใหม่ๆ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานกิจการสตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 

รายการที่ 6 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.2-123 
ล าดับที่ 4 

 

ช่องโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

ช่องเป้าหมาย 
-เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
-เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       100,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
       100,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
       100,000  
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
       100,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
       100,000   

ช่องโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

ช่องเป้าหมาย 
-เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
-เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 130 คน 
 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       100,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
       100,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
       100,000  
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
       100,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
       100,000   
 

 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมาให้ทั่วถึงมากขึ้น 
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 
หมายเหตุ : รายการทีข่ีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 

รายการที่ 7 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.2-124 
ล าดับที่ 5 

 

ช่องโครงการ 
อบรมแกนน าทูบีนัมเบอร์วัน เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
ช่องเป้าหมาย 
-อบรมเด็กนักเรียนและสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 120 คน 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       400,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
       400,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
       400,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
       400,000   
ช่องงบประมาณ ป ี2570                          
       400,000   

ช่องโครงการ 
อบรมแกนน าทูบีนัมเบอร์วัน เทศบาลนครนครราชสีมา 
 
ช่องเป้าหมาย 
-อบรมเด็กนักเรียนและสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 300 คน 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       400,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
       400,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
       400,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
       400,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
       400,000   
 

 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมาให้ทั่วถึงมากขึ้น 
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
รายการที่ 8 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.2-131 
ล าดับที่ 9 

 

ช่องโครงการ 
พัฒนาศักยภาพสตรี 
 

ช่องเป้าหมาย 
-จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่สตรีในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวนไม่เกิน 150 คน 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       600,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
       600,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
       600,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
       600,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
       600,000   

ช่องโครงการ 
พัฒนาศักยภาพสตรี 
 

ช่องเป้าหมาย 
-จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่สตรีในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวน 220 คน 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       600,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
       600,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
       600,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
       600,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
       600,000   

 

 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากเทศบาลได้จัดตั้งชุมชนเพ่ิมขึ้น ประกอบกับมีประชากรที่เป็นสตรีในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาเพิ่มข้ึนทกุปี จึงได้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณชุมชนที่เพ่ิมข้ึน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานกิจการสตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 

รายการที่ 9 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.2-138 
ล าดับที่ 4 

 

ช่องโครงการ 
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
จากสาธารณภัย 
แผนงาน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ช่องเป้าหมาย 
-ด าเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวประชาชน
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้รับความ
เดือดร้อน และกรณีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วน จ าเป็นต้องให้การช่วยเหลือเพ่ือพ้นจาก
สภาวะยากล าบาก 
 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566  
       500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
       500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
       500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
       500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
       500,000   

ช่องโครงการ 
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
จากสาธารณภัย 
แผนงาน 
สังคมสงเคราะห์ 
ช่องเป้าหมาย 
-จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้การช่วยเหลือ
ครอบครัวประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาที่ได้รับ
ความเดือดร้อน  
-ด าเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึง
กรณีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน จ าเป็นต้องให้การ
ช่วยเหลือเพ่ือพ้นจากสภาวะยากล าบาก 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
       500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
       500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
       500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
       500,000   

 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากต้องการเพ่ิมรูปแบบการด าเนินโครงการฯ โดยมีการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ เพ่ือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์และถูกต้องตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 

รายการที่ 10 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.3-16 
ล าดับที่ 14 

 

ช่องโครงการ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะ
เหลือศูนย์ (Zero Waste) 
 

ช่องเป้าหมาย 
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/ฟ้ืนฟูความรู้คัดแยกมูลฝอย 
-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอบถามความคิดเห็น/
หรือศึกษาดูงานสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่แกนน า
ชุมชนตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์หรือใช้
หลักการ 3R คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมา   
ใช้ใหม่ 
กลุ่มเป้าหมายชุมชน ดังนี้ 
: ปี 2566 จ านวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
: ปี 2567 จ านวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
: ปี 2568 จ านวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
: ปี 2569 จ านวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
: ปี 2570 จ านวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
 
ตัวช้ีวัด 
-ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกจากชุมชน
แหล่งก าเนิดอ่ืนๆ 
ค่าเป้าหมาย 
:ไม่น้อยกว่า 7.5 ตัน/วัน 
 
-ปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่ 
คัดแยกจากชุมชนและรวบรวมน าไปก าจัด 
อย่างถูกหลักวิชาการ     
ค่าเป้าหมาย 
: ปี 2566   ไม่น้อยกว่า 5 ตัน/ปี 
: ปี 2567   ไม่น้อยกว่า 5 ตัน/ปี 
: ปี 2568   ไม่น้อยกว่า 5 ตัน/ปี 
: ปี 2569   ไม่น้อยกว่า 5 ตัน/ปี 
: ปี 2570   ไม่น้อยกว่า 5 ตัน/ปี   
 
 
 

ช่องโครงการ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะ 
เหลือศูนย์ (Zero Waste) 
 

ช่องเป้าหมาย 
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้คัดแยกขยะมูลฝอย/
ฟ้ืนฟูความรู้คัดแยกขยะมูลฝอย และศึกษาดูงาน 
-อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอบถามความคิดเห็น/
หรือศึกษาดูงานสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่แกนน า
ชุมชนตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์หรือใช้
หลักการ 3R คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมา      
ใช้ใหม่ 
กลุ่มเป้าหมายชุมชน ดังนี้  
: แกนน าชุมชนและเครือข่ายในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 
 
 
ตัวช้ีวัด  
-ปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
-ชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนชุมชนทั้งหมด 
-ประชาชนมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
-ร้อยละของการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะ 
ในพ้ืนที่เป้าหมาย            
ค่าเป้าหมาย 
: ปี 2566 การมีส่วนร่วมคัดแยกมูลฝอยเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่เป้าหมายเดิม   
: ปี 2567 การมีส่วนร่วมคัดแยกมูลฝอยเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่เป้าหมายเดิม 
: ปี 2568 การมีส่วนร่วมคัดแยกมูลฝอยเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่เป้าหมายเดิม 
: ปี 2569 การมีส่วนร่วมคัดแยกมูลฝอยเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่เป้าหมายเดิม 
: ปี 2570 การมีส่วนร่วมคัดแยกมูลฝอยเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่เป้าหมายเดิม 
 
-ประชาชนมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์ 
จากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ค่าเป้าหมาย 
: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 
  800,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  800,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  800,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
   800,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
   800,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 
  800,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  800,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  800,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
   800,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
   800,000   

 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากส่วนส่งเสริมสาธารณสุข ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                       
ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์           
(Zero Waste) ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.2566-2570) ให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
             : หมายเลขหน้าและล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566- 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
รายการที่ 11 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.3-61 
ล าดับที่ 40 

 

ช่องโครงการ 
ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

ช่องเป้าหมาย 
-ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       5,000,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
            -   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
            -   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
            -   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
      5,000,000   

ช่องโครงการ 
ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

ช่องเป้าหมาย 
-ปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ าเสีย 3 บ่อ โดยการขุดลอกตะกอน
ในบ่อและติดตั้งแผ่น HDPE หนาไม่น้อยกว่า 1.5 
มิลลิเมตร พืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งตาข่ายกันขยะปลิว ความสูงไม่น้อยกว่า     
3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 340 เมตร พ้ืนที่รวม 
ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร    
   
ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       5,000,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
            -   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
            -   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
            -   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
      5,000,000   

 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากโครงการนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการอยู่ แต่ยังขาดรายละเอียด
ของเป้าหมาย จึงขอเพ่ิมเติมให้มีความสมบูรณ์ขึ้น 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส่วนช่างสุขาภิบาล ส านักช่าง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
 



 - 13 - 
 

 
รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
รายการที่ 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 
3.4-7 

ล าดับที่ 4 
 

ช่องโครงการ 
พัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ช่องเป้าหมาย 
-จดัอบรมสัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 100 คน 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
       500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
       500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
       500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
       500,000   

ช่องโครงการ 
พัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ช่องเป้าหมาย 
-จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 150 คน 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
       500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
       500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
       500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
       500,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
       500,000   

 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากเทศบาลได้จัดตั้งชุมชนเพ่ิมขึ้น จึงปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับปริมาณ
ชุมชนที่เพ่ิมข้ึน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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