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ค ำน ำ 
  แผนการด าเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดท าขึ้นนาามระเบีบบกระทรงงมาาดททบง่าด้งบการจัดท าแผนพัฒนา
ขึององค์กรปกครองส่งนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ทขึเพ่ิมเาิมถ้ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือใา้เทศบาลทด้ใช้เป็นกรอบส าารับการด าเนินงานและการบูรณาการระาง่าง
าน่งบงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซ้่งงานงิเคราะา์นโบบาบและแผน ฝ่าบแผนงานและงบประมาณ กองบุทธศาสาร์และงบประมาณ ทด้รงบรงมจากาน่งบงาน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ทีท่ดก้ าานดา้งงเงลาด าเนินงานาามคงามเามาะสมในรอบปี เพ่ือใา้เกิดการปฏิบัาิงานทด้จริงาามก าานดเงลา โดบทด้น ากิจกรรม/โครงการ 
มาจัดเรีบงาามบุทธศาสาร์และแนงทางการพัฒนา ท าใา้ทราบถ้งโครงสร้างการด าเนินงานขึองเทศบาลในภาพรงม าลอดจนคงามสอดคล้องขึองกิจกรรม/โครงการกับ
บุทธศาสาร์และแนงทางการพัฒนาในแา่ละด้าน   
 

            นอกจากนีน บังทด้มีการรงบรงมกิจกรรม/โครงการ จากาน่งบงานภาบนอกที่ทด้กรุณาใา้คงามอนุเคราะา์ราบละเอีบดขึองกิจกรรม/โครงการ ที่จะมีการ
ด าเนินงานในพืนนที่เทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาทิ ส านักงานพาณิชบ์จังางัดนครราชสีมา, ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภับ
จังางัดนครราชสีมา, ส านักงานการท่องเที่บงและกีฬาจังางัดนครราชสีมา, โครงการส่งนน าและบ ารุงรักษาล าาะคอง, มาางิทบาลับเทคโนโลบีสุรนารี, แขึงงทางาลงง
นครราชสีมาที่ 2, การท่องเที่บงแา่งประเทศททบส านักงานนครราชสีมา, การทฟฟ้าส่งนภูมิภาค เขึา 3 ภาคาะงันออกเฉีบงเานือ (จังางัดนครราชสีมา), สถานีา ารงจภูธร
เมืองนครราชสีมา, ส านักงานทรัพบากรธรรมชาาิและสิ่งแงดล้อมจังางัดนครราชสีมา ส านักงานงัฒนธรรมจังางัดนครราชสีมา และโรงพบาบาลมาาราชนครราชสีมา 
รงมถ้งาน่งบงานที่แจ้งง่าทม่มีการด าเนินงานในพืนนที่เทศบาลนครนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทด้แก่ พลังงานจังางัดนครราชสีมา, เกษารและสากรณ์จังางัด
นครราชสีมา และแขึงงทางาลงงนครราชสีมาที่ 1 ขึ้อมูลดังกล่างนีนล้งนเป็นประโบชน์ทันงา่อการบูรณาการใา้เกิดคงามร่งมมือระาง่างกัน การปรับทิศทางการพัฒนาใา้มี
คงามเชื่อมโบงกับบริบทโดบรอบและการเารีบมการรองรับา่อสภาพปัญาาและทิศทางขึองสังคมในอนาคา  
 

แผนการด าเนินงาน ฉบับนีน จ้งเป็นอีกาน้่งบุทธงิธีที่ผู้เกี่บงขึ้องจะทดใ้ช้เป็นแนงทางในการด าเนินงานใา้บรรลุาามงัาถุประสงค์และบังเกิดผลส าเร็จดังที่
คาดางังทง้ าามท่ีระบุทง้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา และก่อเกิดประโบชน์สูงสุดา่อประชาชนในท้องถิ่นา่อทป   

 
 
 

       กองบุทธศาสาร์และงบประมาณ 
       เทศบาลนครนครราชสีมา
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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 าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 าโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลนครนครราชสีมา ทั้งในส่วนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและส่วนที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนมาด าเนินการ ซึ่งโครงการและกิจกรรมการ
พัฒนาดังกล่าวมีที่มาจากการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานภายในเองที่จัดท าโครงการและกิจกรรมการพัฒนาจากภารกิจ อ านาจหน้าที่
และความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ หรือหากเป็นโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกก็จะมีลักษณะของความร่วมมือในหลายรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือโดยการสนับสนุนให้ด าเนินงาน หรือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมหรือโครงการหนึ่งโครงการใดร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก
หน่วยงานภายนอกเทศบาลในการให้ข้อมูลกิจกรรม โครงการที่จะมีการด าเนินงานในพ้ืนที่ของเทศบาล นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการบูรณาการและความร่วมมือจากหลายฝ่าย    
จึงกล่าวได้ว่าแผนการด าเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นเสมือนแผนที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานของเทศบาลหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้มีการปฏิบัติงานและได้เกิดผล
การพัฒนาปรากฏเป็นรูปธรรมในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. เพ่ือน าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาในแต่ละด้าน 
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 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 ถือเป็นเครื่องมือทีส่ามารถช่วยให้เทศบาลสามารถด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้อย่างครอบคลุมและ
ชัดเจนขึ้น และเป็นกระบวนการสุดท้ายของการก าหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางแห่งนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อนที่จะมีการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ เกิดเป็นกระบวนการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมขึ้น นอกจากนี้การแสดงรายละเอียดของ
ลักษณะแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนา จะช่วยให้สามารถควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานได้ดียิ่งขึ้น การที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผนการท างานโดยทราบ
ล าดับก่อนหลัง จะท าให้การปฏิบัติงานมีความเป็นระบบและมีแบบแผนขั้นตอน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริหารก็สามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานได้ว่าเป็นไปตามกรอบนโยบายที่วางไว้เพียงใด และสามารถพิจารณาได้ว่าต้องก าหนดแนวนโยบายที่ต่อเนื่องไปในทิศทางเดิมหรือแนวทางใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
 บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ 

 



จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็ร้อยละของ

ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด (บำท) งบประมำณทั้งหมด

1.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเมอืงและสงัคมแบบบรูณำกำร

    1.1 แผนงานการศึกษา 1                  0.64                                    40,000                    0.01
    1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1                  0.64                  400,000                                   0.17
    1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8                  5.13                  2,260,000                                 0.96
    1.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 23                14.74                 51,740,000                             21.96

รวมยทุธศำสตร์ที่ 1 33               21.15               54,440,000           23.10                

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

ส านกัช่าง

                                    บญัชสีรุปจ ำนวนโครงกำร กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.01

หนา้ 2-1

                                    แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ .ศ. 2566
                                    เทศบำลนครนครรำชสีมำ

ยทุธศำสตร์/แผนงำน
หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

ส านกัการศึกษา



จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็ร้อยละของ

ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด (บำท) งบประมำณทั้งหมด

2.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตอยำ่งเสมอภำคและเทำ่เทยีม

    2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1                  0.64                  200,000                0.08                   

    2.2 แผนงานการศึกษา 49                31.41                 119,851,400           50.86                 

    2.3 แผนงานสาธารณสุข 10                6.41                  4,263,800              1.81                   

    2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8                  5.13                  1,160,000              0.49                   

    2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1                  0.64                  400,000                0.17                   

    2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2                  1.28                  400,000                0.17                   

    2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 10                6.41                  2,560,000              1.08                   

รวมยทุธศำสตร์ที่ 2 81               51.92               128,835,200         54.66                

ยทุธศำสตร์/แผนงำน
หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

ส านกัปลัดเทศบาล

ส านกัการศึกษา

ส านกัสาธารณสุขฯ

แบบ ผด.01

หนา้ 2-2

กองสวัสดิการสังคม

ส านกัช่าง

กองสวัสดิการสังคม

ส านกัการศึกษา



จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็ร้อยละของ

ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด (บำท) งบประมำณทั้งหมด

3.  ยทุธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้มอยำ่งยั่งยนื

    3.1 แผนงานสาธารณสุข 1                  0.64                  80,000                  0.03                   
    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 11                7.05                  34,550,000            14.66                 
    3.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1                  0.64                  5,500,000              2.33                   

รวมยทุธศำสตร์ที่ 3 13               8.33                 40,210,000           17.02                

จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็ร้อยละของ

ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด (บำท) งบประมำณทั้งหมด

4.  ยทุธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ทำงเศรษฐกิจที่มปีระสทิธิภำพ
    4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3                  1.92                  700,000                0.30                   

    4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 10                6.41                  4,380,000              1.90                   

รวมยทุธศำสตร์ที่ 4 13               8.33                 5,080,000             2.20                  

ส านกัสาธารณสุขฯ
ส านกัช่าง

ยทุธศำสตร์/แผนงำน
หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

กองสวัสดิการสังคม

ส านกัการศึกษา

แบบ ผด.01

หนา้ 2-3

ยทุธศำสตร์/แผนงำน
หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

ส านกัสาธารณสุขฯ



จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็ร้อยละของ

ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด (บำท) งบประมำณทั้งหมด

5.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนสู่องค์กำรที่มสีมรรถนะสงู
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2                  1.28                  550,000                0.23                   
    5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1                  0.64                  300,000                0.13                   
    5.3 แผนงานการศึกษา 4                  2.56                  410,000                0.17                   
    5.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 9                  5.77                  5,811,500              2.48                   

รวมยทุธศำสตร์ที่ 5 16               10.26               7,071,500             3.02                  
รวมทั้งสิ้น 156              100.00              235,636,700         100.00              

หนา้ 2-4

ยทุธศำสตร์/แผนงำน
หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

กองยุทธศาสตร์ฯ
ส านกัปลัดเทศบาล
ส านกัการศึกษา
ส านกัการศึกษา

แบบ ผด.01



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุม

คณะกรรมการ
ประสานงาน
วิชาการจัดการ
ศึกษาทอ้งถิ่น

 -จัดใหม้กีารนเิทศและเยี่ยมชม
และติดตามการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษากลุ่มจังหวัด
การศึกษาทอ้งถิ่น รุ่น 1-18
 -จัดการประเมนิคุณภาพการจัด
การศึกษาของผู้บริหารทอ้งถิ่น
และนกับริหารการศึกษา 
ผู้เกี่ยวข้องระดับส่วนกลาง 
ตามค าส่ังแต่งต้ังของ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

40,000 โรงเรียนในสังกดั/
โรงแรมตามที่

เหมาะสม

หนว่ย
ศึกษานเิทศก ์

ส านกัการศึกษา

รวม 1  โครงการ 40,000

                                  หนา้ 1

    แผนงานการศึกษา

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ
    กลยุทธ ์ 1.4 สร้างเครือข่ายในการท างานโดยใช้นวตักรรมการพัฒนาเมือง

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนนิการ หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมกจิกรรม

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดกจิกรรม/ฝึกอบรม/
ทศันศึกษาแกเ่ด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา

400,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน

ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 1  โครงการ 400,000

                                  หนา้ 2

    แผนงานสังคมสงเคราะห์

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ
    กลยุทธ ์ 1.4 สร้างเครือข่ายในการท างานโดยใช้นวตักรรมการพัฒนาเมือง

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนนิการ หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การจัดการเลือก

คณะกรรมการ
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดการประชุมเพื่อคัดเลือก
คณะกรรมการชุมชนตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 
 -จัดใหม้กีารเลือกคณะกรรมการ
ชุมชนทดแทนต าแหนง่ที่ว่างกอ่น
ครบก าหนดตามวาระ ในป ีพ.ศ.
2566 – 2570 กรณีคณะกรรมการ
ลาออกหรือขาดคุณสมบติั

10,000 สถานที่ที่เหมาะสม
ในเขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

งานพฒันาชุมชน
ฝ่ายพฒันาชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม

                                  หนา้ 3

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ
    กลยุทธ ์ 1.1 สร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธภิาพกับภาคประชาชน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนนิการ หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



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

                                  หนา้ 3

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ
    กลยุทธ ์ 1.1 สร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธภิาพกับภาคประชาชน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนนิการ หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
2 เทศบาลเคล่ือนที่  -จัดกจิกรรมส่งเสริมความรู้และ

การใหบ้ริการด้านต่างๆ
ของเทศบาล แกป่ระชาชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา

100,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร

นครราชสีมาหรือ
สถานที่ที่เหมาะสม

ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

ฝ่ายพฒันาชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม

3 เวทชีุมชน  -จัดประชุมรับฟงัความคิดเหน็
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เสนอปญัหา/
ความต้องการตลอดจนเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ในการ
ด าเนนิงานต่างๆ ของเทศบาล และ
รวบรวมปญัหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
จัดท าแผนชุมชน และใช้เปน็ข้อมลู
ในการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล

100,000 ที่ท าการชุมชน
หรือสถานที่ที่

เหมาะสม

งานส่งเสริมทาง
วิชาการ

ฝ่ายพฒันาชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม

หนา้ 4



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

                                  หนา้ 3

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ
    กลยุทธ ์ 1.1 สร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธภิาพกับภาคประชาชน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนนิการ หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
4 ส่งเสริม

การพฒันา
ชุมชนดีเด่น

 -จัดคัดสรรกจิกรรมพฒันาชุมชน
ดีเด่น ในด้านต่างๆ แกชุ่มชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา อาทเิช่น
 ผู้น าชุมชนดีเด่น กองทนุชุมชน
ดีเด่น ชุมชนเศรษฐกจิพอเพยีง
ดีเด่น ฯลฯ

100,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานส่งเสริมทาง
วิชาการ

ฝ่ายพฒันาชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม

5 ส่งเสริมกจิกรรม
พฒันา
ชุมชนนา่อยู่

 -จัดกจิกรรมพฒันาชุมชน ใน
โอกาสวันส าคัญต่างๆ อาทเิช่น    
วันเฉลิมพระชนมพรรษา กจิกรรม
ท าความดีถวายเปน็พระราชกศุล 
และการจัดกจิกรรมจิตอาสาใน
การพฒันาพื้นที่ต่างๆ ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา เปน็ต้น

100,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานพฒันาชุมชน
ฝ่ายพฒันาชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม

หนา้ 5



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

                                  หนา้ 3

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ
    กลยุทธ ์ 1.1 สร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธภิาพกับภาคประชาชน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนนิการ หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
6 พฒันา

องค์กรชุมชน
 -จัดอบรมใหค้วามรู้และศึกษา
ดูงานแกอ่งค์กรชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาและ
เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง

1,400,000 สถานที่ที่เหมาะสม
ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา

งานพฒันาชุมชน
ฝ่ายพฒันาชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม

7 ประชุมสัมมนาผู้น า
ชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดประชุมสัมมนาประธานชุมชน
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

250,000 หอ้งประชุม
เทศบาลนคร

นครราชสีมาหรือ
สถานที่ที่เหมาะสม

งานส่งเสริมทาง
วิชาการ

ฝ่ายพฒันาชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม

หนา้ 6



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

                                  หนา้ 3

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ
    กลยุทธ ์ 1.1 สร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธภิาพกับภาคประชาชน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนนิการ หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
8 แกไ้ขปญัหา

ยาเสพติด
 -ค้นหา/คัดกรองผู้เสพติดยาเสพติด
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
โดยใช้ชุดตรวจสารเสพติด เพื่อเข้า
รับการอบรมบ าบดัฟื้นฟผูู้เสพ/ผู้
ติดยาเสพติด 
 -จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่
คณะกรรมการชุมชน 
และคณะกรรมการกองทนุแมข่อง
แผ่นดิน ประชาชน เยาวชน 
นกัเรียน นกัศึกษา ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

200,000 สถานที่ในจังหวัด
นครราชสีมา

งานนโยบายและ
แกไ้ขปญัหาชุมชน
ฝ่ายพฒันาชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม

รวม 8 โครงการ 2,260,000

หนา้ 7



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุง

ผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อม
ทอ่ระบายน ้า 
ถนนปกัธงชัย 
ซอย 6

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง
4.00 - 4.30 เมตร ยาว 298.00 
เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,145 ตารางเมตร กอ่สร้าง
ทอ่ระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบอ่พกัชนดิใต้ผิวจราจร
ทั งสองฝ่ัง ความยาวรวม 
208.00 เมตร
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 140 วัน

2,536,000 ถนนปกัธงชัย 
ซอย 6

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 8

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

2 ปรับปรุงผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อม
ทอ่ระบายน ้า 
ถนนมติรภาพ 21 
(แยกขวามอืที่ 1)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
5.80 - 6.00 เมตร ยาว 169.00 
เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
975 ตารางเมตร กอ่สร้าง
ทอ่ระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบอ่พกัชนดิใต้ผิวจราจร 
ยาว 169.00 เมตร
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 120 วัน

1,798,000 ถนนมติรภาพ 21 
(แยกขวามอืที่ 1)

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 9



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

3 ปรับปรุงผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อม
ทอ่ระบายน ้า 
ถนนสุรนารี 
(ข้างร้านหมวยสร)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
5.60 - 8.50 เมตร ยาว 132.00 
เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
825 ตารางเมตร กอ่สร้าง
ทอ่ระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบอ่พกัชนดิใต้ผิวจราจร
ทั งสองฝ่ัง ยาว 264.00 เมตร
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 140 วัน

2,297,000 ถนนสุรนารี 
(ข้างร้านหมวยสร)

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 10



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

4 ปรับปรุงผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อม
ทอ่ระบายน ้า 
ถนนสุรนารี 2 
(หนา้โรงเรียน
เตชะวิท)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.80 - 5.20 เมตร ยาว 650.00 
เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
2,860 ตารางเมตร กอ่สร้าง
ทอ่ระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบอ่พกัชนดิใต้ผิวจราจร
ยาว 650.00 เมตร
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 160 วัน

5,321,000 ถนนสุรนารี 2 
(หนา้โรงเรียน

เตชะวิท)

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 11



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

5 ปรับปรุงผิวจราจร 
ค.ส.ล. ถนน
มติรภาพระหว่าง
ซอยมติรภาพ 
13-15 (ลาน
จอดรถเซฟวัน)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
6.00 - 6.15 เมตร ยาว 258.00 
เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,540 ตารางเมตร พร้อม
เปล่ียนฝาบอ่พกัเหล็กหล่อ
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 110 วัน

3,455,000 ถนนมติรภาพ
ระหว่าง

ซอยมติรภาพ 
13-15 (ลาน

จอดรถเซฟวัน)

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 12



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

6 กอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อม
รางระบายน ้า
ถนนมขุมนตรี
ซอย 17 
แยกขวามอืที่ 3

 -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว้างเฉล่ีย 3.00 – 4.00 
เมตร ยาว 97.00 เมตร หรือ
มพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 178 
ตารางเมตร กอ่สร้างราง
ระบายน ้าขนาด 0.40x0.40 
เมตร ทั งสองฝ่ัง ความยาวรวม 
194.00 เมตร
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 110 วัน

910,000 ถนนมขุมนตรี
ซอย 17 

แยกขวามอืที่ 3

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 13



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

7 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล.ถนนโยธา  
ตรงข้ามประตู     
วัดแจ้งใน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.     
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
3.20 – 5.00 เมตร ความยาว 
73.00 เมตร หรือมพีื นที่
ไมน่อ้ยกว่า 299 ตารางเมตร 
กอ่สร้างทอ่ระบายน ้า          
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60   
เมตร ยาว 73.00 เมตร 
พร้อมบอ่พกั
พกิดัภมูศิาสตร์ :         
14.974230  102.090664 
14.974033  102.091322
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 110 วัน

670,000       ถนนโยธา    
 ตรงข้ามประตู  

วัดแจ้งใน

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 14



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

8 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล.               
ถนนร่วมเริงไชย   
ซอยอยู่ยืน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.     
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
3.70 – 4.50 เมตร ยาว 333.00
เมตร  หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า  
1,650 ตารางเมตร (รวมพื นที่
ทางเชื่อม) พร้อมเปล่ียนฝาราง
ระบายน ้าเหล็กหล่อ
พกิดัภมูศิาสตร์ :         
14.955360  102.074800 
14.958560  102.074250
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 110 วัน

2,300,000   ถนนร่วมเริงไชย 
 ซอยอยู่ยืน

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 15



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

9 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟลัทติ์ก  
คอนกรีต         
ถนนทา้วสุระ      
ซอย 1 – ซอย 3/5 
(จากถนนราชสีมา-
โชคชัย – ถนน
ทา้วสุระ ซอย 3)

 -ปรับปรุงผิวจราจร             
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หนา 0.05
 เมตร กว้างเฉล่ีย 6.40 - 8.90 
เมตร ยาว 467.00 เมตร หรือ
มพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,436 
ตารางเมตร พร้อมเปล่ียนฝา
บอ่พกัเหล็กหล่อ พร้อมยกฝา 
168 ฝา 
พกิดัภมูศิาสตร์ :         
14.979745  102.113505 
14.979140  102.116757
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 120 วัน

3,363,000   ถนนทา้วสุระ    
ซอย 1 - ซอย 3/5
 (จากถนน      
ราชสีมา-โชคชัย-
ถนนทา้วสุระ   

ซอย 3)

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 16



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

10 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟลัทติ์ก
คอนกรีต
ถนน 30 กนัยา
ซอย 2/1/9

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หนา 0.05
 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 287.00 
เมตร  หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,360 ตารางเมตร กอ่สร้าง
รางระบายน ้า ขนาด 0.40x0.40
เมตร ยาว 130.00 เมตร
พกิดัภมูศิาสตร์ :         
14.995277  102.120338 
14.996270  102.119340
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 110 วัน

1,462,000 ถนน 30 กนัยา
ซอย 2/1/9

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 17



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

11 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมทอ่ระบายน ้า 
ถนนมขุมนตรี
ซอย 24 แยก
ขวามอืที่ 1

 -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว้างเฉล่ีย 3.00 – 8.30 
เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 65.00 
เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
269 ตารางเมตร กอ่สร้าง
ทอ่ระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ยาวไมน่อ้ยกว่า 65.00 เมตร
พร้อมบอ่พกั        
พกิดัภมูศิาสตร์ : 
14.969195 102.050633 
14.969785 102.050915
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 100 วัน

507,000  ถนนมขุมนตรี    
 ซอย 24       
แยกขวามอืที่ 1

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 18



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

12 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมทอ่ระบายน ้า
ถนนเลียบนคร
ข้างบา้นเลขที่
3060/25

 -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ยาวไมน่อ้ยกว่า 212.00 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 619 
ตารางเมตร กอ่สร้าง
ทอ่ระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
ยาวไมน่อ้ยกว่า 213.00 เมตร 
พร้อมบอ่พกั  
พกิดัภมูศิาสตร์ : 
14.960717 102.040237 
14.959848 102.040516
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 130 วัน

1,514,000 ถนนเลียบนคร
ข้างบา้นเลขที่

3060/25

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

13 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนมติรภาพ
ซอย 19
แยกซ้ายมอืที่ 2  
เข้าวัดปา่แดนสงบ

 -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 
178.00 เมตร หรือมพีื นที่ไม่
นอ้ยกว่า 782 ตารางเมตร 
กอ่สร้างทอ่ระบายน ้า         
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง          
0.60 เมตร พร้อมบอ่พกั         
ชนดิใต้ผิวจราจร ยาวไมน่อ้ยกว่า
180.00 เมตร
พกิดัภมูศิาสตร์ :                
14.945012 102.036579 
14.944962 102.038212        
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 120 วัน

1,428,000   ถนนมติรภาพ   
 ซอย 19 แยก    
ซ้ายมอืที่ 2     

เข้าวัดปา่แดนสงบ

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 20



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

14 ปรับปรุงระบบ
ไฟฟา้สาธารณะ
บริเวณถนนบวัรอง

 -ปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะ
จ้านวนไมน่อ้ยกว่า 30 ชุด 
พร้อมอปุกรณ์ประกอบ 
และระบบสายไฟลงใต้ดิน         
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 120 วัน

2,000,000 ถนนบวัรอง ส่วนการโยธา
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 21



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

15 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางระบายน ้า
ซอยเนนิทราย
ต่อจากถนนเดิม

 -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว้างเฉล่ีย 2.85 เมตร    
ยาว 28.00 เมตร หรือมพีื นที่   
ไมน่อ้ยกว่า 44  ตารางเมตร    
กอ่สร้างรางระบายน ้า          
ขนาด 0.40x0.40 เมตร         
ทั งสองฝ่ัง ความยาวรวม 
56.00 เมตร 
พกิดัภมูศิาสตร์ : 
14.964801 102.060036 
14.964349 102.060083        
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 100 วัน

225,000 ซอยเนนิทราย ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 22



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

16 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางระบายน ้า
ถนนสืบศิริ ซอย 29
ต่อจากถนนเดิม

 -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว้างเฉล่ีย 2.15 เมตร   
ยาว 128.00 เมตร หรือมพีื นที่  
ไมน่อ้ยกว่า 275 ตารางเมตร 
กอ่สร้างรางระบายน ้า ขนาด 
0.40x0.40 เมตร ทั งสองฝ่ัง
ความยาวรวม 256.00 เมตร
พกิดัภมูศิาสตร์ :                
14.955581 102.067348 
14.954682 102.067946
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 120 วัน

1,450,000      ถนนสืบศิริ     
 ซอย 29

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

17 ปรับปรุงผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อม
ทอ่ระบายน ้า
ถนนสืบศิริ 
ซอย 3/1

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.    
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
4.55 เมตร ยาว 183.00 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า
832 ตารางเมตร                  
กอ่สร้างทอ่ระบายน ้า          
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบอ่พกัชนดิ
ใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 
183.00 เมตร
พกิดัภมูศิาสตร์ :         
14.967384  102.071944 
14.967005  102.070301
: ส้ารวจ ออกแบบ 
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 120 วัน

2,050,000 ถนนสืบศิริ 
ซอย 3/1

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 24



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

18 ปรับปรุงผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อม
ทอ่ระบายน ้า
ถนนสืบศิริ ซอย 17

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.    
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
3.06 เมตร ยาว 370.00 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า
1,128 ตารางเมตร            
กอ่สร้างทอ่ระบายน ้า         
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60  
เมตร พร้อมบอ่พกัชนดิ
ใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 
370.00 เมตร
พกิดัภมูศิาสตร์ :         
14.960845  102.066414 
14.960767  102.069667
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 150 วัน

3,850,000 ถนนสืบศิริ 
ซอย 17

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 25



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

19 ปรับปรุงผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อม
รางระบายน ้า 
ถนนพายัพทศิ
ซอย 9/15       
แยกซ้ายมอืที่ 1

 -ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย 5.40
เมตร ยาว 176.00 เมตร       
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า
895 ตารางเมตร กอ่สร้าง
รางระบายน ้า ขนาด 0.40x0.40
เมตร ยาว 101.00 เมตร        
พกิดัภมูศิาสตร์ :                 
14.981821 102.124306 
14.981570 102.122642
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง 
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 110 วัน

1,130,000 ถนนพายัพทศิ  
ซอย 9/15     
แยกซ้ายมอืที่ 1

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 26



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

20 ปรับปรุงผิวจราจร 
ค.ส.ล. ซอยล้าปรุ 
2/8 เชื่อม          
ซอยกิ่งสวายเรียง

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.    
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
5.00 เมตร ยาว 312.00 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,570 
ตารางเมตร พร้อมเปล่ียนฝา
บอ่พกัเหล็กหล่อ 
พกิดัภมูศิาสตร์ :          
14.972993 102.068655 
14.974553 102.068525
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 100 วัน

2,100,000 ซอยล้าปรุ 2/8
เชื่อมซอย

กิ่งสวายเรียง

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 27



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

21 ปรับปรุงผิวจราจร 
ค.ส.ล. 
ถนนเดชอดุม     
ซอย 22/6

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.    
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
3.65 เมตร ยาว 185.00 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 676 
ตารางเมตร พร้อมเปล่ียนฝา
บอ่พกัเหล็กหล่อ
พกิดัภมูศิาสตร์ :           
14.957274  102.074382  
14.957515  102.076097
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 110 วัน

670,000      ถนนเดชอดุม  
  ซอย 22/6

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 28



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

22 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟลัทติ์ก 
คอนกรีต        
ถนนมหาชัย      
(ติดถนน
สุรนารายณ์)

 -ปรับปรุงผิวจราจร             
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หนา 0.05
 เมตร กว้างเฉล่ีย 7.65 เมตร   
ยาว 420.00 เมตร หรือมพีื นที่ 
ไมน่อ้ยกว่า 3,100 ตารางเมตร 
พร้อมเปล่ียนฝาบอ่พกัเหล็กหล่อ
และฝารางระบายน ้า
พกิดัภมูศิาสตร์ :         
14.991658  102.121358 
14.988415  102.122536
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 120 วัน

1,644,000     ถนนมหาชัย    
    (ติดถนน        

 สุรนารายณ์)

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 29



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและสังคมแบบบูรณาการ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

    กลยุทธ์  1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

23 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลัทติ์ก
คอนกรีตบริเวณ
ถนนกฬีากลาง
(ถนนช้างเผือก- 
ถนนมติรภาพ)

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หนา 0.05
 เมตร กว้างเฉล่ีย 9.00 เมตร   
ยาว 1,583.00 เมตร หรือพื นที่
กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 14,350 
ตารางเมตร พร้อมเปล่ียน
ฝาบอ่พกัและฝารางระบายน ้า
เหล็กหล่อ 
พกิดัภมูศิาสตร์ :           
14.984906   102.104769 
14.996108   102.107789
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 140 วัน

9,060,000 ถนนกฬีากลาง
(ถนนช้างเผือก- 
ถนนมติรภาพ)

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                                  หนา้ 30

รวม 23  โครงการ 51,740,000



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รณรงค์ปอ้งกนั

ลดอบุติัเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล
ประจ าปี

 -ประชาชนที่เดินทางกลับ
ภมูลิ าเนาผ่านจุดบริการ
ในเขตเทศบาล
 -จัดใหม้จีุดพกัรถเพื่อปอ้งกนั
และลดอบุติัเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลปใีหมแ่ละ
สงกรานต์ส าหรับบริการ
ประชาชน

200,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝ่ายปกครอง
ส านกัปลัด
เทศบาล

รวม 1  โครงการ 200,000

                            หนา้ 31

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

    กลยุทธ์  2.6  เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อดุหนนุค่าอาหาร

กลางวันใหแ้ก่
สถานศึกษาที่ถ่าย
โอนภารกจิ

 -อดุหนนุค่าอาหารกลางวันใหแ้ก่
สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกจิใหเ้ทศบาล

56,754,600   โรงเรียน 13 
โรงเรียน

ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ

ส านกัการศึกษา

2 อาหารส าหรับ
โรงเรียนกฬีา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
(อนสุรณ์ 70 ปี
เทศบาล)

 -จัดหาอาหาร อาหารว่าง น  าด่ืม 
น  าแข็ง ส าหรับโรงเรียนกฬีาเทศบาล
นครนครราชสีมา

13,000,000   โรงเรียนกฬีา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 

(อนสุรณ์ 70 ป ี
เทศบาล)

โรงเรียนกฬีา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 

(อนสุรณ์ 70 ป ี
เทศบาล)

ส านกัการศึกษา

หนา้ 32

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

3 สนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา

 -ด าเนนิการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาใหแ้กโ่รงเรียนในสังกดั
เทศบาลฯ และสังกดั สพฐ. ที่ได้รับถ่าย
โอนภารกจิ โดยการสนบัสนนุค่าอาหาร
กลางวัน ค่าปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ
อนิเตอร์เนต็ความเร็วสูง ADSL ระบบ 
Wireless Fidelity ค่าพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน ค่าพฒันา
ข้าราชการครู พฒันาการจัดการศึกษา
โรงเรียนเปน็ฐาน SBMLD จัดท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น รณรงค์
ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
ปจัจัยพื นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน 
การจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนบุาล

40,246,800   โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ

ส านกัการศึกษา

หนา้ 33



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

จนจบการศึกษาขั นพื นฐาน พฒันา
โปรแกรมระบบการวัดผล และประกนั
คุณภาพการศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ค่าพฒันาหอ้งสมดุ
โรงเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กบัการพฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา
 ฯลฯ

4 สานฝันสู่นอ้ง  -จัดกจิกรรมการเรียนการสอนและ
นนัทนาการ พร้อมจัดซื ออปุกรณ์ใหก้บั
เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา จ านวน 70 คน
 -ฝึกอบรมอาชีพระยะสั น
 -จัดส่งเด็กเข้าศึกษาทั งในระบบ, นอก
ระบบ และตามอธัยาศัย
 -จัดหางานใหต้ามความเหมาะสม
 -จัดกจิกรรมการบ าเพญ็ประโยชนใ์น
วันส าคัญ

50,000          -หอ้งสมดุ
ประชาชน
 -อาคารชุณหวัน

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย

ส านกัการศึกษา

หนา้ 34



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

5 วันเยาวชนแหง่ชาติ  -คัดเลือกเยาวชนที่มคุีณสมบติัเด่นใน
สาขาต่างๆ เช่น กฬีา คุณธรรม 
จริยธรรม บ าเพญ็ประโยชน ์วิชาการ 
ดนตรี ฯลฯ
 -จัดกจิกรรมวันเยาวชนแหง่ชาติ เช่น 
กจิกรรมการประกวด
การแสดงบนเวท ีและอื่นๆ เปน็ต้น

200,000       พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

ฝ่ายกจิกรรมเด็ก
และเยาวชน

ส านกัการศึกษา

6 ส่งเสริมการเรียน  
การสอนภาษา
ต่างประเทศ

 -จัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ เช่น องักฤษ  จีน 
หรือญี่ปุ่น และจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศหรือภาษาสมาชิก
อาเซียนเพิ่มเติมใหก้บันกัเรียนที่สนใจ
-อบรมและประเมนิการสอนของครู
ต่างชาติ

1,500,000     โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

หนว่ย
ศึกษานเิทศก ์

ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

7 แข่งขันทกัษะและ
กจิกรรมทางวิชาการ

 -จัดการแข่งขันกจิกรรมทางวิชาการ
ครบทั ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน
 -สรรหาครูและนกัเรียนที่มคีวามรู้
ความสามารถเปน็เลิศในทกุกลุ่มสาระ
วิชาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันและ
สามารถสร้างชื่อเสียงใหแ้กส่ถานศึกษา

100,000       พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

หนว่ย
ศึกษานเิทศก ์

ส านกัการศึกษา

8 พฒันาทกัษะกจิกรรม
 การเรียนรู้

 -จัดอบรมนกัเรียนหรือจัดกจิกรรมเข้า
ค่ายพฒันาทกัษะทางวิชาการทั ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนใน
โรงเรียนสังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา
 -สอดแทรกกจิกรรมในการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาของสารเสพติด และทกัษะ
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั ง 8 กลุ่มสาระ

50,000         พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

หนว่ย
ศึกษานเิทศก ์

ส านกัการศึกษา

หนา้ 36



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

9 พฒันาคุณภาพชีวิต
นกัเรียน

 -จัดประกวดส่งเสริมใหม้หีอ้งเรียนนา่
เรียน หอ้งสมดุนา่รู้ หอ้งสุขา
นา่ใช้ หอ้งอาหารนา่ทาน ของโรงเรียน
สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา จ านวน
 6 โรงเรียน

10,000         โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียน

ส านกัการศึกษา

10 อยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือ
เนตรนารี 
และยุวกาชาด

 -จัดใหม้กีารอยู่ค่ายพกัแรมของลูกเสือ 
เนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนใน
สังกดัทั ง 6 โรงเรียน
 -จัดการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการตาม
หลักสูตร ส าหรับผู้บงัคับบญัชาลูกเสือ 
เนตรนารีและยุวกาชาด
 -เข้าร่วมงานชุมนมุลูกเสือ ระดับภาค
และระดับประเทศ

100,000       พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียน

ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

11 แนะแนวทาง
การศึกษา

 -จัดการแนะแนวศึกษาต่อใหแ้ก่
นกัเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาชั น
ประถมศึกษาปทีี่ 6 และมธัยมศึกษาปทีี่
 3 และ 6 ของโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครนครราชสีมา
 -จัดท าข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกบัการ
แนะแนวการศึกษา

10,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียน

ส านกัการศึกษา

12 อบรมการปอ้งกนัสาร
เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดอบรมใหก้บันกัเรียนระดับ
ชั นประถมศึกษาปทีี่ 6 และ
ชั นมธัยมศึกษาในโรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครนครราชสีมาและศึกษาดู
งาน

30,000 พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียน

ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

13 อบรมคุณธรรม
จริยธรรมนกัเรียน
สังกดัเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ใหแ้ก่
นกัเรียนในสังกดัเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

100,000 พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียน

ส านกัการศึกษา หนา้ 39



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

14 พฒันาและส่งเสริม
การบริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กใน
สังกดัเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดหาวัสดุ อปุกรณ์ เพื่อใช้และผลิต
ส่ือการเรียนการสอนในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก
 -จัดอบรมสัมมนาหรือประชุมเชิง
ปฏบิติัการ  
 -คณะกรรมการบริหารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ผู้ดูแลเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็ก
อนบุาลและปฐมวัย สังกดัเทศบาลนคร
นครราชสีมาและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน
ไมน่อ้ยกว่า 60 คน เข้าร่วมการอบรม
สัมมนา และศึกษาดูงาน
 -การอบรมหรือประชุม
เชิงปฏบิติัการ ตามนโยบายการจัด
การศึกษาทกุระดับ

50,000 พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียน

ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

15 สนบัสนนุ
และส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในสังกดั
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจัดกจิกรรมหรือ
โครงการพฒันาผู้เรียน เช่น จัดกจิกรรม
วันส าคัญ แข่งขันกฬีา จัดนทิรรศการ
ทางวิชาการ กจิกรรมทกัษะทางวิชาการ
 จัดกจิกรรมสานสัมพนัธ์บา้นกบั
โรงเรียนจัดประชุมบคุลากร จัด
กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพดีและภมูคุ้ิมกนั
เด็กเล็ก จัดทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้และ
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น กจิกรรมอื่นตาม
โอกาสและเทศกาลต่างๆ ฯลฯ

50,000 พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียน

ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

16 พฒันาดนตรีของ
โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดส่งนกัเรียนเข้าประกวดดนตรีใน
ระดับต่างๆ ได้แก ่การประกวดวงเม-
โลเดียน การประกวดวงโยธวาทติ การ
ร่วมประกวดวงสตริงคอมโบ ประกวด
วงดนตรีลูกทุ่ง ดนตรีไทย
 -การอบรมพฒันาทกัษะการดนตรี
ใหแ้กน่กัเรียนสังกดัเทศบาลนคร
นครราชสีมา

200,000 พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียน

ส านกัการศึกษา

17 ส่งเสริมทกัษะการ
แข่งขันวิชาการ
ศิลปหตัถกรรม

 -จัดใหม้กีารส่งเสริมและสนบัสนนุการ
แข่งขันทางวิชาการศิลปะหตัถกรรมทั ง 
6 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทกัษะ 
หรือจัดกจิกรรมร่วมกบัหนว่ยงาน
ทางการศึกษาอื่น อาท ิส านกังาน
การศึกษาขั นพื นฐานหรือตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นก าหนด

50,000 พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียน

ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

18 หอ้งเรียน
สองภาษา

 -พฒันารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนในสังกดั ภายใต้ชื่อ 
“โครงการหอ้งเรียนสองภาษา” เพื่อให้
ผู้เรียนมคีวามรู้ภาษาองักฤษดีขึ น มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถใช้
ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวันกบัการ
ส่ือสารการค้นคว้าศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมได้อย่างมปีระสิทธิภาพส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวัน

3,000,000 โรงเรียน
เทศบาล 3 

(ยมราชสามคัคี)
ส านกัการศึกษา

โรงเรียน
เทศบาล 3 

(ยมราชสามคัคี)
ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

19 การจัดการศึกษา
ลักษณะพเิศษใน
หลักสูตรพฒันา
ผู้เรียนสู่ความ
เปน็เลิศ 
(ด้านวิชาชีพ) 
โรงเรียนเทศบาล 4 
(เพาะช า)

 -นกัเรียนมคีวามรู้ความช านาญด้าน
ช่างยนต์ คอมพวิเตอร์ ดนตรี และช่าง
ไฟฟา้ มคีวามพร้อมที่จะศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

600,000 โรงเรียน
เทศบาล 4 
(เพาะช า)

พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

โรงเรียน
เทศบาล 4 
(เพาะช า)

ส านกัการศึกษา

20 พฒันาวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกจิพอเพยีง

 -จัดอบรมเชิงปฏบิติัการในการปรับ
หลักสูตรและสาธิตการสอนแบบบรูณา
การปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ
ศึกษาดูงาน

60,000 โรงเรียน
เทศบาล 5
(วัดปา่จิตต
สามคัคี)

ส านกัการศึกษา

โรงเรียน
เทศบาล 5
(วัดปา่จิตต
สามคัคี)

ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

21 พฒันากฬีาสู่ความ
เปน็เลิศ

 -นกัเรียนโรงเรียนกฬีา จ านวน
ประมาณ 360 คน ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันระดับภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ จ านวน 8 ชนดิกฬีา 
ได้แก ่ยกน  าหนกั มวยไทย มวยสากล 
ฟตุบอล ตะกร้อ กรีฑา ชักกะเย่อ และ
เทควันโด้
 -อบรมครู บคุลากร ของโรงเรียนและ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกบังานด้านวิชาการ
และด้านกฬีา

1,000,000 พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

โรงเรียนกฬีา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
(อนสุรณ์ 70 ปี

เทศบาล)
ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

22 ส่งเสริมการอา่นแบบ
ยั่งยืน

ด าเนนิการจัดกจิกรรมดังนี 
 -จัดแข่งขันและจัดกจิกรรมส่งเสริม
การอา่น
 -จัดนทิรรศการ
 -การประกวด
 -กจิกรรมใหค้วามรู้ กจิกรรมการอบรม
สัมมนา
 -การเสวนา การพดู การเล่าเร่ือง การ
ร้องเพลง
 -กจิกรรมส่งเสริมการอา่น
 -กจิกรรมด้านศิลปะต่างๆ 
 -การจัดค่ายส่งเสริมการอา่น

50,000 พื นที่ส่วนราชการ ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย  
ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

23 หอ้งสมดุเคล่ือนที่ 
(TK On Tour)

 -จัดบริการหอ้งสมดุเคล่ือนที่ (TK On 
Tour) ไปยังโรงเรียนและชุมชน ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา
 -จัดกจิกรรมส่งเสริมการอา่นหรือร่วม
จัดกจิกรรมเทศบาลเคล่ือนที่

20,000 พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย  
ส านกัการศึกษา หนา้ 47



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

24 ศิลปะร่วมสมยั  -การจัดนทิรรศการ นทิรรศการ
หมนุเวียน นทิรรศการส่งเสริมความรู้
ทั่วไปและวันส าคัญ
 -การจัดแสดงผลงานศิลปะแขนงต่างๆ
 -การจัดกจิกรรมด้านศิลปะ กจิกรรม 
Workshop 
การแสดง การแสดงดนตรี 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม 
การเล่าเร่ือง การพดู 
การร้องเพลง
 -การจัดประกวด การแข่งขัน การจัด
อบรม การจัดเสวนา การสาธิต 
 -การจัดค่ายส่งเสริมความรู้ด้านศิลปะ

100,000 พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย  
ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

25 สร้างเสริมทกัษะด้าน 
ICT

1.จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น 
 -หลักสูตรการถ่ายภาพดิจิตอลและการ
ตกแต่งภาพด้วยคอมพวิเตอร์
 -หลักสูตรการถ่ายคลิปวิดีโอ 
การตัดต่อ และการน าเสนอ
 -หลักสูตรการน าเสนอผลงาน
 -หลักสูตรการเขียนโปรแกรมบงัคับ
หุ่นยนต์แบบเสมอืน Robocode
 -หลักสูตรการจัดเกบ็รวบรวมความรู้
ด้วยโปรแกรมวิก ิ
-หลักสูตรการน าเสนอแบบเว็บ
สองจุดศูนย์ ด้วยโปรแกรมเวิร์ดเพลส 
เช่น เขียนเว็บ
 -หลักสูตรการเขียนเว็บเพจ็ และการ
น าเสนอข้อมลูออนไลน์

100,000 พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย  
ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

 -หลักสูตรการใช้อนิเทอร์เนต็ การค้น
ข้อมลู การใช้ความรู้  
 -หลักสูตรการสร้างรูปแบบการค านวณ
ด้วยตารางค านวณ
 -หลักสูตร ICT Camp For Kids
 2.จัดแข่งขันทกัษะด้านคอมพวิเตอร์
และ ICT
 3.กจิกรรมการประกวด การออกแบบ
 4.กจิกรรมด้านวิชาการ
 5.การเสวนา 
 6.การจัดนทิรรศการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

26 พฒันาศักยภาพใน
การใหบ้ริการของ
อทุยานการเรียนรู้
นครราชสีมา (TK 
Square Korat) Art 
Gallery and 
Exhibition หอ้งสมดุ
ประชาชนเทศบาล
นครนครราชสีมา 
และศูนย์การเรียนรู้
ไอซีทชีุมชน
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
 -พฒันาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการ
กระจายความรู้
 -ติดตั งโปรแกรมหอ้งสมดุ E-Library,  
E-Learning
 -จัดหาส่ืออเิล็กทรอนกิส์ และหนงัสือ
เพิ่มเติมที่ทนัสมยั
 -ปรับปรุงบริเวณที่นั่งภายในหอ้งสมดุ
 -จัดหาที่นั่งส าหรับอา่นหนงัสือและจัด
กจิกรรมต่างๆ 
 -ปรับปรุงชั นเกบ็หนงัสือ

40,000 พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย  
ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

27 อบรมสัมมนาศึกษาดู
งานด้านการบริหาร
จัดการหอ้งสมดุและ
แหล่งเรียนรู้

 -จัดการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการ
หอ้งสมดุและแหล่งเรียนรู้ ใหก้บั
ผู้บริหาร ผู้ปฏบิติังานและเจ้าหนา้ที่ที่
เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการอทุยาน
การเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square 
Korat) และแหล่งเรียนรู้

50,000 พื นที่ส่วนราชการ
หรือพื นที่เอกชน

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย  
ส านกัการศึกษา หนา้ 52



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

28 หอ้งสมดุดนตรีดิจิทลั  -เปน็ศูนย์รวบรวมบทเพลง
พระราชนพินธ์ทกุรูปแบบ ทั งใน
ลักษณะของส่ือโสตทศัน ์หนงัสือ 
เอกสาร และโนต้เพลงของจังหวัด
นครราชสีมา
 -จัดกจิกรรมเพื่อเทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพติร  
 -จัดนทิรรศการ การอบรม การ
แลกเปล่ียน การเสวนา กจิกรรมการ
เรียนรู้ บทเพลงพระราชนพินธ์ 
การสาธิตด้านดนตรีนาฏศิลป์
และศิลปะการแสดง ใหก้บัเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป

120,000 พื นที่ส่วนราชการ ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย  
ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

 -จัดเทศกาลดนตรีเพลง
พระราชนพินธ์ การประกวด
ร้องเพลงพระราชนพินธ์ 
การบรรเลงเพลงพระราชนพินธ์
ด้วยเคร่ืองดนตรีต่างๆ
ประเภทวงดนตรีต่างๆ
 -เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป สามารถเข้าถึงส่ือสารสนเทศ ส่ือ
ดิจิทลั ในรูปแบบต่างๆ สามารถศึกษา
เรียนรู้งานด้านดนตรี บทเพลงพระราช
นพินธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้อย่าง
ถูกต้องตามต้นแบบและถูกลิขสิทธิ์

หนา้ 54



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

29 TK Band เชิงปริมาณ
การจัดกจิกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ผ่าน
ดนตรี การประกวด การแข่งขัน ทกัษะ 
ได้แก่
 -การจัดอบรม การเสวนาด้านดนตรี 
ด้านการเขียน
 -การจัดนทิรรศการ
 -กจิกรรม Workshop
 -กจิกรรม TK Young Writer
 -จัดกจิกรรมการเขียน แต่งเนื อร้อง
 -กจิกรรมการประพนัธ์เพลง
 -กจิกรรมเล่าเร่ืองด้วยเสียงเพลง
 -กจิกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยดนตรี
 -กจิกรรมค่ายคนดนตรี 
TK Young Writer
 -กจิกรรม Music Therapy

20,000 พื นที่ส่วนราชการ ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย  
ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

 -กจิกรรมเรียนรู้เสียงด้วยตัวโนต้
 -ฯลฯ
เชิงคุณภาพ
 -เด็ก เยาวชน ผู้พกิาร และประชาชน
ทั่วไป มทีกัษะและสุนทรียภาพทางด้าน
ดนตรี และการแสดงออกเพิ่มขึ น ดนตรี
ยังมส่ีวนในการพฒันาทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ อกีทั งยังมส่ีวน
เสริมสร้างสมาธิ ความจ า ปญัญา และ
ความคิดสร้างสรรค์
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หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

30 TK Sport Games  เชิงปริมาณ
 -จัดกจิกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม 
กจิกรรมนนัทนาการ การประกวดการ
แข่งขันใหก้บันกัเรียนระดับอนบุาล ใน
สถานศึกษาที่จัดการ
ศึกษาระดับอนบุาลในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยเข้าร่วมกจิกรรมเกม 
กจิกรรมนนัทนาการ การประกวด และ
การแข่งขัน ได้แก่
 1.กจิกรรมฮาเฮ (การแข่งขัน
3 - 4 ประเภท)
 2.กจิกรรมฝึกทกัษะ (แข่งขันทกัษะ
ชีวิต เช่น แข่งเกบ็จัดของเข้ากระเปา๋
,แข่งพบัผ้า, กระโดดขาเดียว,
การทรงตัว ฯลฯ)
 3.กจิกรรมเกมพื นบา้น (เช่น ขี่มา้กา้น
กล้วย, เดินกะลา ฯลฯ)
 4.กจิกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก 

20,000 พื นที่ส่วนราชการ ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย  
ส านกัการศึกษา
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รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

(เช่น กจิกรรมร้องเพลง,
กจิกรรมการอา่น ฯลฯ)
 5.กจิกรรมนนัทนาการ (เช่น 
แชร์บอล, กจิกรรมฟงัเพลงและ
เล่านทิาน, เต้นเข้าจังหวะ, วิง่เปี้ยว ฯลฯ)
 6.กจิกรรมการเล่นสร้างสรรค์
น าความคิด (เช่น การประดิษฐ์จากวัสดุ
ธรรมชาติและวัสดุทั่วไป  
ต่อจิ๊กซอว,์ ต่อเลโก ้ฯลฯ)
เชิงคุณภาพ
 -เด็กเกดิการเรียนรู้ มทีกัษะในการเข้า
ร่วมกจิกรรมต่างๆ เกดิความสามคัคี 
และมคีวามแข็งแรงสมบรูณ์
ทั งร่างกายและจิตใจ เกดิความสามคัคี
 -เด็กเกดิการฝึกทกัษะในการด ารงชีวิต
 สร้างวินยัในตนเองรู้จักการแบง่ปนั 
การใช้ชีวิตในสังคมร่วมกบัผู้อื่น

หนา้ 58



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

31 TK care and good 
health

 -จัดการเรียนรู้และจัดกจิกรรมด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุในชุมชน
 -จัดนทิรรศการใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการ
ดูแลสุขภาพ
 -การเสวนา การพดู การเล่าเร่ือง
 -จัดการเรียนรู้ในกจิกรรมต่างๆ เพื่อ
สนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุใน
ชุมชน
 -จัดการอบรม การเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกบัสุขภาพ

20,000 พื นที่ส่วนราชการ ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย  
ส านกัการศึกษา
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

32 TK Book Camp  -จัดกจิกรรมทางการเรียนรู้นอก
หอ้งเรียนในรูปแบบแคมป์
จัดกจิกรรมต่างๆ โดยใช้หนงัสือ Mind
 Mapping การเสวนา การอบรม การ
แข่งขัน การประกวดจัดนทิรรศการ ใน
เร่ืองของการฟงั 
การพดู การอา่น การเขียน การคิด
วิเคราะหก์ารสร้างแรงบนัดาลใจ 
Creative Thinking ใหก้บัเด็ก เยาวชน
 ประชาชนทั่วไป ทกุเพศ ทกุวัย โดย
ความร่วมมอืร่วมกนัระหว่างคนใน
สังคมครอบครัว โรงเรียน ตลอดจน
หนว่ยงาน องค์กรทั งภาครัฐและเอกชน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกจิกรรมดังนี 
 1.พื นที่หนอนหนงัสือ

20,000 พื นที่ส่วนราชการ ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย  
ส านกัการศึกษา
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

 2.Mini Concert แต่งเพลงจากหนงัสือ
 3.Book talk เปดิเวทเีสวนา
พาเพลิน
 4.เปดิบธูหนงัสือ 
 5.นทิรรศการหนงัสือ
 6.เกมส์จากหนงัสือ
 7.กจิกรรมชุมนมุนกัอา่น
 8.กจิกรรมอื่นๆ ฯลฯ
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

33 TK Culture 
การเรียนรู้ผ่าน
วัฒนธรรมไทย
ร่วมกบัชุมชนทอ้งถิ่น

เชิงปริมาณ
 จัดกจิกรรมการเรียนรู้ทางด้าน
วัฒนธรรม ประเพณีส าหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน ได้แก ่
 1.จัดกจิกรรมส่งเสริมการอนรัุกษ์
วัฒนธรรมประเพณี เช่น การหล่อเทยีน
 การแกะสลักต้นเทยีนพรรษา 
การประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ 
การปั้นดินด่านเกวียน การแสดงเพลง
โคราช การจัดแสดงโขน การแสดง
พื นบา้น การสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น และประเพณีส าคัญ
ทางศาสนาต่างๆ ฯลฯ
 2.การจัดนทิรรศการ ส่งเสริม
สืบสาน และอนรัุกษไ์ว้ซ่ึงประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
 

20,000 พื นที่ส่วนราชการ ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย  
ส านกัการศึกษา
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

3.จัดการประกวดแข่งขัน 
เช่น การประกวด มารยาทไทย การ
ประกวดคัดลายมอื 
การประกวดสุนทรพจน ์
การประกวดร้องเพลงโคราช
การประกวดการละเล่นของไทย 
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

34 เปดิโลกการเรียนรู้ 
เรียนรู้ชีวิต 
ชีวิตเรียนรู้

เชิงปริมาณ
 -จัดหาอปุกรณ์การเรียน การศึกษาของ
ใช้อปุกรณ์ในการด ารงชีวิตใหก้บั
เด็กด้อยโอกาส
 -จัดกจิกรรมการเรียนการสอนและ
นนัทนาการ
 -จัดกจิกรรมส่งเสริมการอา่นและการ
เรียนรู้
 -จัดกจิกรรม Workshop
 -จัดกจิกรรมฝึกทกัษะส่งเสริมอาชีพ
และรายได้
 -กจิกรรมด้านศิลปะ
 -จัดกจิกรรมทศันศึกษา

30,000 พื นที่ส่วนราชการ ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย  
ส านกัการศึกษา
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

เชิงคุณภาพ
 -เด็กด้อยโอกาสได้รับแรงบนัดาลใจ
และสมาธิในการใช้ในชีวิตประจ าวัน
มากขึ น
 -เด็กด้อยโอกาสได้ฝึกความพร้อมด้าน
สติปญัญาและความคิดสร้างสรรค์
 -ฝึกใหเ้ด็กด้อยโอกาส กล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออก
 -เด็กด้อยโอกาสได้มคีวามสัมพนัธ์
ระหว่างกล้ามเนื อมอืกบัตา และการ
ผ่อนคลายความเครียดผ่านทางศิลปะ
และการเรียนรู้
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

35 จัดกจิกรรม
วันเด็ก

 -จัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติเปน็
กจิกรรมต่อเนื่องทกุปี
 -จัดกจิกรรมที่ส่งเสริมพฒันาใหแ้กเ่ด็ก
ได้เกดิการพฒันาในด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปญัญา
 -จัดกจิกรรมนนัทนาการใหแ้กเ่ด็กได้
ร่วมกจิกรรมตามความเหมาะสม

500,000 พื นที่ส่วน
ราชการหรือ
พื นที่เอกชน

ฝ่ายกจิกรรม
เด็กและเยาวชน
ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

36 TK little Library เชิงปริมาณ
 -เพิ่มพื นที่การอา่นของ 
TK Square Korat ในรูปแบบ
TK Little Library บริเวณลานกจิกรรม
ด้านข้าง TK Square Korat 
ชุมชนจันทรา-พายัพ 
 -จัดกจิกรรมร่วมกบัหนว่ยงาน มลูนธิิ 
ชุมชน และภาคเอกชน โดยจัดกจิกรรม
และแลกเปล่ียนความรู้จาก
ประสบการณ์ กระจายความรู้
แลกเปล่ียนไอเดีย เพื่อใหเ้กดิการสร้าง
นวัตกรรมประดิษฐ์ส่ือ

200,000 พื นที่ส่วนราชการ ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย  
ส านกัการศึกษา

หนา้ 67



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

สร้างสรรค์ ท าใหชุ้มชนช่วยสนบัสนนุ
ซ่ึงกนัและกนั เกดิความสนกุกบัการ
เรียนรู้และอยู่ร่วมกนั เปน็พื นที่เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะดิจิทลั และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านกจิกรรมต่างๆ
 ดังนี 
 -Maker club เบกิบาน
ลานเรียนรู้
 -TK Free Play
 -TK Young ยิ ม
 -หอ้งเรียนชุมชน
 -Play Worker
 -TK Play Room
 -TK Play Space
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

เชิงคุณภาพ
 -มพีื นที่ในการอา่น และ
การเรียนรู้เพิ่มขึ น ประชาชนได้รับ
ผลประโยชนใ์นการแสวงหาความรู้เกดิ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 -พื นที่การอา่น การท างานกลุ่ม การท า
กจิกรรมต่างๆ ที่มบีรรยากาศดีเอื อต่อ
การเรียนรู้จะน าไปสู่การสร้างแรง
บนัดาลใจ และน าไปสู่การเกดิองค์
ความรู้ใหม่ๆ
 -การเพิ่มพื นที่การอา่น
การเรียนรู้จะส่งผลใหเ้กดิการพฒันา
การศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศึกษา
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

37 ประกวด
สภานกัเรียน

 -จัดใหม้กีารประกวดสภานกัเรียน ใน
โรงเรียนสังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา
 ที่มกีจิกรรมและผลงานดีเด่น 
 -เสริมสร้างประชาธิปไตย สิทธิ และ
หนา้ที่ของนกัเรียนโรงเรียนในสังกดั
เทศบาล

10,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียน

ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
38 จัดนทิรรศการ

แสดงผลงานทาง
วิชาการ

 -จัดแสดงผลงาน และส่ือนวัตกรรม
ของตัวแทนครูนกัเรียน ระดับ
ทอ้งถิ่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภมูภิาค และ
ระดับประเทศ
 -ประชาสัมพนัธ์ การจัดแสดงผลงาน
 และส่ือนวัตกรรมของตัวแทนครู
นกัเรียนและได้รับการตอบรับที่ดี
 -ร่วมออกแสดงผลงานทางวิชาการ 
และผลการจัดการศึกษากบัภาครัฐ
และเอกชน

800,000 พื้นที่ส่วน
ราชการหรือ

พื้นที่ส่วนเอกชน

หนว่ย
ศึกษานเิทศก ์

ส านกัการศึกษา

หนา้ 71

    แผนงานการศึกษา

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ์  2.4 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และสวสัดิการทางสังคม ให้เกิดขึน้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



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

    แผนงานการศึกษา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ์  2.4 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และสวสัดิการทางสังคม ให้เกิดขึน้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
39 แข่งขันคนเกง่

ภายในโรงเรียน
สังกดัเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -คัดเลือกนกัเรียนจากโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล 5 กลุ่มสาระ เข้า
แข่งขันระดับจังหวัด ระดับภมูภิาค 
และระดับประเทศ

50,000 พื้นที่ส่วน
ราชการหรือ
พื้นที่ในสังกดั

หนว่ย
ศึกษานเิทศก ์

ส านกัการศึกษา

40 พฒันาการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21

 -จัดฝึกอบรมครู บคุลากรทางการ
ศึกษานกัเรียนของโรงเรียนในสังกดั
ในการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 เทคนคิการสอนใน
รูปแบบต่างๆ โดยใช้การอบรมท า
ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

30,000 พื้นที่ส่วน
ราชการหรือ

พื้นที่ส่วนเอกชน

หนว่ย
ศึกษานเิทศก ์

ส านกัการศึกษา

41 วิจัยทางการศึกษา  -จัดอบรมครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาใหส้ามารถน าระเบยีบวิธีวิจัย 
และการคิดวิเคราะหม์าบรูณาการ
วิธีการสอน เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การสอน ใหไ้ด้มาตรฐานตามที่
สถานศึกษาก าหนด

10,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

หนว่ย
ศึกษานเิทศก ์

ส านกัการศึกษา

หนา้ 72



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

    แผนงานการศึกษา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ์  2.4 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และสวสัดิการทางสังคม ให้เกิดขึน้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
42 นเิทศและติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษา

 -ก ากบั ติดตามและควบคุมคุณภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา
 -น าผลการนเิทศ ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา 
เปน็แนวทางในการพฒันาการจัด
การศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนคร
นครราชสีมา

30,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

หนว่ย
ศึกษานเิทศก ์

ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

    แผนงานการศึกษา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ์  2.4 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และสวสัดิการทางสังคม ให้เกิดขึน้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
43 หอ้งเรียนพเิศษ

พฒันาศักยภาพ
ผู้เรียนด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณิตศาสตร์การ
ค านวณและ
ภาษาต่างประเทศ
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ
พอเพยีง

 -นกัเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์การค านวณ 
ภาษาต่างประเทศตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง
-นกัเรียนได้รับการส่งเสริมและ
พฒันา ด้านกระบวนการคิดขั้นสูง  
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้
-น าส่ือ วัสดุอปุกรณ์ มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานอย่างคุ้มค่า 
สามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นชีวิตได้

100,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
หรือพื้นที่ส่วน

ราชการ/เอกชน

หนว่ย
ศึกษานเิทศก ์

ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

    แผนงานการศึกษา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ์  2.4 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และสวสัดิการทางสังคม ให้เกิดขึน้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
44 ศูนย์การเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย
ของสถานศึกษา
สังกดัเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดหาอปุกรณ์ส าหรับพฒันาและ
เพิ่มพนูความรู้ใหก้บัศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก
 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจัดกจิกรรมหรือ
โครงการพฒันาผู้เรียน

50,000 ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในสังกดั

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียน

ส านกัการศึกษา

45 ส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ของ  
เด็กเล็กและ
นกัเรียนโรงเรียน
สังกดัเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -เพื่อจัดกจิกรรมส่งเสริมศักยภาพ
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้
ดียิ่งขึ้น
 -โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
สังกดัสามารถด าเนนิกจิกรรมได้
อย่างมคุีณภาพ
 -ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนที่
สูงขึ้นทกุกลุ่มสาระวิชา

50,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียน

ส านกัการศึกษา

หนา้ 75



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

    แผนงานการศึกษา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ์  2.4 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และสวสัดิการทางสังคม ให้เกิดขึน้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
46 ประชาสัมพนัธ์การ

จัดการศึกษา 
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดท าประกาศเทศบาลนคร
นครราชสีมา
 -จัดท าเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนและศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 8 ศูนย์
 -จัดท าข่าวสาร ส่งให้
ประชาสัมพนัธ์ของเทศบาลเพื่อ
ลงข่าวในหนงัสือพมิพข์องเทศบาล
 -จัดท าข่าวเพื่อส่งใหแ้ก่
วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์การจัดการศึกษาและ
กจิกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นของ
โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ในสังกดั

50,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียน

ส านกัการศึกษา

หนา้ 76



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

    แผนงานการศึกษา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ์  2.4 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และสวสัดิการทางสังคม ให้เกิดขึน้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
  -จัดท ารูปเล่มเอกสาร
ประชาสัมพนัธ์การจัดการศึกษาของ
ส านกัการศึกษา
 -จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์การรับ
สมคัรเด็กเข้าเรียน-อื่นๆ ที่เกี่ยวกบั
การจัดการศึกษา เช่น นทิรรศการ
แสดงผลงานทางวิชาการ

หนา้ 77



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

    แผนงานการศึกษา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ์  2.4 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และสวสัดิการทางสังคม ให้เกิดขึน้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
47 พฒันาศักยภาพ

นกัเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
มหาวิทยาลัย

เชิงปริมาณ
 -สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา
ร่วมกบัมหาวิทยาลัยชั้นน า
ภายในประเทศไมน่อ้ยกว่า 1 แหง่
 -สรรหาวิทยากรภายนอกที่
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอนเสริมให้
นกัเรียน
 -สรรหาส่ือเทคโนโลยีและวัสดุฝึกให้
เพยีงพอกบัจ านวนนกัเรียน
เชิงคุณภาพ
 -โรงเรียนเครือข่ายกบัมหาวิทยาลัย
ชั้นน าภายในประเทศ
 -นกัเรียนมคีวามพร้อมเข้าสู่
มหาวิทยาลัย

100,000 โรงเรียน
เทศบาล 1

(บรูพาวิทยากร)
ส านกัการศึกษา
 หรือพื้นที่เอกชน

โรงเรียน
เทศบาล 1

(บรูพาวิทยากร)
ส านกัการศึกษา

หนา้ 78



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

    แผนงานการศึกษา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ์  2.4 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และสวสัดิการทางสังคม ให้เกิดขึน้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
48 งานอาชีพจาก

ทอ้งถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน

 -น าผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา
 ครูและบคุลากรทางการศึกษาไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้งานอาชีพทอ้งถิ่น
ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 -เพื่อจัดหาวัสดุอปุกรณ์ที่เกี่ยวกบั
งานอาชีพทอ้งถิ่นส าหรับใหน้กัเรียน
ฝึกปฏบิติัการ
 -เพื่อจัดนทิรรศการแสดงผลงาน
อาชีพทอ้งถิ่นของนกัเรียน

50,000 โรงเรียน
เทศบาล 2 

(วัดสมอราย) 
หรือพื้นที่เอกชน

โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดสมอราย)

ส านกัการศึกษา

หนา้ 79

49 อบรมวินยัจราจร  -จัดการอบรมใหค้วามรู้    แก่
นกัเรียน นกัศึกษา และเยาวชน ใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา

50,000 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

  ฝ่ายกจิกรรม
เด็กและเยาวชน 
 ส านกัการศึกษา

รวม 49 โครงการ 119,851,400



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เสริมสร้าง       

ความร่วมมอื     
ของภาคีเครือข่าย 
ในการด าเนนิงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

 -จัดอบรมภาคีเครือข่าย
ด าเนนิงานส่งเสริมสุขภาพ     
เพื่อสร้างและพฒันาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายด าเนนิงาน      
ด้านส่งเสริมสุขภาพ            
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ซ่ึงประกอบด้วยแกนน าสุขภาพ
ในชุมชนและหนว่ยบริการปฐม
ภมูผู้ิดูแลพื้นที่จ านวนไมน่อ้ยกว่า
 120 คน/ป ี(จ านวน 1 คร้ัง)    
 -จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภาคีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ
ทกุๆ 3 เดือน (ผู้เข้าร่วมประชุม
คร้ังละไมน่อ้ยกว่า 100 คน)

500,000 เขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

กลุ่มงานส่งเสริม 
    สุขภาพ    

ส านกั
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

หนา้ 80

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานสาธารณสุข
    กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริมความเท่าเทียมและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่ดี

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

แบบ ผด. 02 



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

หนา้ 80

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานสาธารณสุข
    กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริมความเท่าเทียมและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่ดี

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

 -จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และเพิ่มพนู
ประสบการณ์ในการท างานแก่
ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริม
สุขภาพไมน่อ้ยกว่า 120 คน     
 -เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์    
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ       
อย่างแพร่หลาย

2 การด าเนนิงาน  
ตามแนวทาง
พระราชด าริ     
ด้านสาธารณสุข
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ทกุชุมชนๆ ละ 
20,000 บาท ส าหรับด าเนนิงาน
ตามแนวทางพระราชด าริ       
ด้านสาธารณสุข ด้านสุขาภบิาล
และอนามยัส่ิงแวดล้อม        
ตามบริบทของพื้นที่               
 -เสนอแผนงานโครงการ         
 -โอนงบประมาณ                
 -ด าเนนิโครงการ

1,800,000 เขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

กลุ่มงานส่งเสริม 
    สุขภาพ    

ส านกั
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

หนา้ 81



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

หนา้ 80

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานสาธารณสุข
    กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริมความเท่าเทียมและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่ดี

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

3 โรงอาหารสะอาด  -จัดอบรมใหค้วามรู้แกค่รู/จนท.
 ผู้ดูแลโรงอาหาร ผู้ประกอบการ
 ผู้สัมผัสอาหารในโรงโรงเรียน/
สถานศึกษาอย่างนอ้ย 1 คร้ัง   
 -ตรวจใหค้ าแนะน า/ด้าน
สุขาภบิาลอาหารตามเกณฑ์โรง
อาหารมาตรฐานของกรม
อนามยัแกโ่รงเรียนไมน่อ้ยกว่า 
10 แหง่                             
 -มอบปา้ยรับรองแกโ่รงเรียนที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

50,000 เขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

งานสุขาภบิาล
อาหาร
กลุ่มงาน

สุขาภบิาลและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านกั
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

หนา้ 82



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

หนา้ 80

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานสาธารณสุข
    กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริมความเท่าเทียมและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่ดี

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

4 พฒันาสุขาภบิาล
สถานที่จ าหนา่ย
อาหาร

 -จัดอบรมใหค้วามรู้           
การสุขาภบิาลอาหาร สุขวิทยา
ส่วนบคุคลที่ดีของผู้สัมผัส
อาหารแก ่ผปก./ผู้สัมผัสอาหาร
และผู้เกี่ยวข้องอย่างนอ้ยปลีะ   
1 คร้ัง                              
 -ตรวจใหค้ าแนะน าสถานที่
จ าหนา่ยอาหารที่เข้าร่วม
โครงการตามเกณฑ์มาตรฐาน
สุขาภบิาล                         
 -ศึกษาดูงานเร่ืองการจัดการ
สุขาภบิาลอาหารแก่
ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหาร/
กรรมการชมรมร้านอาหารฯ 
และ จนท.ผู้เกี่ยวข้อง 1 คร้ัง

100,000  -หอ้งประชุม
ของโรงเรียน   
ในเขตเทศบาล  
 -สถานที่
จ าหนา่ยอาหาร
ในเขต           
เทศบาลนคร
นครราชสีมา    
 -เทศบาล/
จังหวัดที่มกีาร
จัดการด้าน     
สุขาภบิาล   
อาหารดีเด่น

งานสุขาภบิาล
อาหาร
กลุ่มงาน

สุขาภบิาลและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านกั
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
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หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานสาธารณสุข
    กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริมความเท่าเทียมและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่ดี

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

5 แกไ้ขปญัหา        
สัตว์จรจัด 
ในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -สุ่มตรวจโรคไขห้ดัสุนขัโดย
วิธีการตรวจหาเชื้อจากส่ิงคัดหล่ัง
ด้วยชดุตรวจหาแอนติเจนของ     
เชื้อไขห้ดัสุนขัแบบเร็ว (Rapid 
test) ในตัวอยา่งสัตว์จรจดัที่จบั
และเคล่ือนยา้ยไปไว้ยงัศูนยพ์กัพงิ
ฯจ านวน 24 ตัวอยา่ง           -
จบัและเคล่ือนยา้ยสุนขัจรจดั  ใน
พื้นที่เขตเทศบาลนครฯ
ไปไว้ยงัศูนยพ์กัพงิฯ                
จ านวน 120 ตัว                     
 -ผ่าตัดท าหมนัใหก้บัสุนขัจรจดั  
ในเขตเทศบาลนครฯ ที่จบัและ
เคล่ือนยา้ยไปไว้ยงัศูนยพ์กัพงิฯ 
จ านวน 120 ตัว                     
 -สุ่มตรวจโรคพษิสุนขับา้โดย
วิธีการตรวจหาเชื้อจากน้ าลาย
ด้วยชดุตรวจหาแอนติเจน       
ของเชื้อไวรัส

240,000              เขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

 งานสัตวแพทย์  
    กลุ่มงาน      
   สัตวแพทย์    

ส่วนบริการ
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 
ส านกั

สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานสาธารณสุข
    กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริมความเท่าเทียมและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่ดี

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

6 ปอ้งกนัและควบคุม
โรคติดต่อจากสัตว์
สู่คน

 -จัดอบรมใหค้วามรู้แกภ่าค
ประชาชนเพื่อเปน็เครือข่ายใน
การเฝ้าระวัง ปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
จ านวน 200 คน                    
          -จัดกจิกรรมรณรงค์ฉีด
วัคซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ซ่ึง
เปน็โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่
อนัตรายถึงชีวิต จ านวนสัตว์เล้ียง
 9,000 ตัว                         
 -จัดกจิกรรมรณรงค์ท าหมนั   
สัตว์เล้ียงจรจัดเพื่อควบคุม
ประชากรสัตว์ใหง่้ายต่อการ
ควบคุมและปอ้งกนัการเกดิโรค 
จ านวนสัตว์เล้ียง 120 ตัว

100,000 เขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

   กลุ่มงาน     
สัตวแพทย์
ส่วนบริการ

สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านกั
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานสาธารณสุข
    กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริมความเท่าเทียมและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่ดี

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

7 สัตว์ปลอดโรค    
คนปลอดภยั       
จากโรคพษิสุนขับา้ 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์      
ดร.สมเด็จพระเจ้า
นอ้งนางเธอ       
เจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์      
อคัรราชกมุารี 
กรมพระศรี      
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

 -ขับเคล่ือนโครงการสัตว์    
ปลอดโรค คนปลอดภยั          
 จากโรคพษิสุนขับา้ฯ โดยการ
จัดหาวัคซีนและวัสดุอปุกรณ์     
ในการฉีดพร้อมทั้งด าเนนิการฉีด
ใหแ้กสุ่นขัและแมวในเขต
เทศบาลจ านวน 11,120 ตัว   
(ตัวละ 30 บาท)

333,600 เขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

   กลุ่มงาน   
สัตวแพทย์
ส่วนบริการ

สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านกั
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานสาธารณสุข
    กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริมความเท่าเทียมและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่ดี

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

8 ส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และ   
ขึ้นทะเบยีนสัตว์
ตามโครงการ     
สัตว์ปลอดโรค      
คนปลอดภยั จาก
โรคพษิสุนขับา้ 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์     
ดร.สมเด็จพระเจ้า
นอ้งนางเธอ
เจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์      
อคัรราชกมุารี 
กรมพระศรี    
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

 -ส ารวจข้อมลูจ านวนและขึ้น
ทะเบยีนสุนขัและแมว            
ในเขตเทศบาล ลงระบบ
สารสนเทศของศูนย์บญัชาการ
เพื่อการเฝ้าระวังโรคพษิสุนขับา้ 
(Rabies One Data) ของ    
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
จ านวน 6,700 ตัว ปลีะ 2 คร้ัง 
(ตัวละ 3 บาท/คร้ัง)

40,200 เขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

     กลุ่มงาน    
 สัตวแพทย์
ส่วนบริการ

สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านกั
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

หนา้ 87



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

หนา้ 80

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานสาธารณสุข
    กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริมความเท่าเทียมและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่ดี

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

9 จัดสวัสดิภาพสุนขั
จรจัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -กกัสัตว์และจัดสวัสดิภาพ
ใหแ้กสุ่นขัจรจัดที่สร้างความ
เดือดร้อนใหแ้กป่ระชาชนใน
พื้นที่      กอ่นที่จะด าเนนิการ
เคล่ือนย้ายสุนขัไปไว้ยังศูนย์พกั
พงิสุนขั     จรจัดนครชัยบริุนทร์
 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
จ านวน 50 ตัว

100,000 เขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

   กลุ่มงาน     
สัตวแพทย์
ส่วนบริการ

สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านกั
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
10 การปอ้งกนัและ

ควบคุมโรคติดต่อ
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดหาวัสดุอปุกรณ์ในการ
ปอ้งกนัควบคุมโรคติดต่ออย่าง
เพยีงพอและครอบคลุมพื้นที่   
 -จัดประชุมภาคีเครือข่าย     
เพื่อปอ้งกนัและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อ            
 -จัดอบรมภาคีเครือข่ายและ
อาสาสมคัรปอ้งกนัควบคุม
โรคติดต่อ เพื่อพฒันาศักยภาพ
ในการปอ้งกนัและควบคุม
โรคติดต่อเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา เช่น แกนน า
สุขภาพในชุมชน, วัด, โรงเรียน 
และผู้เกี่ยวข้อง

1,000,000 เขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

กลุ่มงานปอ้งกนั
และควบคุม
โรคติดต่อ  

ส านกั
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
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หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานสาธารณสุข
    กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริมความเท่าเทียมและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่ดี

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

 -มเีครือข่ายในการสอบสวน
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
อย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่
 -จัดอบรมและศึกษาดูงาน    
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
เพิ่มพนูประสบการณ์ในการ
ท างานแกอ่าสาสมคัรควบคุม
โรคติดต่อ และภาคีเครือข่าย
ปอ้งกนัควบคุมโรคติดต่อ         
 -เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การ
ปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อ
อย่างแพร่หลาย                    
 -ตรวจประเมนิพื้นที่ เช่น    
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก, สถานศึกษา
,ตลาด, หา้งสรรพสินค้า,      
สถานประกอบการ,           
สถานบนัเทงิหรือลักษณะคล้าย
สถานบนัเทงิ และอื่นๆ เปน็ต้น 
ตามมาตราการปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ

รวม 10  โครงการ 4,263,800
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1 พฒันาคุณภาพชีวิต

และส่งเสริม
กจิกรรมผู้สูงอายุ

 -จัดอบรมใหค้วามรู้และศึกษา
ดูงานแกผู้่สูงอายุในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหนา้ที่ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 220 คน

200,000          ในเขตเทศบาล
นคร

นครราชสีมา
และในจังหวัด
นครราชสีมา

งานกจิการสตรี 
คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส
ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์

กองสวัสดิการ
สังคม

2 พฒันาศักยภาพ
คนพกิารและผู้ดูแล
คนพกิาร

 -จัดอบรมสัมมนาใหค้วามรู้และ
ศึกษางานแกค่นพกิาร ผู้ดูแล
คนพกิารและเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 100 คน

100,000            ในเขตเทศบาล
      และ    

ภาคตะวันออก/ 
 ภาคตะวันตก/

ภาคกลาง

งานสังคม
สงเคราะห์
ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์

กองสวัสดิการ
สังคม

     แผนงานสังคมสงเคราะห์

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
     กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื้นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 90

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



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

     แผนงานสังคมสงเคราะห์

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
     กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื้นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
3 อบรมเชิง

ปฏบิติัการพฒันา
ศักยภาพ
สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
นครนครราชสีมา

 -เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา
 -เจ้าหนา้ที่และผู้มส่ีวนเกี่ยวข้อง 
จ านวน 130 คน

50,000            หอ้งประชุม
โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน

ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์

กองสวัสดิการ
สังคม

หนา้ 91



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 อบรม

ผู้ประกอบกจิการ
หอพกัในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -ผู้ประกอบกจิการหอพกัที่เข้ารับ
การอบรมในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา จ านวน 200 คน

130,000        โรงแรมในเขต
ต าบลในเมอืง
อ าเภอเมอืง

จังหวัด
นครราชสีมา

งานสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

5 อบรมใหค้วามรู้แก่
บคุลากรสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่
บคุลากรฯ และเจ้าหนา้ที่ที่
ปฏบิติังานฌาปนกจิสงเคราะห์
ในการก ากบัดูแลของ
นายทะเบยีนฌาปนกจิสงเคราะห์
ประจ าทอ้งที่เทศบาลนคร
นครราชสีมา (7สมาคม) 
จ านวน 50 คน

80,000         ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา

   งานส่งเสริม       
  หลักประกนั       

ของครอบครัว  
ฝ่ายสังคม      

สงเคราะห ์       
กองสวัสดิการสังคม

     แผนงานสังคมสงเคราะห์

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ ์2.4 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และสวสัดิการทางสังคมให้เกิดขึน้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 92

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



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

     แผนงานสังคมสงเคราะห์

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ ์2.4 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และสวสัดิการทางสังคมให้เกิดขึน้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
6 พฒันาศักยภาพสตรี  -จัดอบรมใหค้วามรู้และ

ศึกษาดูงานแกผู้่แทนสตรีในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาและ
เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 220 คน

250,000        ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา
และภาคกลาง

งานกจิกรรมสตรี
คนชรา 

และผู้ด้อยโอกาส
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

หนา้ 93



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 สานสัมพนัธ์

ครอบครัวอบอุ่น
 -จัดอบรมใหค้วามรู้และศึกษาดู
งานแกค่รอบครัวในชุมชนเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา และ
เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 60 คน

100,000        เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานส่งเสริม
หลักประกนั

ของครอบครัว
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

หนา้ 94

     แผนงานสังคมสงเคราะห์

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ์ 2.6 เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



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

     แผนงานสังคมสงเคราะห์

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ์ 2.6 เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
8 ช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจาก
สาธารณภยั

 -จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พจิารณาใหก้ารช่วยเหลือ
ครอบครัวประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 
 -ด าเนนิการสงเคราะหช์่วยเหลือ
ครอบครัวประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาที่ได้รับ
ความเดือดร้อน รวมถึงกรณี
ประสบภยัพบิติักรณีฉุกเฉินเร่งด่วน
 จ าเปน็ต้องใหก้ารช่วยเหลือเพื่อ
พน้จากสภาวะยากล าบาก

250,000        พื้นที่ชุมชนใน
เขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

งานสังคมสงเคราะห์
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

รวม 8 โครงการ 1,160,000

หนา้ 95



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อดุหนนุส ำนกังำน

สวนน  ำบุ่งตำหล่ัว
เฉลิมพระเกยีรติ
รัชกำลที่ 9 
กองทพัภำคที่ 2 
ในกำรช ำระ
ค่ำกระแสไฟฟำ้

 -อดุหนนุส ำนกังำนสวนน  ำ
บุ่งตำหล่ัวเฉลิมพระเกยีรติ
รัชกำลที่ 9 กองทพัภำคที่ 2 
ในกำรช ำระค่ำกระแสไฟฟำ้

400,000 สวนน  ำบุ่งตำหล่ัว
เฉลิมพระเกยีรติ

รัชกำลที่ 9

ส ำนกัช่ำง

                            หนำ้ 96

รวม 1  โครงการ 400,000

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนนิกำร
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงำนเคหะและชุมชน

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ์  2.6  เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชำชน

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อบรม

ผู้ประกาศข่าว
และผู้ควบคุม
ดูแลการใช้
หอกระจายข่าว
ในชุมชน 
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดอบรมโครงการใหค้วามรู้แกผู้่
ประกาศข่าว และผู้ควบคุมการดูแล
การใช้หอกระจายข่าว โดยมี
กลุ่มเปา้หมายได้แก ่ประธานชุมชน 
กรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชน
และเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 
200 คน          
 -จัดต้ังคณะกรรมการผู้ดูแลและ
พฒันาหอกระจายข่าว

100,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร

นครราชสีมาหรือ
สถานที่ที่เหมาะสม

ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา

งานบริหารงาน
ทั่วไป

กองสวัสดิการ
สังคม

หนา้ 97

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื้นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 แข่งขันกฬีา

ชุมชนสัมพนัธ์
 -จัดการแข่งขันกฬีาชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา

300,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา/

สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลนคร

นครราชสีมา/    
สนามกฬีากลางหรือ

สถานที่ตาม
เหน็สมควร

งานนโยบายและ
แกไ้ขปญัหาชุมชน
ฝ่ายพฒันาชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

รวม 2 โครงการ 400,000

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หนา้ 98

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ์  2.5 ส่งเสริมศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และวถิีชีวติท้องถิน่

แบบ ผด. 02 



        ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ดนตรี ศิลปะ 

และการแสดง
เพื่อประชาชน

 -จัดการแสดงดนตรี การแสดงด้าน
ศิลปะและการแสดงอื่นๆ เนื่องในวัน
ส าคัญต่างๆ ของชาติ ศาสนา
 -จัดกจิกรรมการประกวดดนตรี 
ประกวดงานด้านศิลปะ ประกวดการ
แสดงอื่นๆ ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

600,000 พื้นที่
ส่วนราชการ 

หรือพื้นที่
ส่วนเอกชน

ฝ่ายกจิกรรมเด็ก
และเยาวชน

ส านกัการศึกษา หนา้ 99

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื้นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

แบบ ผด. 02 



        ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื้นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

2 แข่งขันกฬีาเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดการแข่งขันกฬีาเยาวชนและ
ประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา เช่น
 ฟตุบอล, วอลเลย์บอล บาสเกตบอล, 
เซปกัตะกร้อ,ฟตุซอล, มวย, จักรยาน,วิง่,
 แอโรบคิ, เทเบลิเทนนสิ, เปตอง, กรีฑา, 
เพาะกาย และกฬีาชนดิอื่นๆ โดยมี
หนว่ยงานต่างๆ หรือกลุ่มนกักฬีาที่สนใจ
ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
ส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน
 -จัดการแข่งขันกฬีาชนดิต่างๆ ให้
เยาวชน ประชาชนได้มโีอกาสเข้าร่วม
การแข่งขันตลอดปงีบประมาณตามความ
เหมาะสม
 -จัดแข่งขัน ณ สนามกฬีาเทศบาลนคร
นครราชสีมาหรือสนามในเขตเทศบาลฯ 
ตามความหมาะสม

300,000 พื้นที่
ส่วนราชการ 

หรือพื้นที่
ส่วนเอกชน

ฝ่ายกจิกรรมเด็ก
และเยาวชน

ส านกัการศึกษา

          หนา้ 100



        ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื้นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

3 ส่งนกักฬีาสมาชิก
ศูนย์เยาวชน
สุรนารีเข้าร่วม
การแข่งขัน

 -จัดส่งนกักฬีาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุร
นารีที่มคีวามสามารถชนดิต่างๆ เข้าร่วม
การแข่งขันฯ ตามความเหมาะสม เช่น 
เทเบลิเทนนสิ วอลเลย์บอล เพาะกาย 
เทนนสิ และกฬีาชนดิอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมเพื่อส่งเสริมพฒันาและน า
ชื่อเสียงสู่หนว่ยงาน
 -เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สถานที่จัด
แข่งขันตามที่หนว่ยงานเชิญเข้าร่วม
แข่งขันในรายการต่างๆ ตามความ
เหมาะสม

20,000 พื้นที่
ส่วนราชการ 

หรือพื้นที่
ส่วนเอกชน

ฝ่ายกจิกรรมเด็ก
และเยาวชน

ส านกัการศึกษา

          หนา้ 101



        ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื้นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

4 จัดกจิกรรม
เยาวชนส่งเสริม
กฬีาและ
นนัทนาการ

 -จัดกจิกรรมฝึกอบรมและฝึกสอนใน
ด้านกฬีานนัทนาการ ดนตรี หรือแอโรบคิ
 เช่น ว่ายน้ า เทเบลิเทนนสิ เทนนสิ 
เปตอง แบดมนิตัน บบีอย ฟตุบอล 
วอลเลย์บอล เซปกัตะกร้อ และกฬีาชนดิ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 -จัดกจิกรรมฝึกสอนดนตรีสากล 
แอโรบคิแกเ่ด็ก เยาวชน
 -สนบัสนนุใหเ้ด็ก เยาวชนประชาชน
ทั่วไปได้เล่นกฬีาและออกก าลังกาย

250,000 พื้นที่
ส่วนราชการ 

หรือพื้นที่
ส่วนเอกชน

ฝ่ายกจิกรรมเด็ก
และเยาวชน

ส านกัการศึกษา

          หนา้ 102



        ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื้นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

5 แข่งขันกฬีา
นกัเรียนโรงเรียน
ในสังกดัเทศบาล
นครนครราชสีมา  

 -จัดแข่งขันกฬีานกัเรียนโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครนครราชสีมาทั้ง 6 โรงเรียน  
 -จัดแข่งขันกฬีานกัเรียนในสังกดั
เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับภาค  และประเทศ ในรุ่น 8 ป,ี 
10 ป,ี 12 ป,ี 14 ป,ี 16 ป,ี 18 ป ีและ
เพิ่มรุ่นอายุอื่นๆ ตามความเหมาะสมให้
สอดคล้องกบัการแข่งขันฯ โดยจัด
แข่งขันชนดิกฬีาชนดิต่างๆ เช่น ฟตุบอล
,เปตอง,วอลเลย์บอล,ฟตุซอล, เทเบลิ
เทนนสิ, เซปกัตะกร้อ, วอลเลย์บอล
ชายหาด, กรีฑา,แบดมนิตัน,หมากรุกไทย
,หมากฮอส, มนิมิาราธอน และกฬีาชนดิ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 -จัดแข่งขัน ณ สนามกฬีาเทศบาลนคร
นครราชสีมา และสนามโรงเรียนในสังกดั
เทศบาล

50,000 สนามกฬีา
เทศบาล หรือ

พื้นที่ส่วนเอกชน

ฝ่ายกจิกรรมเด็ก
และเยาวชน

ส านกัการศึกษา
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        ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื้นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

6 เข้าร่วมการ
แข่งขันกฬีา
นกัเรียนองค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นแหง่
ประเทศไทย 
รอบคัดเลือก  
ระดับภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนอื

 -ส่งนกักฬีาในนามเทศบาลฯ เข้าร่วม
การแข่งขันกฬีานกัเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นแหง่ประเทศไทย รอบ
คัดเลือก ระดับภาตะวันออกเฉียงเหนอื
ประจ าทกุปี
-คัดเลือกตัวแทนนกักฬีาเข้าร่วมการ
แข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอืในรุ่น 12 ป,ี14 ป,ี 
16 ป,ี 18 ป ีชนดิกฬีาชนดิต่างๆ เช่น  
ฟตุบอล, เปตอง,วอลเลย์บอล,ฟตุซอล,
เทเบลิเทนนสิ, เซปกั-ตะกร้อ,
วอลเลย์บอลชายหาด,กรีฑา,แบดมนิตัน,
หมากรุกไทย,หมากฮอส และมนิมิาราธอน
 -เข้าร่วมแข่งขันในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื
 -กลุ่มเปา้หมายในการส่งแข่งขัน จ านวน 
300 คน

500,000 พื้นที่
ส่วนราชการ 

หรือพื้นที่
ส่วนเอกชน

ฝ่ายกจิกรรมเด็ก
และเยาวชน

ส านกัการศึกษา
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        ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื้นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

 -เปน็ค่าใช้จ่าย ได้แก ่ค่าตอบแทนการ
ปฏบิติังานนอกเวลาราชการ ค่าเกบ็ตัว
ฝึกซ้อม ค่าชุดแข่งขัน ชุดกฬีาต่างๆ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุและอปุกรณ์
การฝึกซ้อมแข่งขัน เวชภณัฑ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็

          หนา้ 105
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หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื้นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

7 เข้าร่วมการ
แข่งขันกฬีา
นกัเรียนองค์กร
ปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นแหง่
ประเทศไทย รอบ  
ชิงชนะเลิศ  
ระดับประเทศไทย

 -ส่งนกักฬีาที่ผ่านรอบคัดเลือกระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื เข้าร่วมการ
แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ไทย ในรุ่น 12 ป,ี 14 ป,ี 16 ป,ี 18 ป ี
ชนดิกฬีาชนดิต่างๆ เช่น ฟตุบอล, เปตอง,
 วอลเลย์บอล,ฟตุซอล, เทเบลิเทนนสิ, 
เซปกัตะกร้อ,วอลเลย์บอลชายหาด,กรีฑา
,แบดมนิตัน,หมากรุกไทย, หมากฮอส, 
และมนิมิาราธอน ตามชนดิกฬีาที่ผ่านรอบ
คัดเลือกตามความเหมาะสม 
 -เปน็ค่าใช้จ่าย ได้แกค่่าตอบแทนการ
ปฏบิติังานนอกเวลาราชการ ค่าเกบ็ตัว
ฝึกซ้อม ค่าชุดแข่งขัน ชุดกฬีาต่างๆ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุและอปุกรณ์
การฝึกซ้อมแข่งขัน เวชภณัฑ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็

500,000 พื้นที่
ส่วนราชการ 

หรือพื้นที่
ส่วนเอกชน

ฝ่ายกจิกรรมเด็ก
และเยาวชน

ส านกัการศึกษา

หนา้ 106



        ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

    กลยุทธ์  2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพื้นฐานที่จ าเป็นของช่วงวยัอย่างต่อเนื่อง

8 แข่งขันกฬีา
เด็กอนบุาล
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดแข่งขันกฬีาเด็กอนบุาล กฬีาสากล 
และกฬีาพื้นบา้น ใหแ้กเ่ด็กอนบุาล และ
ศูนย์เด็กเล็ก ภายในและภายนอกเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา  
 -เชิญชวนสถานศึกษา ในเขตเทศบาลฯ 
ส่งนกักฬีาอนบุาลเข้าร่วมการแข่งขัน
 -จัดแข่งขัน ณ สนามกฬีาเทศบาลนคร
นครราชสีมา โรงเรียนในสังกดัเทศบาล 
หรือสนามอื่นๆ ในเขตเทศบาล ตามความ
เหมาะสม

200,000 พื้นที่
ส่วนราชการ 

หรือพื้นที่
ส่วนเอกชน

ฝ่ายกจิกรรมเด็ก
และเยาวชน

ส านกัการศึกษา

หนา้ 107



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 งานวันวิสาขบชูา  -จัดใหเ้ยาวชนประชาชนในเขตเทศบาล

มาประกอบพธิีทางพทุธศาสนาเพื่อ
โนม้นา้วจิตใจเด็กและเยาวชน 
ประชาชนทั่วไปใหเ้ปน็ผู้ฝักใฝ่ในพทุธ
ศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบต่อไปโดยจัด
เวียนเทยีนรอบพระอโุบสถ ณ วัดพระ
อารามหลวงในเขตเทศบาล
 -จัดกจิกรรมการประกวดเกี่ยวกบั
พระพทุธศาสนา

80,000 พื้นที่ส่วน
ราชการหรือ

พื้นที่ส่วนเอกชน

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ส านกัการศึกษา

หนา้ 108

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566         

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ์  2.5 ส่งเสริมศาสนา วฒันธรรมประเพณีและวถิีชีวติท้องถิน่

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566         

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
    กลยุทธ์  2.5 ส่งเสริมศาสนา วฒันธรรมประเพณีและวถิีชีวติท้องถิน่

10 งานวันมาฆบชูา  -จัดใหเ้ยาวชน ประชาชนในเขต
เทศบาลมาประกอบพธิีทางพทุธศาสนา 
เพื่อโนม้นา้วจิตใจเด็กและเยาวชน 
ประชาชนทั่วไปใหเ้ปน็ผู้ฝักใฝ่ในพทุธ
ศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบต่อไป โดยจัด
เวียนเทยีนรอบพระอโุบสถ ณ วัดอาราม
หลวงในเขตเทศบาล
-จัดกจิกรรมประกวดเกี่ยวกบั
พระพทุธศาสนา

60,000 พื้นที่ส่วน
ราชการหรือ

พื้นที่ส่วนเอกชน

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ส านกัการศึกษา

หนา้ 109

รวม 10 โครงการ 2,560,000



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พฒันา

สุขาภบิาลสถาน
ประกอบการ

 -จัดอบรม/จัดประชุม/        
จัดกจิกรรมใหค้วามรู้แก่
ผู้ประกอบการ อย่างนอ้ย 1 คร้ัง
ใน 1 ประเภทกจิการ/ปี
-ติดตามประเมนิผลสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมอบรม/
ร่วมประชุม/ร่วมกจิกรรม

80,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานสุขาภบิาล
สถาน

ประกอบการ
ส านกั

สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 1  โครงการ 80,000

หนา้ 110

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

    แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

    กลยุทธ์  3.4 เร่งก าหนดแผนงานการรักษาส่ิงแวดล้อมที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 คัดแยกขยะ      

รักษาส่ิงแวดล้อม  
ในโรงเรียน

 -จัดการอบรมเชิงปฏบิติัการ
การคัดแยกขยะรักษา
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน/
สถานศึกษา ใหแ้ก ่นกัเรียน 
นกัศึกษา ผู้รับผิดชอบ            
ที่เกี่ยวข้องไมน่อ้ยกว่า 5 แหง่/ปี
 -จัดกจิกรรมรณรงค์เพื่อสร้าง
จิตส านกึในการคัดแยกมลูฝอย/
 ลดปริมาณมลูฝอยและ         
ใช้ประโยชนจ์ากมลูฝอย          
ในสถานศึกษา/โรงเรียน          
1 คร้ัง/ป ี                           
 -ติดตามประเมนิผลกจิกรรม   
การด าเนนิงานด้านการคัดแยก  
 มลูฝอย ลดปริมาณมลูฝอยและ
ใช้ประโยชนจ์ากมลูฝอย          
ในสถานศึกษา/โรงเรียน จ านวน
 1 คร้ัง/ปี

60,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส่วนส่งเสริม
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
ส านกั

สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

    แผนงานเคหะและชุมชน

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
    กลยุทธ์  3.2 สร้างจิตส านึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 111

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 







ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 กอ่สร้างระบบ

ระบายน ้า        
ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน
ซอยสมสปา

 -กอ่สร้างทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบอ่พกัทั ง 2 ฝ่ังความยาว
ประมาณ 1,256 เมตร
 -กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.       
หนา 0.15 เมตร พื นที่ด้าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 2,768 ตารางเมตร
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 270 วัน

11,000,000        ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน
ซอยสมสปา

งานแบบแผน
และกอ่สร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
 ส้านกัช่าง

    แผนงานเคหะและชุมชน

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
    กลยุทธ์  3.3 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธภิาพ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 114

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด้าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 

ปี 2566 



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

    แผนงานเคหะและชุมชน

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
    กลยุทธ์  3.3 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธภิาพ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 114

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด้าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 กอ่สร้างระบบ
ระบายน ้า
ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน      
ตรงข้ามอู่ช่างสม

 -กอ่สร้างทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบอ่พกัทั ง 2 ฝ่ัง ความยาว
ประมาณ 456 เมตร
 -กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร พื นที่ด้าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 1,104 ตารางเมตร
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 180 วัน

4,200,000          ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน

ตรงข้ามอู่ช่างสม

งานแบบแผน
และกอ่สร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
 ส้านกัช่าง

หนา้ 115



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

    แผนงานเคหะและชุมชน

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
    กลยุทธ์  3.3 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธภิาพ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 114

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด้าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 กอ่สร้างระบบ
ระบายน ้า
ถนน 30 กนัยา
ซอย 14

 -กอ่สร้างทอ่ระบายน ้า  ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบอ่พกัความยาวประมาณ 
378 เมตร
 -กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.      
หนา 0.15 เมตร พื นที่ด้าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 1,232 ตารางเมตร
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 180 วัน

4,000,000          ถนน 30 กนัยา
ซอย 14

งานแบบแผน
และกอ่สร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
 ส้านกัช่าง

หนา้ 116



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

    แผนงานเคหะและชุมชน

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
    กลยุทธ์  3.3 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธภิาพ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 114

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด้าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 กอ่สร้างระบบ
ระบายน ้า
ซอยเนนชู

 -กอ่สร้างทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
พร้อมบอ่พกัทั ง 2 ฝ่ัง  ความยาว
ประมาณ 1,270 เมตร
 -กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.      
หนา 0.15 เมตร พื นที่ด้าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 3,026 ตารางเมตร
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 270 วัน

9,300,000          ซอยเนนชู งานแบบแผน
และกอ่สร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
 ส้านกัช่าง

หนา้ 117

ปี 2566 



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

    แผนงานเคหะและชุมชน

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
    กลยุทธ์  3.3 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธภิาพ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 114

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด้าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

8 ปรับปรุงระบบ
บ้าบดัน ้าเสีย 
ศูนย์ก้าจัดขยะ    
มลูฝอยเทศบาล
นครนครราชสีมา

 -ปรับปรุงบอ่บ้าบดัน ้าเสีย 3 บอ่ 
โดยการขุดลอกตะกอนในบอ่และ
ติดตั งแผ่น HDPE หนาไมน่อ้ยกว่า
1.5 มลิลิเมตร พื นที่รวม
ไมน่อ้ยกว่า 5,500 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั งตาข่ายกนัขยะปลิว
ความสูงไมน่อ้ยกว่า 3 เมตร 
ความยาวไมน่อ้ยกว่า 340 เมตร 
พื นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 1,020 
ตารางเมตร
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 120 วัน

5,000,000          ศูนย์ก้าจัด
ขยะมลูฝอย
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานก้าจัด
ขยะมลูฝอย
และส่ิงปฏกิลู

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส้านกัช่าง

หนา้ 118



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 เมอืงสะอาด  -จดัประชมุ/จดัอบรมเพื่อสร้าง

ความร่วมมอืในการพฒันา      
เมอืงสะอาด และขบัเคล่ือน        
 การพฒันาในพื้นที่เปา้หมาย
-จดัพธิีเปดิตัวโครงการ             
จดักจิกรรมรณรงค์ท าความสะอาด
 และจดักจิกรรมด้านส่ิงแวดล้อม
ต่างๆ ในพื้นที่เปา้หมาย
 -จดัอบรมเชงิปฏบิติัการ          
การด าเนนิงานโครงการเมอืง
สะอาดในพื้นที่เปา้หมาย
-จดัอบรมและศึกษาดูงาน         
การด าเนนิงานใหแ้ก ่คณะท างาน
ภาคประชาชน คณะท างาน
โครงการ และเจา้หนา้ที่ผู้เกี่ยวขอ้ง
               

150,000 เขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

กลุ่มงานบริการ
ส่ิงแวดล้อม

ส านกั
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

    แผนงานเคหะและชุมชน

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
    กลยุทธ์  3.4 เร่งก าหนดแผนงานการรักษาส่ิงแวดล้อมที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนา้ 119

แบบ ผด. 02 



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

    แผนงานเคหะและชุมชน

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
    กลยุทธ์  3.4 เร่งก าหนดแผนงานการรักษาส่ิงแวดล้อมที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนา้ 119

 -ประเมนิตนเอง/ประเมนิจาก
คณะกรรมการหรือจดัประกวด
องค์กร/ชมุชน พื้นที่สาธารณะตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัด
-จดักจิกรรมเผยแพร่ผลงานและ 
เชดิชเูกยีรติหรือประชาสัมพนัธ์
อื่นๆ เชน่ จดัประชมุ/อบรม
สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เผยแพร่
ผลงานการจดัท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ หนา้ 120



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

    แผนงานเคหะและชุมชน

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
    กลยุทธ์  3.4 เร่งก าหนดแผนงานการรักษาส่ิงแวดล้อมที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนา้ 119

10 ส่งเสริม             
การมส่ีวนร่วม  
ตามแนวทาง    
การจัดการขยะ
เหลือศูนย์        
(Zero Waste)

 -จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ         
ใหค้วามรู้คัดแยกขยะมลูฝอย/
ฟื้นฟคูวามรู้คัดแยกขยะมลูฝอย
และศึกษาดูงาน                   
 -อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
สอบถามความคิดเหน็/หรือ
ศึกษาดูงานสร้างเสริม
ประสบการณ์ใหแ้กแ่กนน า
ชุมชนตามแนวทางการจัดการ
ขยะเหลือศูนย์หรือใช้หลักการ 
3R คือการใช้นอ้ย ใช้ซ้ า         
และน ากลับมาใช้ใหม ่
กลุ่มเปา้หมายชุมชนดังนี้         
 -แกนน าชุมชนและเครือข่ายใน
การคัดแยกขยะมลูฝอยชุมชนใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา

700,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส่วนส่งเสริม
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
ส านกั

สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

หนา้ 121



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

    แผนงานเคหะและชุมชน

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
    กลยุทธ์  3.4 เร่งก าหนดแผนงานการรักษาส่ิงแวดล้อมที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนา้ 119

11 ปอ้งกนัและ
ควบคุมมลพษิ   
ทางอากาศ

 -ส ารวจ ตรวจสอบ ตรวจวัด
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทต่างๆ 
เช่น เตาเผาศพ ยานพาหนะ    
สถานประกอบการ สถานที่   
ก่อสร้างเป็นต้น                       
 -จัดท าฐานข้อมูลคุณภาพอากาศ  
 -จ้างเหมาตรวจวัดมลพิษประเภท
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน บริเวณย่านที่มีการจราจร
หนาแน่น อย่างน้อย ปีละ 3 คร้ัง   
  -จ้างเหมาตรวจวัดมลพิษ        
ทางอากาศจากแหล่งก าเนิด
ประเภทต่างๆ เช่น เตาเผาศพ 
ยานพาหนะ สถานประกอบการ 
สถานที่ก่อสร้าง เป็นต้น             
 -จัดประชุม/จัดอบรม/จัดกิจกรรม
ให้แก่คณะท างาน เจ้าหน้าที่ชุมชน 
โรงเรียน วัด สถานประกอบการ 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน
เร่ืองการป้องกันและควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ

70,000 เขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

งานอนามยั 
ส่ิงแวดล้อมและ
เหตุร าคาญ   

ส านกั
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 11  โครงการ 34,550,000

หนา้ 122



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงภมูทิศัน์

สระใหม ่
(หนา้วัดศาลาทอง)

 -ขอบเขตพื้นที่สวนรวม
โดยประมาณ 10,000 ตารางเมตร
 -โดยท าการปรับปรุงภมูทิศัน์
และติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสว่าง
: ส ารวจ ออกแบบ
: จัดซ้ือจัดจ้าง
: ด าเนนิการกอ่สร้าง 180 วัน

5,500,000 สระใหม ่
(หนา้วัด

ศาลาทอง)

ฝ่าย
สถาปตัยกรรม 
ส่วนควบคุม  
การกอ่สร้าง   

ส านกัช่าง

รวม 1 โครงการ 5,500,000

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
    กลยุทธ์  3.1 เร่งจัดภมูิทัศน์เมืองและระบบนิเวศน์ใหม่ให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐาน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 123

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมการตลาด จัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดใหก้บั

ผู้ผลิตสินค้าผู้ประกอบการ ดังนี้
 -จัดงานจ าหนา่ยสินค้า จ านวน 12 
คร้ัง
 -ประชาสัมพนัธ์สินค้าทางส่ือออนไลน์
 จ านวน 50 ผลิตภณัฑ์

100,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

หรือสถานที่อื่นที่
เหมาะสม

ภายในจังหวัด
นครราชสีมา

งานส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพ

ฝ่ายพฒันาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจที่มปีระสิทธิภาพ

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    กลยุทธ์ 4.3 เสริมสร้างทักษะความรู้ด้านอาชีพและการท าธรุกิจ SMEs ให้ชุมชน พัฒนาตลาดให้รองรับกับการค้าขายแบบดิจิตอล

หนา้ 124

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02 



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

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ

4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจที่มปีระสิทธิภาพ

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    กลยุทธ์ 4.3 เสริมสร้างทักษะความรู้ด้านอาชีพและการท าธรุกิจ SMEs ให้ชุมชน พัฒนาตลาดให้รองรับกับการค้าขายแบบดิจิตอล

หนา้ 124

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2 ส่งเสริมและพฒันา
อาชีพ

 -ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ผลิตสินค้าชุมชน กลุ่มอาชีพ 
วิสาหกจิชุมชน ผู้ผลิตสินค้า OTOP 
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริม
และพฒันาอาชีพในกจิกรรมต่างๆ ดังนี้
1.ฝึกอบรมความรู้ และทกัษะวิชาชีพ
2.ฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการ 
3.อบรมสัมมนา ศึกษา
ดูงานเพื่อพฒันาศักยภาพผู้ผลิต
4.พฒันาผลิตภณัฑ์ โดยจัดประกวด
สุดยอดผลิตภณัฑ์ เทศบาลนคร
นครราชสีมา
5.บริการหนงัสือส่งเสริมความรู้ ทกัษะ
วิชาชีพต่างๆ ส าหรับประชาชน

400,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา/
สถานที่อื่นที่
เหมาะสม

ภายในจังหวัด
นครราชสีมา/
ต่างจังหวัด

งานส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพ

ฝ่ายพฒันาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม

หนา้ 125



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

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ

4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจที่มปีระสิทธิภาพ

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    กลยุทธ์ 4.3 เสริมสร้างทักษะความรู้ด้านอาชีพและการท าธรุกิจ SMEs ให้ชุมชน พัฒนาตลาดให้รองรับกับการค้าขายแบบดิจิตอล

หนา้ 124

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3 สร้างเครือข่าย
ผู้ผลิตสินค้า OTOP
และผลิตภณัฑ์
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดสัมมนาเชิงปฏบิติัการและศึกษา
ดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายใหก้บักลุ่ม
อาชีพ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน วิสาหกจิ
ชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า 
OTOP  เจ้าหนา้ที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 90 คน
 -จัดประชุมเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า 
OTOP และผลิตภณัฑ์ชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกบั
เจ้าหนา้ที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 
คร้ัง

200,000 จังหวัด
นครราชสีมา

หรือต่างจังหวัด

งานส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพ

ฝ่ายพฒันาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม

รวม 3 โครงการ 700,000

หนา้ 126



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งานสงกรานต์  -จัดกจิกรรมงานสงกรานต์ 

เพื่อใหป้ระชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง
ได้ร่วมพธิีเจริญพระพทุธมนต์ 
พธิีท าบญุตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้ พธิีรดน  าขอพร 
การประกวดขบวนแห ่และ
น าเสนอการจัดกจิกรรมงาน
สงกรานต์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์
ต่างๆ

1,000,000 พื นที่
ส่วนราชการ
หรือพื นที่ส่วน

เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ส านกัการศึกษา

หนา้ 127

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจที่มปีระสิทธิภาพ

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
    กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพื นฐานให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจที่มปีระสิทธิภาพ

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
    กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพื นฐานให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

2 งานแหเ่ทยีนพรรษา  -จัดใหม้งีานแหเ่ทยีนพรรษา 
มกีารเชิญชวนหนว่ยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา    
คุ้มวัด ชุมชน ต่างๆ และ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
ร่วมส่งผลงานการประดิษฐ์
ต้นเทยีนพรรษา และจัดส่ง
ขบวนแหเ่ข้าร่วมประกวด และ
น าเสนอการจัดกจิกรรม
งานแหเ่ทยีนพรรษาผ่านส่ือสังคม
ออนไลนต่์างๆ

1,500,000 พื นที่
ส่วนราชการ
หรือพื นที่ส่วน

เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ส านกัการศึกษา

หนา้ 128



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจที่มปีระสิทธิภาพ

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
    กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพื นฐานให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

3 งานวันขึ นปใีหม่  -จัดกจิกรรมใหป้ระชาชนชาว
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพธิีเจริญ
พระพทุธมนต์พระสงฆ ์199 รูป 
และท าบญุตักบาตรข้าวสาร 
อาหารแหง้ รับพรปใีหม ่และ
จัดกจิกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิ

100,000 พื นที่
ส่วนราชการ
หรือพื นที่ส่วน

เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ส านกัการศึกษา

4 งานลอยกระทง  -เพื่อจัดใหเ้ยาวชน และ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
ทั งภาครัฐ และเอกชนร่วมมอืกบั
เทศบาล โดยจัดใหม้กีารประกวด
การแสดงมหรสพสมโภช และ
น าเสนอการจัดกจิกรรมงานลอย
กระทงผ่านส่ือสังคมออนไลนต่์างๆ

600,000 พื นที่
ส่วนราชการ
หรือพื นที่ส่วน

เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ส านกัการศึกษา

หนา้ 129



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจที่มปีระสิทธิภาพ

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
    กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพื นฐานให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

5 งานตรุษจีน  -จัดใหม้ขีบวนแหว่ัฒนธรรมของ
คนไทยเชื อสายจีนของสมาคม 
มลูนธิิ ชมรม และตระกลูแซ่ต่างๆ
 ที่อาศัยอยู่ใน  เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา และจัดใหม้กีจิกรรม 
เพื่อเปน็การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
กระตุ้นเศรษฐกจิ

400,000 พื นที่
ส่วนราชการ
หรือพื นที่ส่วน

เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ส านกัการศึกษา

หนา้ 130



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจที่มปีระสิทธิภาพ

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
    กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพื นฐานให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

6 งานวันฉลอง
ชัยชนะทา้วสุรนารี

เพื่อใหป้ระชาชนในจังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง
เที่ยวชมงานและร่วมกจิกรรม 
โดยมี
 -กจิกรรมการแสดง แสง สี เสียง 
ร่วมกบัจังหวัดนครราชสีมา
 -พธิีบวงสรวง
 -กจิกรรมจุดพลุส่ีมมุเมอืงและ
กจิกรรมอื่นๆ

500,000 พื นที่
ส่วนราชการ
หรือพื นที่ส่วน

เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ส านกัการศึกษา

หนา้ 131



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจที่มปีระสิทธิภาพ

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
    กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพื นฐานให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

7 เทศกาล
ถือศีลกนิเจ

 -จัดใหม้ขีบวนแหว่ัฒนธรรมของ
คนไทยเชื อสายจีน สมาคม มลูนธิิ
 และตระกลูแซ่ ต่างๆ ที่อยู่ในเขต
เทศบาล
 -จัดกจิกรรมช่วงเทศกาลถือศีล
กนิเจ จ านวน 10 วัน
 -จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัด
กจิกรรม
 -จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์

20,000 พื นที่
ส่วนราชการ
หรือพื นที่ส่วน

เอกชน

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจที่มปีระสิทธิภาพ

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
    กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพื นฐานให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

8 ส่งเสริมและ
ประชาสัมพนัธ์การ
ทอ่งเที่ยว (Road 
Show) ในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว (Road Show) กบั
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องใน
อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว โดย
เนน้การประชาสัมพนัธ์กจิกรรม
งานประเพณี สถานที่บริการ 
ร้านอาหารหรือโรงแรม ที่พกัต่างๆ
 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
และจังหวัดนครราชสีมา

80,000 ในขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

หนา้ 133



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจที่มปีระสิทธิภาพ

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
    กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพื นฐานให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

9 อบรมอาสาสมคัร
มคัคุเทศกน์อ้ย 
หลานคุณย่า 
พาชมเมอืง

จัดอบรมอาสาสมคัร
มคัคุเทศกน์อ้ย หลานคุณย่า 
พาชมเมอืง โดย
 -มเีด็กและเยาวชนเปน็
อาสาสมคัรมคัคุเทศกน์อ้ย ในเขต
เทศบาลฯที่เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน
ไมต่่ ากว่า 40 คน
 -อาสาสมคัรมคัคุเทศกน์อ้ย        
  ได้พฒันาความรู้เกี่ยวกบั
ประวัติศาสตร์ สถานที่ทอ่งเที่ยว 
โบราณสถานโบราณวัตถุ ใน
ทอ้งถิ่นและตระหนกัในการ
อนรัุกษแ์ละพฒันาทรัพยากร
ทางการทอ่งเที่ยวของทอ้งถิ่น
 -อาสาสมคัรมคัคุเทศกน์อ้ยได้
รู้จักและเข้าใจชุมชนของตนเอง 
และสามารถน าเสนอข้อมลูแก่
นกัทอ่งเที่ยวได้ถูกต้อง

100,000 ในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

หนา้ 134



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจที่มปีระสิทธิภาพ

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
    กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพื นฐานให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

10 ฝึกอบรม
อาสาสมคัร
ช่วยเหลือ
นกัทอ่งเที่ยว

 -อบรมใหค้วามรู้การเปน็
เจ้าบา้นที่ดีในการใหบ้ริการ
นกัทอ่งเที่ยว การดูแลและ
ช่วยเหลือแกน่กัทอ่งเที่ยว 
โดยจัดอบรมใหก้บักลุ่มประชาชน
ทั่วไป  ผู้ประกอบธุรกจิร้านค้า 
ร้านอาหาร โรงแรม 
ที่พกัผู้ประกอบธุรกจิด้านการ
บริการ ผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้าง
และอื่นๆ ที่อาศัยในพื นที่แหล่ง
ทอ่งเที่ยว และในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา จ านวนไมต่่ ากว่า
รุ่นละ 40 คน

80,000 ในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

รวม 10 โครงการ 4,380,000

หนา้ 135



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดท ำแผนพฒันำ

เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

 -จัดประชำคมชุมชน/ประชำคม
ชุมชนนครนครรำชสีมำ เพื่อรับฟงั
ควำมคิดเหน็ของภำคีจำกภำคส่วน
ต่ำงๆ อำท ิผู้แทนจำกส่วนรำชกำร 
ภำคเอกชนองค์กรชุมชนประชำชน
คณะกรรมกำรพฒันำเทศบำล
คณะกรรมกำรสนบัสนนุกำรจัดท ำ
แผนพฒันำเทศบำลผู้บริหำรเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล พนกังำน
เทศบำลฯ
 -ทบทวนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ
เทศบำลฯ

500,000 เขตเทศบำล
นครนครรำชสีมำ

งำนวิเครำะห์
นโยบำยและแผน
กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ

หนำ้ 136

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการบรหิารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสูง

    แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
    กลยุทธ์  5.2 กำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภบิำลส ำหรับกำรพัฒนำงำนท้องถิน่

ที่ โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนนิกำร

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 อบรมใหค้วามรู้

ทางกฎหมายแก่
พนกังานเทศบาล
และประชาชนใน
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดอบรมพนกังานเทศบาลและ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครในเขต
เทศบาลนคร ประมาณ 60 คน

50,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝ่ายนติิการ
ส านกัปลัดเทศบาล

รวม 2 โครงการ 550,000

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 137

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

    แผนงานบริหารงานทั่วไป

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการบรหิารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสูง
    กลยุทธ์  5.3 การเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ที่เกีย่วข้องให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึน้

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อบรมเสริมสร้าง

ความรู้และ
ประสบการณ์
ผู้ประกอบการค้า
หาบเร่ แผงลอย    
ในเขตเทศบาล

 -จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอย        
 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
จ านวน 150 คน

300,000 เขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

ฝ่ายปกครอง
ส านกั

ปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ 300,000

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 138

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการบรหิารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสูง

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

    กลยุทธ์  5.2 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภบิาลส าหรับการพัฒนางานท้องถิน่

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัดผลและ

ประเมนิผล
 -จัดอบรมและประชุมคณะกรรมการ
วิชาการเทศบาลนครนครราชสีมาหรือ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเปน็คณะท างาน
คัดเลือกข้อสอบ
 -มเีคร่ืองมอืวัดผลและประเมนิผล
อย่างมคุีณภาพและมาตรฐานที่ได้
มาตรฐาน

10,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

หนว่ย
ศึกษานเิทศก์

ส านกัการศึกษา

    แผนงานการศึกษา

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการบรหิารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสูง
    กลยุทธ์  5.3 การเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ที่เกีย่วข้องให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึน้

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 139

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



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

    แผนงานการศึกษา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการบรหิารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสูง
    กลยุทธ์  5.3 การเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ที่เกีย่วข้องให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึน้

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 139

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 อบรมบคุลากร
ทางการศึกษาและ
ดูงาน

 -จัดอบรมครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา และดูงานภายในและภายนอก
ประเทศ
 -จัดส่งครูและบคุลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรมพฒันาทั้งภาครัฐและ
เอกชน (ครูคือผู้ท าการสอนในและ
นอกสถานศึกษา บคุลากรทางการ
ศึกษาคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการจัด
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา)
ผู้บริหาร คือ ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
นกับริหารการศึกษา ศึกษานเิทศก ์
และนกัวิชาการศึกษา

200,000 พื้นที่ส่วน
ราชการหรือ
พื้นที่เอกชน

หนว่ย
ศึกษานเิทศก์

ส านกัการศึกษา

หนา้ 140



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

    แผนงานการศึกษา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการบรหิารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสูง
    กลยุทธ์  5.3 การเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ที่เกีย่วข้องให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึน้

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 139

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 อบรม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกดั
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -จัดอบรมคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา

100,000 พื้นที่ส่วน
ราชการหรือ
พื้นที่เอกชน

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียน

ส านกัการศึกษา

4 พฒันาครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาและดูงาน
โรงเรียนเทศบาล 1 
(บรูพาวิทยากร)

เชิงปริมาณ
 -บคุลากรทกุคนเข้ารับการอบรมด้าน
เทคนคิการสอน
 -บคุลากรทกุคนเข้ารับการอบรมด้าน
จิตวิทยา 1 คร้ัง
 -บคุลากรทกุคนเข้ารับการอบรมด้าน
การวัดและประเมนิผล 1 คร้ัง
 -บคุลากรทกุคนเข้ารับการอบรมด้าน
การผลิตส่ือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
เรียนการสอน 1 คร้ัง

100,000 พื้นที่ส่วน
ราชการหรือ
พื้นที่เอกชน

โรงเรียน
เทศบาล 1 

(บรูพาวิทยากร)
ส านกัการศึกษา

รวม  4 โครงการ 410,000

หนา้ 141



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงทางเชื่อมและทางเดิน

ระหว่างอาคารจอดรถ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
(โพธิก์ลาง) พร้อมปรับปรุง
บริเวณลานซักล้าง

 -ด าเนนิการปรับปรุงทางเชื่อมและ
ทางเดินระหว่างอาคาร จอดรถกบั
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิก์ลาง)
 พร้อมปรับปรุงบริเวณลานซักล้าง 
พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 60 ตารางเมตร

300,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

(โพธิก์ลาง)

 ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 ติดต้ังรางระบายน้ าฝน 
สแตนเลส อาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 (โพธิก์ลาง)

 -ติดต้ังรางระบายน้ าฝนสแตนเลส 
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
(โพธิก์ลาง) ความยาวไมน่อ้ยกว่า 
25.50 เมตร

91,500 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

(โพธิก์ลาง)

 ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

3 ปรับปรุงหนา้ต่างอาคารเรียน 3
 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดสมอราย)

 -ร้ือถอนหนา้ต่างพร้อมติดต้ัง
หนา้ต่างอลูมเินยีม จ านวน 54 ชุด

780,000 โรงเรียน
เทศบาล 2

 (วัดสมอราย)

ส านกัการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 142
หนา้ 143

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการบรหิารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสูง

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
    กลยุทธ์  5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

แบบ ผด. 02 



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

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 142

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการบรหิารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสูง

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
    กลยุทธ์  5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

4 ปรับปรุงระบบรางระบายน้ า
พร้อมฝารางระบายน้ า 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดสมอราย)

 -ปรับปรุงฝารางระบายน้ ารอบอาคาร
 1 จ านวน 19 ฝา
 -ปรับปรุงรางระบายน้ า ค.ส.ล.พอ้ม
ฝารางระบายน้ าด้านหลังและ
ด้านข้างอาคาร 4 ความยาวไมน่อ้ย
กว่า 23 เมตร

300,000 โรงเรียน
เทศบาล 2

(วัดสมอราย)

ส านกัการศึกษา

5 ปรับปรุงอาคารเรียน 5 
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช า) 
เพื่อใช้เปน็โรงฝึกงาน

 -ปรับปรุงอาคารเรียน 5 เพื่อใช้เปน็
โรงฝึกงานพร้อมติดต้ังผนงักั้นหอ้ง 
ประตู หนา้ต่างและระบบไฟฟา้แสง
สว่าง พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 390 
ตารางเมตร

1,100,000 โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะช า)

ส านกัการศึกษา

6 ปรับปรุงประตูทางเข้าออกหนา้
โรงเรียนเทศบาล 3 
(ยมราชสามคัคี)

 -ร้ือถอนเสาคอนกรีตเดิมและประตูส
แตนเลสของเดิมพร้อมท าการติดต้ัง
ประตูสแตนเลสใหม่

100,000 โรงเรียน
เทศบาล 3 

(ยมราชสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

หนา้ 143



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

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 142

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการบรหิารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสูง

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
    กลยุทธ์  5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

7 ปรับปรุงหอ้งน้ า-หอ้งส้วม
นกัเรียน ภายในโรงเรียน
เทศบาล 3 
(ยมราชสามคัคี)

 -ร้ือถอนกระเบื้องปพูื้น กรุผนงั 
สุขภณัฑ์และระบบสุขาภบิาล ระบบ
ไฟฟา้แสงสว่างของเดิม พร้อมท าการ
ติดต้ังใหม ่พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 150 
ตารางเมตร

2,800,000 โรงเรียน
เทศบาล 3 

(ยมราชสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

8 ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน 
อาคารเรียน 2 และ
อาคารเรียน 3 
โรงเรียนเทศบาล 3 
(ยมราชสามคัคี)

 -ร้ือถอนวัสดุมงุหลังคาพร้อมติดต้ัง
หลังคา แผ่นเหล็กรีดลอน พื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 75 ตารางเมตร 
 -ร้ือถอนฝ้าเพดานพร้อมติดต้ังใหม ่
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 31 ตารางเมตร

130,000 โรงเรียน
เทศบาล 3 

(ยมราชสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

9 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
ชุมชนมหาชัย - อดุมพร

 -เทคอนกรีตปรับระดับพื้นภายใน
อาคาร พร้อมปกูระเบื้อง พื้นที่รวมไม่
นอ้ยกว่า 107 ตารางเมตร และติดต้ัง
รางระบายน้ าฝน ความยาวไมน่อ้ย
กว่า 13.00 เมตร

210,000 ชุมชน
มหาชัย - 
อดุมพร

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 9 โครงการ 5,811,500

หนา้ 144



 

 
 

ส่วนที่ 3 
 

                       บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

 
 

 
 
 

 



จ ำนวนครุภณัฑ์ จ ำนวนงบประมำณ
(บำท)

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน

    1.1 แผนงานการศึกษา 22 1,196,700

    1.2 แผนงานสาธารณสุข 2 87,000

    1.3 แผนงานการพาณิชย์ 1 10,000

รวมครุภณัฑ์ส ำนักงำน 25                                   1,293,700                                      

2. ครุภณัฑ์กำรศึกษำ

    2.1 แผนงานการศึกษา 3                                       618,000                                           

รวมครุภณัฑ์กำรศึกษำ 3                                     618,000                                        

3. ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนสง่

    3.1 แผนงานการศึกษา 3                                       143,500                                           

    3.2 แผนงานสาธารณสุข 2                                       635,900                                           

    3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1                                       1,000,000                                         

รวมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนสง่ 6                                     1,779,400                                      

4. ครุภณัฑ์กำรเกษตร

    4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1                                       70,000                                             

    4.2 แผนงานสาธารณสุข 2                                       105,100                                           

รวมครุภณัฑ์กำรเกษตร 3                                     175,100                                        

หนา้ 145

บญัชสีรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำร
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

ประเภทครุภณัฑ์



จ ำนวนครุภณัฑ์ จ ำนวนงบประมำณ
(บำท)

หนา้ 145

บญัชสีรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำร
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

ประเภทครุภณัฑ์

5. ครุภณัฑ์ก่อสร้ำง

    5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1                                       100,000                                           
    5.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 3                                       310,500                                           

รวมครุภณัฑ์ก่อสร้ำง 4                                     410,500                                        
6. ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

    6.1 แผนงานการการศึกษา 8                                       760,800                                           
    6.2 แผนงานสาธารณสุข 3                                       75,500                                             
    6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2                                       772,500                                           

รวมครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 13                                   1,608,800                                      
7. ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

    7.1 แผนงานการการศึกษา 7                                       762,800                                           

รวมครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 7                                     762,800                                        
8. ครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

    8.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1                                       490,000                                           
    6.2 แผนงานสาธารณสุข 1                                       38,400                                             
    6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 6                                       3,124,000                                         

รวมครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 8                                     3,652,400                                      
9. ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว

    9.1 แผนงานการการศึกษา 3                                       44,500                                             
    9.2 แผนงานสาธารณสุข 2                                       118,000                                           
    9.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1                                       47,500                                             

รวมครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว 6                                     210,000                                        

หนา้ 146



จ ำนวนครุภณัฑ์ จ ำนวนงบประมำณ
(บำท)

หนา้ 145

บญัชสีรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำร
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

ประเภทครุภณัฑ์

10. ครุภณัฑ์โรงงำน

    10.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1                                       24,000                                             
    10.2 แผนงานการศึกษา 1                                       80,000                                             
    10.3 แผนงานสาธารณสุข 12                                     436,200                                           

รวมครุภณัฑ์โรงงำน 14                                   540,200                                        
11. ครุภณัฑ์กีฬำ

    11.1 แผนงานการศึกษา 1                                       9,800                                              

รวมครุภณัฑ์กีฬำ 1                                     9,800                                            
12. ครุภณัฑ์ส ำรวจ

    12.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 3                                       86,500                                             

รวมครุภณัฑ์ส ำรวจ 3                                     86,500                                          
13. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์

    13.1 แผนงานการศึกษา 7                                       615,500                                           
    13.2 แผนงานสาธารณสุข 4                                       77,400                                             
    13.3 แผนงานการพาณิชย์ 2                                       14,000                                             

รวมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์ 13                                   706,900                                        
14. ครุภณัฑ์อ่ืน

    14.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1                                       490,000                                           

รวมครุภณัฑ์อ่ืน 1                                     490,000                                        

หนา้ 147



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โต๊ะหมู่บชูา  -โต๊ะหมู่บชูา ท าจากไมม้แีทน่บชูา 9 ชิ้น

 จ านวน 2 ชุดๆ ละ 8,000 บาท ส าหรับ
 ศพด.เคหะประชาสามคัคี 
ศพด.ราชนกิลู (ราคามาตรฐาน) 
(ฝ่ายกจิการโรงเรียน)

16,000 ศพด.เคหะประชา
สามคัคี 

ศพด.ราชนกิลู

ส านกัการศึกษา

2 ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก  -ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 4 ตู้ๆ 
ละ 6,900 บาท ของ ศพด.ราชนกิลู 
(ราคามาตรฐาน) (ฝ่ายกจิการโรงเรียน)

26,800 ศพด.ราชนกิลู ส านกัการศึกษา

3 โต๊ะส าหรับวาง
คอมพวิเตอร์

 -โต๊ะส าหรับวางคอมพวิเตอร์ จ านวน 2
 ตัวๆ ละ 3,800 บาท ของ 
ศพด.ราชนกิลู (ราคาทอ้งถิ่น) 
(ฝ่ายกจิการโรงเรียน)

7,600 ศพด.ราชนกิลู ส านกัการศึกษา

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 148

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
    1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 148

1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
    1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

4 โต๊ะไฟเบอร์ส่ีเหล่ียม  -โต๊ะไฟเบอร์ส่ีเหล่ียม 6 ที่นั่ง จ านวน 3
 ตัวๆ ละ 2,500 บาท ของศพด.ราชนกิลู
(ราคาทอ้งถิ่น) (ฝ่ายกจิการโรงเรียน)

7,500 ศพด.ราชนกิลู ส านกัการศึกษา

5 ถังน้ าแบบไฟเบอร์
กลาส ขนาดความจุ 
2,000 ลิตร

 -ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ
 2,000 ลิตร พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ถัง 
ของศพด.ราชนกิลู 
(ราคามาตรฐาน) (ฝ่ายกจิการโรงเรียน)

8,300 ศพด.ราชนกิลู ส านกัการศึกษา

6 โพเดียมไม้  -โพเดียมไม ้จ านวน 2 ตัวๆ ละ 12,000
 บาท ของ ศพด.ราชนกิลู
(ราคาทอ้งถิ่น) (ฝ่ายกจิการโรงเรียน)

24,000 ศพด.ราชนกิลู ส านกัการศึกษา

7 เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วนแบบต้ัง
พื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 36,000 บทียีู

 -เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 36,000 บทียีู จ านวน
 8 เคร่ืองๆ ละ 45,500 บาท
(ราคามาตรฐาน)

364,000 โรงเรียนเทศบาล 1
 (บรูพาวิทยากร)

ส านกัการศึกษา

หนา้ 149



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 148

1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
    1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

8 เคร่ืองท าลายเอกสาร 
แบบตัดละเอยีด

 -เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอยีด
 ท าลายคร้ังละ 20 แผ่น จ านวน 1 
เคร่ือง (ราคามาตรฐาน)

42,700 โรงเรียนเทศบาล 2
 (วัดสมอราย)

ส านกัการศึกษา

9 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25
 ลิตร

 -เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จ านวน 2
 เคร่ืองๆ ละ  14,000 บาท 
(ราคามาตรฐาน)

28,000 โรงเรียนเทศบาล 2
 (วัดสมอราย)

ส านกัการศึกษา

10 เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบติดผนงั (ระบบ 
Inverter)

 -เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนงั (ระบบ
 Inverter) ขนาด 36,000 BTU จ านวน
 5 เคร่ืองๆ ละ 53,600 บาท (ราคา
ทอ้งถิ่น)

268,000 โรงเรียนเทศบาล 4
 (เพาะช า)

ส านกัการศึกษา

11 ตู้เส้ือผ้าบานเล่ือน
กระจกสูง

 -ตู้เส้ือผ้าบานเล่ือนกระจกสูง รุ่น ขนาด 
91.4x53.2x120 ซม. จ านวน 1 ตู้
(ราคาทอ้งถิ่น)

6,500 โรงเรียนเทศบาล 5
 (วัดปา่จิตตสามคัคี)

ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 148

1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
    1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

12 ชั้นวางกระเปา๋ 10 
ช่อง 2 ชั้น

 -ชั้นวางกระเปา๋ 10 ช่อง 2 ชั้น ขนาด
ยาว 150 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 80 ซม. 
จ านวน 12 ตู้ๆ ละ 6,000 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น)

72,000 โรงเรียนเทศบาล 5
 (วัดปา่จิตตสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

13 พดัลมติดผนงั ขนาด
ใบพดัไมน่อ้ยกว่า 18 
นิ้ว

 -พดัลมติดผนงั ขนาดใบพดัไมน่อ้ยกว่า 
18 นิ้ว พร้อมติดต้ัง จ านวน 30 เคร่ืองๆ
 ละ 1,600 บาท  (ราคาทอ้งถิ่น)

48,000 โรงเรียนเทศบาล 5
 (วัดปา่จิตตสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

14 โต๊ะหมู่บชูา ท าจากไม้
มแีทน่บชูา 9 ชิ้น

 -โต๊ะหมู่บชูา ท าจากไมม้แีทน่บชูา 9 ชิ้น
 จ านวน 1 ชุด (ราคาทอ้งถิ่น)

8,000 โรงเรียนเทศบาล 5
 (วัดปา่จิตตสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

15 เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบต้ัง
พื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter)
ขนาด  24,000 BTU

 -เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพื้นหรือ
แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด  
24,000 BTUจ านวน 1 เคร่ือง (ราคา
มาตรฐาน)

40,900 โรงเรียนกฬีาฯ ส านกัการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 148

1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
    1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

16 พดัลมต้ังพื้น ขนาด
ใบพดัไมน่อ้ยกว่า 18 
นิ้ว

 -พดัลมต้ังพื้น ขนาดใบพดัไมน่อ้ยกว่า 
18 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 2,500 
บาท

5,000 ศพด.หนองไผ่ล้อม (ศพด.หนองไผ่
ล้อม)

ส านกัการศึกษา

17 เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบติด
ผนงั 
ระบบ Inverter ขนาด
 12,000 BTU

 -เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(ราคาพร้อมค่าติดต้ัง) แบบติดผนงั 
ระบบ Inverter ขนาด 12,000 BTU 
จ านวน 1 เคร่ือง (ราคามาตรฐาน)

18,500 โรงเรียนกฬีาฯ (รร.กฬีาฯ)
ส านกัการศึกษา

18 พดัลมอตุสาหกรรม 
ขนาดใบพดั 24 นิ้ว

 -พดัลมอตุสาหกรรม ขนาดใบพดั 24 
นิ้ว จ านวน 14 เคร่ืองๆ ละ 3,800 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น)

53,200 โรงเรียนกฬีาฯ (รร.กฬีาฯ)
ส านกัการศึกษา

19 พดัลมติดเพดาน ขนาด
ใบพดั 18 นิ้ว

 -พดัลมติดเพดาน ขนาดใบพดั 18 นิ้ว 
จ านวน 8 เคร่ืองๆ ละ 2,000 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น)

16,000 โรงเรียนกฬีาฯ (รร.กฬีาฯ)
ส านกัการศึกษา

หนา้ 152



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 148

1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
    1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

20 พดัลมติดเพดาน ขนาด
ใบพดั 16 นิ้ว

 -พดัลมติดเพดาน ขนาดใบพดั 16 นิ้ว 
จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 1,800 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น)

7,200 โรงเรียนกฬีาฯ (รร.กฬีาฯ)
ส านกัการศึกษา

21 เกา้อี้ขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยม

 -เกา้อี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ที่นั่งและ
พนกัพงิบฟุองน้ า จ านวน 20 ตัวๆ ละ 
800 บาท (ราคาทอ้งถิ่น)

16,000 ศพด.ราชนกิลู ส านกัการศึกษา

22 โต๊ะอาหาร  -โต๊ะอาหาร หนา้โฟเมกา้หนา้ขาว ขา
เหล็กชุบโครเมยีม ขนาด 80X200X50 
เซนติเมตร จ านวน 25 ตัวๆ ละ 4,500 
บาท (ราคาทอ้งถิ่น)

112,500 ศพด.เคหะประชา
สามคัคี

ศพด.ทา้วสุระ ซอย
 3 

ศพด.ราชนกิลู
ศพด.หนองไผ่ล้อม

ส านกัการศึกษา

รวม 22 1,196,700
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เกา้อี้ประชุม

ส าหรับหอ้งประชุม
 -เกา้อี้ประชุมส าหรับหอ้งประชุม 
จ านวน 15 ตัวๆ ละ 5,200 บาท     
(ราคาทอ้งถิ่น) ศูนย์บริการสาธารณสุข 
4 (การเคหะ)

78,000     ศูนย์บริการ    
   สาธารณสุข 4   

(การเคหะ)

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 เกา้อี้ส าหรับผู้มา
ติดต่อราชการ

 -เกา้อี้ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ จ านวน
 5 ตัวๆ ละ 1,800 บาท (ราคาทอ้งถิ่น) 
กลุ่มงานสัตวแพทย์

9,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 2 87,000

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 154

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
    1.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตู้เกบ็เอกสาร

ชนดิ 2 ตอน
 -ตู้เกบ็เอกสารชนดิ 2 ตอน แบบ
บานเล่ือน กระจกใสซ้อนบานเล่ือนทบึ 
ขนาดไมต่่่ากว่า กว้าง 1,185 มม. 
ลึก 410 มม. สูง 1,760 มม. จ่านวน 
1 ชุด (ราคาทอ้งถิ่น)

10,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

รวม 1 10,000

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 155

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
    1.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด่าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โต๊ะนกัเรียน

ประถมต้น
พร้อมเกา้อี้ 
ท าจากไมย้างพารา

 -โต๊ะนกัเรียนประถมต้นพร้อมเกา้อี้ 
ท าจากไมย้างพารา ขนาด 40×60×55 
เซนติเมตร จ านวน 150 ชุดๆ 1,000 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น)

150,000 โรงเรียนเทศบาล 3
(ยมราชสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

2 โต๊ะนกัเรียน
ประถมปลาย
พร้อมเกา้อี้ 
ท าจากไมย้างพารา

 -โต๊ะนกัเรียนประถมปลายพร้อมเกา้อี้ 
ท าจากไมย้างพารา ขนาด 40×60×67 
เซนติเมตร จ านวน 150 ชุดๆ ละ 1,200 
บาท (ราคาทอ้งถิ่น)

180,000 โรงเรียนเทศบาล 3
(ยมราชสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

3 โต๊ะนกัเรียน
พร้อมเกา้อี้ 
ระดับประถมศึกษา

 -โต๊ะนกัเรียนพร้อมเกา้อี้ระดับประถมศึกษา
 ขนาดไมน่อ้ยกว่า 40×60×67 เซนติเมตร 
ท าด้วยไมโ้ครงเหล็ก จ านวน 180 ชุดๆ ละ 
1,600 บาท (ราคาทอ้งถิ่น)

288,000 โรงเรียนเทศบาล 5
(วัดปา่จิตตสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

รวม 3 618,000

หนา้ 156

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

2. ประเภทครภุณัฑ์กำรศึกษำ
    2.1. แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รถจักรยานยนต์

ขนาด 110 ซีซี
แบบเกยีร์อตัโนมติั

 -รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซีแบบเกยีร์
อตัโนมติั จ านวน 1 คัน (ราคามาตรฐาน)

50,000      โรงเรียน
เทศบาล 1

(บรูพาวิทยาการ)

ส านกัการศึกษา

2 รถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกยีร์อตัโนมติั

 -รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซีแบบเกยีร์
อตัโนมติั จ านวน 1 คัน (ราคามาตรฐาน)

50,000 โรงเรียน
เทศบาล 2

(วัดสมอราย)

ส านกัการศึกษา

3 รถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกยีร์ธรรมดา

 -รถจักรยานยนต์  ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์
ธรรมดา จ านวน 1 คัน (ราคามาตรฐาน)

43,500 โรงเรียน
เทศบาล 5
(วัดปา่จิตต
สามคัคี)

ส านกัการศึกษา

รวม 3 143,500

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 157

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

3. ประเภทครภุณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
   3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 หลังคารถบรรทกุ 

ขนาด 1 ตัน
 -หลังคารถบรรทกุ ขนาด 1 ตัน             
เปน็หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก         
จ านวน 1 หลัง (ราคามาตรฐาน)            
กลุ่มงานปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อ

35,900       เขตเทศบาล
นคร

นครราชสีมา

ส านกั
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

2 ถังคอนเทนเนอร์ 
ขนาดความจุ       
ไมน่อ้ยกว่า 8 
ลูกบาศกเ์มตร

 -ถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า  
 8 ลูกบาศกเ์มตร ส าหรับใช้กบัรถยนต์
บรรทกุขยะมลูฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ 
จ านวน 5 ใบๆ ละ 120,000 บาท          
(ราคาทอ้งถิ่น) งานรักษาความสะอาด        
เขต 1-4

600,000 เขตเทศบาล
นคร

นครราชสีมา

ส านกั
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 2 635,900

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 158

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

3. ประเภทครภุณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
   3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครนสลิง  -เครนสลิง ขนาดไมน่อ้ยกว่า 5 ตัน 

มคีวามยาวไมน่อ้ยกว่า 12 เมตร ติดต้ังกบั
รถยนต์บรรทกุ ท.15 เพื่อทดแทนของเดิม 
จ านวน 1 ชุด (ราคาทอ้งถิ่น) งานเรือน
เพาะช าและขยายพนัธุ ์ส่วนการโยธา

1,000,000   เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัช่าง

รวม 1 1,000,000

หนา้ 159

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

3. ประเภทครภุณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
   3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองสูบน ้ำ  -เคร่ืองสูบน ้ำ เคร่ืองยนต์เบนซิน 

ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 5 แรงมำ้ สูบน ้ำได้
ไมน่อ้ยกว่ำ 1,000 ลิตรต่อนำท ี
พร้อมอปุกรณ์ประกอบครบชุด จ้ำนวน 
5 เคร่ืองๆ ละ 14,000 บำท  
(รำคำทอ้งถิ่น) 
(งำนศูนย์ปอ้งกนัฯ =5,
งำนสถำนยี่อยแหง่ที่ 1 = 5,
งำนสถำนยี่อยแหง่ที่ 2 =5,
งำนสถำนยี่อยแหง่ที่ 3 = 5)

70,000 งำนศูนย์ปอ้งกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

ส้ำนกัปลัดเทศบำล

รวม 1 70,000

หนำ้ 160

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

4. ประเภทครภุณัฑ์กำรเกษตร
    4.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด้ำเนนิกำร

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองพน่เคม ี  

ชนดิฝอยละออง 
(ULV)            
ชนดิสะพายหลัง

 -เคร่ืองพน่เคมชีนดิฝอยละออง (ULV) 
 ชนดิสะพายหลัง จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ
 95,000 บาท (ราคาทอ้งถิ่น)          
กลุ่มงานปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อ

95,000           เขคเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 เคร่ืองชั่ง          
แบบดิจิตอล   
ขนาด 300 
กโิลกรัม

 -เคร่ืองชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 300 
กโิลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง              
(ราคามาตรฐาน) กลุ่มงานสัตวแพทย์

10,100           เขคเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 2 105,100

หนา้ 161

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

4. ประเภทครภุณัฑ์กำรเกษตร
    4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รถลากเข็นขยะ

ชนดิ 2 ล้อ
 -รถลากเข็นขยะชนดิ 2 ล้อ ยางตัน              
ขนาด 0.70 x 1.30 x 0.55 ม. จ านวน 10 คันๆ 
ละ 10,000 บาท (ราคาทอ้งถิ่น)                 
กลุ่มงานบริการและส่ิงแวดล้อม

100,000      เขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 100,000

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 162

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

5. ประเภทครภุณัฑ์ก่อสรำ้ง
    5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองตบดิน  -เคร่ืองตบดิน ขนาด 5 ตัน เคร่ืองยนต์เบนซิน

ไมน่อ้ยกว่า 5 แรงมา้ จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
21,000 บาท เปน็เงิน 42,000 บาท 
(ราคามาตรฐาน) ส่วนการโยธา

42,000        เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัช่าง

2 เคร่ืองตัด
คอนกรีตถนน

 -เคร่ืองตัดคอนกรีตถนน เปน็เคร่ืองตัดคอนกรีต 
ใช้ใบตัดขนาดไมน่อ้ยกว่า 24 นิ้ว ใช้เคร่ืองยนต์
ดีเซล ไมน่อ้ยกว่า 9 แรงมา้ ตัดได้ลึกไมน่อ้ยกว่า 
8 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง  (ราคาทอ้งถิ่น) 
ส่วนการโยธา

68,500        เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัช่าง

3 รถบดถนน  -รถบดถนน ขนาดไมน่อ้ยกว่า 1 ตัน เคร่ืองยนต์
ดีเซล มเีกยีร์เดินหนา้ และถอยหลังมรีะบบ
ส่ันสะเทอืนชนดิล้อคู่ บงัคับทศิทางด้วยมอืลากจูง
จ านวน 1 คัน (ราคาทอ้งถิ่น) ส่วนการโยธา

200,000      เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัช่าง

รวม 3 310,500

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 163

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

5. ประเภทครภุณัฑ์ก่อสรำ้ง
    5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองเสียงติดต้ัง

ตามอาคารเรียน
 -เคร่ืองเสียงติดต้ังตามอาคารเรียน 1 ชุด 
ประกอบด้วย
 - ไมค์ประกาศ (มเีสียงดนตรี) 1 ตัว
 - เพาเวอร์แอมป ์500 w 70v-100v 1 ตัว
 - เคร่ืองเลือกโซน 10 โซน 1 ตัว
 - ล าโพง 2 ทาง ติดผนงัขนาด 8 นิ้ว 
จ านวน 12 คู่ 
 - สายล าโพง จ านวน 600 เมตร
(ราคาทอ้งถิ่น)

150,000   โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

2 เคร่ืองขยายเสียง 
Power Amplifier
 ขนาด 500 วัตต์+
 500 วัตต์

 -เคร่ืองขยายเสียง Power Amplifier ขนาด 500 
วัตต์+500 วัตต์ จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 32,000 บาท
 (ราคาทอ้งถิ่น)

64,000  โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะช า)

ส านกัการศึกษา

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

6. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
    6.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนา้ 164

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 03 



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

6. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
    6.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3 เคร่ืองผสม
สัญญาณเสียงแบบ
ดิจิตอล 16 ช่อง

 -เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 16 ช่อง
พร้อม การ์ดดิจิทอล (ราคาทอ้งถิ่น)

180,000  โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะช า)

ส านกัการศึกษา

4 เคร่ืองขยายเสียงมี
ล้อเคล่ือนที่ได้ 
ขนาด 150 วัตต์

 -เคร่ืองขยายเสียงมล้ีอเคล่ือนที่ได้ ขนาด 150 
วัตต์ จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น)

19,000  โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะช า)

ส านกัการศึกษา

5 ชุดเคร่ืองเสียง 
(ส าหรับโรงอาหาร)

ชุดเคร่ืองเสียง (ส าหรับโรงอาหาร) จ านวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
- ล าโพงขนาด 8 นิ้ว แบบ 2 ทาง จ านวน 4 ตัว
- เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 ตัว
- มกิเซอร์ จ านวน 1 ตัว
- ไมโครโฟนแบบไร้สาย จ านวน 1 ตัว
- ตู้เกบ็อปุกรณ์ จ านวน 1 ตู้
- อปุกรณ์พร้อมติดต้ัง (ราคาทอ้งถิ่น)

79,000  โรงเรียน
เทศบาล 5
(วัดปา่จิตต
สามคัคี)

ส านกัการศึกษา หนา้ 165



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

6. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
    6.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

6 ระบบเสียงตามสาย
โรงเรียน

ระบบเสียงตามสายโรงเรียน จ านวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
1. มกิเซอร์ 8 ช่อง BT-USB จ านวน 1 เคร่ือง
2. เพาเวอร์แอมป ์500 วัตต์ จ านวน 2 เคร่ือง
3. ไมค์ประกาศมเีสียงดนตรี จ านวน 2 ตัว
4. ไมโครโฟน พร้อมสายยาว 15 เมตร จ านวน 1 ตัว
5. ล าโพงปากฮอร์น 12 นิ้ว จ านวน 4 ตัว
6. เบรกเกอร์คุมไฟ 10 ช่อง 30 แอมป ์จ านวน 1 
เคร่ือง
7. ตู้แร็คใส่เคร่ืองเสียง 2 ฝามล้ีอ จ านวน 1 ล้อ
8. เคร่ืองต้ังเวลากร่ิงอตัโนมติั จ านวน 1 เคร่ือง
9. สายล าโพง จ านวน 2 มว้นๆ ละ 200 เมตร
10.พร้อมติดต้ังและทดลองระบบพร้อมใช้งาน
(ราคาทอ้งถิ่น)

83,500  โรงเรียน
เทศบาล 2

(วัดสมอราย)

ส านกัการศึกษา

หนา้ 166



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

6. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
    6.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

7 โทรโข่ง ขนาด 8 นิ้ว  -โทรโข่ง ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 6 ชุดๆ ละ 1,550 
บาท (ราคาทอ้งถิ่น)

9,300  โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

8 ตู้ล าโพงติดเพดาน  -ตู้ล าโพงติดเพดาน 6x4 วัตต์ 
เคร่ืองขยายเสียง 30 วัตต์ พร้อมไมโครโฟน จ านวน
 20 ชุดๆ ละ 8,800 บาท (ราคาทอ้งถิ่น)

176,000  โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

รวม 8 760,800

หนา้ 167



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองขยายเสียง

อเนกประสงค์   
แบบเคล่ือนที่

 -เคร่ืองขยายเสียงอเนกประสงค์แบบเคล่ือนที่ 
ลักษณะ
  : ล าโพง 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว
  : มขียายเสียงในตัว ก าลังขับไมน่อ้ยกว่า  250 วัตต์
  : มไีมโครโฟนไร้สายแบบครอบหวั  จ านวน 1 ตัว
  : มไีมโครโฟนไร้สายแบบหนบีปกเส้ือ จ านวน 1 ตัว
  : มชี่องเสียง USB 
  : สามารถเล่นวิทยุ FM ได้
  : สามารถต่อบลูทธูได้
  : ใช้แบตเตอร่ีในตัวและสามารถชาร์ตไฟได้ 
จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 6,000 บาท  
(ราคาทอ้งถิ่น) 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (การเคหะ)

18,000     เขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

6. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
    6.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนา้ 168

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

6. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
    6.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนา้ 168

2 เคร่ืองขยายเสียง
 มล้ีอลากเคล่ือนที่

 -เคร่ืองขยายเสียงมล้ีอลากเคล่ือนที่   มกี าลัง
ขับเคล่ือนไมน่อ้ยกว่า 150 วัตต์  จ านวน 1 เคร่ือง 
(ราคาทอ้งถิ่น)  กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

10,000 เขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

3 ชุดเคร่ืองเสียง
ภาคสนาม

 -ชุดเคร่ืองเสียงภาคสนาม ขนาดไมน่อ้ยกว่า 600 
วัตต์ จ านวน 1 ชุด ไมโครโฟนแบบไร้สายจ านวน 2
 ตัว ล าโพงขนาด 15 นิ้ว จ านวน  4 ตัว พร้อม
อปุกรณ์ติดต้ัง (ราคาทอ้งถิ่น)   
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

47,500 เขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 3 75,500

หนา้ 169



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองขยายเสียง

ตามสายและ
อปุกรณ์ครบชุด
พร้อมติดต้ัง

 -เคร่ืองขยายเสียงตามสายและอปุกรณ์ครบ
ชุดพร้อมติดต้ัง จ านวน 10 ชุดๆ ละ 75,000  
ประกอบด้วย
 -เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 1,500 วัตต์ 
USB/FM จ านวน 1 เคร่ือง
 -ล าโพงฮอร์นพร้อมยูนติฮอร์น จ านวน 10 ใบ
 -ไมโครโฟนสาย จ านวน 1 ตัว
 -สายล าโพง 2 × 0.90 SQ.MM จ านวน  
2,000 เมตร
 -อปุกรณ์ครบชุดพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด
(งานบริหารทั่วไป) (ราคาทอ้งถิ่น)

750,000       ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานบริหารทั่วไป
กองสวัสดิการ

สังคม

หนา้ 170

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

6. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
    6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

6. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
    6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

2 เคร่ืองขยายเสียงมี
ล้อลากเคล่ือนที่มี
ก าลังขับเคล่ือนไม่
นอ้ยกว่า 300 วัตต์

 -เคร่ืองขยายเสียงมล้ีอลากเคล่ือนที่มกี าลัง
ขับเคล่ือนไมน่อ้ยกว่า 300 วัตต์ ขนาดล าโพง
ไมน่อ้ยกว่า 12 นิ้ว มไีมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด 
จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 7,500 บาท
(งานบริหารทั่วไป) (ราคาทอ้งถิ่น)

22,500  ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานบริหารทั่วไป
กองสวัสดิการ

สังคม

รวม 2 772,500

หนา้ 171



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กล้องถ่ายภาพ

ระบบ DSLR 
พร้อมอปุกรณ์
ความละเอยีด 
21 ล้านพกิเซล

 -กล้องถ่ายภาพระบบ DSLR พร้อมอปุกรณ์
ความละเอยีด 21 ล้านพกิเซล จ านวน 3 
กล้องๆ ละ 35,000 บาท (ราคาทอ้งถิ่น)

105,000  โรงเรียน
เทศบาล 1

(บรูพาวิทยากร)

ส านกัการศึกษา

หนา้ 172

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

7. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่
    7.1 แผนงานการศึกษา

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 03 



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

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ

7. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่
    7.1 แผนงานการศึกษา

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2 กล้องถ่ายภาพแบบ
ดิจิตอล DSLR 
พร้อมเลนซ์

 -กล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอล DSLR พร้อม
เลนซ์ EF-S 18-200 mmf/3.5-5.6 IS เปน็
กล้องใช้ส าหรับงานภาพนิ่งและวีดีโอได้
เซนเซอร์ APS-C Dual Pixels CMOS AF 
ความละเอยีด Full HD (1920x1080) Pixels 
ไมน่อ้ยกว่า 20.2 ล้านพกิเซล ชิพประมวลผล
ไมน่อ้ยกว่า DIGIC 5+ เซนเซอร์ AUTO 
Focus มจีุดไมน่อ้ยกว่า AF 19 จุด เปน็ 
Cross-Type จอแสดงภาพ Touch Screen 
ไมน่อ้ยกว่า 3 นิ้ว จ านวน 1 กล้อง (ราคา
ทอ้งถิ่น)

55,000  โรงเรียน
เทศบาล 1

(บรูพาวิทยากร)

ส านกัการศึกษา

หนา้ 173



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

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ

7. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่
    7.1 แผนงานการศึกษา

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3 จอรับภาพ ชนดิ
มอเตอร์ไฟฟา้ขนาด
เส้นทแยงมมุ 200 นิ้ว

 -จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้ขนาดเส้น
ทแยงมมุ 200 นิ้ว จ านวน 2 จอๆ ละ 45,000
 บาท  (ราคามาตรฐาน)

90,000  โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะช า)

โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะช า)

ส านกัการศึกษา

4 เคร่ืองมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ
 XGA ขนาด 3,500
 ANSI Lumens

 -เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จ านวน 10 
เคร่ืองๆ ละ 27,900 บาท (ราคามาตรฐาน)

279,000  โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามคัคี)

โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามคัคี)
ส านกัการศึกษา

5 จอรับภาพ 
ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้
ขนาดเส้นทแยงมมุ
100 นิ้ว

 -จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้ขนาดเส้น
ทแยงมมุ 100 นิ้ว จ านวน 8 จอๆ ละ 12,900
 บาท (ราคามาตรฐาน)

103,200  โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามคัคี)

โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามคัคี)
ส านกัการศึกษา

6 เคร่ืองมลัติมเิดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ
 XGA ขนาด 3,500
 ANSI Lumens

 -เคร่ืองมลัติมเิดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จ านวน  4 
เคร่ืองๆ ละ 27,900 บาท (ราคามาตรฐาน)

111,600  โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะช า)

โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะช า)

ส านกัการศึกษา

หนา้ 174



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

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ

7. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่
    7.1 แผนงานการศึกษา

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

7 โทรทศัน ์แอล อ ีดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV

 -โทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอยีดจอภาพ 
3840 x 2160 พกิเซลขนาด 50 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง

19,000  (ศพด.
หนองไผ่ล้อม)

(ศพด.
หนองไผ่ล้อม)

ส านกัการศึกษา

รวม 7 762,800

หนา้ 175



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ชุดเคร่ือง

ช่วยหายใจ
 -ชุดเคร่ืองช่วยหายใจแบบอดัอากาศ 
(SCBA) ชนดิสะพายหลัง ประกอบด้วย
 หนา้กากแบบเต็มหนา้,ชุดสะพายและ
ถังอากาศจุประมาณ 6.8 ลิตร พร้อม
อปุกรณ์ประกอบครบชุด จ านวน 
5 ชุดๆ ละ 98,000 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น)  (งานศูนย์ปอ้งกนัฯ)

490,000 งานศูนย์ปอ้งกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

ส านกัปลัดเทศบาล

รวม 1 490,000

หนา้ 176

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

8. ประเภทครภุณัฑ์วิทยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์
    8.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ถังออกซิเจน      

พร้อมกา๊ซ
 -ถังออกซิเจนพร้อมกา๊ซ ขนาดความจุ  
ไมน่อ้ยกว่า 6 ลูกบาศกเ์มตร           
ความดันไมน่อ้ยกว่า 150 ปอนด์/
ตารางนิ้วซ่ึงมคุีณภาพตามมาตรฐาน
ของกระทรวงอตุสาหกรรม จ านวน 8 
ถังๆ ละ 4,800 บาท (ราคาทอ้งถิ่น)     
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

38,400 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 38,400

หนา้ 177

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

8. ประเภทครภุณัฑ์วิทยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์
    8.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองเติมอากาศ

พร้อมอปุกรณ์
 -เคร่ืองเติมอากาศพร้อมอปุกรณ์ ขนาด
50 ลูกบาศกเ์มตร/นาท ีจ านวน 1 
เคร่ืองๆ ละ2,461,000 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น) งานบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ส่วนช่างสุขาภบิาล

2,461,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัช่าง

2 เคร่ืองมอื
วิเคราะห์
คุณภาพน  า

 -เคร่ืองมอืวิเคราะหคุ์ณภาพน  าแบบ
ดูดกลืนแสง Multipara meter 
photometer with COD สามารถ
วัดค่า COD ของน  าและค่าพารามเิตอร์
อื่นๆ โดยใช้หลักการดูดกลืนแสง 
Colorimetric Method จ านวน 
1 เคร่ือง (ราคาทอ้งถิ่น) งานควบคุม
และตรวจสอบการบ าบดัน  าเสีย 
ส่วนช่างสุขาภบิาล

86,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัช่าง

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 178

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

8. ประเภทครภุณัฑ์วิทยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์
    8.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 178

8. ประเภทครภุณัฑ์วิทยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์
    8.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

3 เคร่ืองมอืวัด
ปริมาณออกซิเจน
ละลายน  า

 -เคร่ืองมอืวัดปริมาณออกซิเจน
ละลายน  าแบบภาคสนาม Dissolved 
Oxygen Meter สามารถวัดค่า
ออกซิเจนละลายน  า ค่าความดัน
บรรยากาศ และอณุหภมูไิด้ จ านวน
1 เคร่ือง (ราคาทอ้งถิ่น) งานควบคุม
และตรวจสอบการบ าบดัน  าเสีย 
ส่วนช่างสุขาภบิาล

45,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัช่าง

4 เคร่ืองมอืวัดค่าน า
ไฟฟา้และปริมาณ
ของแข็งละลายน  า

 -เคร่ืองมอืวัดค่าน าไฟฟา้และปริมาณ
ของแข็งละลายน  า แบบพกพา (EC TDS
Meter) สามารถวัดค่าการน าไฟฟา้และ
ปริมาณของแข็งละลายน  าและอณุหภมูิ
ได้ในเคร่ืองเดียวกนั จ านวน 1 เคร่ือง 
(ราคาทอ้งถิ่น) งานควบคุมและ
ตรวจสอบการบ าบดัน  าเสีย 
ส่วนช่างสุขาภบิาล

20,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัช่าง

หนา้ 179



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 178

8. ประเภทครภุณัฑ์วิทยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์
    8.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

5 เคร่ืองวัดความ
เปน็กรด-ด่าง

 -เคร่ืองวัดความเปน็กรด-ด่าง แบบ
ตั งโต๊ะ สามารถวัดค่าความเปน็กรด-ด่าง
ค่าความต่างศักย์ และอณุหภมูไิด้ 
มจีอแสดงค่าการวัดเปน็ตัวเลข สามารถ
Calibrate ค่า pH ได้อย่างนอ้ย 3 จุด 
ระบบชดเชยอณุหภมู ิแบบ Manual 
และ/หรือ แบบอตัโนมติั จ านวน 1 
เคร่ือง (ราคาทอ้งถิ่น) งานควบคุมและ
ตรวจสอบการบ าบดัน  าเสีย ส่วนช่าง
สุขาภบิาล

22,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัช่าง

6 เคร่ืองเติมอากาศ
ผิวน  าแบบรอบช้า

 -เคร่ืองเติมอากาศผิวน  าแบบรอบช้า
ชนดิทุ่นลอย 3 ขา เติมอากาศในแนวตั ง
ขนาดมอเตอร์ไมน่อ้ยกว่า 5.5 kw. 
(7.5 Hp.) mixingzone ไมน่อ้ยกว่า 
10 เมตร และมอีตัราแลกเปล่ียน 
ออกซิเจน (Oxygen Transfer) 
ไมน่อ้ยกว่า 230 kg / Day พร้อม
ตู้ควบคุมและติดตั ง จ านวน 2 
เคร่ืองๆ ละ 245,000 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น) งานบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ส่วนช่างสุขาภบิาล

490,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัช่าง

รวม 6 3,124,000

หนา้ 180



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองกรองน ้ำ

ชนดิ 3 ไส้กรอง 
(เรซิน เซรำมกิ 
คำร์บอน)

 -เคร่ืองกรองน ้ำชนดิ 3 ไส้กรอง (เรซิน 
เซรำมกิ คำร์บอน) พร้อมอปุกรณ์
ประกอบครบชุด พร้อมติดตั ง 
จ้ำนวน 1 เคร่ืองของ ศพด.รำชนกิลู 
(รำคำทอ้งถิ่น) (ฝ่ำยกจิกำรโรงเรียน)

10,000 ศพด.รำชนกิลู ส้ำนกักำรศึกษำ

2 ตู้เย็นขนำด
ไมน่อ้ยกว่ำ 
7 คิวบกิฟตุ

 -ตู้เย็นขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 7 คิวบกิฟตุ 
จ้ำนวน 1 ตู้ ของ ศพด.รำชนกิลู 
(รำคำมำตรฐำน) (ฝ่ำยกจิกำรโรงเรียน)

8,500 ศพด.รำชนกิลู ส้ำนกักำรศึกษำ

3 ตู้เย็นขนำด 
9 คิวบกิฟตุ

 -ตู้เย็นขนำด 9 คิวบกิฟตุ จ้ำนวน 2 
ตู้ๆ ละ 13,000 บำท ส้ำหรับหอ้ง
วิทยำศำสตร์ ระดับประถม 1 ตู้ 
หอ้งวิทยำศำสตร์ ระดับมธัยม 1 ตู้
(รำคำมำตรฐำน)

26,000 โรงเรียน
เทศบำล 2

(วัดสมอรำย)

ส้ำนกักำรศึกษำ

รวม 3 44,500

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนำ้ 181

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

9. ประเภทครภุณัฑ์งำนบ้ำนงำนครวั
    9.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด้ำเนนิกำร

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองตัดหญ้า

แบบข้อแข็ง
 -เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง            
เคร่ืองยนต์ มปีริมาตรกระบอกสูบ     
ไมต่่่ากว่า 30 ซีซี มกี่าลังไมต่่่ากว่า 1.5
แรงมา้ พร้อมใบมดี จ่านวน 10 
เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท               
(ราคามาตรฐาน)
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

95,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส่านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 เคร่ืองท่า      
น ่าร้อน-น ่าเย็น 
แบบต่อทอ่

 -เคร่ืองท่าน ่าร้อน-น ่าเย็น แบบต่อทอ่ 
ขนาด 2 กอ๊ก จ่านวน 1 เคร่ือง       
(ราคามาตรฐาน)
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

23,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส่านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 2 118,000

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 182

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

9. ประเภทครภุณัฑ์งำนบ้ำนงำนครวั
    9.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด่าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองตัดหญ้า

แบบข้อแข็ง
 -เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
เคร่ืองยนต์ขนาดไมน่อ้ยกว่า 1.4 แรงมา้
มปีริมาตรกระบอกสูบน ้าไมต้่่ากว่า 
30 ซีซี พร้อมใบมดี จ้านวน 5 
เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท 
(ราคามาตรฐาน) ส่วนการโยธา

47,500 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส้านกัช่าง

รวม 1 47,500

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 183

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

9. ประเภทครภุณัฑ์งำนบ้ำนงำนครวั
    9.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด้าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เล่ือยยนต์  -เล่ือยยนต์ ขนาดความยาวไมน่อ้ยกว่า

12 นิ้ว พร้อมอปุกรณ์ประกอบครบชุด 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ 12,000 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น)
(งานศูนย์ปอ้งกนัฯ =2,
งานสถานยี่อยแหง่ที่ 1 = 2,
งานสถานยี่อย แหง่ที่ 2 =1,
งานสถานยี่อย แหง่ที่ 3 = 1)

24,000 งานศูนย์ปอ้งกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

ส านกัปลัดเทศบาล

รวม 1 24,000

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 184

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

10. ประเภทครภุณัฑ์โรงงำน
    10.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ชุดฝึก

เคร่ืองปรับอากาศ
เปน็ชุดฝึก
ปฏบิติังานทางกล
และไฟฟา้
เคร่ืองปรับอากาศ
 24000 BTU

 -ชุดฝึกเคร่ืองปรับอากาศเปน็ชุดฝึก
ปฏบิติังานทางกลและไฟฟา้
เคร่ืองปรับอากาศ 24000 BTU
2 ชุดๆ ละ 40,000บาท (ราคาทอ้งถิ่น)

80,000 โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะช า)

โรงเรียน
เทศบาล 4
(เพาะช า)

ส านกัการศึกษา

รวม 1 80,000

หนา้ 185

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

10. ประเภทครภุณัฑ์โรงงำน
    10.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองตัดเหล็ก 

ขนาด 16 นิ้ว
 -เคร่ืองตัดเหล็ก ขนาด 16 นิ้ว     
พร้อมมอเตอร์ 3 แรง 2 สาย            
จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาทอ้งถิ่น)
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

31,500 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 เคร่ือง           
ถอดเปล่ียนยาง 
12-22 นิ้ว

 -เคร่ืองถอดเปล่ียนยาง 12-22 นิ้ว 
ก าลังลมที่ต้องการ 8-10 บาร์           
(116-145 psi)  ก าลังไฟ 110V.          
(1 ph) / 220V. (1/3 ph)/ 330V      
(3 ph) ขนาดยาง 12-22 นิ้ว มอเตอร์ 
0.55Kw./ 0.75 Kw./ 1.1 Kw          
จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาทอ้งถิ่น)        
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

51,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 ตู้เคร่ืองมอืและ   
ชุดเคร่ืองมอื

 -ตู้เคร่ืองมอืและชุดเคร่ืองมอื 173 ชิ้น 
แบบมล้ีอเข็น 5 ชั้น จ านวน 1 ชุด      
(ราคาทอ้งถิ่น)                          
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

45,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

10. ประเภทครภุณัฑ์โรงงำน
   10.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 186

แบบ ผด. 03 



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

10. ประเภทครภุณัฑ์โรงงำน
   10.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 186

4 ตู้ชาร์ตแบตเตอร่ี  
 90V 100A   
แบบมล้ีอเล่ือน

 -ตู้ชาร์ตแบตเตอร่ี 90V 100A         
แบบมล้ีอเล่ือน จ านวน 1 เคร่ือง      
(ราคาทอ้งถิ่น)                          
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

8,500 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

5 บล็อคไฟฟา้ 1 นิ้ว
 รุ่น TW1000

 -บล็อคไฟฟา้ 1 นิ้ว รุ่น TW1000 
จ านวน 1 ชุด (ราคาทอ้งถิ่น)           
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

35,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

6 บล็อคลม 1/2" นิ้ว
 KW-14HP

 -บล็อคลม 1/2" นิ้ว KW-14HP 
แกนเพลาใส่ลูกบอ๊กซ์ 1/2" แรงบดิ 
90-350 Nm. ลูกบอ๊กซ์ 17, 19, 21, 24
 จ านวน 1 ชุด (ราคาทอ้งถิ่น)
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

8,700 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

7 บล็อคลม 1 นิ้ว รุ่น
 KW-45GL

 -บล็อคลม 1 นิ้ว รุ่น KW-45GL    
จ านวน 1 ชุด (ราคาทอ้งถิ่น)          
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

35,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

8 ปั้มลม            
(ส าหรับใช้
ภาคสนาม)

 -ปั้มลม (ส าหรับใช้ภาคสนาม)        
พร้อมเคร่ืองยนต์ดีเซล คูโบต้า           
11hp 3 สูบ ถัง 300 ลิตร กญุแจสตาร์ท
 +แบตเตอร่ีระบายความร้อนด้วยน้ า 
ระบบไพล็อตวาล์ว จ านวน 1 ชุด 
(ราคาทอ้งถิ่น)                          
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

118,500 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

หนา้ 187



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

10. ประเภทครภุณัฑ์โรงงำน
   10.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 186

9 แมแ่รงตะเข้
กา้นยาว 10 ตัน

 -แมแ่รงตะเข้กา้นยาว 10 ตัน ยกสูงสุด
 560 มม. ยกต่ าสุด 160 มม.           
ขายาว 1,460 มม.จ านวน 1 ตัว         
(ราคาทอ้งถิ่น)                           
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

40,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

10 แมแ่รงตะเข้
กา้นยาวลม     
50/25 ตัน

 -แมแ่รงตะเข้กา้นยาวลม 50/25 ตัน 
ยกสูงสุด 50 ตัน : 452 มม. ยกสูงสุด 
25 ตัน : 560 มม. ยกต่ าสุด 220 มม. 
แรงดันลม 5-8 kg/cm2 จ านวน 1 ตัว 
(ราคาทอ้งถิ่น)
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

52,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

11 รอกโซ่มอืสาว     
 2 ตัน

 -รอกโซ่มอืสาว 2 ตัน น้ าหนกัยก        
2 ตัน ระยะยก 3 เมตร แบบมอืสาว 
จ านวน 1 ตัว (ราคาทอ้งถิ่น)          
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

4,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

12 รอกโซ่มอืโยก     
 3 ตัน

 -รอกโซ่มอืโยก 3 ตัน น้ าหนกัยก        
3 ตัน ระยะยก 1.5 เมตร แบบมอืโยก 
จ านวน 1 ตัว (ราคาทอ้งถิ่น)           
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

7,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 12 436,200

หนา้ 188



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โต๊ะเทเบลิเทนนสิ  -โต๊ะเทเบลิเทนนสิ จ ำนวน 2 ตัวๆ ละ 

4,900 บำท (รำคำทอ้งถิ่น)
9,800 โรงเรียน

เทศบำล 3
(ยมรำชสำมคัคี)

ส ำนกักำรศึกษำ

รวม 1 9,800

หนำ้ 189

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

11. ประเภทครภุณัฑ์กีฬำ
    11.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนนิกำร

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองวัด

ระยะทางด้วย
เลเซอร์

 -เคร่ืองวัดระยะทางด้วยเลเซอร์แบบ
มอืถือ สามารถวัดระยะทางได้ระหว่าง
 0.05-200 เมตร มเีซ็นต์วัดมมุช่วง
การวัด +/45 องศา เลือกก าหนด
ระยะที่ต้องการได้ สามารถประมาณ
ความกว้าง/ความสูง แบตเตอร่ี 1 ชุด 
สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 
5,000 คร้ัง จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
25,000 บาท (ราคาทอ้งถิ่น) 
(ฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
ส่วนควบคุมการกอ่สร้าง)

50,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัช่าง

หนา้ 190

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

12. ประเภทครภุณัฑ์ส ำรวจ
    12.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



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

หนา้ 190

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

12. ประเภทครภุณัฑ์ส ำรวจ
    12.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

2 กล้องระดับ
อตัโนมติั

 -กล้องระดับอตัโนมติั ขนาดก าลัง
ขยาย 32 เทา่ พร้อมอปุกรณ์ประกอบ 
จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาทอ้งถิ่น) 
(ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง)

30,500 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัช่าง

3 ล้อวัดระยะทาง  -ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล ขนาด 
8 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาทอ้งถิ่น) 
(ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง)

6,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัช่าง

รวม 3 โครงกำร 86,500

หนา้ 191



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์

หรือ LED สีชนดิ 
network แบบที่ 2 
(27 หนา้ต่อนาที)

 -เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED สีชนดิ 
network แบบที่ 2 (27 หนา้ต่อนาที) 
จ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ 26,000 บาท 
(ราคามาตรฐาน)

130,000 โรงเรียนเทศบาล 1
(บรูพาวิทยากร)

ส านกัการศึกษา

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 
1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19
 นิ้ว)

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว)
จ านวน 13 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท 
(ราคามาตรฐาน)

286,000 โรงเรียนเทศบาล 5
(วัดปา่จิตตสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

หนา้ 192

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

13. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์
    13.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด. 03 



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

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนนิการ หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

13. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์
    13.1 แผนงานการศึกษา

3 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏบิติัการ
ส าหรับเคร่ือง
คอมพวิเตอร์และ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์
โนต้บุ๊ก

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์และเคร่ือง
คอมพวิเตอร์โนต้บุ๊กแบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย
 จ านวน 13 ชุดๆ ละ 3,800 บาท 
(ราคามาตรฐาน)

49,400 โรงเรียนเทศบาล 5
(วัดปา่จิตตสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

4 เคร่ืองส ารองไฟฟา้
ขนาด 1 kVA

 -เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด 1 kVA 
จ านวน 13 เคร่ืองๆ ละ 5,700 บาท 
(ราคามาตรฐาน)

74,100 โรงเรียนเทศบาล 5
(วัดปา่จิตตสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

5 เคร่ืองพมิพ ์
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า

 -เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์
 หรือ LED ขาวด า จ านวน 2 เคร่ืองๆ 
ละ 10,000 บาท (ราคามาตรฐาน)

20,000 โรงเรียนเทศบาล 5
(วัดปา่จิตตสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

หนา้ 193



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

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนนิการ หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

13. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์
    13.1 แผนงานการศึกษา

6 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีด
หมกึ พร้อมติดต้ังถัง
หมกึพมิพ ์(Ink Tank
 Printer)

 -เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ พร้อมติดต้ัง
ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) 
จ านวน 10 เคร่ือง ๆ ละ
4,000 บาท (ราคามาตรฐาน)

40,000 โรงเรียนเทศบาล 5
(วัดปา่จิตตสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

7 สแกนเนอร์ ส าหรับ
งานเกบ็เอกสาร
ระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 1

 -สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จ านวน 1 
เคร่ือง (ราคามาตรฐาน)

16,000 โรงเรียนเทศบาล 5
(วัดปา่จิตตสามคัคี)

ส านกัการศึกษา

รวม 7 615,500

หนา้ 194



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ือง

คอมพวิเตอร์ 
All In One 
ส ำหรับงำน
ส ำนกังำน

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One 
ส ำหรับงำนส ำนกังำน จ ำนวน 3 
เคร่ืองๆ ละ 17,000 บำท              
(รำคำมำตรฐำน) ศูนย์พฒันำฟื้นฟู
ผู้สูงอำยุและผู้พกิำร (เพำะช ำ)

51,000 ศูนย์พฒันำฟื้นฟู
ผู้สูงอำยุและผู้พกิำร

ส ำนกัสำธำรณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 เคร่ืองพมิพ ์
Multifunction

 -เคร่ืองพมิพ ์Multifunction       
แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์
(Ink Tank Printer)                   
จ ำนวน 1 เคร่ืองๆ ละ 7,500 บำท    
(รำคำมำตรฐำน) ศูนย์พฒันำฟื้นฟู
ผู้สูงอำยุและผู้พกิำร (เพำะช ำ)

7,500 ศูนย์พฒันำฟื้นฟู
ผู้สูงอำยุและผู้พกิำร

ส ำนกัสำธำรณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 เคร่ืองส ำรองไฟ
ขนำด 800 VA

 -เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 VA 
จ ำนวน 3 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บำท 
(รำคำมำตรฐำน)  ศูนย์พฒันำฟื้นฟู
ผู้สูงอำยุและผู้พกิำร (เพำะช ำ)

7,500 ศูนย์พฒันำฟื้นฟู
ผู้สูงอำยุและผู้พกิำร

ส ำนกัสำธำรณสุข
และส่ิงแวดล้อม

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

13. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์
    13.2 แผนงำนสำธำรณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนนิกำร

หนำ้ 195

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนว่ยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

13. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์
    13.2 แผนงำนสำธำรณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนนิกำร

หนำ้ 195

4 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏบิติักำร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติักำรส ำหรับ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์และโนต้บุ๊ก      
แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำ
จำกโรงงำน (OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้อง
ตำมกฎหมำย จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 
3,800 บำท (รำคำมำตรฐำน)        
ศูนย์พฒันำฟื้นฟผูู้สูงอำยุและผู้พกิำร 
(เพำะช ำ)

11,400 ศูนย์พฒันำฟื้นฟู
ผู้สูงอำยุและผู้พกิำร

ส ำนกัสำธำรณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 4 77,400 หนำ้ 196



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองส ำรอง

ไฟฟำ้
 -เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800 VA 
จ ำนวน 4 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บำท 
(รำคำมำตรฐำน)

10,000 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

สถำนธนำนุบำล
เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ 2

2 เคร่ืองพมิพ์
แบบฉีดหมกึ
พร้อมติดต้ัง
ถังหมกึพมิพ์

 -เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ัง
ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) 
จ ำนวน 1 เคร่ือง (รำคำมำตรฐำน)

4,000 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

สถำนธนำนุบำล
เทศบำลนคร

นครรำชสีมำ 3

รวม 2 14,000

หนำ้ 197

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

13. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์
    13.3 แผนงำนกำรพำณิชย์

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนนิกำร

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 น ้ำพแุบบ

ทุ่นลอย
พลำสติก
พร้อมไฟส่อง
ใต้น ้ำ

 -น ้ำพแุบบทุ่นลอยพลำสติกพร้อม
ไฟส่องใต้น ้ำ ขนำดปั้มน ้ำชนดิจุ่ม 
ไมน่อ้ยกว่ำ 1,500 วัตต์ 220 โวลต์ 
50 เฮิร์ท ปริมำณสูบน ้ำสูงสุด
ไมน่อ้ยกว่ำ 400 ลิตร/นำท ีส่งน ้ำ
สูงสุดได้ไมน่อ้ยกว่ำ 15 เมตร จ้ำนวน 
6 ชุด พร้อมสำยไฟ NYY ขนำด 3x6 
ยำวไมน่อ้ยกว่ำ 1,300 เมตร และ
ตู้ควบคุมน ้ำพ ุจ้ำนวน 2 ชุดๆ ละ 
245,000 บำท เพื่อติดตั งใน
สวนภมูรัิกษ ์(รำคำทอ้งถิ่น) 
งำนบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซม 
ส่วนช่ำงสุขำภบิำล

490,000 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส้ำนกัช่ำง

รวม 1 490,000

หนำ้ 198

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

14. ประเภทครภุณัฑ์อ่ืน
    14.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด้ำเนนิกำร

แบบ ผด. 03 



 
 
 

ส่วนที่ 4 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรมของหน่วยงานภายนอก 
ที่จะมีการด าเนินงานในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตลาดโคราช          

ปนัน ้าใจ               
สู้ภยัโควิด

 -กจิกรรม "ตลาดโคราชปนัน ้าใจ   
 สู้ภยัโควิด" จัดขึ นเปน็ประจ้า      
ทกุวันศุกร์ ณ ลานหนา้ศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย
เร่งด่วน นโยบายแกไ้ขปญัหา
ผลกระทบโควิด-19 ของผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา      
(นายวิเชียร  จันทรโณทยั) เพื่อลด
ภาระค่าครองชีพในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 สินค้าที่น้ามาจ้าหนา่ย ได้แก่
เนื อสุกรช้าแหละ ปลานลิ สินค้า
เกษตร/สินค้าชุมชนจากอ้าเภอ
ต่างๆ และสินค้าอปุโภค/บริโภคที่มี
ความจ้าเปน็ต่อประชาชน โดยเร่ิม
ด้าเนนิการตั งแต่วันศุกร์ที่ 28 
มกราคม 2565 เปน็ครั งแรก และ
ด้าเนนิกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง

 - บริเวณหนา้
ศาลากลาง

จังหวัด
นครราชสีมา

ส้านกังาน
พาณิชย์จังหวัด
นครราชสีมา

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ส านักงานพาณิชยจ์งัหวัดนครราชสมีา
งบประมาณรวม  2,980,000  บาท

หนา้ 199

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด้าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



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

หนา้ 199

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด้าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
2 ยกระดับ            

สร้างมลูค่าเพิ่ม     
สินค้าส่ิงบง่ชี         
ทางภมูศิาสตร์ GI 
นครราชสีมา

 -กจิกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด
โดยการจัดงานแสดงและจ้าหนา่ย
สินค้า GI และการเจรจาธุรกจิ 
จ้านวน 1 ครั งๆ ละ 50 คูหา 
ระยะเวลาจัดงาน 5 วัน เพื่อเปน็
การเชื่อมโยงการตลาดสินค้า GI 
และกระตุ้นเศรษฐกจิฐานราก 
เศรษฐกจิชุมชน ใหเ้จริญเติบโต
อย่างยั่งยืนด้วยสินค้า GI อกีทั ง
เพื่อใหบ้รรลุตามเปา้หมาย          
ในการกา้วไปสู่การเปน็           
"โคราชนครแหง่ GI"

2,980,000 หา้งสรรพสินค้า
ในเขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

ส้านกังาน
พาณิชย์จังหวัด
นครราชสีมา

รวม 2  โครงการ 2,980,000

หนา้ 200



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เพิ่มประสิทธิภาพ

การระบายน ้า     
ในพื นที่ชุมชน
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -สนบัสนนุเคร่ืองสูบน ้าเพื่อแกไ้ข
ปญัหาน ้าทว่มชุมชน รวม 4 จุด 
จ้านวน 6 เคร่ือง                         
 -สนบัสนนุเคร่ืองจักรกลสาธารณภยั
 ตามที่ร้องขอ

 -  1.ตลาดนดั  
เซฟวัน         
จ้านวน 3 เคร่ือง
 2.ถนน        
ราชด้าเนนิ     
หนา้จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัด
นครราชสีมา 
จ้านวน 1 เคร่ือง
 3.ตลาด      
ไนทบ์า้นเกาะ 
จ้านวน 1 เคร่ือง
 4.แกม้ลิง     
ข่อยงาม     
จ้านวน 1 เคร่ือง
 5.จุดอื่นๆ 
ตามที่ร้องขอ

1.เทศบาลนคร
นครราชสีมา    
2.ส้านกังาน
ปอ้งกนัและ
บรรเทา        
สาธารณภยั
จังหวัด
นครราชสีมา    
3.ศูนย์ปอ้งกนั
และบรรเทา     
สาธารณภยั     
เขต 5 
นครราชสีมา

รวม 1  โครงการ  -

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ส านักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวัดนครราชสมีา
งบประมาณรวม  -  บาท

หนา้ 201

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด้าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พฒันาด้านเศรษกจิ

โครงข่าย คมนาคม 
การค้า             
การทอ่งเที่ยว     
การบริการ         
และการลงทนุ

 -กจิกรรม ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ชุมชน ทอ่งเที่ยว "งานตรุษจีน โคราช"
 จัดกจิกรรมเทศกาล งานตรุษจีน
โคราช จ านวน 3 วัน 3 คืน

2,000,000 ถนนจอมพล
และบริเวณ  
ลานอนสุาวรีย์
ทา้วสุรนารีและ

ลานสวนรัก
อ าเภอเมอืง
นครราชสีมา

    ส านกังาน    
การทอ่งเที่ยว

และกฬีาจังหวัด
นครราชสีมา

รวม 1  โครงการ 2,000,000

หนา้ 202

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
ส านักงานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจงัหวัดนครราชสมีา

งบประมาณรวม  2,000,000  บาท

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ซ่อมแซมหนิกอ่

ด้านซ้ายประตู     
ระบายน ้าคนชุม

 -ซ่อมแซมหนิกอ่ด้านซ้ายประตู     
ระบายน ้าคนชุม ระยะทาง 80 เมตร

3,500,000 ประตูระบายน ้า
คนชุม

โครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษา

ล้าตะคอง

รวม 1  โครงการ 3,500,000

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการสง่น  าและบ ารุงรักษาล าตะคอง
งบประมาณรวม  3,500,000  บาท

หนา้ 203

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด้าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การใหบ้ริการ     

ทางการแพทย์   
สาขาเดอะมอลล์
โคราช

 -จ านวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์  - เดอะมอลล์
โคราช

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

รวม 1  โครงการ  -

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
งบประมาณรวม  -  บาท

หนา้ 204

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งานซ่อมไฟฟา้       

แสงสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร  
ทางหลวงหมายเลข 
224 ตอนควบคุม   
0100 ตอน
นครราชสีมา-หวัทะเล
ระหว่าง              
กม.0+000-2+850 
(ร่องกลาง LT.,RT. 
เปน็แหง่ๆ)

1.ขออนมุติัด าเนนิการ               
2.ประสานหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง   
3.ด าเนนิการตามระเบยีบพสัดุ     
4.ตรวจรับและเบกิจ่ายเงิน         
5.สรุปและรายงานผล

1,000,000 บริเวณ        
ร่องกลาง
ด้านซ้ายทาง
และขวาทางเร่ิม
จากบริเวณ  
สามแยก      
หา้งเทอร์มนิอล 
ถึงบริเวณหนา้ 
หจก.เอม็.ซี   
แอดวานซ์     
เทเลคอม 
เซอร์วิส

แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 2

รวม 1  โครงการ 1,000,000

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 205

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

แขวงทางหลวงนครราชสมีาที่ 2
งบประมาณรวม  1,000,000  บาท

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฉันรักเมอืงไทย     

ฉันเที่ยวเมอืงไทย
 -ประชาสัมพนัธ์กจิกรรม          
การทอ่งเที่ยวในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา เช่น การจัดงานตรุษจีน 
งานฉลองวันแหง่ชัยชนะของ        
ทา้วสุรนารี งานแหเ่ทยีนโคราช ฯลฯ

 - จังหวัด
นครราชสีมา

การทอ่งเที่ยว
แหง่ประเทศไทย

 ส านกังาน
นครราชสีมา

1  โครงการ  -

หนา้ 206

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย ส านักงานนครราชสมีา

งบประมาณรวม  -  บาท

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 1 จังหวัด 1 ถนน 

เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ
 -น ำสำยไฟฟำ้ลงใต้ดิน ร้ือถอนเสำและ
สำยไฟฟำ้ระบบเหนอืดินออก

50,000,000 ถนนจอมพล 
(ศำลหลักเมอืง

     ถึง     
ประตูพลล้ำน)

     กำรไฟฟำ้    
ส่วนภมูภิำคเขต 3
  ภำคตะวันออก  

 เฉียงเหนอื 
(จังหวัด

นครรำชสีมำ)

1  โครงการ 50,000,000

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนำ้ 207

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (จงัหวัดนครราชสมีา)
งบประมาณรวม  50,000,000  บาท

ที่ โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนนิกำร

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมรณรงค์

ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด/
การจราจร

1.ประชาคมหมู่บา้นเพื่อทราบ        
ความต้องการของประชาชน
2.ประชุมปรึกษาหารือกบัผู้เกี่ยวข้อง    
ในการออกแบบกจิกรรม
3.ประสานงานหนว่ยงานเครือข่ายเพื่อ   
จัดทมีวิทยากรในการใหค้วามรู้แกผู้่เข้า
รับการฝึกอบรม
4.เขียนโครงการและขออนมุติัโครงการ
ฝึกอบรมรณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด
5.จัดเตรียมวัสดุ  อปุกรณ์ ในการฝึกอบรม
6.ด าเนนิงานตามโครงการฯ
7.สรุปและรายงานผล

100,000  เขตพื้นที่   
ในความ

รับผิดชอบ
ของสถานี
ต ารวจภธูร

เมอืง
นครราชสีมา

สถานตี ารวจภธูร
เมอืงนครราชสีมา

หนา้ 208

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

สถานีต ารวจภธูรเมอืงนครราชสมีา
งบประมาณรวม  440,000  บาท

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



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

หนา้ 208

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
2 อาสาสมคัร     

รวมพลัง      
ปอ้งกนัภยั    
อบุติัเหตุ         
ทอ้งถนนหมู่บา้น/
ชุมชน

1.เชิญประธานชุมชนมาเข้าร่วมประชุม  
รับฟงัค าชี้แจงรายละเอยีดโครงการ     
ท าการอบรมจ านวน 3 รุ่นๆ ละ 100 คน 
รวม 300 เสร็จส้ินการอบรมจัดใหม้ ี   
การออกตรวจร่วมกบัเจ้าหนา้ที่
เสนอชื่อใหไ้ด้รับรางวัล หรือ ประกาศ
เกยีรติคุณในระดับจังหวัดเปน็ประจ า    
ทกุเดือน
2.ประชุมปรึกษาหารือกบัผู้เกี่ยวข้อง     
ในการออกแบบกจิกรรม
3.ประสานงานหนว่ยงานเครือข่ายเพื่อ
จัดทมีวิทยากรในการใหค้วามรู้แกผู้่เข้ารับ
  การฝึกอบรม
4.เขียนโครงการและขออนมุติัโครงการ
ฝึกอบรมรณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด
5.จัดเตรียมวัสดุ อปุกรณ์ ในการฝึกอบรม
6.ด าเนนิงานตามโครงการฯ
7.สรุปและรายงานผล

150,000  เขตพื้นที่   
ในความ

รับผิดชอบ
ของสถานี
ต ารวจภธูร

เมอืง
นครราชสีมา

สถานตี ารวจภธูร
เมอืงนครราชสีมา
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
3 เยาวชน

ต้านภยัยาเสพติด  
1.โรงเรียนจัดอบรมนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา/มธัยม จ านวน 999 คน   
ระยะเวลาอบรมโรงเรียนละ 1 วัน   
2.ประชุมเครือข่ายต ารวจประสานงาน   
ในโรงเรียนร่วมกบัรองประธานเครือข่าย
โรงเรียน 15 เครือข่ายในชุมชนบา้นพกั
3.ออกตรวจส่งเสริมความประพฤติ
นกัเรียนนกัศึกษา    
4.เขียนโครงการและขออนมุติัโครงการ
ฝึกอบรมรณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด
5.จัดเตรียมวัสดุ  อปุกรณ์ ในการฝึกอบรม
6.ด าเนนิงานตามโครงการฯ
7.สรุปและรายงานผล

100,000 เขตพื้นที่   ใน
ความ

รับผิดชอบ
ของสถานี
ต ารวจภธูร

เมอืง
นครราชสีมา

สถานตี ารวจภธูร
เมอืงนครราชสีมา

4 อบรมใหค้วามรู้
อาสาสมคัรจิตอาสา

1.กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง เขตเทศบาล
นครนครราชสีมา จ านวน 300 คน 
ระยะเวลา 3 วัน 
2..ประชุมคณะท างาน 
3.ด าเนนิการแผนงาน
4.สรุป 

90,000 เขตพื้นที่   ใน
ความ

รับผิดชอบ
ของสถานี
ต ารวจภธูร

เมอืง
นครราชสีมา

สถานตี ารวจภธูร
เมอืงนครราชสีมา

4  โครงการ 440,000
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1 บริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

 กจิกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการภยัแล้ง น ้าทว่มขัง และอทุกภยั 
กจิกรรมย่อย/รายการอนรัุกษฟ์ื้นฟ ู     
ล้าน ้า ล้าตะคอง และสร้างการมส่ีวน
ร่วมของชุมชนภายใต้แผนปฏบิติัราชการ
ประจ้าของจังหวัดนครราชสีมา        
ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566        
 -ฟื้นฟคุูณภาพน ้าและปรับปรุงภมูทิศัน์
ล้าน ้าล้าตะคอง                               
 -ฝึกอบรมการจัดท้าผลิตภณัฑ์          
จากวัชพชืทางน ้า                            
 -บริหารและติดตามประเมนิผลโครงการ

200,500     ชุมชน      
  ริมล้าน ้า     
ล้าตะคอง   ใน
เขตเทศบาล

นคร
นครราชสีมา

    ส้านกังาน     
 ทรัพยากร   
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จังหวัด
นครราชสีมา

1  โครงการ 200,500

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ 211

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดนครราชสมีา
งบประมาณรวม  200,500  บาท

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด้าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 
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1 ส่งเสริมและพฒันา

โคราชเมอืงศิลปะ 
(Korat Art City)

 -เทศกาลศิลปร่์วมสมยัโคราช 
Korat-Battle                               
 -เทศกาลKorat Street Art 2023     
 -งานสืบสานประเพณีแหพ่ระลอดซุ้ม
ประตูเมอืงมหาสงกรานต์โคราช

3,000,000   บริเวณ    
ลานอนสุาวรีย์
  ทา้วสุรนารี
ถนนจอมพล 
อ าเภอเมอืง
นครราชสีมา

ส านกังาน
วัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา

1  โครงการ 3,000,000

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ส านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดนครราชสมีา
งบประมาณรวม  3,000,000บาท

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 
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1 จัดบริการสุขภาพ

ตามกลุ่มวัย      
โดยทมีหมอ
ครอบครัวระดับ
ชุมชนศูนย์แพทย์
ชุมชนเมอืง 1    
หวัทะเล 
ปงีบประมาณ 2566

1.จัดอบรมโรงเรียนพอ่แม ่หญิงต้ังครรภ ์
สมาชิกชมรมแมแ่ละเด็ก
2.แลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานในชุมชน
ของแกนน านมแม ่ 
3.อบรมเชิงปฏบิติัการผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี
 หรือหญิงหลังคลอดในชุมชน          
(พฒันาการ โภชนาการ และวัคซีน)
4.ด าเนนิการในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
แบบบรูณาการ (การตรวจสุขภาพนกัเรียน,
 พื้นฐานแกนน ารอบรู้, การพฒันาศักยภาพ
แกนน าด้านสาธารณสุขและการเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ/อบรม อสร.)
5.กจิกรรมรณรงค์ควบคุมปอ้งกนัโรค
ไข้เลือดออกในโรงเรียน                      
6.กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนนิงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
7.แลกเปล่ียนการเรียนรู้การด าเนนิงาน R9
 Health station
8.กจิกรรมในกลุ่มเส่ียง/กลุ่มปว่ย       
(คลินกิโรคเร้ือรังในชุมชน) 

487,000 1.ศูนย์แพทย์
ชุมชนเมอืง 1 
หวัทะเล
2.วัดหงษาราม
3.อาคาร
เอนกประสงค์
ในชุมชน
4.โรงเรียน
บญุวัฒนา

ศูนย์แพทย์       
ชุมชนเมอืง 1    
หวัทะเล

หนา้ 213

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มงานเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา
งบประมาณรวม 4,672,270 บาท

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
9.กจิกรรมคัดกรองภาวะแทรกซ้อน        
ในกลุ่มปว่ย (ตา, เทา้)
10.กจิกรรมดูแลเทา้ในผู้ปว่ยเบาหวานที่มี
ความเส่ียงปานกลางโดยแพทย์แผนไทย
11.กจิกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองและเสริม
ความรู้ เร่ืองมะเร็งปากมดลูก
12.กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกนัโรค
ผู้สูงอายุแบบบรูณาการโดยชุมชน           
มส่ีวนร่วม                                       
13.ชะลอวัยไกลสมองเส่ือมในผู้สูงอายุ
14.แลกเปล่ียนเรียนรู้จิตอาสาพาเยี่ยมบา้น
15.อบรมความรู้ อสม. เร่ืองการปอ้งกนั
และควบคุมโรคติดต่อ
16.รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายและ       
แหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย 7 ชุมชน
17.อบรมเชิงปฏบิติัการแกนน างาน
คุ้มครองผู้บริโภค
18.อบรมผู้ประกอบการฟื้นฟคูวามรู้
ผู้ประกอบการด้านอาหาร
19.ออกตรวจประเมนิร้านอาหาร/แผงลอย
20.ชุมชนยิ้มสวย ฟนัใส
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
2 ประชุม            

เชิงปฏบิติัการ   
การวางแผนและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
การสร้างเสริมและ
พฒันาสุขภาพ  
ของชุมชนโดย  
ภาคีเครือข่าย

1.ประชุมเชิงปฏบิติัการจัดท าแผนพฒันา
สุขภาพชุมชน โดยการมส่ีวนร่วมของ     
ภาคีเครือข่าย
2.ติดตามการด าเนนิงานพฒันาด้านสุขภาพ
และส่ิงแวดล้อมในชุมชน
3.แลกเปล่ียนเรียนรู้การสร้างเสริมและ
พฒันาสุขภาพของชุมชนโดยภาคีเครือข่าย
4.สรุปผลการด าเนนิงาน

494,400 ศูนย์แพทย์
ชุมชนเมอืง 1
หวัทะเล

ศูนย์แพทย์       
ชุมชนเมอืง 1    
หวัทะเล

3 จัดบริการสุขภาพ
ตามกลุ่มวัยโดย  
ทมีหมอครอบครัว
ระดับชุมชน

1.อบรมเชิงปฏบิติัการฯเครือข่ายแกนน า
2.อบรมเชิงปฏบิติัการฯ ประชาชนและ
เยาวชน 
3.อบรมเชิงปฏบิติัการแกนน าฯเสริมสร้าง
สุขภาพและปอ้งกนัโรคไมติ่ดต่อ 
4.ตรวจคัดกรองสุขภาพในกลุ่มเปา้หมาย
ประชาชนอายุ 35 ปขีึ้นไป 
5.อบรมใหค้วามรู้ส่งเสริมการจัดการ
สุขภาพตนเองของผู้ปว่ยความดันโลหติสูง

332,400 ศูนย์แพทย์
ชุมชนเมอืง 1
 หวัทะเล

ศูนย์แพทย์       
ชุมชนเมอืง 1   
หวัทะเล
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
4 จัดบริการสุขภาพ

ตามกลุ่มวัย     
โดยทมีหมอ
ครอบครัวระดับ
ชุมชนศูนย์แพทย์
ชุมชนเมอืง 2 
วัดปา่สาลวัน 
ปงีบประมาณ 2566

1.จัดอบรมโรงเรียนพอ่แม ่หญิงต้ังครรภ ์
สมาชิกชมรมแมแ่ละเด็ก
2.แลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานในชุมชน
ของแกนน านมแม่
3.เสริมความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพช่องปาก
ในเด็ก (ฝึกแปรงฟนั/เคลือบฟลูออไรด์) 
4.ด าเนนิการในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
แบบบรูณาการ (การตรวจสุขภาพนกัเรียน,
 พื้นฐานแกนน ารอบรู้, การพฒันาศักยภาพ
แกนน าสาธารณสุขและการเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ/อบรม อสร.)
5.กจิกรรมการติดตามการควบคุมปอ้งกนั
โรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
6.จัดกจิกรรมในกลุ่มเส่ียง/กลุ่มปว่ย    
(คลินกิโรคเร้ือรังในชุมชน)
7.กจิกรรมคัดกรองภาวะแทรกซ้อน        
ในกลุ่มปว่ยเบาหวาน (ตา, เทา้)
8.กจิกรรมดูแลเทา้ในผู้ปว่ยเบาหวาน      
โดยกายภาพบ าบดั                             
9.กจิกรรมตรวจคัดกรองและเสริมความรู้
เร่ือง มะเร็งปากมดลูก                        
10.ติดตามเยี่ยมบา้นกลุ่มผู้ปว่ยเบาหวานที่
ควบคุมไมไ่ด้และญาติผู้ดูแล

391,300 1.ศูนย์แพทย์
ชุมชนเมอืง 2 
วัดปา่สาลวัน 
2.ชุมชน      
ในพื้นที่
รับผิดชอบ 
จ านวน 7 
ชุมชน
3.โรงเรียน
ชลประทาน
สงเคราะห์
4.วัดปา่สาลวัน

ศูนย์แพทย์    
ชุมชนเมอืง 2 
วัดปา่สาลวัน
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
11.ติดตามเยี่ยมบา้นกลุ่มผู้ดูแลผู้ปว่ย      
จิตเวช 
12.อบรมเชิงปฏบิติัการการเตรียมพร้อม
กอ่นสูงวัย
13.กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกนัโรค
ผู้สูงอายุแบบบรูณาการโดยชุมชนมส่ีวนร่วม
14.การเสริมศักยภาพจิตอาสาในการดูแล
ผู้ปว่ย ADL นอ้ยกว่า 4 ได้รับการเยี่ยมบา้น
 และมกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
15.อบรมความรู้อสม.เร่ืองการปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ (โรคโควิด-19 และโรคที่
เปน็ปญัหาระบาดวิทยาในพื้นที)่
16.รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายและ        
แหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย 7 ชุมชน
17.จัดอบรมเสริมศักยภาพการใช้กญัชา  
ในชีวิตประจ าวัน

5 ประชุมเชิง
ปฏบิติัการการ
วางแผนและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
การสร้างเสริมและ
พฒันาสุขภาพ  
ของชุมชนโดย  
ภาคีเครือข่าย

1.ประชุมเชิงปฏบิติัการจัดท าแผนพฒันา
สุขภาพชุมชน โดยการมส่ีวนร่วมของ    
ภาคีเครือข่าย
2.อบรมแกนน าอสม.การด าเนนิงาน R9 
Health station
3.แลกเปล่ียนเรียนรู้การสร้างเสริมและ
พฒันาสุขภาพของชุมชนโดยภาคีเครือข่าย
4.สรุปผลการด าเนนิงาน

483,900 ศูนย์แพทย์   
ชุมชนเมอืง 2 
วัดปา่สาลวัน

ศูนย์แพทย์    
ชุมชนเมอืง 2 
วัดปา่สาลวัน
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
6 สร้างเสริมสุขภาพ

และคุณภาพชีวิต
ทกุกลุ่มวัย
ปงีบประมาณ 2565

1.อบรมพฒันาศักยภาพใหก้บัแกนน า
สาธารณสุข 
2.อบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพ
ใหก้บัชมรมแมแ่ละเด็ก
3.เสริมความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพช่องปาก
ในเด็ก 
4.อบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพ
ใหก้บัแกนน าสาธารณสุขในโรงเรียน 
5.การจัดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพในสตรี  
วัยท างาน 
6.อบรมเชิงปฏบิติัการการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของกลุ่มเส่ียง 
7.อบรมเชิงปฏบิติัการการเตรียมพร้อม
กอ่นสูงวัย 
8.การฟื้นฟศัูกยภาพแกนน าผู้สูงอายุ 
9.อบรมเชิงปฏบิติัการเสริมศักยภาพ
ส่งเสริมและปอ้งกนัโรคผู้สูงอายุในชุมชน

377,600 ศูนย์แพทย์   
ชุมชนเมอืง 2 
วัดปา่สาลวัน

ศูนย์แพทย์    
ชุมชนเมอืง 2 
วัดปา่สาลวัน
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
7 จัดบริการสุขภาพ

ตามกลุ่มวัยโดย  
ทมีหมอครอบครัว
ระดับชุมชน      
ศูนย์สุขภาพชุมชน
คลินกิเวชปฏบิติั
ครอบครัว 
ปงีบประมาณ 2566

1.จัดอบรมโรงเรียนพอ่แมลู่ก หญิงต้ังครรภ ์
 แมแ่ละเด็ก
2.อบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพ   
แกนน าด้านอนามยัแมแ่ละเด็ก          
ตรวจประเมนิพฒันาการเด็ก 0-5 ป ี 
3.อบรมเชิงปฏบิติัการผู้ปกครองเด็ก 0-5 
ป/ีหญิงหลังคลอด
4.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ครูอนามยั
โรงเรียน
5.อบรมเชิงปฏบิติัการแกนน ารอบรู้       
ด้านสุขภาพในวัยเรียน (ตรวจสุขภาพ
นกัเรียนและเฝ้าระวังโรคติดต่อ)
6.ประชุมทมีงาน/เครือข่ายศึกษา
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น 10-19 ป ี     
ในชุมชน (สถานสงเคราะหเ์ด็กชาย         
บา้นราชสีมา และโรงเรียนกฬีาฯ)    
7.จัดกจิกรรมแกไ้ขปญัหาพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน
8.กจิกรรมรณรงค์คัดกรองภาวะแทรกซ้อน
ในกลุ่มปว่ยโรคเบาหวาน (ตา, เทา้)         
 9.มหกรรมสุขภาพการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก/เต้านม

295,550 1.ศูนย์
สุขภาพชุมชน
คลินกิเวช
ปฏบิติั
ครอบครัว
2.ชุมชน     
ในพื้นที่
รับผิดชอบ 7 
ชุมชน
3.สถาน
สงเคราะห์
เด็กชาย    
บา้นราชสีมา 
4.โรงเรียน
กฬีาเทศบาล
นคร
นครราชสีมา

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนคลินกิ    
เวชปฏบิติั
ครอบครัว
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
10.อบรมใหค้วามรู้ในการเฝ้าระวัง ควบคุม
และปอ้งกนัโรคติดต่อส าคัญแกอ่าสาสมคัร
สาธารณสุขในชุมชน                          
11.กจิกรรมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์
ลูกน้ ายุงลายในชุมชน Big cleaning day 
12.กจิกรรมประเมนิสุ่มไขว้ลูกน้ ายุงลาย 
และท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลายระหว่าง
ชุมชน
13.กจิกรรมการประเมนิสุ่มส ารวจลูกน้ า
ยุงลายและท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย
ในสถานศึกษา/สถานสงเคราะหเ์ด็กชาย
บา้นราชสีมา
14.ประชุมพฒันาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ  
15.กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
16.กจิกรรมจิตอาสาเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพงิ

8 ประชุมเชิง
ปฏบิติัการ        
การวางแผนและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
การสร้างเสริมและ
พฒันาสุขภาพ   
ของชุมชนโดย   
ภาคีเครือข่าย

1.กจิกรรมประชุมเชิงปฏบิติัการ        
สุนทรียสนทนาทมีหมอครอบครัว       
2.อบรมใหค้วามรู้อาสาสมคัร 12 สาขา

444,720 ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนคลินกิ
เวชปฏบิติั
ครอบครัว

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนคลินกิ   
เวชปฏบิติั
ครอบครัว
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ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
9 จัดบริการส่งเสริม

สุขภาพและปอ้งกนั
โรคตามกลุ่มวัย
โดยทมีหมอ
ครอบครัวศูนย์
สุขภาพชุมชน
คลินกิเวชปฏบิติั
ครอบครัว

1.อบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อเสริมสร้างความรู้
ในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์
2.จัดอบรม กนิ กอด เล่น เล่า เฝ้าดูฟนั 
และเผยแพร่ความรู้กบัผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี
 ในการดูแลเด็กแบบ traditional
3.อบรมเชิงปฏบิติัการ เพื่อนใจวัยรุ่น
4.อบรมเชิงปฏบิติัการ เตรียมใจกอ่นวัยทอง
5.อบรมใหค้วามรู้และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ

54,800 ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนคลินกิ
เวชปฏบิติั
ครอบครัว

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนคลินกิ   
เวชปฏบิติั
ครอบครัว

10 แกไ้ขปญัหาและ
ส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย 
เครือข่ายบริการ
ปฐมภมูเิมอืงย่า 4 
หวัทะเล

1.กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย                   
 -จัดอบรมพฒันาศักยภาพครู/ผู้ปกครอง
เด็ก เพื่อส่งเสริม EQ-IQ ใหเ้ด็กปฐมวัยมี
พฒันาการเหมาะสมตามวัย
 -ติดตามประเมนิผล EQ-IQ เด็กปฐมวัย 
(หลังจากอบรมผู้ปกครอง)
 -การพฒันาส่ือประชาสัมพนัธ์ส่งเสริม
ความรู้ในการดูแลและกระตุ้น EQ/IQ    
เด็กปฐมวัย เครือข่ายบริการปฐมภมูเิมอืงย่า
 4 หวัทะเล ปงีบประมาณ 2566           
2.กลุ่มเด็กวัยเรียน (6-14 ป)ี                
 -พฒันาระบบการดูแลเด็กวัยเรียน
เครือข่ายบริการปฐมภมูเิมอืงย่า 4 หวัทะเล
 -คัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน และ
อบรมครู/ผู้ปกครอง นกัเรียนที่พบผลการ
คัดกรองสุขภาพจิตผิดปกติ

201,700 1.พื้นที่หนว่ย
บริการปฐมภมูิ
เครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4   
หวัทะเล   
2.โรงเรียน   
ในเครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4    
หวัทะเล

งานส่งเสริม
สุขภาพและฟื้นฟู
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ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
3.กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15- 21 ป)ี 
 -พฒันาระบบการดูแลเด็กวัยเรียน
เครือข่ายบริการปฐมภมูเิมอืงย่า 4 หวัทะเล
 -คัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน-วัยรุ่น 
และ อบรมครู/ผู้ปกครอง นกัเรียนที่พบ   
ผลการคัดกรองสุขภาพจิตผิดปกติ          
 -อบรมทกัษะชีวิตนกัเรียนแกนน า 
"สุขอนามยั วัยเรียน วัยรุ่น วัยใส รักอย่าง
ปลอดภยั" 
4.กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ป ีขึ้นไป) 
 -ประชุมใหญ่สามญั (ประชุมชี้แจงสิทธิ
ประโยชนข์องสมาชิก) และ ตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพม.
 -กจิกรรมวันผู้สูงอายุ
(เช้า กจิกรรมการแสดง วิชาการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุและรดน้ าขอพร) 
 -กจิกรรมวันแมแ่หง่ชาติ 
(เช้า พธิีถวายพระพรวันแมแ่หง่ชาติ 
กจิกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ  วิชาการ 
ประกวดแมตั่วอย่าง)
 -กกิรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
พฒันาสุขภาพกาย-สุขภาพจิต สูงวัย smile
 smart
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ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
5.งานระบาดวิทยา
 -กจิกรรมเฝ้าระวังไข้เลือดออก สุ่มส ารวจ
แหล่งเพาะพนัธุลู์กน้ ายุงลาย ในชุมชน/
โรงเรียน/วัด (ไขว้ PCU)
6.งานสร้างเสริมภมูคุ้ิมกนัโรค 
 -อบรม จนท. ปฏบิติังานด้านส่งเสริม
ภมูคุ้ิมกนัโรค เครือข่ายบริการปฐมภมู ิ  
เมอืงย่า 4 หวัทะเล
 -กจิกรรมเยี่ยมเสริมพลังงานสร้างเสริม
ภมูคุ้ิมกนัโรค (งานวัคซีน)

11 ค้นหาและ          
คัดกรองกลุ่มเส่ียง
วัณโรค เครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4 
หวัทะเล

1.กจิกรรมพฒันาความรู้เจ้าหนา้ที่ในการ
ค้นหาและคัดกรองกลุ่มเส่ียงวัณโรค        
ในชุมชน 
2.กจิกรรมพฒันาความรู้แกนน า อสม.     
ในการค้นหาและคัดกรองกลุ่มเส่ียงวัณโรค
ในชุมชน
3.กจิกรรมคัดกรองกลุ่มเส่ียงวัณโรค        
ในชุมชนด้วยวิธีการเอกซเรย์ทรวงอก

50,900 พื้นที่หนว่ย
บริการปฐมภมูิ
เครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4    
หวัทะเล

งานส่งเสริม
สุขภาพและฟื้นฟู
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
12 พอกเข่า          

บรรเทาปวด
ผู้สูงอายุเครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4 
หวัทะเล

1.คัดกรองผู้สูงอายุปวดเข่า-ไมป่วดเข่า 
และประเมนิความรุนแรงของโรค           
ข้อเข่าเส่ือม (Oxford Knee Score)
2.ใหค้วามรู้เกี่ยวกบัสาเหตุ อาการ และ
การดูแลตนเอง แกผู้่ปว่ยโรคเข่าเส่ือม
3.แนะน าใหค้วามรู้เร่ืองสมนุไพรที่มี
สรรพคุณลดปวดเข่าและสอนผสมผงยา
สมนุไพรพอกเข่า
4.ด าเนนิการในระยะเวลา 1 เดือน รวม 3 
คร้ัง        
   - ประเมนิ Pain Scale กอ่นการรักษา
   - พอกยาในชุมชน  1 คร้ัง 
   - สอนกายบริการฤาษดัีดตน
   - จ่ายยาพอกสมนุไพร

37,000 พื้นที่หนว่ย
บริการปฐมภมูิ
เครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4    
หวัทะเล

กลุ่มงาน     
แพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
13 พฒันาศักยภาพ

บคุลากร/
อสม. ด้านการใช้
ยาสมนุไพร        
ในสถานการณ์การ
ระบาด
โควิด 19 และ   
การใช้กญัชาทาง
การแพทย์

1.กจิกรรมที่ใหค้วามรู้โดยการบรรยาย    
ใช้ส่ือประกอบการบรรยายและแจก
เอกสารประกอบการอบรมด้านการใช้ยา
กญัชาทางการแพทย์ และสมนุไพรไทย
รักษาอาการโควิด ลองโควิดที่ถูกต้อง   
อย่างเหมาะสม   
2.กจิกรรม“ฝึกปฏบิติัการ ผลิตผลิตภณัฑ์
สมนุไพร เช่น การรมยาสมนุไพรรักษา
อาการคัดจมกูจากโรคโควิด 19” เพื่อให ้  
ผู้เข้าอบรมสามารถท าการผลิตผลิตภณัฑ์
สมนุไพรได้และใหผู้้ร่วมอบรมได้ทดลอง
ปฏบิติัด้วยตนเอง

30,250 พื้นที่หนว่ย
บริการปฐมภมูิ
เครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4    
หวัทะเล

กลุ่มงาน     
แพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก

14 กายภาพบ าบดั
หลังหายจาก      
โควิด 19

1.ตรวจประเมนิคัดกรอง Vital signs, 
สมรรถภาพทางกาย (Six-Minute  Walk 
Test), ภาวะหอบเหนื่อย (Borg Scale),  
อาการออ่นล้า (Modified Fatigue 
Impact Scale (MFIS)
2.ออกก าลังกายฟื้นฟสูมรรถภาพปอด
 -สอนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
 -สอนการฝึกหายใจและการบริหารปอด
 -สอนการออกก าลังกายเพื่อเพิ่ม          
ความเเข็งแรงของกล้ามเนื้อ

40,375 พื้นที่หนว่ย
บริการปฐมภมูิ
เครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4   
หวัทะเล

กลุ่มงาน
กายภาพบ าบดั
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
15 ขับเคล่ือน         

การด าเนนิงาน
อนามยัแมแ่ละเด็ก 
เครือข่ายบริการ
ปฐมภมูเิมอืงย่า 4 
หวัทะเล

1.พฒันางานมหศัจรรย์ 1,000 วัน 
กจิกรรมศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
งานอนามยัแมแ่ละเด็ก (มหศัจรรย์ 1,000 
วัน Plus) และวางแผนการด าเนนิงาน
อนามยัแมแ่ละเด็ก  
2.คัดกรองภาวะโลหติจางจากการขาดธาตุ
เหล็กในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ป ี ในเขต
พื้นที่เครือข่ายบริการปฐมภมูเิมอืงย่า 4   
หวัทะเล (เชิงรุกในชุมชน)

40,375 พื้นที่หนว่ย
บริการปฐมภมูิ
เครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4    
หวัทะเล

คณะท างาน
ส่งเสริมสุขภาพ
และฟื้นฟู

16 เสริมสร้างสุขภาพ
ปอ้งกนัโรค       
ไมติ่ดต่อเครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4 หวัทะเล

1.ปรับปรุงแกไ้ขฐานข้อมลู 43 แฟม้ 
(Hosxp PCU) กลุ่มเปา้หมาย (บญัชี 1) 
และข้อมลู NCD
2.นเิทศติดตามการบนัทกึข้อมลู NCD       
ในโปรแกรม Hosxp PCU 
3.พฒันาศักยภาพแกนน า NCD
4.ด าเนนิการคัดกรอง DM/HT ในชุมชน
5.สรุปผลการด าเนนิงาน

250,500 พื้นที่หนว่ย
บริการปฐมภมูิ
เครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4   
หวัทะเล

คณะท างาน
ควบคุมโรค       
ไมติ่ดต่อ
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
17 คัดกรองสุขภาพ 

ส่งเสริมสุขภาพ
และปอ้งกนัโรค
ผู้สูงอายุเครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4 
หวัทะเล

1.กจิกรรมคัดกรองสุขภาพและกลุ่มอาการ
ผู้สูงอายุ (5 PCU)
2.กจิกรรม cognitive stimulation 
program ผู้สูงอายุที่มคีวามจ าบกพร่อง
เล็กนอ้ย

107,000 พื้นที่หนว่ย
บริการปฐมภมูิ
เครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4    
 หวัทะเล

คณะท างาน   
การดูแลผู้ปว่ย
แบบไร้รอยต่อ   
ผู้พกิารและ
จิตเวช

18 ออกหนว่ย
ทนัตกรรมเคล่ือนที่
ในโรงเรียน 
เครือข่ายบริการ
ปฐมภมูเิมอืงย่า 4 
หวัทะเล

1.กจิกรรมคัดกรองสุขภาพและกลุ่มอาการ
ผู้สูงอายุ (5 PCU)
2.กจิกรรม cognitive stimulation 
program ผู้สูงอายุที่มคีวามจ าบกพร่อง
เล็กนอ้ย

240,500 ศูนย์เด็กเล็ก 
เครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4    
หวัทะเล

คณะท างาน
ทนัตกรรม
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
19 SMART 

TECHNIQUE     
ในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กอายุ 3-5 ป ี   
ในเครือข่ายบริการ
ปฐมภมูเิมอืงย่า 4 
หวัทะเล

1.กจิกรรมออกหนว่ยทนัตกรรมส่งเสริม
สุขภาพช่องปากในศูนย์เด็กเล็ก เครือข่าย
บริการปฐมภมูเิมอืงย่า 4 หวัทะเล

121,000 ศูนย์เด็กเล็ก 
เครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4    
หวัทะเล

คณะท างาน
ทนัตกรรม

20 พฒันาระบบ
สารสนเทศ       
และเทคโนโลยี   
เพื่อสนบัสนนุ   
การบริการ     
บริหาร และ
วิชาการ             
ของเครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4 
หวัทะเล

1.ส ารวจฐานประชากรในเขตพื้นที่
รับผิดชอบเครือข่ายบริการปฐมภมู ิ       
เมอืงย่า 4 หวัทะเล
2.ประชุมการส ารวจฐานประชากรในเขต
พื้นที่รับผิดชอบเครือข่ายบริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4 หวัทะเล

191,000 พื้นที่หนว่ย
บริการปฐมภมูิ
เครือข่าย
บริการปฐมภมูิ
เมอืงย่า 4    
หวัทะเล

คณะท างาน
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

20  โครงการ 4,672,270
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ภาคผนวก 
 

 



 

ภาคผนวก  1 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่จะมีการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุง

หอ้งปฏบิติัการ
วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดสมอราย)

 -ร้ือถอนวัสดุของเดิม พร้อมติดต้ัง
ใหม ่และทาสีภายใน พื้นที่
ปรับปรุงรวมไมน่อ้ยกว่า 75 
ตารางวา จ านวน 1 หอ้ง
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

600,000 โรงเรียนเทศบาล 2
(วัดสมอราย)

โรงเรียนเทศบาล 2
(วัดสมอราย)

2 กอ่สร้างร้ัวและประตู
ทางเข้าพร้อมปา้ยชื่อ
โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดปา่จิตตสามคัคี)

 -กอ่สร้างร้ัวและประตูทางเข้า
พร้อมปา้ยชื่อโรงเรียน ความยาว
รวมไมน่อ้ยกว่า 70 เมตร (ต้ังจ่าย
รายการใหม่)

800,000 โรงเรียน
เทศบาล 5 

(วัดปา่จิตตสามคัคี)

โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดปา่จิตตสามคัคี)

รวม 2 1,400,000

 

ภาคผนวก - 1

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมน่าอยูอ่ย่างมดีลุยภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 02 
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1 ปรับปรุง

ระบบก ำจัด
กำ๊ซส่วนเกนิ 
ศูนย์ก ำจัด
ขยะมลูฝอย
เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

 -ปรับปรุงระบบก ำจัดกำ๊ซส่วนเกนิ
ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 200 ลูกบำศก์
เมตรต่อชั่วโมง
(จ่ำยจำกเงินสะสม)
: ส ำรวจ ออกแบบ
: จัดซ้ือจัดจ้ำง
: ด ำเนนิกำรกอ่สร้ำง 90 วัน

1,500,000 ศูนย์ก ำจัด
ขยะมลูฝอย
เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

งำนก ำจัดขยะ
มลูฝอยและ
ส่ิงปฏกิลู

ส่วนช่ำงสุขำภบิำล
ส ำนกัช่ำง

รวม 1  โครงการ 1,500,000

ภำคผนวก - 2

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
    แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนนิกำร

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุง

ผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อม
รางระบายน ้า
ซอยเสง่ียมสุขอนิทร์
(แยกขวามอืที่ 3 
จากซอยล้าปรุ 2)

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.30 - 2.80 
เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือมพีื นที่
ไมน่อ้ยกว่า 60 ตารางเมตร 
กอ่สร้างรางระบายน ้า 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 
ยาว 48.00 เมตร 
(ตั งจ่ายรายการใหม่)
: ส้ารวจ ออกแบบ
: จัดซื อจัดจ้าง
: ด้าเนนิการกอ่สร้าง 75 วัน

240,000 ซอยเสง่ียมสุข
อนิทร์

(แยกขวามอื
ที่ 3 จาก

ซอยล้าปรุ 2)

ส้านกัช่าง

รวม 1  โครงการ 240,000

ภาคผนวก - 3

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอยา่งมคุีณภาพ
    แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด้าเนนิการ

แบบ ผด. 02 



 

ภาคผนวก  2 
 

บัญชจี านวนครุภัณฑ์  ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่จะมีการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โต๊ะท ำงำนเหล็ก 

ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 
4 ฟตุ

 -โต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 4 ฟตุ 
พร้อมเกำ้อี้มล้ีอหมนุได้ จ ำนวน 5 ชุดๆ ละ 
12,500 บำท (รำคำทอ้งถิ่น)
(ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

62,500 โรงเรียน
เทศบำล 2 
(วัดสมอรำย)

ส ำนกักำรศึกษำ
 (ร.ร. เทศบำล 

2)

2 โต๊ะสัมมนำเล็ก  -โต๊ะสัมมนำเล็ก มบีงัตำ พบัได้ล้อเล่ือน 
จ ำนวน 30 ตัวๆ 6,000 บำท (รำคำทอ้งถิ่น)
(ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

180,000 โรงเรียน
เทศบำล 2 
(วัดสมอรำย)

ส ำนกักำรศึกษำ
 (ร.ร. เทศบำล 

2)

ภำคผนวก - 4

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

1. ประเภทครุภณัฑ์ส ำนักงำน
    1.1 แผนงำนกำรศึกษำ

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนนิกำร

แบบ ผด. 03 



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

ภำคผนวก - 4

1. ประเภทครุภณัฑ์ส ำนักงำน
    1.1 แผนงำนกำรศึกษำ

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนนิกำร

แบบ ผด. 03 

3 โต๊ะพื้นไมเ้นื้อแข็ง  -โต๊ะพื้นไมเ้นื้อแข็งขำเหล็ก พร้อมมำ้นั่งยำว
ไมเ้นื้อแข็งเคลือบแล็กเกอร์ ขนำดโต๊ะ
ไมน่อ้ยกว่ำ 60X150X75 ซม. ขนำดมำ้นั่ง
ไมน่อ้ยกว่ำ 30X150X45 ซม. จ ำนวน 30 
ชุดๆ ละ 12,000 บำท (รำคำทอ้งถิ่น)
(ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

360,000 โรงเรียน
เทศบำล 4
(เพำะช ำ)

ส ำนกักำรศึกษำ
 (ร.ร. เทศบำล 

4)

4 เกำ้อี้อำร์มแชร์
โครงเหล็ก ขำเหล็ก
บดุ้วยฟองน้ ำ

 -เกำ้อี้อำร์มแชร์โครงเหล็ก ขำเหล็กบดุ้วย
ฟองน้ ำ หุ้มด้วยผ้ำหรือหนงัเทยีม ขนำดไม่
นอ้ยกว่ำ 85x90x67 ซม. จ ำนวน 6 ตัวๆ ละ
 18,100 บำท (ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

108,600 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนกักำรศึกษำ

5 เกำ้อี้โซฟำ 2 ที่นั่ง  -เกำ้อี้โซฟำ 2 ที่นั่ง ท ำจำกไมห้วำยเทยีมบุ
ด้วยฟองน้ ำหุ้มด้วยผ้ำลินนิ ขนำดไมน่อ้ย
กว่ำ80x180x75 ซม. จ ำนวน 4 ตัวๆ ละ 
14,900 บำท (ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

59,600 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนกักำรศึกษำ

ภำคผนวก - 5



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

ภำคผนวก - 4

1. ประเภทครุภณัฑ์ส ำนักงำน
    1.1 แผนงำนกำรศึกษำ

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนนิกำร

แบบ ผด. 03 

6 เกำ้อี้ท ำจำก
ไมห้วำยเทยีม

 -เกำ้อี้ท ำจำกไมห้วำยเทยีม ขำเหล็ก บดุ้วย
ฟองน้ ำ หุ้มด้วยผ้ำลินลิ ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 
80x80x75 ซม. จ ำนวน 8 ตัวๆ ละ 8,500 
บำท (ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

68,000 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนกักำรศึกษำ

7 โต๊ะไม้  -โต๊ะไม ้ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 80x180x75 ซม.
 จ ำนวน 2 ตัวๆ ละ 25,600 บำท (ต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่)

51,200 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนกักำรศึกษำ

8 เกำ้อี้ไม้  -เกำ้อี้ไม ้ขำไม ้เบำะนั่งบดุ้วยฟองน้ ำหุ้ม
ด้วยผ้ำ ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 57x57x80 ซม. 
จ ำนวน 8 ตัวๆ ละ 7,400 บำท (ต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่)

59,200 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนกักำรศึกษำ

9 ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง  -ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง จ ำนวน 4 หลังๆ ละ 
8,000 บำท (ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

32,000 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนกักำรศึกษำ

10 เคร่ืองปรับอำกำศ 
แบบแยกส่วน

 -เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำ
รวมค่ำติดต้ัง) แบบติดผนงั (ระบบ Inverter)
 ขนำด 24,000 บทียีู จ ำนวน 20 เคร่ืองๆ 
ละ 37,900 บำท (ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

758,000 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนกักำรศึกษำ

ภำคผนวก - 6



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

ภำคผนวก - 4

1. ประเภทครุภณัฑ์ส ำนักงำน
    1.1 แผนงำนกำรศึกษำ

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนนิกำร

แบบ ผด. 03 

11 เกำ้อี้เลคเชอร์  -เกำ้อี้เลคเชอร์ฟงัค ำบรรยำย ก.03 จ ำนวน
 150 ตัวๆ ละ 1,430 บำท (รำคำทอ้งถิ่น)
(ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

214,500 โรงเรียนกฬีำ
เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ 
(อนสุรณ์ 70 ปี

เทศบำล)

ส ำนกักำรศึกษำ

12 กระดำนอจัฉริยะ  -กระดำนอจัฉริยะพื้นที่สัมผัส ไมต่่ ำกว่ำ 75
 นิ้ว เขียน–ลบ ได้พร้อมกนั ไมต่่ ำกว่ำ 10 
คน พร้อมระบบบนัทกึวีดีโอ จ ำนวน 1 ชุด 
(ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

60,000 โรงเรียน
เทศบำล 1

(บรูพำวิทยำกร)

หนว่ย
ศึกษำนเิทศก์

ส ำนกักำรศึกษำ

13 เกำ้อี้ขำเหล็กชุบ
โครเมี่ยมที่นั่งและ
พนกัพงิหุ้มหนงั PVC

 -เกำ้อี้ขำเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนกั
พงิหุ้มหนงั PVC บดุ้วยฟองน้ ำเกรด A  สี
แสด จ ำนวน 30 ตัวๆ ละ 800 บำท  
(ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

24,000 โรงเรียน
เทศบำล 1

(บรูพำวิทยำกร)

หนว่ย
ศึกษำนเิทศก์

ส ำนกักำรศึกษำ

14 โต๊ะท ำงำนเหล็ก
พร้อมเกำ้อี้ มล้ีอหมนุ
ได้ บนุวม มทีี่พกัแขน
 2 ข้ำง

 -โต๊ะท ำงำนเหล็กพร้อมเกำ้อี้ มล้ีอหมนุได้ 
บนุวม มทีี่พกัแขน 2 ข้ำง ขนำด 3.5 ฟตุ 
จ ำนวน 1 ชุด (ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

5,000 โรงเรียน
เทศบำล 1

(บรูพำวิทยำกร)

หนว่ย
ศึกษำนเิทศก์

ส ำนกักำรศึกษำ

ภำคผนวก - 7



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

ภำคผนวก - 4

1. ประเภทครุภณัฑ์ส ำนักงำน
    1.1 แผนงำนกำรศึกษำ

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนนิกำร

แบบ ผด. 03 

15 โต๊ะวำงเคร่ือง
คอมพวิเตอร์

 -โต๊ะวำงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 30 
ตัวๆ ละ 2,500 บำท  (ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

75,000 โรงเรียน
เทศบำล 1

(บรูพำวิทยำกร)

หนว่ย
ศึกษำนเิทศก์

ส ำนกักำรศึกษำ

16 เคร่ืองปรับอำกำศ 
แบบแยกส่วน (รำคำ
รวมค่ำติดต้ัง) แบบ
ต้ังพื้นหรือแบบ
แขวนขนำดไมน่อ้ย
กว่ำ 36,000 บทียีู

 -เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำ
รวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน
ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 36,000 บทียีู จ ำนวน 2 
เคร่ืองๆ ละ 45,500 บำท 
(ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

91,000 โรงเรียน
เทศบำล 1

(บรูพำวิทยำกร)

หนว่ย
ศึกษำนเิทศก์

ส ำนกักำรศึกษำ

รวม 16 2,208,600

ภำคผนวก - 8



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โต๊ะอเนกประสงค์

ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 
พบัได้

 -โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 
พบัได้ ขนาด 80x180x75 ซม. จ านวน 250 
ตัวๆ ละ 2,500 บาท (ราคาทอ้งถิ่น) 
(งานบริหารงานทั่วไป)

625,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 1 625,000

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

1. ประเภทครุภณัฑ์ส ำนักงำน
    1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ภาคผนวก - 9

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองเสียง เคร่ืองเสียงติดใต้อาคารเรียน 3 พร้อม

อปุกรณ์ และติดต้ัง จ านวน 1 ชุดๆ ละ 
70,350 บาท ประกอบด้วย
1.เพาเวอร์มคิ 1000 W สามารถเล่น MP3 
Player USB/SD จ านวน 1 เคร่ือง 
2. ตู้ล าโพง 8 นิ้ว 220 W จ านวน 4 คู่
3. ไมโครโฟนไร้สาย ระบบ UHF ปรับความถี่
ได้ จ านวน 1 ชุด 
4. ตู้เหล็กใส่อปุกรณ์เคร่ืองเสียง มกีญุแจ 
จ านวน 1 ชุด 
5. ตู้เหล็กมกีญุแจ จ านวน 1 ตู้ 
6. อปุกรณ์ส าหรับติดต้ัง จ านวน 1 ชุด 
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

70,350 โรงเรียนกฬีา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
(อนสุรณ์ 70 ปี

เทศบาล)

ส านกั
การศึกษา

ภาคผนวก - 10

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนนิการ

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

2. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
    2.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองขยายเสียง

ตามสายและอปุกรณ์
ครบชุดพร้อมติดต้ัง

 -เคร่ืองขยายเสียงตามสายและอปุกรณ์ครบ
ชุดพร้อมติดต้ัง ภายในชุดประกอบด้วย
 1.เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 1,500 วัตต์ 
USB/FM จ านวน 1 เคร่ือง                       
 2.ล าโพงฮอร์นพร้อมยูนติฮอร์น จ านวน 
10 ใบ 
 3.ไมโครโฟนสาย จ านวน 1 ตัว
 4.สายล าโพง 2 × 0.90 SQ.MM จ านวน  
2,000 เมตร
 5.อปุกรณ์ครบชุดพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด 
    (ราคาทอ้งถิ่น) (งานบริหารทั่วไป)
จ านวนทั้งหมด 13 ชุดๆ ละ 75,000 บาท
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

975,000     เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 1 975,000

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

2. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
    2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ภาคผนวก - 11

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โทรทศัน ์

แอล อ ีดี 
(LED) แบบ 
Smart TV

 -โทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED) แบบ Smart TV 
ความละเอยีดจอภาพไมน่อ้ยกว่า 3840X2160 พกิ
เซล ขนาด 65 นิ้ว จ านวน 112 เคร่ืองๆ ละ 30,000
 บาท (ราคามาตรฐาน) ส าหรับโรงเรียน ดังนี้
 +โรงเรียนเทศบาล 1 (บรูพาวิทยากร) 
จ านวน 10 เคร่ือง
 +โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
จ านวน 24 เคร่ือง
 +โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามคัคี)
จ านวน 45 เคร่ือง
 +โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช า)
จ านวน 20 เคร่ือง
 +โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปา่จิตตสามคัคี)
จ านวน 13 เคร่ือง (ต้ังจ่ายรายการใหม่)

3,360,000 โรงเรียนเทศบาล 1 
(บรูพาวิทยากร) 

โรงเรียนเทศบาล 2
 (วัดสมอราย)

โรงเรียนเทศบาล 3
 (ยมราชสามคัคี)

โรงเรียนเทศบาล 4
 (เพาะช า)

โรงเรียนเทศบาล 5
 (วัดปา่จิตตสามคัคี)

ส านกั
การศึกษา

รวม 1 3,430,350

ภาคผนวก - 12

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

3. ประเภทครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่
    3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบ

ข้อแข็ง
 -เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 5 
เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท (ราคามาตรฐาน)
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

47,500 โรงเรียนกฬีา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
(อนสุรณ์ 70 ปี

เทศบาล)

ส านกั
การศึกษา

รวม 1 47,500

ภาคผนวก - 13

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

4. ประเภทครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว
    4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 แมแ่รงสนาม 

ขนาด 60 ตัน
 -แมแ่รงสนาม ขนาด 60 ตัน จ านวน 1 ตัว
(ราคาทอ้งถิ่น) (ต้ังจ่ายรายการใหม่)

38,000 โรงเรียนกฬีา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
(อนสุรณ์ 70 ปี

เทศบาล)

ส านกั
การศึกษา

รวม 1 38,000

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

5. ประเภทครุภณัฑ์โรงงำน
    5.1 แผนงานการศึกษา

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ภาคผนวก - 14

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองวิง่ไฟฟา้  -เคร่ืองวิง่ไฟฟา้ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 

82x214x144 ซม. สามารถรองรับน ้าหนกัได้
สูงสุด 182 กโิลกรัม จ้านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
63,200 บาท (รวมภาษค่ีาขนส่งและติดตั ง) 
(ราคาทอ้งถิ่น) ส้าหรับสวนภมูรัิกษ ์2 
โครงการ TK Sport Club (ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและตามอธัยาศัย)
(ตั งจ่ายรายการใหม่)

126,400 สวนภมูรัิกษ ์2 ส้านกั
การศึกษา

ภาคผนวก - 15

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

6. ประเภทครุภณัฑ์กีฬำ
    6.1 แผนงานการศึกษา

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด้าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



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

ภาคผนวก - 15

6. ประเภทครุภณัฑ์กีฬำ
    6.1 แผนงานการศึกษา

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด้าเนนิการ

แบบ ผด. 03 

2 เคร่ืองเดินวงรี  -เคร่ืองเดินวงรี ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
65x201x179 ซม. สามารถรองรับน ้าหนกัได้
สูงสุด 180 กโิลกรัม จ้านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
58,900 บาท (รวมภาษค่ีาขนส่งและติดตั ง) 
(ราคาทอ้งถิ่น) ส้าหรับสวนภมูรัิกษ ์2 
โครงการ TK Sport Club (ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและตามอธัยาศัย) (ตั งจ่ายรายการ
ใหม)่

117,800 สวนภมูรัิกษ ์2 ส้านกั
การศึกษา

3 จักรยานนั่งตรงปั่น  -จักรยานนั่งตรงปั่น ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
58.5x149x112 ซม. สามารถรองรับน ้าหนกั
ได้สูงสุด 180 กโิลกรัม จ้านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
 52,500 บาท (รวมภาษค่ีาขนส่งและติดตั ง) 
(ราคาทอ้งถิ่น) ส้าหรับสวนภมูรัิกษ ์2 
โครงการ
TK Sport Club (ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
และตามอธัยาศัย) (ตั งจ่ายรายการใหม่)

105,000 สวนภมูรัิกษ ์2 ส้านกั
การศึกษา

ภาคผนวก - 16



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

ภาคผนวก - 15

6. ประเภทครุภณัฑ์กีฬำ
    6.1 แผนงานการศึกษา

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด้าเนนิการ

แบบ ผด. 03 

4 เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อ
หวัไหล่

 -เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อหวัไหล่ ขนาดไมน่อ้ย
กว่า 94x124x211 ซม. มแีผ่นน ้าหนกัรวม 
55 กโิลกรัม จ้านวน 1 เคร่ือง (รวมภาษค่ีา
ขนส่งและติดตั ง) (ราคาทอ้งถิ่น) ส้าหรับ
สวนภมูรัิกษ ์2 โครงการ TK Sport Club 
(ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศัย)
(ตั งจ่ายรายการใหม่)

45,000 สวนภมูรัิกษ ์2 ส้านกั
การศึกษา

5 แทน่สร้างกล้ามเนื อ
หนา้อกช่วงบนและ
ทอ่นขา (CABLE 4 
STATION)

 -แทน่สร้างกล้ามเนื อหนา้อกช่วงบนและ
ทอ่นขา (CABLE 4 STATION) จ้านวน 1 
เคร่ือง (ราคาทอ้งถิ่น) (ตั งจ่ายรายการใหม่)

165,000 โรงเรียนกฬีา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
(อนสุรณ์ 70 ปี

เทศบาล)

ส้านกั
การศึกษา

6 แทน่สร้างกล้ามเนื อ
ทอ่นขา (HACK 
SQUAD)

 -แทน่สร้างกล้ามเนื อทอ่นขา (HACK 
SQUAD) จ้านวน 1 เคร่ือง (ราคาทอ้งถิ่น)
(ตั งจ่ายรายการใหม่)

55,000 โรงเรียนกฬีา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
(อนสุรณ์ 70 ปี

เทศบาล)

ส้านกั
การศึกษา

ภาคผนวก - 17



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

ภาคผนวก - 15

6. ประเภทครุภณัฑ์กีฬำ
    6.1 แผนงานการศึกษา

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด้าเนนิการ

แบบ ผด. 03 

7 แทน่ถีบขา (LEG 
PRESS)

 -แทน่ถีบขา (LEG PRESS) จ้านวน 1 เคร่ือง 
(ราคาทอ้งถิ่น) (ตั งจ่ายรายการใหม่)

69,000 โรงเรียนกฬีา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
(อนสุรณ์ 70 ปี

เทศบาล)

ส้านกั
การศึกษา

8 แทน่สร้างกล้ามเนื อ
แขนบนด้านหนา้ 
(BISEP CURL 
MACHINE)

 -แทน่สร้างกล้ามเนื อแขนบนด้านหนา้ 
(BISEP CURL MACHINE) จ้านวน 1 เคร่ือง 
(ราคาทอ้งถิ่น) (ตั งจ่ายรายการใหม่)

35,000 โรงเรียนกฬีา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
(อนสุรณ์ 70 ปี

เทศบาล)

ส้านกั
การศึกษา

9 แทน่สร้างกล้ามเนื อ
หวัไหล่และหนา้อก 
(FIY MACHINE)

 -แทน่สร้างกล้ามเนื อหวัไหล่และหนา้อก (FIY
 MACHINE) จ้านวน 1 เคร่ือง (ราคาทอ้งถิ่น)
(ตั งจ่ายรายการใหม่)

49,000 โรงเรียนกฬีา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
(อนสุรณ์ 70 ปี

เทศบาล)

ส้านกั
การศึกษา

ภาคผนวก - 18



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

ภาคผนวก - 15

6. ประเภทครุภณัฑ์กีฬำ
    6.1 แผนงานการศึกษา

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม

ที่เกดิขึ นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด้าเนนิการ

แบบ ผด. 03 

10 แทน่สร้างกล้ามเนื อ
หนา้อก ทางลาด 45
 องศา (LNCLINE 
BENCH PRESS)

 -แทน่สร้างกล้ามเนื อหนา้อก ทางลาด 45 
องศา (LNCLINE BENCH PRESS) จ้านวน 1 
เคร่ือง (ราคาทอ้งถิ่น) (ตั งจ่ายรายการใหม่)

55,000 โรงเรียนกฬีา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
(อนสุรณ์ 70 ปี

เทศบาล)

ส้านกั
การศึกษา

11 แทน่นั่งดึงสร้าง
กล้ามเนื อด้านหลัง 
(BENCH MACHINE)

 -แทน่นั่งดึงสร้างกล้ามเนื อด้านหลัง (BENCH
 MACHINE) จ้านวน 1 เคร่ือง (ราคาทอ้งถิ่น)
(ตั งจ่ายรายการใหม่)

65,000 โรงเรียนกฬีา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
(อนสุรณ์ 70 ปี

เทศบาล)

ส้านกั
การศึกษา

รวม 11 887,200

ภาคผนวก - 19



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ชุดเคร่ืองออกก ำลังกำย ชุดเคร่ืองออกก ำลังกำย จ ำนวน 1 ชุด  

ประกอบด้วย          
 -สถำนจีักรยำนนั่งบริหำรขำ
 -สถำนนีั่งบริหำรกำย                           
 -สถำนซิีทอพั                                    
 -สถำนมีำ้โยก                                    
 -สถำนบีดิเอว                                    
 -สถำนเีรือบก                                   
 -สถำนดัีนมอืสัมพนัธ์ 2 คู่                      
 -สถำนนเีล่ือนอำกำศ   
(รำคำทอ้งถิ่น) (งำนบริหำรทั่วไป)
(ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

1,000,000 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

กองสวัสดิกำร
สังคม

รวม 1 1,000,000

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

6. ประเภทครุภณัฑ์กีฬำ
    6.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ภำคผนวก - 20

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนนิกำร

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ขาต้ังกล้องวัดระดับ  -ขาต้ังกล้องวัดระดับ ชนดิอลูมเินยีม จ านวน 

2 ชุดๆ ละ 2,500 บาท (ราคาทอ้งถิ่น) 
(ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า ส่วนช่างสุขาภบิาล)
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

5,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัช่าง

2 ชุดทดสอบ
ค่าความแนน่ของดิน

 -ชุดทดสอบค่าความแนน่ของดิน 
(ภาคสนาม) สามารถใช้ทดสอบหาค่าความ
หนาแนน่ของดิน(IN-Place Density) โดย
วิธีการใช้ทรายแทนที่ (Sand Displacement
 หรือ Sand Cone Method) พร้อมอปุกรณ์
 จ านวน 1 ชุด 
(ราคาทอ้งถิ่น) (ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า 
ส่วนช่างสุขาภบิาล) (ต้ังจ่ายรายการใหม่)

79,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านกัช่าง

รวม 2 84,000

ภาคผนวก - 21

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

7. ประเภทครุภณัฑ์ส ำรวจ
    7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองพมิพบ์ตัร

ประจ ำตัวประชำชน
 -เคร่ืองพมิพบ์ตัรประจ ำตัวประชำชน 
(ID CARD PRINTER) จ ำนวน 1 ชุด 
(งำนบตัรประจ ำตัวประชำชน) (รำคำทอ้งถิ่น) 
(ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

300,000 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

2 อปุกรณ์จัดเกบ็และ
อำ่นลำยพมิพน์ิ้วมอื

 -อปุกรณ์จัดเกบ็และอำ่นลำยพมิพน์ิ้วมอื 
จ ำนวน 1 ชุด (งำนบตัรประจ ำตัวประชำชน) 
(รำคำทอ้งถิ่น) (ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

20,000 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

รวม 2 320,000

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ภำคผนวก - 22

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

8. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์

    8.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนนิกำร

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ชุดโปรแกรม

ระบบปฏบิติัการ
ส าหรับเคร่ือง
คอมพวิเตอร์และ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์
โนต้บุ๊ก

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ือง
คอมพวิเตอร์และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย
 จ านวน 4 ชุดๆ ละ 3,800 บาท (ต้ังจ่าย
รายการใหม่)

15,200 ฝ่ายแผนงาน
และโครงการ

ฝ่ายแผนงาน
และโครงการ

ส านกั
การศึกษา

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์
ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 1

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท 
(ราคามาตรฐาน) (ต้ังจ่ายรายการใหม่)

110,000 โรงเรียน
เทศบาล 1 

(บรูพาวิทยากร)

ส านกั
การศึกษา

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

8. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์

    8.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ภาคผนวก - 23

แบบ ผด. 03 



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

8. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์

    8.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ภาคผนวก - 23
แบบ ผด. 03 

3 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏบิติัการ
ส าหรับเคร่ือง
คอมพวิเตอร์และ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์
โนต้บุ๊ก

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ือง
คอมพวิเตอร์และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย
 จ านวน 5 ชุดๆ ละ 3,800 บาท 
(ราคามาตรฐาน) (ต้ังจ่ายรายการใหม่)

19,000 โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดสมอราย)

ส านกั
การศึกษา

4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์
โนต้บุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 10 เคร่ืองๆ ละ 22,000 
บาท (ต้ังจ่ายรายการใหม่)

220,000 โรงเรียน
เทศบาล 1 

(บรูพาวิทยากร)

หนว่ย
ศึกษานเิทศก์

ส านกั
การศึกษา

5 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏบิติัการ
ส าหรับเคร่ือง
คอมพวิเตอร์และ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์
โนต้บุ๊ก

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ือง
คอมพวิเตอร์และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย
 จ านวน 10 ชุดๆ ละ 3,800 บาท  (ต้ังจ่าย
รายการใหม่)

38,000 โรงเรียน
เทศบาล 1 

(บรูพาวิทยากร)

โรงเรียน
เทศบาล 1 

(บรูพา
วิทยากร)
ส านกั

การศึกษา

ภาคผนวก - 24



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

8. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์

    8.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ภาคผนวก - 23
แบบ ผด. 03 

6 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏบิติัการ
ส าหรับเคร่ือง
คอมพวิเตอร์และ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์
โนต้บุ๊ก

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ือง
คอมพวิเตอร์และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย
 จ านวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท  (ต้ังจ่าย
รายการใหม่)

       7,600 โรงเรียน
เทศบาล 1 

(บรูพาวิทยากร)

หนว่ย
ศึกษานเิทศก์

ส านกั
การศึกษา

รวม 6 409,800

ภาคผนวก - 25



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 2

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 19 
นิ้ว) จ ำนวน 2 เคร่ืองๆ ละ 30,000 บำท  
(รำคำมำตรฐำน) (ฝ่ำยจัดกำรคุณภำพน้ ำ 
ส่วนช่ำงสุขำภบิำล) (ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

60,000 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนกัช่ำง

2 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏบิติักำร
ส ำหรับ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
และเคร่ือง
คอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติักำรส ำหรับ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ และเคร่ืองคอมพวิเตอร์
โนต้บุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ัง
มำจำกโรงงำน (OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้อง
ตำมกฎหมำย จ ำนวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บำท  
(รำคำมำตรฐำน) (ฝ่ำยจัดกำรคุณภำพน้ ำ 
ส่วนช่ำงสุขำภบิำล) (ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

7,600 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนกัช่ำง

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

8. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์

    8.3 แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนนิกำร

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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8. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์

    8.3 แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนนิกำร

หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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3 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้  -เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ขนำด 1 kVA จ ำนวน
2 เคร่ืองๆ ละ 5,700 บำท (รำคำมำตรฐำน) 
(ฝ่ำยจัดกำรคุณภำพน้ ำ ส่วนช่ำงสุขำภบิำล) 
(ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

11,400 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนกัช่ำง

4 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์  -เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ  
(18 หนำ้/นำท)ี จ ำนวน 1 เคร่ือง 
(รำคำมำตรฐำน) (ฝ่ำยจัดกำรคุณภำพน้ ำ 
ส่วนช่ำงสุขำภบิำล) (ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

2,600 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนกัช่ำง

5 เคร่ืองพมิพแ์บบ
ฉีดหมกึ

 -เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) 
ส ำหรับกระดำษขนำด A3 จ ำนวน 1 เคร่ือง
(รำคำมำตรฐำน) (ฝ่ำยจัดกำรคุณภำพน้ ำ 
ส่วนช่ำงสุขำภบิำล) (ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

6,300 เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนกัช่ำง

รวม 5 87,900
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