
 
 

 
 
 

แผนการด าเนินงาน  เทศบาลนครนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 





 
 

 
 

      ค ำน ำ 
 

 

 ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีการประกาศให้ใช้แผนการด าเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2565  นั้น ขณะนี้ปรากฏว่ามีโครงการทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม เป็นการตั้งจ่ายเงินสะสม และตั้งจ่ายรายการใหม่ จึงได้รวบรวมมาจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน 
เทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2566 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

แผนการด าเนินงาน ฉบับนี้  จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลส าเร็จดังที่
คาดหวังไว้ ตามท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2566 – 2570) และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป   

 
 
 

 
       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

       เทศบาลนครนครราชสีมา      
 



 
 

 
 

สารบัญ 
 

                          หน้า 
 

บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
แผนงานสังคมสงเคราะห์  
1. โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม 1 

    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

1. โครงการถนนคนเดิน 2 
   

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการ  

  
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 



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 ช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ประสบปญัหา
ทางสังคม

 -ด าเนนิการจัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อพจิารณา  
การช่วยเหลือและจัดหา      
เคร่ืองอปุโภค บริโภคใหแ้ก ่
ครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบปญัหาทางสังคม  
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

70,000 พื้นที่ชุมชนใน
เขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

งานกจิการสตรี 
คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
ฝ่ายสังคม   
สงเคราะห ์  
กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 1  โครงการ 70,000

                            หนา้ 1

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2/2566

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาเดก็ และเยาวชน คนสูงวัย คนดอ้ยโอกาส หรอืคนพิการ ให้มคุีณภาพชวีิตพ้ืนฐานที่จ าเป็นของชว่งวัยอย่างตอ่เน่ือง 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 ถนนคนเดิน  -จัดกจิกรรมถนนคนเดิน     

ประกอบด้วย กจิกรรมนนัทนาการ 
การแสดงดนตรี การประกวดต่างๆ
และกจิกรรมอื่นๆ                        
 -จัดพื้นที่ใหก้บัผู้ประกอบการค้า 
ประชาชน และนกัทอ่งเที่ยวใหม้ ี    
แหล่งซ้ือขายสินค้าอปุโภคและบริโภค
 -จัดตกแต่งสถานที่และภมูทิศัน ์    
ภายในงาน (ต้ังจ่ายรายการใหม่)

5,000,000      บริเวณ      
  อนสุาวรีย์   
ทา้วสุรนารี

    งานส่งเสริม      
 การทอ่งเที่ยว    
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

รวม 1 โครงการ 5,000,000

หนา้ 2

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2/2566

4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจที่มปีระสิทธิภาพ

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนนิการ

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศษฐกิจชมุชนพ้ืนฐานให้มคีวามเขม้แขง็และยัง่ยืน
แบบ ผด. 02 



กลยุทธ์ที่ 2.6 เสรมิสรา้งความมั่นคง และปลอดภยัในชวีิต และทรพัย์สินของประชาชน

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 รถยนต์บรรทกุน ้ำ

ดับเพลิง
 -รถยนต์บรรทกุน ้ำดับเพลิง เคร่ืองยนต์ดีเซล     
ไมน่อ้ยกว่ำ 240 แรงมำ้ ชนดิ 10 ล้อ         
ขนำดควำมจุน ้ำไมน่อ้ยกว่ำ 12,000 ลิตร    
พร้อมอปุกรณ์ประกอบครบชุด                     
จ้ำนวน 1 คันๆ ละ 6,000,000 บำท            
(รำคำทอ้งถิ่น) (จ่ำยจำกเงินสะสม)

6,000,000 เขตเทศบำล
นคร

นครรำชสีมำ

งำนปอ้งกนั
ฝ่ำยปกครอง

ส้ำนกั
ปลัดเทศบำล

รวม 1 6,000,000

หนำ้ 3หนว่ยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครราชสีมา  เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2/2566

1. ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึ นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด้ำเนนิกำร

แบบ ผด. 03 
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