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  ตามที่ เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีการประกาศให้ ใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2564  ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า   
มีโครงการ เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ ปีงบประมาณ และ
จ านวนงบประมาณ บางรายการในแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนแห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 โดยนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาได้อนุมัติ
และประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน 2565 
 

  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึ งได้น ารวบรวมเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เพ่ือให้ผู้บริหาร หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการ และผู้ที่ เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและติดตามการพัฒนา             
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 
 
 
 

         กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
                 เทศบาลนครนครราชสีมา 



  

สารบัญ 
  หน้า 
รายการที่ 1 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดเทศบาลนครนครราชสีมา 1 
รายการที่ 2 โครงการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ) 

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช า) 
5 

รายการที่ 3 โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

8 

รายการที่ 4 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

10 

รายการที่ 5 โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครนครราชสีมา 12 
รายการที่ 6 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและโรงซ่อมบ ารุงรถยนต์ (อู่หนองกระทุ่ม)  15 
รายการที่ 7 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเมือง Municipality city Data Platform  

เพ่ือพัฒนาเทศบาลฯ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ  
16 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 

รายการที่ 1 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 
3.1-6 
ถึง 

3.1-8  
ล าดับที่ 1 

 
 

ช่องโครงการ 
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
 

ช่องวัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้เยาวชน, ผู้ปกครอง, ประชาชนในพื้นท่ีและ      
/หรือกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการ
ป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์           
-เพ่ือค้นหา บ าบัด รักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด/ยาสูบ 
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์            
 
-เพ่ือพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์         
-สร้างแกนน า/เยาวชนต้านยาเสพติด 
 
 
ช่องเป้าหมาย 
-จัดท าค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรและภาคีเครือข่ายป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์   
 

-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและแก้ปัญหา 
ยาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น    
ชุดตรวจสารเสพติด สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น 
 
 

-สร้างเครือข่ายเยาวชนในการป้องกันและแก้ปัญหา 
ยาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

-จัดประชุมภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ปัญหา 
ยาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์             
 
 

 
 
 

ช่องโครงการ 
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

 
ช่องวัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้เด็ก/เยาวชน, ผู้ปกครอง, ประชาชนในพื้นที่และ        
/หรือกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการ
ป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์           
-เพ่ือคัดกรอง ค้นหา ป้องกัน บ าบัด รักษา ฟ้ืนฟ ู 
และติดตามผู้ติดยาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์            
-เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร/แกนน าสุขภาพและ           
ภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานป้องกันและแก้ปัญหา    
ยาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์         
-สร้างแกนน า/เยาวชนต้านยาเสพติด                        
 
 
ช่องเป้าหมาย 
-จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานแกนน า
สุขภาพ และภาคีเครือข่ายป้องกันและแก้ปัญหา         
ยาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการคัดกรอง ค้นหา ป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
เช่น ชุดตรวจสารเสพติด และวัสดุอ่ืนๆ สื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เป็นต้น 
 

-สร้างเครือข่ายเยาวชนในการป้องกันและแก้ปัญหา 
ยาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

-จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานแกนน าสุขภาพ
และภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ปัญหา 
ยาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์             
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หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
-จัดอบรมภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ปัญหา 
ยาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือก าหนด
แนวทางและมาตรการด าเนินงานร่วมกัน 
 
 
 
 

-ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด 
รักษาและฟ้ืนฟู ตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหา   
ยาเสพติด  
 
 

-จัดอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท างานแก่อาสาสมัคร
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์          
 
 
 
 

-รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในการ
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์          
 
 

-รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด               
To Be Number One (ป้องกันไม่ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด) เปิด/สร้างพ้ืนที่สาธารณะให้
เยาวชนแสดงออกทางกิจกรรมเชิงบวก 
 
 
 
ช่องตัวชี้วัด 
-ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบ าบัด รักษา
และฟ้ืนฟู ตามมาตรการ 
ค่าเป้าหมาย 
: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
-มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการป้องกันและแก้ปัญหา 
ยาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ค่าเป้าหมาย 
: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
-มีเครือข่ายป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด/ยาสูบ และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 100  
-ประชาชนได้รับสื่อประชาสัมพันธ์ 

-จัดอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการ/
คณะท างาน แกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร
และผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ปัญหา 
ยาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือก าหนด
แนวทางและมาตรการด าเนินงานร่วมกัน 
 
 

-คัดกรอง ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัด รักษาและฟ้ืนฟู ตามมาตรการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด   
 

-จัดอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท างาน
แก่คณะกรรมการ/คณะท างาน แกนน าสุขภาพ          
ภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร และผู้เกี่ยวข้องในการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์          
 

-รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางและ        
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในการป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์          
 
 

-รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งเสริมการ
จัดตั้งกลุ่มแกนน า (ป้องกันไม่ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด) เปิด/สร้างพ้ืนที่สาธารณะให้
เยาวชนแสดงออกทางกิจกรรมเชิงบวก 
-จัดประกวด/แข่งขันกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 
ช่องตัวชี้วัด 
-ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบ าบัด รักษาและ
ฟ้ืนฟู ตามมาตรการ 
ค่าเป้าหมาย 
: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
-มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการป้องกันและแก้ปัญหา 
ยาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ค่าเป้าหมาย 
: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
-มีเครือข่ายป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด/ยาสูบ และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 80  
-ประชาชนได้รับสื่อประชาสัมพันธ์ 
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หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
ค่าเป้าหมาย 
:ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชุมชน 
 
 
 
 
ช่องผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-คนในครอบครัวมีความรู้และทักษะในการป้องกัน 
ยาเสพติด             
-ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 
-ปัญหายาเสพติดในเขตชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา
ลดลง                  
-ชุมชนยอมรับและให้โอกาสแก่ผู้ผ่านการบ าบัด             
-เด็กและเยาวชนมีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม สามารถ
แสดงออกในทางสร้างสรรค์ได้อย่างมีประโยชน์ 
 
ช่องหน่วยงานรับผิดชอบ 
กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   
ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 
   500,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  500,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  500,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  500,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  500,000 

ค่าเป้าหมาย 
: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชุมชน 
-มีการคัดกรองค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในกลุ่มเสี่ยง 
ค่าเป้าหมาย 
: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
ช่องผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-เด็ก/เยาวชน ผู้ปกครอง แกนน าสุขภาพ และภาคี
เครือข่าย มีความรู้และทักษะในการป้องกันยาเสพติด             
-ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติด 
-ปัญหายาเสพติดในเขตชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา
ลดลง                  
-ชุมชนยอมรับและให้โอกาสแก่ผู้ผ่านการบ าบัด             
-เด็กและเยาวชนมีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม สามารถ
แสดงออกในทางสร้างสรรค์ได้อย่างมีประโยชน์ 
 
ช่องหน่วยงานรับผิดชอบ 
งานโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และยาเสพติด 
กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   
ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  1,000,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  1,000,000     
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  1,000,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  1,000,000    
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  1,000,000  
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เหตุผลและความจ าเป็น : เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อน ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด เทศบาลนครนครราชสีมา 
อย่างครอบคลุม กอปรกับหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.6/ว7523 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565   
เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
              (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 



 - 5 - 
 

รายการเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 

รายการที่ 2 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
3.2-50 

ล าดับ 37 
ช่องโครงการ 
จัดการศึกษาลักษณะพิเศษในหลักสูตรพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ) โรงเรียน
เทศบาล 4 (เพาะช า) 
 
ช่องวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะทาง
วิชาชีพด้านช่างยนต์ คอมพิวเตอร์  ดนตรีและ
ไฟฟ้า สามารน าความรู้ไปเรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้น หรือน าไปประกอบอาชีพได้ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ผ่านการเรียน,การเข้าแข่งขันทั้งใน
และต่างประเทศ 

ช่องโครงการ 
จัดการศึกษาลักษณะพิเศษในหลักสูตรพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ) โรงเรียน
เทศบาล 4 (เพาะช า) 
 
ช่องวัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้มีหลักสูตรการจัดการศึกษาลักษณะ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ) โรงเรียน
เทศบาล 4 (เพาะช า) ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้
ในการจั ดการ เรี ยนการสอนและกา รฝึ ก
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพอย่าง
เพียงพอ  
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะทาง
วิชาชีพ ด้านช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี และ
ไฟฟ้าสามารถน าความรู้ไปเรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้น หรือน าไปประกอบอาชีพได้ 
4. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาด้วย
การอบรม และศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน คณะผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
 ช่องเป้าหมาย 

- นักเรียนมีความรู้ความช านาญด้านช่างยนต์ 
คอมพิวเตอร์ ดนตรี และช่างไฟฟ้า มีความ
พร้อมที่จะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- นักเรียนมีความรู้ความช านาญ สามารถ     
โดดเด่นด้านช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี และ
ช่างไฟฟ้า  
- นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อ
หรือสร้างโอกาสส าหรับการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
- นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม สร้างอาชีพ 
สร้างธุรกิจและสร้างรายได้ 

ช่องเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการศึกษาลักษณะ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ) โรงเรียน
เทศบาล 4 (เพาะช า) 
2. นักเรียนทุกสาขามีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และฝึกประสบการณ์
เพียงพอตลอดปีการศึกษา 
3. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะ
ผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม 
และศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

4. นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมี
ทักษะฝีมือในระดับช านาญ 
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการศึกษาลักษณะ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ) โรงเรียน
เทศบาล 4 (เพาะช า) ใช้ในการจัดการเรียน  
การสอน 
2. นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์
ในการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ  
3. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะทางวิชาชีพ 
ด้านช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี และไฟฟ้า
สามารถน าความรู้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
หรือน าไปประกอบอาชีพได้ 
4. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะ
ผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการศึกษาด้วยการอบรม และ
ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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เหตุผลและความจ าเป็น : เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช า)  
หมายเหตุ : เลขหน้าและล าดับที่แสดง คือ หมายเลขหน้าที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 

รายการที่ 3 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.2-112 
ล าดับที่ 14 

และ 
เปลี่ยนแปลง 

66-70 
ครั้งที่ 1 

  
 

ช่องโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 
ช่องเป้าหมาย 
-ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการจัดหาวัคซีนและวัสดุ
อุปกรณ์ในการฉีด พร้อมทั้งด าเนินการฉีด 
ให้แก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาลจ านวน 12,200 ตัว  
(ตัวละ 30 บาท) 
 
ช่องตัวชี้วัด 
-ร้อยละของจ านวนสุนัขและแมว 
กลุ่มเป้าหมาย (12,000 ตัว) ได้รับการฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 100 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 
  366,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  366,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  366,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  366,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  366,000   

ช่องโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 
 

ช่องเป้าหมาย 
-ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ  
โดยการจัดหาวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด  
พร้อมทั้งด าเนินการฉีดให้แก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาล
จ านวน 11,120 ตัว (ตัวละ 30 บาท) 
 
ช่องตัวชี้วัด 
-ร้อยละของจ านวนสุนัขและแมว 
กลุ่มเป้าหมาย (11,120 ตัว) ได้รับการฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 100   
 
 ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  333,600 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  333,600     
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  333,600    
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  333,600    
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  333,600   
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เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรสัตว์เลี้ยงที่ด าเนินการส ารวจได้      
ในพ้ืนที่ และงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  จึงมีความ
จ าเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า         
เกิดประสิทธิภาพมีความสอดคล้องกับภารกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามพระปณิธานฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
              (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 

รายการที่ 4 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.2-113 
ล าดับที่ 15 

และ 
เปลี่ยนแปลง 

66-70 
ครั้งที่ 1 

  
 

ช่องโครงการ 
ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 
ช่องเป้าหมาย 
-ส ารวจข้อมูลจ านวนและข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว   
ในเขตเทศบาล ลงระบบสารสนเทศของศูนย์บัญชาการ
เพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies One Data) 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จ านวน 12,200 ตัว ปีละ 2 ครั้ง (ตัวละ 3 บาท/ครั้ง) 
  

ช่องตัวชี้วัด 
-ร้อยละของจ านวนสุนัขและแมวกลุ่มเป้าหมาย 
(12,000 ตัว) ได้รับการส ารวจขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
ค่าเป้าหมาย 
:ร้อยละ 100 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
  73,200 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  73,200 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  73,200 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  73,200 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  73,200 

ช่องโครงการ 
ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 
 

ช่องเป้าหมาย 
-ส ารวจข้อมูลจ านวนและข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว   
ในเขตเทศบาล ลงระบบสารสนเทศของศูนย์บัญชาการ
เพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies One Data) 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จ านวน 13,400 ตัว (ตัวละ 3 บาท/ครั้ง) 
 

ช่องตัวชี้วัด 
-ร้อยละของจ านวนสุนัขและแมวกลุ่มเป้าหมาย 
(13,400 ตัว) ได้รับการส ารวจขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
ค่าเป้าหมาย 
:ร้อยละ 100 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
  40,200 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  40,200 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  40,200 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  40,200 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  40,200    
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เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรสัตว์เลี้ยงที่ด าเนินการส ารวจได้       
ในพ้ืนที่ และงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อน
โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงมีความจ าเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเกิดประสิทธิภาพมีความสอดคล้องกับภารกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนโครงการตามพระปณิธานฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
              (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 

รายการที่ 5 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.2-115 
ถึง 

3.2-116 
ล าดับที่ 17 

 
 
 

ช่องโครงการ 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนคร
นครราชสีมา  
 
ช่องวัตถุประสงค์ 
-เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  
ที่ส าคัญในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา    
 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในด าเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อในเทศบาลนครนครราชสีมา         
 
 

-เพ่ือประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคติดต่ออย่าง
แพร่หลาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องโครงการ 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
 
ช่องวัตถุประสงค์ 
-เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/คณะท างาน/       
แกนน าสุขภาพ/ภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

-เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

-เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกัน      
และควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
แก่คณะกรรมการ/คณะท างาน/แกนน าสุขภาพ/       
ภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

-เพ่ือลดอัตราป่วย อัตราตาย ด้วยโรคติดต่อในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา 

 
 

-เพ่ือให้มีและใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา      
ในการวิเคราะห์และการพยากรณ์ ความรุนแรงของ
โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ในการก าหนด
มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี   
เพ่ือเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
ช่องเป้าหมาย 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  
อย่างเพียงพอและครอบคลุมพ้ืนที่                
 
 

-จัดประชุมภาคีเครือข่าย เพ่ือป้องกันและควบคุม     
การระบาดของโรคติดต่อ         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดอบรมภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมา        
เช่น แกนน าสุขภาพในชุมชน, วัด, โรงเรียน           
และผู้เกี่ยวข้อง       
 
 
 
 
 

-มีเครือขา่ยในการสอบสวนควบคุมการแพร่ระบาด   
ของโรคอย่างรวดเร็วและครอบคลุมพ้ืนที่  
 
 

-จัดอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท างานแก่อาสาสมัคร
ควบคุมโรคติดต่อ และภาคีเครือข่ายป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่ออย่างแพร่หลาย                      
 
 

-ตรวจประเมินพ้ืนที่ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,        
สถานศึกษา,ตลาด, ห้างสรรพสินค้า, สถานประกอบการ
, สถานบันเทิงหรือลักษณะคล้ายสถานบันเทิง และอ่ืนๆ 
เป็นต้น ตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 
  
 
 
 
 

ช่องเป้าหมาย 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อให้
พอเพียงและครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 
 

-จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน/แกนน าสุขภาพ/
ภาคีเครือข่าย และอาสาสมัคร ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
 

-จัดอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่
คณะกรรมการ/คณะท างาน/แกนน าสุขภาพ/           
ภาคีเครือข่าย และอาสาสมัคร ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
พร้อมก าหนดแนวทางและมาตรการด าเนินงานร่วมกัน 
 
 

-มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 
 

-จัดอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
แก่คณะกรรมการ/คณะท างาน/แกนน าสุขภาพ/       
ภาคีเครือข่าย และอาสาสมัคร ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อเทศบาลนครนครราชสีมา  
(อาจมีการบูรณาการร่วมกับโครงการที่ได้รับงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมา) 
 
 

-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุม 
โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 
 

-ตรวจประเมินพ้ืนที่เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 
สถานศึกษา, ตลาด, ห้างสรรพสินค้า, สถานประกอบการ, 
สถานบันเทิงหรือลักษณะคล้ายสถานบันเทิง และอ่ืนๆ 
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 
  1,500,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  1,500,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  1,500,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  1,500,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  1,500,000 

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

 
เหตุผลและความจ าเป็น : เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมากขึ้น    
มีข้อมูลทางระบาดวิทยาที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดโรคติดต่อต่างๆ เพ่ือสามารถหามาตรการป้องกัน    
การเกิดโรคติดต่อได้อย่างเหมาะสม และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง   
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
              (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 

รายการที่ 6 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.5-31 
ล าดับที่ 11 

 
 

ช่องโครงการ 
ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและโรงซ่อมบ ารุงรถยนต์          
(อู่หนองกระทุ่ม) 
 
ช่องเป้าหมาย 
-ด าเนินการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและโรงซ่อมบ ารุง 
ภายในสถานที่จอดรถยนต์ งานรักษาความสะอาด 
ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อู่หนองกระทุ่ม) 
  

 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
    450,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
          - 

ช่องโครงการ 
ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและโรงซ่อมบ ารุงรถยนต์          
(อู่หนองกระทุ่ม)  
 
 

ช่องเป้าหมาย 
-ปรับปรุงอาคารและก้ันห้อง พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
81 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งกระเบื้องปูพื้น,ฝ้าเพดาน, 
หลังคา และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 
 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
  450,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
        - 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
        - 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
        - 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
        -    

 
เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากไม่มีรายละเอียดปริมาณงานในการปรับปรุงสถานที่ ประกอบกับปัจจุบันพ้ืนที่
บางส่วนถูกด าเนินการปรับปรุงไปแล้ว คือ งานเทพ้ืน ค.ส.ล. รอบห้องน้ า จึงตัดเนื้องานในบางส่วนนี้ออกเพ่ือมิให้
เกิดความซ้ าซ้อน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
              (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 

รายการที่ 7 
หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้าที่ 111 
ล าดับที่ 1 

แผนฯ เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 

และท่ีแก้ไข  
ครั้งที่ 6 

 
 

ช่องโครงการ 
จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการกลาง 
City Data Platform ตามข้อเสนอแผนบูรณาการด้าน
เทคโนโลยีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 
 
ช่องวัตถุประสงค์ 
-เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการกลางโดยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการองค์การ 
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
-เพ่ือพัฒนาเทศบาลฯสู่การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ 
 
 
 
 
ช่องเป้าหมาย 
-จ้างเอกชนพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลาง ตามข้อเสนอแผนบูรณาการด้านเทคโนโลยี 
-จัดท าฐานข้อมูลกลาง Big Data ติดตั้งใน 
ระบบคราวน์เซิร์ฟเวอร์ 
-จัดหาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด 
 
 
 
ช่องผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-เทศบาลฯมีระบบบริหารจัดการกลาง 
ครบถ้วนตามข้อเสนอแผนบูรณาการด้าน 
เทคโนโลยี 
-เทศบาลฯ มีเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับการ 
ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 
 
 
 
 
 

ช่องโครงการ 
พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเมือง 
Municipality city Data Platform เพ่ือพัฒนา 
เทศบาลฯ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 
 
 

ช่องวัตถุประสงค์ 
-เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับบริหารจัดการข้อมูล
กลาง ในการน าเข้า สืบค้น และน าข้อมูลมาใช้ได้
โดยง่าย 
-เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลกลาง Big Data ส าหรับผู้บริหาร
ใช้วิเคราะห์และช่วยการตัดสินใจ 
-เพ่ือพัฒนาช่องทางให้บริการด้านข้อมูล (Open 
Data) แก่ประชาชนผู้สนใจ 
-เพ่ือพัฒนาเทศบาลฯ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 
 

ช่องเป้าหมาย 
-พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองที่รวบรวมบัญชีข้อมูล
ของเทศบาลฯ 
-สร้างการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Exchange Center) 
ภายในเทศบาลฯ ด้วยส่วนต่อประสานโปรแกรม
ประยุกต์ Application Program Interface (API) 
-จัดท าฐานข้อมูลกลาง Big Data ติดตั้งในระบบ
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server) 
-พัฒนาช่องทางการแสดงผล (Dashboard) ในรูปแบบ
แผนภูมิและ/หรือสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

ช่องผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-มีแพลตฟอร์มการบริหารจัดการข้อมูลกลางของ
เทศบาลฯ ที่รวบรวมบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของ
เทศบาลฯ ส าหรับจัดเก็บ รวบรวม แลกเปลี่ยนข้อมูล 
(Data Exchange) และรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล (Data Governance) 
-เทศบาลฯมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ส าหรับใช้
วิเคราะห์ ก าหนดนโยบาย วางแผนแก้ไขปัญหา 
-เทศบาลฯมีแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองซึ่งเป็น
องค์ประกอบหลักในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
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หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
ช่องหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
งานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 
     3,000,000  บาท 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
     3,000,000  บาท 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
   23,000,000  บาท 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                           
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
          - 
 

ช่องหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 
     4,000,000  บาท 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                           
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
          - 
 

 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากรายละเอียดที่ก าหนดไว้เป็นการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหาร
จัดการกลาง City Data Platform ตามข้อเสนอแผนบูรณาการด้านเทคโนโลยี ซึ่งแผนบูรณาการด้านเทคโนโลยียัง
ไม่ได้ด าเนินการ และแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง City Data Platform เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ ใช้ส าหรับจัดเก็บ รวบรวม แลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ส าหรับผู้บริหารใช้
วิเคราะห์และช่วยการตัดสินใจ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการเผยแพร่และวิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 

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