
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565)

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2





คํานํา

ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมาไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) สําหรับใชเปนกรอบการดําเนินงานในชวงระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 และไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ประกาศใช เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน
2562 ไปแลวนั้น

เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลนครนครราชสีมา ยังไมครอบคลุม และมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติม โครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณ
ปจจุบันเพ่ือดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ นอกจากนี้
เทศบาลนครนครราชสีมายังจําเปนตองจัดหาครุภัณฑเพ่ิมเติมเพ่ือใหเพียงพอ และไดมาตรฐานอันจะทําใหการจัดบริการสาธารณะในดานตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยเหตุนี้จึงไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินตอไป

จึงไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ข้ึน โดยดําเนินการตามนัยขอ 22/1 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครนครราชสีมา



สารบัญ
หนา

ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับท่ี 57/2563 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ใหใชแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 –
2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2

แบบ ผ. 02 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
-โครงการการจัดทําปายอิเลคทรอนิกสประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเทศบาลนครนครราชสีมาติดตั้งภายในเขตเทศบาล 1
-โครงการปรับปรุงหองสําหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ 3
-โครงการปรับปรุงหองทํางานกองวิชาการและแผนงาน 4
-โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรดานการใชงานโปรแกรม KoratCity Mobile Apllication (โปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ
ประชาชนผานโทรศัพทมือถือ)

5

-โครงการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพ่ือการใหบริการประชาชน 6
-โครงการพัฒนาระบบการรับชําระคาน้ําประปาเทศบาลนครนครราชสีมาแบบออนไลน 7
-โครงการปรับปรุงขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินเทศบาลนครนครราชสีมา 8
-โครงการติดตั้งระบบศูนยสื่อสารการใหบริการประชาชนแบบบูรณาการ ภายในเทศบาลนครนครราชสีมา 10
แผนงานรักษาความสงบภายใน
-โครงการปรับปรุงบานพักอาศัยพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา (อาคาร 1 ชั้น) หม่ืนไวย 14
-โครงการปรับปรุงบานพักอาศัยพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาแฟลตหม่ืนไวย 14
แผนงานสาธารณสุข



-โครงการปรับปรุงทางเชื่อมและทางเดินระหวางอาคารจอดรถกับศูนยบริการสาธารณสุข1 (โพธิ์กลาง) พรอมปรับปรุงบริเวณลานซักลาง 15
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
-โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานกองสวัสดิการสังคม 16

หนา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-โครงการพัฒนาระบบการควบคุมตรวจสอบและติดตาม การขออนุญาตกอสรางดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร 17
-โครงการติดตั้งระบบลานจอดรถและระบบนําทางเขาชองจอดรถยนต อาคารจอดรถยนตเทศบาลนครนครราชสีมา 18
แผนงานการพาณิชย
-โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของสํานักการประปา 20
-โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได คาน้ําประปา 21
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
แผนงานการศึกษา
-โครงการสงเสริมทักษะและการแขงขันวิชาการศิลปหัตถกรรม 22
-โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 23
-โครงการทาสีอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 23
-โครงการปรับปรุงและตอเติมหองน้ํานักเรียนอนุบาลอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) 24
-โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) 25
-โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงคโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) 25
-โครงการกอสรางรั้วและประตูทางเขาพรอมปายชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี) 26
-โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 เปนหอพักนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70) 27
-โครงการปรับปรุงหอพักชายโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) 28
-โครงการปรับปรุงหอพักหญิงโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) 28
-โครงการกอสรางโดมอเนกประสงคหนาอาคารเรียน 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) 29
-โครงการกอสรางอาคารซักลางโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) 30



-โครงการกอสรางอาคารโรงอาหารโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) 30
-โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพรอมลูวิ่งและพ้ืนท่ีโดยรอบโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) 31
-โครงการปรับปรุงพ้ืนหองวารสาร อาคารหองสมุดประชาชน 32

หนา
-โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 33
-โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) 34
-โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนหมอน 35
แผนงานสาธารณสุข
-โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 5 และสถานีดับเพลิงยอย 36
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
แผนงานเคหะและชุมชน
-โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียตลาดเทศบาล 5 39
-โครงการกอสรางระบบระบายน้ําบานเกาะ ซอย 19 40
-โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสืบศิริ ซอย 3/12 ถึงถนนสืบศิริ ซอย 19 41
-โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสืบศิริ ซอย 3/10 ถึงถนนสืบศิริ ซอย 17 42
-โครงการกอสรางระบบระบายน้ําซอยหลังบานพักรถไฟถึงหนองหัวลาว 43
-โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสนามกีฬากลาง ซอย 8 44
-โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนเดชอุดม ซอย 9 45
-โครงการกอสรางระบบระบายน้ําชุมชนการเคหะ (ระยะท่ี 1) 46
-โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสนามกีฬากลาง ซอย 5 48
-โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนหนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 49
-โครงการกอสรางอาคารทดสอบวัสดุพรอมอุปกรณ 50
-โครงการติดตั้งระบบพนน้ําชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สวนสุรนารี 50
-โครงการติดตัง้ระบบพนน้ําชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สวนอนุสรณสถานวีรกรรมทาวสุรนารี 51



-โครงการติดตั้งระบบพนน้ําชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) ริมคูเมืองสําริดรณอริพาย 52
-โครงการติดตั้งระบบพนน้ําชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สวนริมคูเมืองหนาวัดพายัพ 53
-โครงการติดตั้งระบบพนน้ําชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สะพานลอยหนาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 54

หนา
-โครงการติดตั้งระบบพนน้ําชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สะพานลอยหนาโรงเรียนสุรนารีวิทยา 55
-โครงการติดตั้งระบบพนน้ําชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สะพานลอยหนาโรงเรียนเมืองนครราชสีมา 55
-โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําในคูเมือง 56
-โครงการอบรมและศึกษาดูงานโรงงานกําจัดขยะติดเชื้อ 57
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําถนนพายัพทิศ 9/5 58
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พรอมรางระบายน้ําถนนมิตรภาพ ซอย 18 59
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําถนนพิบูลละเอียด ซอย 12 (แยกขวามือ ซอยท่ี 1 หลังโรงพยาบาลคายสุรนารี) 60
-โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนมุขมนตรี แยกขวามือสุดเขต (ขางบานเลขท่ี 2568 รานขายของชํา) 61
-โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยลําปรุ (ขางบานเลขท่ี 2300/1 โรงผลิตน้ําดื่ม) 61
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยทางมอญ (มุขมนตรี-ทางรถไฟ) 62
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12/4 ถึง 12/6 63
-โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําถนนมหาชัย ซอย 5/6-1 64
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ ซอย 8/7 (ขางบานเลขท่ี 111) 65
-โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนเบญจรงค (ซอยไปหัวทะเล 2) 66
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนทาวสุระ ซอย 3 67
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ถนนบุรินทร-ตรอกวัดมวง 68
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ตรอกก่ิงจันทร 69
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนทาวสุระ 25 70



-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเซนตเมรี่ 70
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนทาวสุระ 2/9 71
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 3 72

หนา
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยวัดมวง 73
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ 20 (หนาวัดปาจิตตสามัคคี) 74
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ถนนเซนตเมรี่ ซอย 2 75
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสุรนารายณ ซอย 11/4 76
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พรอมรางระบายน้ํา ถนนมหาชัย ซอย 2/2 77
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ซอยทรายเงิน (โรงเรียนสมบูรณวทิยานุกูล) 78
-โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ซอยลําปรุ 2/2 (ขางบานเลขท่ี 482) 79
-โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ 25 จุด ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 80
-โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ระยะท่ี 3 81
-โครงการจางออกแบบถนนและสะพานจากถนนสุรนารายณบริเวณประตูทางเขาหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ขางหอประชุม) ถึงถนนทาวสุระ 3/11 (สะพานขามลําตะคอง)

83

แผนงานการพาณิชย
-โครงการกอสรางบอบาดาลบริเวณโรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน 85
-โครงการกอสรางบอบาดาลบริเวณสถานีสูบจายหนองกระทุม 86
-โครงการกอสรางบอบาดาลบริเวณสถานีสูบจายการเคหะ 86
-โครงการกอสรางระบบควบคุมน้ําของสระพักน้ําดิบ ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 3 โรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน 87
-โครงการการวางทอเมนประปาถนนสุรนารีดานทิศใต 88
-โครงการวางทอเมนประปาถนนโพธิ์กลางดานทิศใตถนนโยธาดานทิศตะวันตก 89
-โครงการวางทอเมนประปาถนนเบญจรงค ซอย 1 - ทาวสุระ ซอย 2 91
-โครงการวางทอเมนประปาถนนเบญจรงค ซอย 9 92



-โครงการปรับปรุงและซอมแซมระบบจายน้ําประปาของเทศบาลนครนครรราชสีมา 93
-โครงการกอสรางสถานีสูบจายศูนยบริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง) 94
-โครงการจัดหาระบบผลิตน้ําประปาแบบอัลตราฟวเตชั่น ขนาดกําลังการผลิตไมนอยกวา 150 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง 95

หนา
แบบ ผ. 03 บัญชีครุภัณฑ
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 96
แผนการรักษาความสงบภายใน 104
แผนงานการศึกษา 106
แผนงานสาธารณสุข 120
แผนงานเคหะและชุมชน 121
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 131
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 132
แผนงานการพาณิชย 133
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1 การจัดทําปาย  -เพ่ือใหประชาชน  -จัดหาปายอิเลคทรอนิกส 7,694,600  -รอยละของ  -ประชาชนได กองวิชาการ

อิเลคทรอนิกส ไดทราบขอมูล ประชาสัมพันธ แบบจอภาพ ความพึงพอใจ ทราบขอมูลขาวสาร และแผนงาน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

แบบ ผ. 02

อิเลคทรอนิกส ไดทราบขอมูล ประชาสัมพันธ แบบจอภาพ ความพึงพอใจ ทราบขอมูลขาวสาร และแผนงาน
ประชาสัมพันธ ขาวสาร แอล อี ดี Sander P8 ของประชาชน ของเทศบาล
ขอมูลขาวสาร ของเทศบาล ภายนอกอาคาร ในการรับรู อยางท่ัวถึง
เทศบาลนคร อยางท่ัวถึง อุปกรณหลัก ขาวสาร  -ประชาชนมี
นครราชสีมา  -เพ่ือเพ่ิมชองทาง SMD หลอดแอล อี ด/ีแหลง ชองทางการเขาถึง
ติดตั้งภายใน การประชาสัมพันธ จายไฟ Weanwell/ชนิด ขอมูลขาวสาร
เขตเทศบาล ขอมูลขาวสาร ของกลองเหล็ก/Led Full เทศบาลนคร

ใหประชาชน Colorv disply outdoor นครราชสีมาเพ่ิมข้ึน
ภายในเขต P.8 size 4.80x9.60  -ประชาชน
เทศบาลนคร ตารางเมตร/ชนิดหลอด มีสวนรวมใน
นครราชสีมา SMD Pitch 8 มม. กิจกรรมตางๆ
 -เพ่ือใหประชาชน ความละเอียดจอภาพ ของเทศบาล
มีสวนรวมใน 600x1200=720,000
กิจกรรมตางๆ พิกเซล จํานวนกลองแสดง
ของเทศบาล ผลยอย 3x5=15=ช้ิน (HxW)

พ้ืนท่ีแสดงภาพ 46.08

หนา1
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

แบบ ผ. 02

ตารางเมตร
ชุดควบคุม

แบบ ผ. 02

ชุดควบคุม
รับ-สงประมวลภาพ/
ซอฟแวรควบคุมจอภาพ
Led/ติดตั้งระบบและ
เซตระบบจอภาพ/อบรม
การใชงานซอฟแวร/
Computer set
โครงสราง
โครงสรางจอเหล็กรับ
จอภาพพรอมหุมคอมโพสิต
และระบบระบายอากาศ/
ตูไฟเมนทจอภาพ 100 Amp
3phase/เครื่องสํารองไฟ
1500V/Video Processor/
พรอมติดตั้งจอภาพและ
อุปกรณเช่ือมตอ Internet

หนา2

แบบ ผ. 02
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

แบบ ผ. 02

2 ปรับปรุง  -เพ่ือใชเปนหองผลิต  -รื้อถอนผนังเบา, ฝาเพดาน, 350,000  -รอยละของ  -มีหองผลิตสื่อ งาน
หองสําหรับ ส่ือประชาสัมพันธ ไฟฟาสองสวางของเดิม ความพึงพอใจ ประชาสัมพันธตางๆ ประชาสัมพันธ

แบบ ผ. 02

หองสําหรับ ส่ือประชาสัมพันธ ไฟฟาสองสวางของเดิม ความพึงพอใจ ประชาสัมพันธตางๆ ประชาสัมพันธ
การผลิตสื่อ ตางๆ เชน จัดทํา พรอมติดตั้งผนัง, ฝา, เพดาน ของประชาชน เชน จัดทําสปอต, กองวิชาการ
ประชาสัมพันธ สปอต, วีดิทัศน ฯลฯ อะคูสติก, ไฟฟาสองสวาง ภายในเขต วีดิทัศน ฯลฯ และแผนงาน

สําหรับ
ประชาสัมพันธ

ของใหม, พ้ืนหองปูพรม พ้ืนท่ี เทศบาล สําหรับประชา
ขาวสารกิจกรรมของ ประมาณ 26 ตารางเมตร สัมพันธขาวสาร
เทศบาลใหประชาชน กิจกรรมของ
ไดรับทราบ ของเทศบาลให
 -เพ่ือใหมีหอง ประชาชนไดรับ
ดําเนินงานท่ีมี ทราบ
คุณภาพและมี  -มีหองดําเนินงาน
ประสิทธิภาพ ท่ีมีคุณภาพและมี
สําหรับเพ่ิมชองทาง ประสิทธิภาพ
ส่ือประชาสัมพันธ สําหรับเพ่ิมชองทาง

สื่อประชาสัมพันธ

หนา3

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

แบบ ผ. 02

3 ปรับปรุงหอง  -เพ่ือใหสถานท่ี  -ปรับปรุงหองทํางาน 50,000  -รอยละของ  -มีสถานท่ีทํางาน งานธุรการ
ทํางาน ทํางานมีความเปน กองวิชาการและแผนงานโดย พ้ืนท่ีท่ีไดรับ เพียงพอตอการ กองวิชาการ

แบบ ผ. 02

ทํางาน ทํางานมีความเปน กองวิชาการและแผนงานโดย พ้ืนท่ีท่ีไดรับ เพียงพอตอการ กองวิชาการ
กองวิชาการ สัดสวนรองรับและ ทําการติดตั้งผนังพรอมประตู การพัฒนา ปฏิบัติงานของ และแผนงาน
และแผนงาน อํานวยความ พ้ืนท่ีติดตั้งไมนอยกวา 8.15 ปรับปรุง บุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน

สะดวกในการ ตารางเมตร คาเปาหมาย  -มีสถานท่ีทํางาน
ปฏิบัติงานของ  : พ้ืนท่ี มั่นคงปลอดภัยเกิด
เจาหนาท่ี ประมาณ 8.15 ความคลองตัว

ตารางเมตร สะดวกตอการ
ปฏิบัติงาน

หนา4

แบบ ผ. 02
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4 อบรมพัฒนา  -เพ่ือเพ่ิมทักษะ  -จัดอบรมใหแก 50,000  -รอยละของ  -ผูเขารวมการ งานวิเคราะห

ประสิทธิภาพ องคความรูในการใช บุคลากรจากหนวยงานท่ี ผูเขารวมอบรม ฝกอบรมเกิดทักษะ ระบบ

งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางตอเนื่องใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

ประสิทธิภาพ องคความรูในการใช บุคลากรจากหนวยงานท่ี ผูเขารวมอบรม ฝกอบรมเกิดทักษะ ระบบ
บุคลากร โปรแกรม (KoratCity เก่ียวของกับโปรแกรม ท่ีมีความรู องคความรูในการ สารสนเทศ
ดานการใชงาน  App)  (KoratCity App) ความเขาใจ ใชโปรแกรม กองวิชาการ
โปรแกรม  -เพ่ือใหผูเขารับการ  เชน สํานักการชาง ในระบบ  -ผูเขารวมการ และแผนงาน
KoratCity การฝกอบรมสามารถ สํานักการคลัง สํานักการ มากข้ึน ฝกอบรม สามารถ
Mobile เขาใจกระบวนการ ประปา สํานักการสาธารณสุข ภายหลังเขารับ เขาใจกระบวนการ
Application ทํางาน วิธีการ และ และสิ่งแวดลอม สํานักปลัด การอบรม ทํางานวิธีการ และ
(โปรแกรมระบบ เครื่องมือตางๆ สํานักการศึกษา คาเปาหมาย เครื่องมือตางๆ ท่ีใช
สารสนเทศ ท่ีใชในโปรแกรม กองสวัสดิการสังคม : รอยละ 80 ในโปรแกรม
เพ่ือการบริการ (KoratCity App) กองวิชาการและแผนงาน  -ผูเขารวมการ
ประชาชนผาน  -เพ่ือใหผูเขารับการ ฝกอบรม สามารถ
โทรศัพทมือถือ) ฝกอบรมสามารถนํา นําเขาขอมูล

เขาขอมูล ปรับปรุง ปรับปรุงขอมูล
ขอมูลใหถูกตอง ใหถูกตองและเปน
และเปนปจจุบันได ปจจุบันไดอยางมี
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

หนา5
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5 พัฒนาระบบ  -เพ่ือเพ่ิมชองทาง  -จัดทําระบบจองคิวออนไลน 275,000  -จํานวน  -ไดระบบจองคิว งานวิเคราะห

แอพพลิเคช่ัน การใหบริการ ผานโมบายแอพลิเคช่ัน ประชาชนท่ี ออนไลน ผาน ระบบ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในการใหบริการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02

แอพพลิเคช่ัน การใหบริการ ผานโมบายแอพลิเคช่ัน ประชาชนท่ี ออนไลน ผาน ระบบ
เพ่ือการให ประชาชนแบบ และ ผานเว็บไซต ลงทะเบียน โมบายแอพลิเคช่ัน สารสนเทศ
บริการ ออนไลน โดยผาน เขาใชระบบ และผานเว็บไซต กองวิชาการ
ประชาชน โทรศัพทมือถือ  -ความ และแผนงาน

สมารทโฟนและ พึงพอใจ
คอมพิวเตอร ในการใชระบบ
 -เพ่ือใหประชาชน รอยละ 80
ไดรับบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว
ทันสมัย และมี
คุณภาพ ครอบคลุม
การใหบริการ

หนา6



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในการใหบริการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02

6 พัฒนาระบบ  -เพ่ือใหประชาชน  -จัดทําระบบการรับชําระ 450,000  -จํานวน  -ไดชองทาง งานวิเคราะห
การรับชําระ ไดรับบริการท่ี คานํ้าประปาเทศบาลนคร ประชาชน การชําระ ระบบ

แบบ ผ. 02

การรับชําระ ไดรับบริการท่ี คานํ้าประปาเทศบาลนคร ประชาชน การชําระ ระบบ
คานํ้าประปา สะดวก รวดเร็ว นครราชสีมาแบบออนไลน ท่ีลงทะเบียน คานํ้าประปาเพ่ิม สารสนเทศ
เทศบาลนคร ทันสมัยและมี เพ่ือเพ่ิมชองทางให เขาใชระบบ อีก 2 ชองทาง คือ กองวิชาการ
นครราชสีมา คุณภาพ ครอบคลุม ประชาชนท่ีใชนํ้าประปา ผานทางโทรศัพท และแผนงาน
แบบออนไลน การใหบริการ เทศบาลนครนครราชสีมา สมารทโฟน และ

มากข้ึน ท่ีใชโทรศัพทมือถือ ผานเว็บไซต
 -เพ่ือเพ่ิมชองทาง สมารทโฟน หรือท่ีมี เทศบาลนคร
การใหบริการรับ เครื่องคอมพิวเตอร นครราชสีมา
ชําระคานํ้าประปา และอินเตอรเน็ต
แบบออนไลน โดย
ผานโทรศัพทมือถือ
สมารทโฟน และ
คอมพิวเตอร

หนา7
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในการใหบริการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02

7 ปรับปรุงขอมูล  -เพ่ือใหมีโปรแกรม  -ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 8,000,000  -รอยละของ  -เทศบาลมีขอมูลท่ี สวนพัฒนารายได

ระบบสารสนเทศ แผนท่ีภาษีและ ภูมิศาสตรและขอมูลทะเบียน การประเมิน เปนปจจุบัน มีราย สํานักการคลัง

แบบ ผ. 02

ระบบสารสนเทศ แผนท่ีภาษีและ ภูมิศาสตรและขอมูลทะเบียน การประเมิน เปนปจจุบัน มีราย สํานักการคลัง
ภูมิศาสตร ทะเบียนทรัพยสิน ทรัพยสิน โดยการสํารวจ ความพึงพอใจ ละเอียดขอเท็จจริง
(GIS) ระบบแผนที่ (LTAX3000) ขอมูลและบันทึกขอมูลได ของประชาชน เก่ียวกับการใช
ภาษีและ และโปรแกรม อยางถูกตอง ครบถวนและ ในการให ประโยชนจากท่ีดิน
ทะเบียนทรัพยสิน ประยุกตสารสนเทศ เปนปจจุบัน บริการ และสิ่งปลูกสราง
เทศบาลนคร ภูมิศาสตร  -จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร และปาย
นครราชสีมา (LTAX GIS) ของ พรอมอุปกรณสนับสนุน  -เทศบาลมีขอมูลเพ่ือ

กรมสงเสริมการ การใชงานเพ่ือประโยชนใน การจัดเก็บภาษีตาม
ปกครองทองถ่ิน การจัดเก็บภาษี พ.ร.บ.ท่ีดินและสิ่ง
ใชไดอยางมี ปลูกสราง พ.ศ. 2562

ประสิทธิภาพ  -เทศบาลมีเครื่องมือ

และเกิดประโยชน ท่ีทันสมัย ในการจัดเก็บ

สูงสุดตอการ ภาษี ทําใหการจัดเก็บ

บริหารจัดการ ครอบคลุม  ครบถวน

หนา8
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในการใหบริการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02

ของเทศบาล และเปนธรรม สามารถ

 -เพ่ือใหการจัด สืบคนไดสะดวก รวดเร็ว

แบบ ผ. 02

 -เพ่ือใหการจัด สืบคนไดสะดวก รวดเร็ว

เก็บภาษีตาม  -เทศบาลสามารถใช

พ.ร.บ.ท่ีดินและ โปรแกรมแผนท่ีภาษี

สิ่งปลูกสราง และทะเบียนทรัพยสิน

พ.ศ.2562 และ (LTAX3000) และ
ภาษีปายของ โปรแกรมประยุกต
เทศบาล จัดเก็บได สารสนเทศภูมิศาสตร
เพ่ิมมากข้ึนและ (LTAX GIS) ของ
เปนปจจุบัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 -บุคลากรมีความรู

ความสามารถและเพ่ิม

ประสิทธิภาพของบุคลากร

หนา9
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในการใหบริการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02

8 ติดตั้งระบบ  -เพ่ือใหมีเครื่องมือ ดําเนินการติดตั้งระบบ 6,300,000  -รอยละของ  -มีเครื่องมือ สํานัก
ศูนยสื่อสาร เครื่องใชในการ ศูนยสื่อสารการใหบริการ การปฏิบัติงาน เครื่องใชในการ ปลัดเทศบาล

แบบ ผ. 02

ศูนยสื่อสาร เครื่องใชในการ ศูนยสื่อสารการใหบริการ การปฏิบัติงาน เครื่องใชในการ ปลัดเทศบาล
การใหบริการ ติดตอประสานงาน ประชาชนแบบบูรณาการ และความ ติดตอประสานงาน
ประชาชน ท้ังหนวยงาน ภายในเทศบาลนคร พึงพอใจของ ท้ังหนวยงานภายใน
แบบบูรณาการ ภายในและ นครราชสีมา ประกอบดวย ประชาชน และภายนอก
ภายใน ภายนอกเทศบาล  -CALL MANAGER ภายในเขต เทศบาล
เทศบาลนคร  -เพ่ือใหประชาชน หนวยประมวลผลกลาง เทศบาล  -ประชาชนมี
นครราชสีมา มีความพึงพอใจ รองรับอุปกรณไดไมนอย คาเปาหมาย ความพึงพอใจใน

ในการติดตอ กวา 2,000 อุปกรณ : รอยละ 100 การติดตอ
ประสานงาน จํานวน 1 ชุด ประสานงาน
ดานการขอใช  -เครื่องรับโทรศัพท ดานการขอใช
บริการของ สําหรับโอเปอรเรเตอร บริการของเทศบาล
เทศบาล แบบวีดีโฟน พรอมไมโครโฟน

สําหรับประกาศ
Operator VoIp paging
จํานวน 7 เครื่อง

หนา10

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในการใหบริการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02

 -เครื่องรับโทรศัพท
แบบเครือขาย IP Phone

แบบ ผ. 02

แบบเครือขาย IP Phone
จํานวน 300 เครื่อง
 -ลําโพง แบบเครือขาย
จํานวน 11 ชุด
 -ลิขสิทธ์ิระบบบริหารจัดการ
เครือขาย จํานวน 1 ระบบ
 -ชุดโปรแกรมระบบ CALL
CENTER สําหรับรับและ
แจงเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท
แบบสงตําแหนงท่ีอยูของ
ผูแจง  จํานวน 1 ระบบ
 -ระบบขอความชวยเหลือ
ฉุกเฉินทางโทรศัพท แบบ
สงตําแหนงท่ีอยูของผูแจง
จํานวน 3 ชุด

หนา11

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในการใหบริการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1

แบบ ผ. 02

งานประมวลผล แบบท่ี 1
(จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง
 -เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง
 -สรางระบบโครงขายสาย
Fiber Optic
จํานวน 1 งาน
 -ชุดอุปกรณสลับสัญญาณ
เครือขาย Fiber Optic
 (Core Switch L3 )
จํานวน 1 ชุด
 -ชุดอุปกรณเครือขาย
POE Switch L2
จํานวน 16 ชุด

หนา12

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในการใหบริการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02

 -วัสดุประกอบงานติดตั้ง
จํานวน 1 งาน

แบบ ผ. 02

จํานวน 1 งาน

รวม 8 0 0 14,850,000 8,319,600 0

หนา13

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
1 ปรับปรุง  -เพ่ือซอมแซม  -จางปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 300,000  -รอยละของ  -สามารถเพ่ิมความ งานศูนย

บานพักอาศัย อาคารท่ีพักอาศัย 1 ช้ัน หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา การประเมิน พึงพอใจและ ปองกันฯ

แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในการใหบริการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

บานพักอาศัย อาคารท่ีพักอาศัย 1 ช้ัน หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา การประเมิน พึงพอใจและ ปองกันฯ
พนักงาน เดิมท่ีเกาชํารุดจาก 128 ตารางเมตร ความพึงพอใจ คุณภาพในการพัก สํานักปลัด
เทศบาลนคร การใชงาน ของพนักงาน อาศัยของพนักงาน เทศบาล
นครราชสีมา
(อาคาร 1 ช้ัน)
หมื่นไวย

2 ปรับปรุง  -เพ่ือซอมแซม  -จางปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 3,300,000  -รอยละของ  -สามารถเพ่ิม งานศูนย
บานพักอาศัย อาคารท่ีพักอาศัย 4 ช้ัน จํานวน 3 หลัง หรือ การประเมิน ความพึงพอใจและ ปองกันฯ
พนักงาน เดิมท่ีเกาชํารุดจาก พ้ืนท่ีปรับปรุงไมนอยกวา ความพึงพอใจ คุณภาพในการ สํานักปลัด
เทศบาลนคร การใชงาน 4,536 ตารางเมตร ของพนักงาน พักอาศัยของ เทศบาล
นครราชสีมา พนักงาน
แฟลตหมื่นไวย

รวม 2 0 0 0 3,600,000 0

หนา14



2561 2562 2563 2564 2565
1 ปรับปรุง  -เพ่ือเพ่ิมชองทาง  -ดําเนินการปรับปรุง 200,000  -รอยละ  -มีทางเช่ือม ศูนยบริการ

ทางเช่ือม การสัญจร ทางเช่ือมและทางเดิน ของทางเช่ือม ระหวาง อาคาร สาธารณสุข 1

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในการใหบริการ

แบบ ผ. 02

ทางเช่ือม การสัญจร ทางเช่ือมและทางเดิน ของทางเช่ือม ระหวาง อาคาร สาธารณสุข 1
และทางเดิน และอํานวย ระหวางอาคารจอดรถ และทางเดิน จอดรถกับ (โพธ์ิกลาง)
ระหวาง ความสะดวก กับศูนยบริการสาธารณสุข 1 ระหวาง ศูนยบริการ สํานักการ
อาคาร แกผูมารับบริการ (โพธ์ิกลาง) พรอมปรับปรุง อาคารจอดรถ สาธารณสุข 1 สาธารณสุข
จอดรถ กับ  -เพ่ือใหมีพ้ืนท่ี บริเวณลานซักลาง พ้ืนท่ีรวม กับศูนยบริการ (โพธ์ิกลาง) และ
ศูนยบริการ ซักลางทํา พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 60 สาธารณสุข 1  -มีพ้ืนท่ีในการ สิ่งแวดลอม
สาธารณสุข 1 ความสะอาด  ตารางเมตร (โพธ์ิกลาง) ซักลาง
(โพธ์ิกลาง) และบริเวณ ทําความสะอาด
พรอม ลานซักลาง
ปรับปรุง คาเปาหมาย
บริเวณ :พ้ืนท่ี
ลานซักลาง ไมนอยกวา 60

ตารางเมตร

รวม 1 0 0 200,000 0 0

หนา15



2561 2562 2563 2564 2565
1 ปรับปรุงอาคาร -เพ่ือใหมีสถานท่ี  -รื้อถอนวัสดุปูพ้ืน ประตู 9,000,000  -สํานักงานมี  -มีอาคารสถานท่ี งานธุรการ

สํานักงาน เพียงพอในการ หนาตางระบบไฟฟาแสงสวาง ความแข็งแรง เพียงพอ ในการให กองสวัสดิการ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในการใหบริการ

แบบ ผ. 02

สํานักงาน เพียงพอในการ หนาตางระบบไฟฟาแสงสวาง ความแข็งแรง เพียงพอ ในการให กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ ใชงานและเพ่ือ ของเดิม พรอมทําการติดตั้ง ปลอดภัยเปน บริการ ประชาชน สังคม
สังคม ปรับปรุงอาคารเดิม ใหม และซอมแซมโครงสราง ระเบียบ  -สามารถอํานวย

ท่ีชํารุด หมดสภาพ อาคารเดิม รวมพ้ืนท่ีปรับปรุง เรียบรอย ความสะดวกใหกับ
การใชงาน ไมนอยกวา 850 ตารางเมตร  -รอยละความ ประชาชนผูมาใช

พึงพอใจของ ผูมาใชบริการ
ผูใชบริการ
คาเปาหมาย
: รอยละ 90

รวม 1 0 0 0 9,000,000 0

หนา16



2561 2562 2563 2564 2565
1 พัฒนาระบบ  -เพ่ือพัฒนาระบบ  -จัดทําระบบการควบคุม 2,000,000  -รอยละความ  -มีระบบควบคุม สวนควบคุม

การควบคุม การควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลการ พึงพอใจจาก ตรวจสอบและ อาคารและ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในการใหบริการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

แบบ ผ. 02

การควบคุม การควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลการ พึงพอใจจาก ตรวจสอบและ อาคารและ
ตรวจสอบและ ตรวจสอบ ติดตาม ขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง การบริการ ติดตามผลการ ผังเมือง
ติดตาม การขอ ผลการขออนุญาต และรื้อถอนอาคาร 80% ขออนุญาตกอสราง สํานักการชาง
อนุญาต กอสราง ดัดแปลง  -จัดทําระบบควบคุมติดตาม  -รอยละของ ดัดแปลง และ
กอสราง และรื้อถอนอาคาร คําสั่งตามพระราชบัญญัติ ขอมูลท่ีไดจาก รื้อถอนอาคารท่ีมี
ดัดแปลงและ รวมถึงพัฒนาระบบ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การพัฒนา ความรวดเร็ว
รื้อถอนอาคาร จัดเก็บขอมูลอาคาร  -จัดทําระบบการจัดเก็บ 80%  -มีฐานขอมูล

9 ประเภท ภายใน ขอมูลอาคาร 9 ประเภท อาคาร 9 ประเภท
เขตเทศบาลนคร ท่ีสามารถตรวจสอบและ ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาให ติดตามแกไขพรอม นครราชสีมาท่ี
ทันสมัย พิกัดสารสนเทศท่ีดินทาง ถูกตองและทันสมัย

ภูมิศาสตร

หนา17



2561 2562 2563 2564 2565
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในการใหบริการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

แบบ ผ. 02

2 ติดตั้งระบบ  -เพ่ือสามารถ  -ติดตั้งอุปกรณตรวจ 2,860,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ลานจอดรถ ทราบถึงจํานวน จับรถดวยคลื่นอัลตราโซนิค ความพึง ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ลานจอดรถ ทราบถึงจํานวน จับรถดวยคลื่นอัลตราโซนิค ความพึง ความสะดวก โยธา
และระบบ ชองจอดรถท่ีวาง ท่ีความแมนยําสูงในทุกชอง พอใจของ ในการหาชองจอด สวนควบคุม
นําทางเขาชอง ช้ันท่ีชองจอดวาง จอดและมีระบบคํานวณ ประชาชนท่ี รถและเขาถึงชอง การกอสราง
จอดรถยนต และเขาถึงชอง จํานวนชองจอดรถท้ังหมด ไดรับความ จอดรถไดอยาง สํานักการชาง
อาคารจอด จอดรถไดอยาง และจํานวนชองจอดรถท่ี สะดวกจอดรถ รวดเร็ว
รถยนต รวดเร็ว วางและแสดงผลตรงทางเขา เพ่ิมข้ึน  -ไดรับความ
เทศบาลนคร  -สรางภาพลักษณ อาคารจอดรถ (รายละเอียด ปลอดภัยในการ
นครราชสีมา ท่ีดีใหกับเทศบาล ตามท่ีเทศบาล ฯลฯ กําหนด) เขามาใชบริการ

 -เพ่ือทราบสถิติ ลานจอดรถ
จํานวนและเวลา  -ประชาชนมี
การใชงานอาคาร ความพึงพอใจ
จอดรถเพ่ือนํามา
ปรับปรุงการ
ใหบริการใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน

หนา18
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2561 2562 2563 2564 2565
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในการใหบริการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

แบบ ผ. 02

 -เพ่ือสรางความ
ปลอดภัยใหกับรถ

แบบ ผ. 02

ปลอดภัยใหกับรถ
ท่ีเขามาใชบริการ
ลานจอดรถ เพราะ
สามารถทราบ
จํานวนรถท่ีจอดใน
เวลาและนอกเวลา
ราชการทําให
สามารถตรวจสอบ
ความผิดปกติได

รวม 2 0 0 4,860,000 0 0
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2561 2562 2563 2564 2565
1 จางท่ีปรึกษา  -เพ่ือเปน  -จางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบ 30,000,000  -รอยละของ  -ระบบสารสนเทศ สวนผลิต

พัฒนาระบบ การพัฒนา สารสนเทศภูมิศาสตร โครงการท่ี ภูมิศาสตร สํานักการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในการใหบริการ

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานการพาณิชย

ตัวช้ีวัด

แบบ ผ. 02

พัฒนาระบบ การพัฒนา สารสนเทศภูมิศาสตร โครงการท่ี ภูมิศาสตร สํานักการ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ โดยการจัดทําขอมูล ไดดําเนินการ ของสํานัก ประปา
ภูมิศาสตรของ ภูมิศาสตร การวิเคราะหขอมูล ตามเปาหมาย การประปา
สํานักการ สนับสนุนการ การเช่ือมตอขอมูล ไดรับการพัฒนา
ประปา บริหารจัดการและ และการแสดงผลขอมูล

รองรับเมือง สารสนเทศภูมิศาสตร
อัจฉริยะ
(Smart City)

หนา20
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในการใหบริการ

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานการพาณิชย

ตัวช้ีวัด

แบบ ผ. 02

2 พัฒนาระบบ  -เพ่ือพัฒนาระบบ  -จางท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนา 5,656,000  -จํานวนราย  -ไดระบบจัดเก็บ ฝายพฒนา
จัดเก็บรายได จัดเก็บรายได ระบบจัดเก็บ เก็บรายไดคานํ้า ในการจดมาตร เก็บรายไดคานํ้า รายได

แบบ ผ. 02

จัดเก็บรายได จัดเก็บรายได ระบบจัดเก็บ เก็บรายไดคานํ้า ในการจดมาตร เก็บรายไดคานํ้า รายได
คานํ้าประปา คานํ้าประปา ประปา (4,000,000) ไดในแตละวัน ประปา สํานัก

 -เพ่ือใหประชาชน  -จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ิมข้ึน  -ประชาชนไดรับ การประปา
ไดรับบริการท่ี เพ่ือใชในระบบจัดเก็บรายได รอยละ 30 บริการท่ีสะดวก
สะดวก รวดเร็ว คานํ้าประปา (1,656,000)  -จํานวนราย รวดเร็ว ทันสมัย
ทันสมัย และมี ในการจัดเก็บ และมีคุณภาพ
คุณภาพครอบคลุม คานํ้าประปา คลอบคลุมการให
การใหบริการ ในแตละวัน บริการมากข้ึน
มากข้ึนท้ังภายใน เพ่ิมข้ึน ท้ังภายในและ
และภายนอก รอยละ 30 ภายนอกหนวยงาน
หนวยงาน

รวม 2 0 0 30,000,000 5,656,000 0
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1 สงเสริมทักษะ  -เพ่ือสงเสริมให  -จัดใหมีการสงเสริมและ 200,000 200,000  -ประเมิน  -นักเรียนเกิดทักษะ สํานัก

และการ นักเรียนเกิดทักษะ สนับสนุนการแขงขัน ผลงานนักเรียน ในกิจกรรม การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ. 02

และการ นักเรียนเกิดทักษะ สนับสนุนการแขงขัน ผลงานนักเรียน ในกิจกรรม การศึกษา
แขงขันวิชาการ ทางวิชาการ ทางวิชาการศิลปหัตถกรรม ท่ีเขารวม ท่ีเขารวมแขงขัน
ศิลปหัตถกรรม ทุกกลุมสาระ ท้ัง 6 โรงเรียนเขารวมการ แขงขันมีทักษะ ทางวิชาการทุกกลุม

การเรียนรู แขงขันทักษะหรือจัดกิจกรรม ความรูวิชาการ สาระการเรียนรู
 -เพ่ือเสริมสราง รวมกับหนวยงานทางการ ไมนอยกวา  -ครูมีประสบการณ
ประสบการณ ศึกษาอ่ืน อาทิ สํานักงาน 80% และสรางสรรค
พัฒนาการสอน การศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือ  -ครูมีการ นวัตกรรม
และสงเสริม ตามท่ีกรมสงเสริม พัฒนา เพ่ือการสอน
ใหครูมีนวัตกรรม การปกครองทองถ่ินกําหนด นวัตกรรม  -นักเรียนมี
การสอน การสอน ศักยภาพการเรียนรู
 -เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู
ของนักเรียน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ. 02

2 ปรับปรุง  -เพ่ือใหอาคาร  -รื้อถอนฝาเพดาน , 900,000  -รอยละของ  -โรงเรียนมี โรงเรียน
อาคาร เรียนมีความ ไฟฟาแสงสวางของเดิม สิ่งกอสราง อาคารเรียนท่ี เทศบาล 3

แบบ ผ. 02

อาคาร เรียนมีความ ไฟฟาแสงสวางของเดิม สิ่งกอสราง อาคารเรียนท่ี เทศบาล 3
เรียน 1 พรอมในการ พรอมทําการติดตั้งใหม ท่ีดําเนินการ สวยงาม เปน (ยมราช
โรงเรียน จัดการเรียน และกอสรางหลังคา ไดตามแผนฯ ระเบียบ สามัคคี)
เทศบาล 3 การสอน คลุมดาดฟา พ้ืนท่ีไม เรียบรอยและ สํานักการ
(ยมราช นอยกวา 300 ตาราง เกิดประโยชน ศึกษา
สามัคคี) เมตร ตอการจัดการ

เรียนการสอน

3 ทาสีอาคาร  -เพ่ือใหอาคาร  -ทาสีภายนอกและ 700,000  -รอยละของ  -โรงเรียนมี โรงเรียน
เรียน 3 เรียนมีความ ภายในอาคารเรียน 3 สิ่งกอสราง อาคารเรียนท่ี เทศบาล 3
โรงเรียน พรอมในการ พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ท่ีดําเนินการ สวยงาม เปน (ยมราช
เทศบาล 3 จัดการเรียน 6,200 ตารางเมตร ไดตามแผนฯ ระเบียบ สามัคคี)
(ยมราช การสอน เรียบรอยและ สํานักการ
สามัคคี) เกิดประโยชน ศึกษา

ตอการจัดการ
เรียนการสอน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ. 02

4 ปรับปรุงและ  -เพ่ือใหมี  -ปรับปรุงและตอเติม 4,500,000  -รอยละของ  -มีหองนํ้าท่ี โรงเรียน
ตอเติม หองนํ้า สําหรับ หองนํ้านักเรียนอนุบาล สิ่งกอสราง เพียงพอตอการ เทศบาล 4

แบบ ผ. 02

ตอเติม หองนํ้า สําหรับ หองนํ้านักเรียนอนุบาล สิ่งกอสราง เพียงพอตอการ เทศบาล 4
หองนํ้า นักเรียนอยาง พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ท่ีดําเนินการ ใชงานและมี (เพาะชํา)
นักเรียน เพียงพอ และ 200 ตารางเมตร พรอม ไดตามแผนฯ มาตรฐาน สํานักการ
อนุบาล มีมาตรฐาน ทําการติดตั้งระบบ ถูกสุขลักษณะ ศึกษา
อาคารเรียน 3 ถูกสุขลักษณะ ไฟฟาแสงสวาง และ
โรงเรียน ระบบสุขาภิบาล
เทศบาล 4
(เพาะชํา)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ. 02

5 ปรับปรุง  -เพ่ือใหอาคาร  -รื้อถอนประตูหนาตาง 3,850,000  -รอยละของ  -โรงเรียนมี โรงเรียน
อาคารเรียน เรียนมีความ วัสดุมุงหลังคา และ สิ่งกอสราง อาคารท่ีมีความ เทศบาล 4

แบบ ผ. 02

อาคารเรียน เรียนมีความ วัสดุมุงหลังคา และ สิ่งกอสราง อาคารท่ีมีความ เทศบาล 4
1 โรงเรียน พรอม มั่นคง ระบบไฟฟาแสงสวาง ท่ีดําเนินการ พรอม มั่นคง (เพาะชํา)
เทศบาล 4 สวยงาม ของเดิมพรอมทําการ ไดตามแผนฯ สวยงาม สํานักการ
(เพาะชํา) นักเรียนและ ติดตั้งใหม , ทาสีภายใน ปลอดภัย ศึกษา

ผูใชบริการมี และภายนอกอาคาร
ความปลอดภัย พ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,200
ในการทํา  ตารางเมตร
กิจกรรมการเรียน
การสอน

6 ปรับปรุงอาคาร  -เพ่ือใหอาคารท่ีมี  -รื้อถอนระบบไฟฟา 4,000,000  -รอยละของ  -มีสถานท่ีท่ีมี โรงเรียน
เอนกประสงค ความพรอมในการ แสงสวางของเดิม พรอม สิ่งกอสรางท่ี ความพรอมในการ เทศบาล 4
โรงเรียน จัดกิจกรรมและ ติดตั้งใหมและปรับปรุง ดําเนินการได จัดกิจกรรมและ (เพาะชํา)
เทศบาล จัดการเรียน อาคารเอนกประสงค ตามแผนฯ การจัดการเรียน สํานักการ
4 (เพาะชํา) การสอน พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 900 ศึกษา

ตารางเมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ. 02

7 กอสรางรั้ว  -เพ่ือสรางรั้ว  -กอสรางรั้วและประตู 700,000  -รอยละของ  -มีรั้วและปาย โรงเรียน
และประตู และปาย ทางเขาพรอมปายช่ือ สิ่งกอสราง โรงเรียนทําให เทศบาล 5

แบบ ผ. 02

และประตู และปาย ทางเขาพรอมปายช่ือ สิ่งกอสราง โรงเรียนทําให เทศบาล 5
ทางเขา โรงเรียนเปน โรงเรียน ความยาวรวม ท่ีดําเนินการ ทรัพยสินภายใน (วัดปา
พรอมปายช่ือ การปองกัน ไมนอยกวา 70.00 เมตร ไดตามแผนฯ โรงเรียนมีความ จิตตสามัคคี)
โรงเรียน ความปลอดภัย  พิกัดทางภูมิศาสตร ปลอดภัย สํานักการ
โรงเรียน ในชีวิตและ 14.9640198, ศึกษา
เทศบาล 5 ทรัพยสินของ 102,0542794
(วัดปา ทางราชการ
จิตตสามัคคี) นักเรียน

ประชาชน
และผูปฏิบัติงาน
ภายในโรงเรียน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ. 02

8 ปรับปรุง  -เพ่ือให  -รื้อถอนผนังก้ันหอง 7,300,000  -รอยละของ  -หองพักท่ีได โรงเรียน
อาคารเรียน 1 นักเรียนมี ประตู หนาตาง ฝา สิ่งกอสราง มาตรฐาน กีฬา

แบบ ผ. 02

อาคารเรียน 1 นักเรียนมี ประตู หนาตาง ฝา สิ่งกอสราง มาตรฐาน กีฬา
เปนหอพัก หองพักท่ีได เพดาน และระบบไฟฟา ท่ีดําเนินการ สะอาดปลอดภัย เทศบาลนคร
นักเรียน มาตรฐาน แสงสวางของเดิม ไดตามแผนฯ  -มีหองปฐม นครราชสีมา
โรงเรียนกีฬา สะอาด พรอมติดตั้งใหม พ้ืนท่ี พยาบาลท่ีได (อนุสรณ 70
เทศบาลนคร ปลอดภัย รวมไมนอยกวา 1,300 มาตรฐาน ป เทศบาล)
นครราชสีมา  -เพ่ือใหมี ตารางเมตร  -มีหองครูเวรท่ี สํานักการ
(อนุสรณ 70) หองพยาบาล สะอาดปลอดภัย ศึกษา

ท่ีไดมาตรฐาน จากเช้ือโรค
 -เพ่ือใหมีหอง
ครูเวรท่ีสะอาด
ปลอดภัยจาก
เช้ือโรค
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ. 02

9 ปรับปรุง  -เพ่ือให  -รื้อถอนผนังก้ันหอง 11,000,000  -รอยละของ  -มีหองพัก โรงเรียน
หอพักชาย นักเรียนมี ประตู หนาตาง ฝา สิ่งกอสราง ท่ีไดมาตรฐาน กีฬา

แบบ ผ. 02

หอพักชาย นักเรียนมี ประตู หนาตาง ฝา สิ่งกอสราง ท่ีไดมาตรฐาน กีฬา
โรงเรียนกีฬา หอพักท่ีได เพดาน และระบบไฟฟา ท่ีดําเนินการ สะอาดปลอดภัย เทศบาลนคร
เทศบาลนคร มาตรฐาน แสงสวางของเดิม ไดตามแผนฯ นครราชสีมา
นครราชสีมา สะอาด พรอมติดตั้งใหม พ้ืนท่ี (อนุสรณ 70
(อนุสรณ 70 ปลอดภัย รวมไมนอยกวา 1,500 ป เทศบาล)
 ป เทศบาล) ตารางเมตร และทําการ สํานักการ

ปรับปรุงหองนํ้าภายใน ศึกษา
อาคารทุกช้ัน

10 ปรับปรุง  -เพ่ือให  -รื้อถอนผนังก้ันหอง 4,500,000  -รอยละของ  -มีหอพักท่ี โรงเรียน
หอพักหญิง นักเรียนมี ประตูหนาตาง ฝาเพดาน สิ่งกอสราง ไดมาตรฐาน กีฬา
โรงเรียนกีฬา หอพักท่ีได ระบบไฟฟาแสงสวาง ท่ีดําเนินการ สะอาดปลอดภัย เทศบาลนคร
เทศบาลนคร มาตรฐาน ของเดิม พรอมติดตั้งใหม ไดตามแผนฯ นครราชสีมา
นครราชสีมา สะอาดปลอดภัย พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา (อนุสรณ 70
(อนุสรณ 70 700 ตารางเมตร และ ป เทศบาล)
 ป เทศบาล) ทําการปรับปรุงหองนํ้า สํานักการ

ภายในอาคารทุกช้ัน ศึกษา

หนา28
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ. 02

11 กอสรางโดม  -เพ่ือใหมี  -กอสรางอาคารโครงเหล็ก 3,500,000  -รอยละของ  -มีสถานท่ีท่ีมี โรงเรียน
อเนกประสงค สถานท่ีจัด  พรอมมุงหลังคาดวย สิ่งกอสราง ความพรอมใน กีฬา

แบบ ผ. 02

อเนกประสงค สถานท่ีจัด  พรอมมุงหลังคาดวย สิ่งกอสราง ความพรอมใน กีฬา
หนาอาคาร กิจกรรม แผนเหล็กรีดลอน ขนาด ท่ีดําเนินการ การจัดกิจกรรม เทศบาลนคร
เรียน 3 กลางแจง  26.00x27.00 เมตร ไดตามแผนฯ และจัดการ นครราชสีมา
โรงเรียนกีฬา สําหรับจัดการ หรือ พ้ืนท่ีไมนอยกวา เรียนการสอน (อนุสรณ 70
เทศบาลนคร เรียนการสอน 702 ตารางเมตร และ ป เทศบาล)
นครราชสีมา ของโรงเรียน ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง สํานักการ
(อนุสรณ 70 ศึกษา
 ป เทศบาล)

หนา29
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ. 02

12 กอสราง  -เพ่ือให  -กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 4,200,000  -รอยละของ  -มีสถานท่ีทํา โรงเรียน
อาคาร นักเรียนท่ีอยู 2 ช้ัน ขนาด สิ่งกอสราง ความสะอาด กีฬา

แบบ ผ. 02

อาคาร นักเรียนท่ีอยู 2 ช้ัน ขนาด สิ่งกอสราง ความสะอาด กีฬา
ซักลาง หอพักมี 8.00x12.00 เมตร ท่ีดําเนินการ เสื้อผาให เทศบาลนคร
โรงเรียนกีฬา สถานท่ีทํา หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ไดตามแผนฯ นักเรียนอยาง นครราชสีมา
เทศบาลนคร ความสะอาด 192 ตารางเมตร เปนระเบียบ (อนุสรณ 70
นครราชสีมา เสื้อผาอยาง พรอมติดตั้งระบบไฟฟา เรียบรอย ป เทศบาล)
(อนุสรณ 70 เปนระบบและ แสงสวาง และระบบ สํานักการ
 ป เทศบาล) เปนระเบียบ สุขาภิบาล จํานวน 2 ศึกษา

เรียบรอย หลัง
สวยงาม

13 กอสรางอาคาร  -เพ่ือใหมี  -กอสรางอาคารโครงเหล็ก 15,000,000  -รอยละของ  -มีสถานท่ี โรงเรียน
โรงอาหาร โรงอาหาร  พรอมมุงหลังคาดวย สิ่งกอสราง ประกอบ กีฬา
โรงเรียนกีฬา ท่ีไดมาตรฐาน แผนเหล็กรีดลอน ขนาด ท่ีดําเนินการ อาหารท่ีได เทศบาลนคร
เทศบาลนคร สะอาด และ 30.00x30.00 เมตร ไดตามแผนฯ มาตรฐาน นครราชสีมา
นครราชสีมา ปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา สะอาดและ (อนุสรณ 70
(อนุสรณ 70 900 ตารางเมตร และ ปลอดภัย ป เทศบาล)
 ป เทศบาล) ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง สํานักการศึกษา

หนา30
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ. 02

14 ปรับปรุง  -เพ่ือใหมี  -ปรับปรุงสนามฟุตบอล 50,000,000  -รอยละของ  -สนามฟุตบอล โรงเรียน
สนามฟุตบอล สนามฟุตบอล พรอมลูว่ิงและพ้ืนท่ี สิ่งกอสราง และลูว่ิงได กีฬา

แบบ ผ. 02

สนามฟุตบอล สนามฟุตบอล พรอมลูว่ิงและพ้ืนท่ี สิ่งกอสราง และลูว่ิงได กีฬา
พรอมลูว่ิง และลูว่ิงท่ีได โดยรอบพ้ืนท่ีรวมไม ท่ีดําเนินการ มาตรฐานและมี เทศบาลนคร
และพ้ืนท่ี มาตรฐาน นอยกวา 23,000 ไดตามแผนฯ ความพรอมใน นครราชสีมา
โดยรอบ พรอมสําหรับ ตารางเมตร การฝกซอมกีฬา (อนุสรณ 70
โรงเรียนกีฬา จัดการเรียน และการจัดการ ป เทศบาล)
เทศบาลนคร การสอน แขงขัน สํานักการ
นครราชสีมา ศึกษา
(อนุสรณ 70
 ป เทศบาล)

หนา31
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ. 02

15 ปรับปรุงพ้ืน  -เพ่ือปรับปรุง  -รื้อถอนวัสดุปูพ้ืน 95,000  -รอยละของ  -หองสมุด ฝายการศึกษา
หองวารสาร และพัฒนาพ้ืนท่ี ของเดิมพรอมทําการ การรื้อถอน ประชาชนมี นอกระบบ

แบบ ผ. 02

หองวารสาร และพัฒนาพ้ืนท่ี ของเดิมพรอมทําการ การรื้อถอน ประชาชนมี นอกระบบ
อาคาร หองสมุดประชาชน ติดตั้งใหม พ้ืนท่ีไมนอยกวา วัสดุปูพ้ืน สภาพแวดลอมท่ี และ
หองสมุด ใหมีสภาพแวดลอม 95 ตารางเมตร ของเดิม เหมาะสมใหแก ตามอัธยาศัย
ประชาชน ท่ีเหมาะสมแก พรอมทําการ ผูอาน สํานักการ

ผูอาน ติดตั้งใหม  -หองสมุด ศึกษา
 -เพ่ือพัฒนา พ้ืนท่ีไม ประชาชนมี
เปลี่ยนแปลง นอยกวา 95 บรรยากาศ
รูปแบบการ ตารางเมตร ภายในท่ีเอ้ือตอ
จัดหองสมุด ท่ีดําเนินการ การเรียนรู
ใหมีความ ไดตามแผนฯ
ทันสมัยและ
ดึงดูดใจใหเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป
เขามาใชบริการ
มากข้ึน

หนา32
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ. 02

16 กอสรางระบบ  -เพ่ือใหมี  -กอสรางระบบทอ 6,700,000  -นํ้าท้ิงจาก  -นํ้าเสียจาก โรงเรียน
รวบรวม ระบบรวบรวม รวบรวมนํ้าเสีย,ระบบ โรงเรียนมี โรงเรียนไดรับ เทศบาล 1

แบบ ผ. 02

รวบรวม ระบบรวบรวม รวบรวมนํ้าเสีย,ระบบ โรงเรียนมี โรงเรียนไดรับ เทศบาล 1
นํ้าเสียและ นํ้าเสียและระบบ บําบัดนํ้าเสีย จํานวน 1 คุณภาพตาม การบําบัดใหมี (บูรพา
ระบบบําบัด บําบัดนํ้าเสียท่ี ชุด เกณฑ คุณภาพตาม วิทยากร)
นํ้าเสีย ไดมาตรฐาน พิกัดทางภูมิศาสตร : มาตรฐาน เกณฑมาตรฐาน สํานักการ
โรงเรียน มีขนาดท่ี 14.974939, คุณภาพนํ้า คุณภาพนํ้าท้ิง ศึกษา
เทศบาล 1 เพียงพอ 102.112627. ท้ิงอาคาร ของอาคาร
(บูรพา สามารถรองรับ ประเภท ก ประเภท ก
วิทยากร) ปริมาณนํ้าเสีย  -ประหยัดการ

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ใชนํ้าประปา
 -เพ่ือใหมีการ และใช
นํานํ้าเสียท่ี ประโยชนจาก
ผานการ ทรัพยากรนํ้า
บําบัดแลว อยางคุมคา
กลับมาใช
ประโยชนอีก
ครั้งหน่ึงได

หนา33

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ. 02

17 กอสรางระบบ  -เพ่ือใหมีระบบ  -กอสรางระบบทอ 7,000,000  -นํ้าท้ิงจาก  -นํ้าเสียจาก โรงเรียน
รวบรวม รวบรวมนํ้าเสีย รวบรวมนํ้าเสีย,ระบบ โรงเรียนมี โรงเรียนไดรับ เทศบาล 4

แบบ ผ. 02

รวบรวม รวบรวมนํ้าเสีย รวบรวมนํ้าเสีย,ระบบ โรงเรียนมี โรงเรียนไดรับ เทศบาล 4
นํ้าเสียและ และระบบ บําบัดนํ้าเสีย จํานวน 1 คุณภาพตาม การบําบัดใหมี (เพาะชํา)
ระบบบําบัด บําบัดนํ้าเสียท่ี ชุด เกณฑ คุณภาพตาม สํานักการ
นํ้าเสีย ไดมาตรฐาน พิกัดทางภูมิศาสตร : มาตรฐาน เกณฑมาตรฐาน ศึกษา
โรงเรียน มีขนาดท่ี 14.984414, คุณภาพนํ้า คุณภาพนํ้าท้ิง
เทศบาล 4 เพียงพอ 102.092535. ท้ิงอาคาร ของอาคาร
(เพาะชํา) สามารถรองรับ ประเภท ก ประเภท ก

ปริมาณนํ้าเสีย  -ประหยัดการ
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ใชนํ้าประปา
 -เพ่ือใหมีการ และใช
นํานํ้าเสียท่ี ประโยชนจาก
ผานการ ทรัพยากรนํ้า
บําบัดแลว อยางคุมคา
กลับมาใช
ประโยชนอีก
ครั้งหน่ึงได

หนา34

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ. 02

18 กอสราง  -เพ่ือเตรียม  -กอสรางอาคาร 2,899,000  -รอยละของ  -มีหองเรียน ศูนยพัฒนา
อาคารศูนย ความพรอม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาด สิ่งกอสราง เพียงพอตอ เด็กเล็ก

แบบ ผ. 02

อาคารศูนย ความพรอม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาด สิ่งกอสราง เพียงพอตอ เด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็กเล็ก  80 -100 คน สถ.ศพด.3 ท่ีดําเนินการ จํานวนเด็กเล็ก สวนหมอน
สวนหมอน ท่ีมีปริมาณเพ่ิม หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ไดตามแผนฯ สํานักการ

มากข้ึน อีกท้ัง 315 ตารางเมตร ศึกษา
ปจจุบันไดใชพ้ืนท่ี (แบบไมตอกเสาเข็ม)
ของโรงเรียน พิกัดทางภูมิศาสตร
สวนหมอน 14.989413381564075.
จึงจําเปนตอง 102.109236349841.
กอสรางอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ข้ึนใหมในพ้ืนท่ี
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

รวม 18 0 0 8,500,000 118,544,000 200,000

หนา35

แบบ ผ. 02
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1 กอสรางอาคาร  -เพ่ือใหมีหนวย  -กอสรางอาคารศูนยบริการ 22,000,000  -มีอาคาร  -มีหนวยบริการ สํานัก

ศูนยบริการ บริการสาธารณสุข สาธารณสุข 5 และสถานี ศูนยบริการ สาธารณสุขในการ การสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ. 02

ศูนยบริการ บริการสาธารณสุข สาธารณสุข 5 และสถานี ศูนยบริการ สาธารณสุขในการ การสาธารณสุข
สาธารณสุข 5 ในการดูแลสุขภาพ ดับเพลิงยอยพรอมระบบ สาธารณสุข ดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดลอม
และสถานี ประชาชนให สุขาภิบาลท่ีจอดรถ และสถานี ประชาชน
ดับเพลิงยอย ครอบคลุมมาก ปรับภูมิทัศนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ดับเพลิงยอย ครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ยิ่งข้ึน และจัดหาครุภัณฑ เครื่องมือ จํานวนอาคาร เขตเทศบาลนคร
 -เพ่ือขยายการ เครื่องใช และอุปกรณ 1 หลัง นครราชสีมา
ใหบริการดาน ตามความจําเปน คาเปาหมาย เพ่ิมข้ึน
สาธารณสุขในเขต :รอยละ 100  -ประชาชนเขาถึง
เทศบาลนคร ไดอาคาร บริการสุขภาพ
นครราชสีมาให 1 หลัง ไดอยางใกลบาน
กวางขวางยิ่งข้ึน เพ่ือใชเปน ใกลใจและมีสิทธิ
 -เพ่ือลดความ ศูนยบริการ เสมอภาคในการ
แออัดของผูปวย สาธารณสุข 5 เขาถึงบริการ
ในโรงพยาบาล และสถานี สุขภาพ
ระดับทุติยภูมิและ ดับเพลิงยอย
ตติยภูมิ

หนา36
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ. 02

 -เพ่ือใหประชาชน  -ลดความแออัด
ไดรับบริการ ของผูมารับบริการ

แบบ ผ. 02

ไดรับบริการ ของผูมารับบริการ
สุขภาพอยางท่ัวถึง ในโรงพยาบาล
เทาเทียม สะดวก ระดับทุติยภูมิและ
รวดเร็ว ตติยภูมิ
อยางใกลบาน  -มีสถานี
ใกลใจ ดับเพลิงยอย
 -เพ่ือใหมีสถานี สามารถปองกัน
ดับเพลิงยอย และบรรเทา
ในการใหบริการ สาธารณภัยไดทัน
ประชาชน ทวงที ลดอัตราการ
 -เพ่ือเพ่ิม สูญเสียท้ังชีวิตและ
ประสิทธิภาพดาน ทรัพยสิน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในการถึงท่ีเกิดเหตุ
อยางรวดเร็ว

หนา37

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ. 02

ลดอัตราการ
สูญเสียท้ังชีวิตและ

แบบ ผ. 02

สูญเสียท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน

รวม 1 0 0 22,000,000 0 0

หนา38

แบบ ผ. 02
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1 กอสรางระบบ  -เพ่ือใหมีระบบ  -กอสรางระบบทอรวบรวม 4,500,000  -นํ้าท้ิงท่ีผาน  -นํ้าเสียจากตลาด กลุมงาน

รวบรวมนํ้าเสีย รวบรวมนํ้าเสียและ นํ้าเสียโดยใชทอ HDPE และ การบําบัดแลว เทศบาล 5 ไดรับ สงเสริม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

รวบรวมนํ้าเสีย รวบรวมนํ้าเสียและ นํ้าเสียโดยใชทอ HDPE และ การบําบัดแลว เทศบาล 5 ไดรับ สงเสริม
และระบบ ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสียของตลาด มีคาไมเกิน การบําบัดใหมี สิ่งแวดลอม
บําบัดนํ้าเสีย ท่ีไดมาตรฐาน เทศบาล 5 สามารถบําบัด มาตรฐานท่ี คุณภาพตามเกณฑ สํานัก
ตลาด มีขนาดท่ีเพียงพอ นํ้าเสียไดไมต่ํากวาวันละ 30 กฎหมาย มาตรฐานคุณภาพ การสาธารณสุข
เทศบาล 5 สามารถรองรับ ลูกบาศกเมตรและบอเก็บกัก กําหนด นํ้าท้ิงอาคาร และสิ่งแวดลอม

ปริมาณนํ้าเสียท่ี นํ้าเสียท่ีบําบัดแลวเพ่ือนํา ประเภท ก
เพ่ิมมากข้ึน กลับมาใชประโยชนใหม  -ประหยัดการใช
 -เพ่ือใหมีการนํา นํ้าประปาและ
นํ้าเสียท่ีผาน คานํ้ามันเช้ือเพลิง
การบําบัด ในการขนสงนํ้าเพ่ือ
แลวกลับมาใช นํามาใชลางตลาด
ประโยชน
อีกครั้งหน่ึง

หนา39
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

2 กอสรางระบบ  -เพ่ือปรับปรุง  -กอสรางทอระบายนํ้า       600,000  -ระดับ  -สามารถแกไข  งานแบบแผน
ระบายนํ้า และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง

แบบ ผ. 02

ระบายนํ้า และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง
บานเกาะ ระบายนํ้าใหมี  0.40 เมตร พรอมบอพัก ในการปองกัน เน่ืองจากระบาย สวนชาง
ซอย 19 ประสิทธิภาพ ความยาวประมาณ 94 เมตร และแกไข นํ้าไมทัน สุขาภิบาล

 -เพ่ือปองกันและ  -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ปญหานํ้าทวม  -เปนการลด สํานักการชาง
แกไขปญหานํ้าทวม หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี ปญหาสิ่งแวดลอม

ดําเนินการไมนอยกวา 269
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.9977313090439
102.12492602508314,
14.996943691490483
102.12512987296827

หนา40

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

3 กอสรางระบบ  -เพ่ือปรับปรุง  -กอสรางทอระบายนํ้า 2,300,000  -ระดับ  -สามารถแกไข งานแบบแผน
ระบายนํ้า และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง

แบบ ผ. 02

ระบายนํ้า และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง
ถนนสืบศิริ ระบายนํ้าใหมี  0.40 เมตร พรอมบอพัก ในการปองกัน เน่ืองจากระบาย สวนชาง
ซอย 3/12 ถึง ประสิทธิภาพ ความยาวประมาณ 315 เมตร และแกไข นํ้าไมทัน สุขาภิบาล
ถนนสืบศิริ  -เพ่ือปองกันและ  -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ปญหานํ้าทวม  -เปนการลด สํานักการชาง
ซอย 19 แกไขปญหานํ้าทวม หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี ปญหาสิ่งแวดลอม

ดําเนินการไมนอยกวา 1,155
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.960103664073976
102.06936819416183,
14.960253959289215
102.06640703540938

หนา41

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

4 กอสรางระบบ  -เพ่ือปรับปรุง  -กอสรางทอระบายนํ้า 2,700,000  -ระดับ  -สามารถแกไข งานแบบแผน
ระบายนํ้า และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง

แบบ ผ. 02

ระบายนํ้า และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง
ถนนสืบศิริ ระบายนํ้าใหมี  0.60 เมตร พรอมบอพัก ในการปองกัน เน่ืองจากระบาย สวนชาง
ซอย 3/10 ถึง ประสิทธิภาพ ความยาวประมาณ 373 เมตร และแกไข นํ้าไมทัน สุขาภิบาล
ถนนสืบศิริ  -เพ่ือปองกันและ  -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ปญหานํ้าทวม  -เปนการลด สํานักการชาง
ซอย 17 แกไขปญหานํ้าทวม หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี ปญหาสิ่งแวดลอม

ดําเนินการไมนอยกวา 1,340
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.960787765581463
102.0696525083174,
14.960813678474455
102.06650359493392

หนา42

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

5 กอสรางระบบ  -เพ่ือปรับปรุง  -กอสรางทอระบายนํ้า 1,100,000  -ระดับ  -สามารถแกไข  งานแบบแผน
ระบายนํ้า และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง

แบบ ผ. 02

ระบายนํ้า และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง
ซอยหลัง ระบายนํ้าใหมี  0.60 เมตร พรอมบอพัก ในการปองกัน เน่ืองจากระบาย สวนชาง
บานพักรถไฟ ประสิทธิภาพ ความยาวประมาณ 176 เมตร และแกไข นํ้าไมทัน สุขาภิบาล
ถึงหนองหัวลาว  -เพ่ือปองกันและ  -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ปญหานํ้าทวม  -เปนการลด สํานักการชาง

แกไขปญหานํ้าทวม หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี ปญหาสิ่งแวดลอม
ดําเนินการไมนอยกวา 182
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.969340775193066
102.0760521164649,
14.969814961717601
102.07772581489019

หนา43

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

6 กอสรางระบบ  -เพ่ือปรับปรุง  -กอสรางทอระบายนํ้า 1,300,000  -ระดับ  -สามารถแกไข  งานแบบแผน
ระบายนํ้า และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง

แบบ ผ. 02

ระบายนํ้า และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง
ถนนสนาม ระบายนํ้าใหมี  0.80 เมตร พรอมบอพัก ในการปองกัน เน่ืองจากระบาย สวนชาง
กีฬากลาง ประสิทธิภาพ ความยาวประมาณ 130 เมตร และแกไข นํ้าไมทัน สุขาภิบาล
ซอย 8  -เพ่ือปองกันและ  -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ปญหานํ้าทวม  -เปนการลด สํานักการชาง

แกไขปญหานํ้าทวม หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี ปญหาสิ่งแวดลอม
ดําเนินการไมนอยกวา 500
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.990937343287394
102.1077848618196,
14.991008593705656
102.10902538348898

หนา44

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

7 กอสรางระบบ  -เพ่ือปรับปรุง  -กอสรางทอระบายนํ้า 4,700,000  -ระดับ  -สามารถแกไข  งานแบบแผน
ระบายนํ้า และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง

แบบ ผ. 02

ระบายนํ้า และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง
ถนนเดชอุดม ระบายนํ้าใหมี  0.80 เมตร พรอมบอพัก ในการปองกัน เน่ืองจากระบาย สวนชาง
ซอย 9 ประสิทธิภาพ ความยาวประมาณ 276 เมตร และแกไข นํ้าไมทัน สุขาภิบาล

 -เพ่ือปองกันและ  -กอสรางทอระบายนํ้า ปญหานํ้าทวม  -เปนการลด สํานักการชาง
แกไขปญหานํ้าทวม ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ปญหาสิ่งแวดลอม

0.40 เมตร พรอมบอพักท้ัง
2 ฝง ความยาวประมาณ
498 เมตร
 - กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา 1,503
ตารางเมตร พิกัดภูมิศาสตร :
14.96240643171509
102.08115113338306,
14.96361396008418
102.08308768829181

หนา45

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

8 กอสรางระบบ  -เพ่ือปรับปรุง  -กอสรางทอระบายนํ้า 50,000,000  -ระดับ  -สามารถแกไข งานแบบแผน
ระบายนํ้า และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง

แบบ ผ. 02

ระบายนํ้า และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง
ชุมชน ระบายนํ้าใหมี  0.40 เมตร พรอมบอพัก ในการปองกัน เน่ืองจากระบาย สวนชาง
การเคหะ ประสิทธิภาพ ความยาวประมาณ 609 เมตร และแกไข นํ้าไมทัน สุขาภิบาล
(ระยะท่ี 1)  -เพ่ือปองกันและ  -กอสรางทอระบายนํ้า ปญหานํ้าทวม  -เปนการลด สํานักการชาง

แกไขปญหานํ้าทวม ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ปญหาสิ่งแวดลอม
0.60 เมตร พรอมบอพัก
ความยาวประมาณ
1,363 เมตร
 -กอสรางทอระบายนํ้า
ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.80 เมตร พรอมบอพัก
ความยาวประมาณ 191 เมตร
 -กอสรางทอระบายนํ้า
ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง
1.00 เมตร พรอมบอพัก

หนา46

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

ความยาวประมาณ
1,440 เมตร

แบบ ผ. 02

1,440 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา
12,370 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.95020797840306
102.0445327458292,
14.944981564682205
102.04140948271186

หนา47

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

9 กอสรางระบบ  -เพ่ือปรับปรุง  -กอสรางทอระบายนํ้า 2,600,000  -ระดับ  -สามารถแกไข  งานแบบแผน
ระบายนํ้า และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง

แบบ ผ. 02

ระบายนํ้า และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง
ถนนสนาม ระบายนํ้าใหมี 0.80 เมตร พรอมบอพัก ในการปองกัน เน่ืองจากระบาย สวนชาง
กีฬากลาง ประสิทธิภาพ ความยาวประมาณ 290 เมตร และแกไข นํ้าไมทัน สุขาภิบาล
ซอย 5  -เพ่ือปองกันและ  -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ปญหานํ้าทวม  -เปนการลด สํานักการชาง

แกไขปญหานํ้าทวม หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี ปญหาสิ่งแวดลอม
ดําเนินการไมนอยกวา 863
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.990929570513057
102.10772048880324,
14.990873865622065
102.10673745919928

หนา48

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

10 กอสรางระบบ  -เพ่ือปรับปรุง  -กอสรางทอระบายนํ้า 3,200,000  -ระดับ  -สามารถแกไข  งานแบบแผน
ระบายนํ้าถนน และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง

แบบ ผ. 02

ระบายนํ้าถนน และพัฒนาระบบ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง ความสําเร็จ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง
หนาองคการ ระบายนํ้าใหมี 0.40 เมตร พรอมบอพักท้ัง ในการปองกัน เน่ืองจากระบาย สวนชาง
บริหารสวน ประสิทธิภาพ 2 ฝง ความยาวประมาณ และแกไข นํ้าไมทัน สุขาภิบาล
จังหวัด  -เพ่ือปองกันและ 604 เมตร ปญหานํ้าทวม  -เปนการลด สํานักการชาง
นครราชสีมา แกไขปญหานํ้าทวม  -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ปญหาสิ่งแวดลอม

หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา 1,135
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.970486717512424
102.09818804892507,
14.970585182033545
102.10090244444814

หนา49

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

11 กอสรางอาคาร  -เพ่ือเปนอาคาร  -กอสรางอาคารทดสอบ 5,000,000  -ไดอาคาร  -ไดอาคารและ  งานแบบแผน
ทดสอบวัสดุ ทดสอบคุณภาพ วัสดุ พรอมอุปกรณทดสอบ และอุปกรณใน อุปกรณในการ และกอสราง

แบบ ผ. 02

ทดสอบวัสดุ ทดสอบคุณภาพ วัสดุ พรอมอุปกรณทดสอบ และอุปกรณใน อุปกรณในการ และกอสราง
พรอมอุปกรณ วัสดุท่ีไดมาตรฐาน 1 แหง การทดสอบ ทดสอบคุณภาพ สวนชาง

พิกัดภูมิศาสตร : คุณภาพวัสดุท่ี วัสดุสําหรับงาน สุขาภิบาล
14.94115 102.06655 ไดมาตรฐาน กอสราง สํานักการชาง

12 ติดตั้งระบบ  -เพ่ือใหมีระบบ  -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา 447,000  -ระดับ  -มีเครื่องมือ   งานควบคุม
พนนํ้าชนิด พนนํ้าชนิดฝอย ระบบปมนํ้าแรงดันสูงขนาด ความสําเร็จใน อุปกรณท่ีใชในการ และตรวจสอบ
ฝอยละเอียด ละเอียดเพ่ือใชใน 11 ลิตร ระบบทอไนลอน การปองกัน ลดปริมาณฝุนขนาด การบําบัด
(ไอหมอก) การลดฝุนละออง สงนํ้าความยาว 400 เมตร และลด เล็กกวา 2.5 และ นํ้าเสีย
สวนสุรนารี ขนาดเล็ก และหัวพนนํ้าชนิดฝอย ปริมาณฝุน 10ไมครอน สวนชาง

 -เพ่ือใหมีคุณภาพ ละเอียด จํานวน 200 หัว ขนาดเล็ก  -ประชาชนไดรับ สุขาภิบาล
อากาศท่ีเหมาะสม พรอมตูคอนโทรล 1 ตู (PM2.5 และ อากาศท่ีสะอาด สํานักการชาง
ตอการดํารงชีวิต พิกัดภูมิศาสตร : PM10) ปลอดภัยตอสุขภาพ
ของประชาชน 14.975786, 102.098078

หนา50

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

13 ติดตั้งระบบ  -เพ่ือใหมีระบบ  -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา 330,000  -ระดับ  -มีเครื่องมือ   งานควบคุม
พนนํ้าชนิด พนนํ้าชนิดฝอย ระบบปมนํ้าแรงดันสูงขนาด ความสําเร็จใน อุปกรณท่ีใชในการ และตรวจสอบ

แบบ ผ. 02

พนนํ้าชนิด พนนํ้าชนิดฝอย ระบบปมนํ้าแรงดันสูงขนาด ความสําเร็จใน อุปกรณท่ีใชในการ และตรวจสอบ
ฝอยละเอียด ละเอียดเพ่ือใชใน 11 ลิตร ระบบทอไนลอน การปองกัน ลดปริมาณฝุนขนาด การบําบัด
(ไอหมอก) การลดฝุนละออง สงนํ้าความยาว 250 เมตร และลด เล็กกวา 2.5 และ นํ้าเสีย
สวนอนุสรณ ขนาดเล็ก และหัวพนนํ้าชนิดฝอย ปริมาณฝุน 10ไมครอน สวนชาง
สถานวีรกรรม  -เพ่ือใหมีคุณภาพ ละเอียด จํานวน 150 หัว ขนาดเล็ก  -ประชาชนไดรับ สุขาภิบาล
ทาวสุรนารี อากาศท่ีเหมาะสม พรอมตูคอนโทรล 1 ตู (PM2.5และ อากาศท่ีสะอาด สํานักการชาง

ตอการดํารงชีวิต พิกัดภูมิศาสตร : PM10) ปลอดภัยตอสุขภาพ
ของประชาชน 14.976800, 102.098157

หนา51

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

14 ติดตั้งระบบ  -เพ่ือใหมีระบบ  -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา 330,000  -ระดับ  -มีเครื่องมือ   งานควบคุม
พนนํ้าชนิด พนนํ้าชนิดฝอย ระบบปมนํ้าแรงดันสูงขนาด ความสําเร็จใน อุปกรณท่ีใชในการ และตรวจสอบ

แบบ ผ. 02

พนนํ้าชนิด พนนํ้าชนิดฝอย ระบบปมนํ้าแรงดันสูงขนาด ความสําเร็จใน อุปกรณท่ีใชในการ และตรวจสอบ
ฝอยละเอียด ละเอียดเพ่ือใชใน 11 ลิตร ระบบทอไนลอน การปองกัน ลดปริมาณฝุนขนาด การบําบัด
(ไอหมอก) การลดฝุนละออง สงนํ้าความยาว 250 เมตร และลด เล็กกวา 2.5 และ นํ้าเสีย
ริมคูเมืองสําริด ขนาดเล็ก และหัวพนนํ้าชนิดฝอย ปริมาณฝุน 10ไมครอน สวนชาง
รณอริพาย  -เพ่ือใหมีคุณภาพ ละเอียด จํานวน 150 หัว ขนาดเล็ก  -ประชาชนไดรับ สุขาภิบาล

อากาศท่ีเหมาะสม พรอมตูคอนโทรล 1 ตู (PM2.5และ อากาศท่ีสะอาด สํานักการชาง
ตอการดํารงชีวิต พิกัดภูมิศาสตร : PM10) ปลอดภัยตอสุขภาพ
ของประชาชน 14.977785, 102.097921

หนา52

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

15 ติดตั้งระบบ  -เพ่ือใหมีระบบ  -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา 433,000  -ระดับ  -มีเครื่องมือ  งานควบคุม
พนนํ้าชนิด พนนํ้าชนิดฝอย ระบบปมนํ้าแรงดันสูงขนาด ความสําเร็จใน อุปกรณท่ีใชในการ และตรวจสอบ

แบบ ผ. 02

พนนํ้าชนิด พนนํ้าชนิดฝอย ระบบปมนํ้าแรงดันสูงขนาด ความสําเร็จใน อุปกรณท่ีใชในการ และตรวจสอบ
ฝอยละเอียด ละเอียดเพ่ือใชใน 11 ลิตร ระบบทอไนลอน การปองกัน ลดปริมาณฝุนขนาด การบําบัด
(ไอหมอก) การลดฝุนละออง สงนํ้าความยาว 300 เมตร และลด เล็กกวา 2.5 และ นํ้าเสีย
สวนริมคูเมือง ขนาดเล็ก และหัวพนนํ้าชนิดฝอย ปริมาณฝุน 10 ไมครอน สวนชาง
หนาวัดพายัพ  -เพ่ือใหมีคุณภาพ ละเอียด จํานวน 200 หัว ขนาดเล็ก  -ประชาชนไดรับ สุขาภิบาล

อากาศท่ีเหมาะสม พรอมตูคอนโทรล 1 ตู (PM2.5และ อากาศท่ีสะอาด สํานักการชาง
ตอการดํารงชีวิต พิกัดภูมิศาสตร : PM10) ปลอดภัยตอสุขภาพ
ของประชาชน 14.980118, 102.103937

หนา53

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

16 ติดตั้งระบบ  -เพ่ือใหมีระบบ  -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา 249,000  -ระดับ  -มีเครื่องมือ  งานควบคุม
พนนํ้าชนิด พนนํ้าชนิดฝอย ระบบปมนํ้าแรงดันสูงขนาด ความสําเร็จใน อุปกรณท่ีใชในการ และตรวจสอบ

แบบ ผ. 02

พนนํ้าชนิด พนนํ้าชนิดฝอย ระบบปมนํ้าแรงดันสูงขนาด ความสําเร็จใน อุปกรณท่ีใชในการ และตรวจสอบ
ฝอยละเอียด ละเอียดเพ่ือใชใน 8 ลิตร ระบบทอไนลอน การปองกัน ลดปริมาณฝุนขนาด การบําบัด
(ไอหมอก) การลดฝุนละออง สงนํ้าความยาว 150 เมตร และลด เล็กกวา 2.5 และ นํ้าเสีย
สะพานลอย ขนาดเล็ก และหัวพนนํ้าชนิดฝอย ปริมาณฝุน 10ไมครอน สวนชาง
หนาโรงเรียน  -เพ่ือใหมีคุณภาพ ละเอียด จํานวน 60 หัว ขนาดเล็ก  -ประชาชนไดรับ สุขาภิบาล
อนุบาล อากาศท่ีเหมาะสม พรอมตูคอนโทรล 1 ตู (PM2.5และ อากาศท่ีสะอาด สํานักการชาง
นครราชสีมา ตอการดํารงชีวิต พิกัดภูมิศาสตร : PM10) ปลอดภัยตอสุขภาพ

ของประชาชน 14.980025, 102.101233

หนา54

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

17 ติดตั้งระบบ  -เพ่ือใหมีระบบ  -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา 249,000  -ระดับ  -มีเครื่องมือ  งานควบคุม
พนนํ้าชนิด พนนํ้าชนิดฝอย ระบบปมนํ้าแรงดันสูงขนาด ความสําเร็จใน อุปกรณท่ีใชในการ และตรวจสอบ

แบบ ผ. 02

พนนํ้าชนิด พนนํ้าชนิดฝอย ระบบปมนํ้าแรงดันสูงขนาด ความสําเร็จใน อุปกรณท่ีใชในการ และตรวจสอบ
ฝอยละเอียด ละเอียดเพ่ือใชใน 8 ลิตร ระบบทอไนลอน การปองกัน ลดปริมาณฝุนขนาด การบําบัด
(ไอหมอก) การลดฝุนละออง สงนํ้าความยาว 150 เมตร และลด เล็กกวา 2.5 และ นํ้าเสีย
สะพานลอย ขนาดเล็ก และหัวพนนํ้าชนิดฝอย ปริมาณฝุน 10ไมครอน สวนชาง
หนาโรงเรียน  -เพ่ือใหมีคุณภาพ ละเอียด จํานวน 60 หัว ขนาดเล็ก  -ประชาชนไดรับ สุขาภิบาล
สุรนารีวิทยา อากาศท่ีเหมาะสม พรอมตูคอนโทรล 1 ตู (PM2.5และ อากาศท่ีสะอาด สํานักการชาง

ตอการดํารงชีวิต พิกัดภูมิศาสตร : PM10) ปลอดภัยตอสุขภาพ
ของประชาชน 14.980118, 102.103937

18 ติดตั้งระบบ -เพ่ือใหมีระบบพนนํ้า  -ติดต้ังระบบกรองนํ้าประปา 249,000  -ระดับ  -มีเครื่องมือ  งานควบคุม
พนนํ้าชนิด ชนิดฝอยละเอียดเพ่ือ ระบบปมนํ้าแรงดันสูงขนาด 8 ความสําเร็จใน อุปกรณท่ีใชในการ และตรวจสอบ
ฝอยละเอียด ใชในการลดฝุน ลิตร ระบบทอไนลอนสงนํ้า การปองกัน ลดปริมาณฝุน การบําบัด
(ไอหมอก) ละอองขนาดเล็ก ความยาว 150 เมตร และหัว และลด ขนาดเล็กกวา 2.5 นํ้าเสีย
สะพานลอย  -เพ่ือใหมีคุณภาพ พนนํ้าชนิดฝอยละเอียด จํานวน ปริมาณฝุน และ 10 ไมครอน สวนชาง
หนาโรงเรียน อากาศท่ีเหมาะสม จํานวน 60 หัว พรอมตู ขนาดเล็ก  -ประชาชนไดรับ สุขาภิบาล
เมือง ตอการดํารงชีวิต คอนโทรล 1 ตู พิกัดภูมิศาสตร: (PM2.5และ อากาศท่ีสะอาด สํานักการชาง
นครราชสีมา ของประชาชน 14.979890, 102.098647 PM10) ปลอดภัยตอสุขภาพ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

19 ปรับปรุง  -เพ่ือปรับปรุง  -กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพ 12,000,000  -คุณภาพนํ้าใน  -นํ้าในคูเมือง งานควบคุม
คุณภาพนํ้าใน คุณภาพในคูเมือง นํ้าในคูเมือง จํานวน 7 คูเมือง แหลงนํ้าผิวดิน มาตรฐานคุณภาพ และตรวจ

แบบ ผ. 02

คุณภาพนํ้าใน คุณภาพในคูเมือง นํ้าในคูเมือง จํานวน 7 คูเมือง แหลงนํ้าผิวดิน มาตรฐานคุณภาพ และตรวจ
คูเมือง ใหเปนไปตาม คือ1.คูเมืองพิชัยชุมพล 2.คูเมือง ประเภทท่ี 3 นํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน สอบการบําบัด

มาตรฐานคุณภาพ สําริดรณอริพาย 3.คูเมือง คา DO=4.0 ประเภทท่ี 3 นํ้าเสีย สวนชาง
นํ้าในแหลงนํ้า นารายณรังสฤษด์ิ 4.คูเมือง มก/ลิตร สามารถใชเพ่ือ สุขาภิบาล
ผิวดิน มหิศราธิบดี 5.คูเมืองเศวตหัตถี คา BOD=2.0 อุปโภคและบริโภค สํานักการชาง

คูแดน 6.คูเมืองพลแสนฮึกหาญ มก/ลิตร ตามปกติผาน
7.คูเมืองอิสานชาญชัย กระบวนการ
พิกัดภูมิศาสตร : ปรับปรุงคุณภาพ
14.97362, 102.09823 นํ้าท่ัวไปกอน
14.97860, 102.09787
14.97961, 102.09963
14.97976, 102.10182
14.97975, 102.10431

14.97969, 102.10729
14.97956, 102.11051
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20 อบรมและศึกษา  -เพ่ือใหสถาน  -จัดอบรมใหความรูและจัด 100,000 100,000 100,000  -สถานบริการ  -สถานบริการ งานกําจัดขยะ

ดูงานโรงงาน บริการสาธารณสุข ศึกษาดูงานใหกับสถาน การสาธารณสุข สาธารณสุขนํา มูลฝอยและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

ดูงานโรงงาน บริการสาธารณสุข ศึกษาดูงานใหกับสถาน การสาธารณสุข สาธารณสุขนํา มูลฝอยและ
กําจัดขยะ ภายในเขต บริการสาธารณสุขจํานวนไม จํานวนไม ความรูท่ีไดรับไป สิ่งปฏิกูล
ติดเช้ือ เทศบาลนคร นอยกวา 20 แหง นอยกวา 20 ประยุกตใชใน สวนชางสุขาฯ

นครนครราชสีมา ประมาณ 50 คน แหง ไดรับการ การดําเนินงาน สํานักการชาง
ไดรับความรู อบรมให
เก่ียวกับ ความรู
กระบวนการ
กําจัดขยะติดเช้ือ

รวม 20 14,387,000 73,100,000 5,100,000

หนา57
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1 ปรับปรุงผิว -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 1,433,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม

จราจร ค.ส.ล. สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึง ความสะดวก โยธา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

จราจร ค.ส.ล. สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึง ความสะดวก โยธา
พรอมทอ ในการเดินทาง 190.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม พอใจของ ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
ระบายนํ้า ของประชาชน นอยกวา 543 ตารางเมตร ประชาชนท่ี เดินทางมากข้ึน การกอสราง
ถนนพายัพทิศ -เพ่ือแกไขปญหา กอสรางทอระบายนํ้า ไดรับความ  -ปญหานํ้าทวมขัง สํานักการชาง
9/5 นํ้าทวมขัง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 สะดวก ไดรับการแกไข

เมตร พรอมบอพักชนิดใตผิว ปลอดภัยใน
จราจร ยาวไมนอยกวา การเดินทาง
190.00 เมตร เพ่ิมข้ึน
พิกัดภูมิศาสตร :  -รอยละ
14.976891  102.121744 ปริมาณนํ้า
14.977934  102.122173 ทวมขังลดลง

หนา58
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

2 ปรับปรุงผิว -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 4,000,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
จราจร ค.ส.ล. สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

จราจร ค.ส.ล. สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
พรอมราง ในการเดินทาง 515.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
ระบายนํ้า ของประชาชน ไมนอยกวา 2,200 ตาราง ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง
ถนนมิตรภาพ เมตร พรอมเปลี่ยนฝาราง สะดวก สํานักการชาง
ซอย 18 ระบายนํ้าเหล็กหลอ ปลอดภัยในการ

พิกัดภูมิศาสตร : เดินทางเพ่ิมข้ึน
14.960230  102.056087
14.964863  102.056497

หนา59
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

3 ปรับปรุง -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 2,700,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความ ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความ ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. ในการเดินทาง 645.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี พึงพอใจของ ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
พรอมทอ ของประชาชน ไมนอยกวา 3,050 ประชาชนท่ี เดินทางมากข้ึน การกอสราง
ระบายนํ้า -เพ่ือแกไขปญหา ตารางเมตร พรอมเปลี่ยน ไดรับความ  -ปญหานํ้าทวมขัง สํานักการชาง
ถนน นํ้าทวมขัง ฝาบอพักทอระบายนํ้า สะดวก ไดรับการแกไข
พิบูลละเอียด เหล็กหลอ ปลอดภัยใน
ซอย 12 พิกัดภูมิศาสตร : การเดินทาง
(แยกขวามือ 14.967579  102.085054 เพ่ิมข้ึน
ซอยท่ี 1 หลัง 14.962149  102.086729  -รอยละ
โรงพยาบาล ปริมาณ
คายสุรนารี) นํ้าทวมขัง

ลดลง

หนา60

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

4 กอสรางถนน -เพ่ืออํานวยความ -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 150,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ค.ส.ล. ถนน สะดวก ปลอดภัย 0.15 เมตร  ยาว 147.00 ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ค.ส.ล. ถนน สะดวก ปลอดภัย 0.15 เมตร  ยาว 147.00 ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
มุขมนตรี แยก ในการเดินทาง เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
ขวามือสุดเขต ของประชาชน 265 ตารางเมตร ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง
(ขางบานเลขท่ี พิกัดภูมิศาสตร : สะดวก สํานักการชาง
2568 รานขาย 14.968776  102.048752 ปลอดภัยใน
ของชํา) 14.970075  102.048811 การเดินทาง

ทางเพ่ิมข้ึน

5 กอสรางถนน -เพ่ืออํานวยความ -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 109,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ค.ส.ล. ซอย สะดวก ปลอดภัย 0.15 เมตร ยาว 57.00 ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
ลําปรุ (ขาง ในการเดินทาง เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
บานเลขท่ี ของประชาชน 204 ตารางเมตร ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง
2300/1 พิกัดภูมิศาสตร : สะดวก สํานักการชาง
โรงผลิตนํ้าดื่ม) 14.969806  102.056430 ปลอดภัยใน

14.970309  102.056473 การเดินทาง
ทางเพ่ิมข้ึน

หนา61

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

6 ปรับปรุง -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 2,900,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว 497 ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว 497 ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. ซอย ในการเดินทาง เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
ทางมอญ ของประชาชน 2,635 ตารางเมตร ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง
(มุขมนตรี- พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก สะดวก สํานักการชาง
ทางรถไฟ) เหล็กหลอ ปลอดภัยใน

พิกัดภูมิศาสตร : การเดินทาง
14.968526  102.049549 ทางเพ่ิมข้ึน
14.964214  102.050407

หนา62

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

7 ปรับปรุง -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 2,700,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. ถนน ในการเดินทาง 515.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
พิบูลละเอียด ของประชาชน ไมนอยกวา 2,535 ตาราง ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง
ซอย 12/4 เมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอ สะดวก สํานักการชาง
ถึง 12/6 พักทอระบายนํ้าเหล็กหลอ ปลอดภัยใน

พิกัดภูมิศาสตร : การเดินทาง
14.964645  102.085967 ทางเพ่ิมข้ึน
14.963790  102.084001

หนา63

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

8 กอสรางถนน -เพ่ืออํานวยความ -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 670,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ค.ส.ล. พรอม สะดวก ปลอดภัย 0.15 เมตร ยาว 115.00 ความพึง ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ค.ส.ล. พรอม สะดวก ปลอดภัย 0.15 เมตร ยาว 115.00 ความพึง ความสะดวก โยธา
ทอระบายนํ้า ในการเดินทาง เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา พอใจของ ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
ถนนมหาชัย ของประชาชน 620 ตารางเมตร พรอมทอ ประชาชนท่ี เดินทางมากข้ึน การกอสราง
ซอย 5/6-1 -เพ่ือแกไขปญหา ระบายนํ้า ขนาดเสนผาศูนย ไดรับความ  -ปญหานํ้าทวมขัง สํานักการชาง

นํ้าทวมขัง กลาง 0.60 เมตร พรอมบอ สะดวก ไดรับการแกไข
พักชนิดใตผิวจราจร ยาวไม ปลอดภัยใน
นอยกวา 115.00 เมตร การเดินทาง
พิกัดภูมิศาสตร : เพ่ิมข้ึน
14.988937  102.125380  -รอยละ
14.987927  102.125616 ปริมาณนํ้า

ทวมขังลดลง

หนา64

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

9 ปรับปรุง -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 1,500,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. ถนน ในการเดินทาง 484.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
มิตรภาพ ซอย ของประชาชน นอยกวา 1,785 ตารางเมตร ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง
8/7 (ขางบาน พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก สะดวก สํานักการชาง
เลขท่ี 111) เหล็กหลอ ปลอดภัยใน

พิกัดภูมิศาสตร : การเดินทาง
14.974630  102.055512 ทางเพ่ิมข้ึน
14.970408  102.055267

หนา65

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

10 กอสรางถนน -เพ่ืออํานวยความ -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 530,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ค.ส.ล. ถนน สะดวก ปลอดภัย 0.15 เมตร ยาว 83.00 เมตร ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ค.ส.ล. ถนน สะดวก ปลอดภัย 0.15 เมตร ยาว 83.00 เมตร ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
เบญจรงค ในการเดินทาง หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 397 ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
(ซอยไป ของประชาชน ตารางเมตร กอสรางทอ ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง
หัวทะเล 2) ระบายนํ้า ขนาดเสนผาศูนย สะดวก สํานักการชาง

กลาง 0.80 เมตร พรอมบอ ปลอดภัยใน
พักชนิดใตผิวจราจร ยาวไม การเดินทาง
นอยกวา 83.00 เมตร ทางเพ่ิมข้ึน
พิกัดภูมิศาสตร :
14.969008  102.107430
14.968526  102.106940

หนา66

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

11 ปรับปรุง -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 5,550,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. ถนน ในการเดินทาง 817.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
ทาวสุระ ของประชาชน ไมนอยกวา 3,860 ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง
ซอย 3 ตารางเมตร พรอมเปลี่ยน สะดวก สํานักการชาง

ฝาบอพัก และรางระบายนํ้า ปลอดภัยใน
เหล็กหลอ การเดินทาง
พิกัดภูมิศาสตร : ทางเพ่ิมข้ึน
14.977527  102.113919
14.979084  102.120600

หนา67

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

12 ปรับปรุง -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 1,311,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึง ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึง ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. พรอม ในการเดินทาง 213.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี พอใจของ ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
ทอระบายนํ้า ของประชาชน ไมนอยกวา 830 ตารางเมตร ประชาชนท่ี เดินทางมากข้ึน การกอสราง
ถนนบุรินทร- -เพ่ือแกไขปญหา กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ไดรับความ  -ปญหานํ้าทวมขัง สํานักการชาง
ตรอกวัดมวง นํ้าทวมขัง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 สะดวก ไดรับการแกไข

เมตร พรอมบอพักชนิดใตผิว ปลอดภัยใน
จราจร ยาวไมนอยกวา การเดินทาง
213.00 เมตร เพ่ิมข้ึน
พิกัดภูมิศาสตร :  -รอยละ
14.977503  102.092362 ปริมาณ
14.977285  102.094315 นํ้าทวมขัง

ลดลง

หนา68

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

13 ปรับปรุง -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 2,900,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. ตรอก ในการเดินทาง 497.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
ก่ิงจันทร ของประชาชน ไมนอยกวา 1,985 ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง

ตารางเมตร พรอมเปลี่ยน สะดวก สํานักการชาง
ฝาบอพักเหล็กหลอ ปลอดภัยใน
พิกัดภูมิศาสตร : การเดินทาง
14.978026  102.087837 ทางเพ่ิมข้ึน
14.997505  102.092292

หนา69

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

14 ปรับปรุง -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 2,891,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. ถนน ในการเดินทาง 300.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
ทาวสุระ 25 ของประชาชน นอยกวา 2,250 ตารางเมตร ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง

พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก สะดวก สํานักการชาง
เหล็กหลอ ปลอดภัยใน
พิกัดภูมิศาสตร : การเดินทาง
14.962631  102.115831 ทางเพ่ิมข้ึน
14.961501  102.118315

15 ปรับปรุง -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 4,200,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. ถนน ในการเดินทาง 615.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
เซนตเมรี่ ของประชาชน นอยกวา 4,345 ตารางเมตร ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง

พิกัดภูมิศาสตร : สะดวกปลอด สํานักการชาง
14.985279  102.093415 ภัยในการเดิน
14.989365  102.090537 ทางเพ่ิมข้ึน

หนา70

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

16 ปรับปรุง -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 1,045,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. ถนน ในการเดินทาง 278.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
ทาวสุระ 2/9 ของประชาชน นอยกวา 860 ตารางเมตร ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง

พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก สะดวก สํานักการชาง
เหล็กหลอ ปลอดภัยใน
พิกัดภูมิศาสตร : การเดินทาง
14.968348  102.111880 ทางเพ่ิมข้ึน
14.966996  102.110359

หนา71

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

17 ปรับปรุง -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 2,600,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. ถนน ในการเดินทาง 357.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
เพชรเยี่ยม ของประชาชน นอยกวา 2,230 ตารางเมตร ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง
ซอย 3 พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก สะดวก สํานักการชาง

เหล็กหลอ ปลอดภัยใน
พิกัดภูมิศาสตร : การเดินทาง
14.992124  102.089969 ทางเพ่ิมข้ึน
14.991884  102.086721

หนา72

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

18 ปรับปรุง -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 3,980,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. ซอย ในการเดินทาง 444.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
วัดมวง ของประชาชน นอยกวา 3,830 ตารางเมตร ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง

พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก สะดวก สํานักการชาง
เหล็กหลอ ปลอดภัยใน
พิกัดภูมิศาสตร : การเดินทาง
14.976586  102.094894 ทางเพ่ิมข้ึน
14.979667  102.093978

หนา73

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

19 ปรับปรุง -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 3,970,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. ถนน ในการเดินทาง 490.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
มิตรภาพ 20 ของประชาชน นอยกวา 3,040 ตารางเมตร ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง
(หนาวัดปา พรอมเปลี่ยนฝาบอพักและ สะดวก สํานักการชาง
จิตตสามัคคี) ฝารางระบายนํ้าเหล็กหลอ ปลอดภัยใน

พิกัดภูมิศาสตร : การเดินทาง
14.965433  102.056755 ทางเพ่ิมข้ึน
14.961960  102.054513

หนา74

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

20 ปรับปรุง -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 1,263,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึง ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึง ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. พรอม ในการเดินทาง 173.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี พอใจของ ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
ทอระบายนํ้า ของประชาชน ไมนอยกวา 830 ตารางเมตร ประชาชนท่ี เดินทางมากข้ึน การกอสราง
ถนนเซนตเมรี่ -เพ่ือแกไขปญหา กอสรางทอระบายนํ้า ไดรับความ  -ปญหานํ้าทวมขัง สํานักการชาง
ซอย 2 นํ้าทวมขัง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 สะดวก ไดรับการแกไข

เมตร พรอมบอพักชนิดใต ปลอดภัยใน
ผิวจราจร ยาวไมนอยกวา การเดินทาง
173.00 เมตร เพ่ิมข้ึน
พิกัดภูมิศาสตร :  -รอยละ
14.989267  102.092121 ปริมาณนํ้า
14.990463  102.092584 ทวมขังลดลง

หนา75

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

21 ปรับปรุง -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 1,735,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. ถนน ในการเดินทาง 180.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
สุรนารายณ ของประชาชน นอยกวา 940 ตารางเมตร ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง
ซอย 11/4 พรอมเปลี่ยนฝารางระบายนํ้า สะดวก สํานักการชาง

เหล็กหลอ ปลอดภัยใน
พิกัดภูมิศาสตร : การเดินทาง
14.990118  102.114581 ทางเพ่ิมข้ึน
14.991716  102.114557

หนา76

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

22 ปรับปรุง -เพ่ืออํานวยความ -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 1,650,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. พรอม ในการเดินทาง 363.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ของประชาชน ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
รางระบายนํ้า ของประชาชน ไมนอยกวา 1,240 ตาราง ท่ีไดรับความ เดินทางมากข้ึน การกอสราง
ถนน มหาชัย เมตร พรอมเปลี่ยนฝาราง สะดวก สํานักการชาง
ซอย 2/2 ระบายนํ้าเหล็กหลอ ปลอดภัยใน

พิกัดภูมิศาสตร : การเดินทาง
14.986568  102.122046 ทางเพ่ิมข้ึน
14.983467  102.122867

หนา77

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

23 ปรับปรุง  -เพ่ืออํานวยความ  -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 3,200,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึง ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึง ความสะดวก โยธา
ค.ส.ล. พรอม ในการเดินทาง 370.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี พอใจของ ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
ทอระบายนํ้า ของประชาชน ไมนอยกวา 1,870 ตาราง ประชาชนท่ี เดินทางมากข้ึน การกอสราง
ซอยทรายเงิน  -เพ่ือแกไขปญหา เมตร กอสรางทอระบายนํ้า ไดรับความ  -ปญหานํ้าทวมขัง สํานักการชาง
(โรงเรียน นํ้าทวมขัง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 สะดวก ไดรับการแกไข
สมบูรณ เมตร พรอมบอพักชนิดใตผิว ปลอดภัยใน
วิทยานุกูล) จราจร ยาวไมนอยกวา การเดินทาง

370.00 เมตร เพ่ิมข้ึน
พิกัดภูมิศาสตร :  -รอยละ
14.970695  102.061063 ปริมาณ
14.967389  102.061106 นํ้าทวมขัง

ลดลง

หนา78

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

24 กอสรางถนน  -เพ่ืออํานวยความ  -กอสรางถนน  ค.ส.ล. 91,000  -รอยละ  -ประชาชนไดรับ ฝายวิศวกรรม
ค.ส.ล. พรอม สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึง ความสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ค.ส.ล. พรอม สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ยาว ความพึง ความสะดวก โยธา
ทอระบายนํ้า ในการเดินทาง 25.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี พอใจของ ปลอดภัยในการ สวนควบคุม
ซอยลําปรุ 2/2 ของประชาชน ไมนอยกวา 75 ตารางเมตร ประชาชนท่ี เดินทางมากข้ึน การกอสราง
(ขางบานเลขท่ี -เพ่ือแกไขปญหา กอสรางทอระบายนํ้า ไดรับความ  -ปญหานํ้าทวมขัง สํานักการชาง
482) นํ้าทวมขัง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 สะดวก ไดรับการแกไข

เมตร พรอมบอพักชนิดใตผิว ปลอดภัยใน
จราจร ยาวไมนอยกวา การเดินทาง
25.00 เมตร เพ่ิมข้ึน
พิกัดภูมิศาสตร :  -รอยละ
14.974356  102.071409 ปริมาณ
14.974313  102.071257 นํ้าทวมขัง

ลดลง

หนา79

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

25 ปรับปรุงระบบ  -เพ่ือจัดจางงาน  -เพ่ือติดตั้งระบบสัญญาณ 64,400,000  -รอยละ  -ไดระบบสัญญาณ ฝายวิศวกรรม
สัญญาณไฟ ปรับปรุงสัญญาณ ไฟจราจรอัจฉริยะ ประกอบ ความพึง ไฟจราจรอัจฉริยะ โยธา

แบบ ผ. 02

สัญญาณไฟ ปรับปรุงสัญญาณ ไฟจราจรอัจฉริยะ ประกอบ ความพึง ไฟจราจรอัจฉริยะ โยธา
จราจรอัจฉริยะ ไฟจราจรอัจฉริยะ ดวยตูควบคุมสัญญาณไฟ พอใจของ  -ลดอุบัติเหตุในการ สวนควบคุม
25 จุด ตามระเบียบฯ จราจร ระบบ Adaptive ประชาชนท่ี ใชรถใชถนนและ การกอสราง
ภายในเขต  -เพ่ือลดอุบัติเหตุ ติดตั้งไฟดวงโคมสัญญาณ ไดรับความ การสัญจรได และ สํานักการชาง
เทศบาลนคร ในการใชรถใชถนน ไฟจราจรชนิด LED จํานวน สะดวก ลดปญหาความ
นครราชสีมา และการสัญจรได 25 จุด พรอมอุปกรณ ภายใน ปลอดภัยใน แออัดของการ

 -เพ่ือความเปน เขตเทศบาลนครนครราชสีมา การเดินทาง จราจร
ระเบียบเรียบรอย (ตามแบบแปลนและ เพ่ิมข้ึน  -ประชาชนไดรับ
และพัฒนาดาน รายละเอียดท่ีเทศบาล ฯลฯ  -รอยละท่ี ความสะดวก
โครงสรางพ้ืนฐาน กําหนด) อุบัติเหตุลดลง ปลอดภัยในการ
อยางเปนรูปธรรม เดินทางมากข้ึน
 -เพ่ือความเปนอยู  -ประชาชนมีความ
ของประชาชนใน พึงพอใจ
ชุมชนสูคุณภาพ
ชีวิต และ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

หนา80

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

 -เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต

แบบ ผ. 02

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัยพยสิน
ของประชาชนใน
ชุมชน

26 ติดตั้งระบบ  -เพ่ือใหมีขอมูล  -ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน 15,650,000  -รอยละ  -ไดแกปญหาการ ฝายวิศวกรรม
กลองโทรทัศน สําหรับการวางแผน วงจรปด (CCTV) พรอม ความพึง จราจรในเขต โยธา
วงจรปด ปองกันและแกไข อุปกรณใหไดระบบสมบูรณ พอใจของ เทศบาลนคร สวนควบคุม
(CCTV) ปญหาการจราจร จํานวน 30 จุด ติดตั้งตาม ประชาชนท่ี นครราชสีมา การกอสราง
ในเขต ในเขตเทศบาล บริเวณแยกตางๆ ภายใน ไดรับความ ไดขอมูลสําหรับ สํานักการชาง
เทศบาลนคร นครนครราชสีมา เขตเทศบาล และบริเวณ สะดวก การนําไปวิเคราะห
นครราชสีมา  -เพ่ือใหขอมูล สํานักงานเทศบาลนคร ปลอดภัยใน และตรวจสอบ
ระยะท่ี 3 สําหรับการนําไป นครราชสีมา ติดตั้ง การเดินทาง รายละเอียดท่ี

วิเคราะหและตรวจ กลองโทรทัศนวงจรปด และความ จําเปนในการ
สอบรายละเอียด จํานวน 126 ชุด ปลอดภัยใน ปฏิบัติงานราชการ
ท่ีจําเปน ในการ (แบบแปลนและรายละเอียด ดานชีวิตและ

หนา81

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

ปฎิบัติงานของ ท่ีเทศบาลฯลฯ กําหนด) ทรัพยสิน  -ไดความเช่ือมั่น
หนวยราชการและ -รอยละท่ี ความปลอดภัย

แบบ ผ. 02

หนวยราชการและ -รอยละท่ี ความปลอดภัย
การใหบริการ อุบัติเหตุลดลง ดานชีวิตทรัพยสิน
ประชาชาชนใน ของประชาชน
ดานตาง ๆ และเสริมสราง
 -เพ่ือใหมีเครื่องมือ ภาพลักษณท่ีดี
ในการสรางความ ดานการทองเท่ียว
เช่ือมั่น ความ ในเขตเทศบาลนคร
ปลอดภัยในชีวิต นครราชสีมาและ
และทรัพยสินของ จังหวัดนครราชสีมา
ประชาชนและ  -ประชาชนมี
เสริมสรางภาพ ความพึงพอใจ
ลักษณท่ีดีดานการ
ทองเท่ียวในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมาและ
ของจ.นครราชสีมา

หนา82

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

27 จางออกแบบ  -เพ่ือใหมีผังและ  -จางออกแบบถนนและ 900,000  -เทศบาลมีผัง  -สามารถแกไข ฝายวิศวกรรม
ถนนและ รูปแบบการ จากถนนสะพานสุรนารายณ และรูปแบบ ปญหาการจราจร โยธา

แบบ ผ. 02

ถนนและ รูปแบบการ จากถนนสะพานสุรนารายณ และรูปแบบ ปญหาการจราจร โยธา
จากถนน กอสรางถนน บริเวณประตูทางเขาหลัก การกอสราง ดานทิศตะวันออก สวนควบคุม
สะพาน และสะพาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ถนนและ ของเทศบาลได การกอสราง
สุรนารายณ จากถนน ราชมงคลและมหาวิทยาลัย สะพานพรอม สํานัการชาง
บริเวณประตู สุรนารายณ ราชภัฏนครนครราชสีมา ผังโครงการ
ทางเขาหลัก บริเวณประตู (ขางหอประชุม) ถึงถนน จราจร
ของ ทางเขาหลักของ ทาวสุระ ซอย 3/11
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย (สะพานขามลําตะคอง)
เทคโนโลยี เทคโนโลยี -มีผังและรูปแบบการ
ราชมงคลและ ราชมงคลและ กอสรางถนนและสะพาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ท่ีพรอมดําเนินการ
ราชภัฏนคร ราชภัฏ  -มีโครงขายการจราจร
นครราชสีมา นครราชสีมา ดานทิศตะวันออกของ
(ขาง (ขางหอประชุม) เทศบาลเขาสูถนน
หอประชุม) ถึงถนน มิตรภาพ - โชคชัย
ถึงถนน ทาวสุระ ซอย
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

ทาวสุระ ซอย 3/11 (สะพาน
3/11 (สะพาน ขามลําตะคอง)

แบบ ผ. 02

3/11 (สะพาน ขามลําตะคอง)
ขามลําตะคอง) สําหรับการแกไข

ปญหาการจราจร

รวม 27 0 0 80,050,000 53,978,000 0
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1 กอสราง  -เพ่ือใชเปน  -กอสรางบอนํ้าบาดาล 4,800,000  -รอยละของ  -การประปาของ ฝายผลิต 2

บอบาดาล แหลงนํ้า บริเวณโรงผลิตนํ้าประปา งานกอสรางท่ี เทศบาลนคร สํานักการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

แผนงานการพาณิชย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

บอบาดาล แหลงนํ้า บริเวณโรงผลิตนํ้าประปา งานกอสรางท่ี เทศบาลนคร สํานักการ
บริเวณโรงผลิต สํารองและหรือ บานใหมหนองบอน ไดดําเนินการ นครราชสีมา ประปา
นํ้าประปา แหลงนํ้าทางเลือก ขนาดความลึกไมนอยกวา ตามเปาหมาย มีแหลงนํ้าสํารอง
บานใหม สําหรับนํามาผลิต  70 เมตร จํานวน 6 บอ หรือแหลงนํ้า
หนองบอน นํ้าประปา พรอมติดตั้งเครื่องสูบนํ้า ทางเลือกมากยิ่งข้ึน

ระบบไฟฟา ระบบทอ และ
อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

แผนงานการพาณิชย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

2 กอสราง  -เพ่ือใชเปน  -กอสรางบอนํ้าบาดาล 5,000,000  -รอยละของ  -การประปาของ ฝายผลิต 1
บอบาดาล แหลงนํ้าสํารอง บริเวณสถานีสูบจายการเคหะ งานกอสรางท่ี เทศบาลนคร สํานักการ

แบบ ผ. 02

บอบาดาล แหลงนํ้าสํารอง บริเวณสถานีสูบจายการเคหะ งานกอสรางท่ี เทศบาลนคร สํานักการ
บริเวณสถานี และแหลงนํ้า ขนาดความลึกไมนอยกวา ไดดําเนินการ นครราชสีมา ประปา
สูบจาย ทางเลือกสําหรับ 80 เมตร  จํานวน 2 บอ ตามเปาหมาย มีแหลงนํ้าสํารอง
หนองกระทุม นํามาผลิต พรอมติดตั้ง เครื่องสูบนํ้า หรือแหลงนํ้า

นํ้าประปา ระบบไฟฟา ระบบทอ และ ทางเลือกมากยิ่งข้ึน
ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า
อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

3 กอสราง  -เพ่ือใชเปน  -กอสรางบอนํ้าบาดาล 5,000,000  -รอยละของ  -การประปาของ ฝายผลิต 1
บอบาดาล แหลงนํ้าสํารอง บริเวณสถานีสูบจายการเคหะ งานกอสรางท่ี เทศบาลนคร สํานักการ
บริเวณสถานี และแหลงนํ้า ขนาดความลึกไมนอยกวา ไดดําเนินการ นครราชสีมา ประปา
สูบจาย ทางเลือกสําหรับ 70 เมตร  จํานวน 2 บอ ตามเปาหมาย มีแหลงนํ้าสํารอง
การเคหะ นํามาผลิต พรอมติดตั้ง เครื่องสูบนํ้า หรือแหลงนํ้า

นํ้าประปา ระบบไฟฟา ระบบทอ และ ทางเลือกมากยิ่งข้ึน
ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า
อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

แผนงานการพาณิชย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

4 กอสรางระบบ  -เพ่ือใหการบริการ  -กอสรางระบบควบคุมนํ้า 1,500,000  -รอยละของ  -การบริหาร ฝายผลิต 2
ควบคุมนํ้าของ จัดการนํ้าเปนไป ของสระพักนํ้าดิบระยะท่ี 1 งานกอสรางท่ี จัดการนํ้า สํานักการ

แบบ ผ. 02

ควบคุมนํ้าของ จัดการนํ้าเปนไป ของสระพักนํ้าดิบระยะท่ี 1 งานกอสรางท่ี จัดการนํ้า สํานักการ
สระพักนํ้าดิบ อยางมี และ ระยะท่ี 3 ดังน้ี ไดดําเนินการ เพ่ือผลิตนํ้าประปา ประปา
ระยะท่ี 1 และ ประสิทธิภาพ 1.งานขุดดินวางทอ ตามเปาหมาย มีประสิทธิภาพและ
ระยะท่ี 3 และกอประโยชน 2.งานติดตั้งประตูระบายนํ้า ประสิทธิผลมากข้ึน
โรงผลิต สูงสุด ขนาดไมนอยกวา 500 มม.
นํ้าประปา พรอมอุปกรณประกอบ
บานใหม 3.งานติดตั้งเครื่องสูบนํ้า
หนองบอน 4.งานวางทอเหล็ก ขนาด

ไมนอยกวา Ø500 มม.
5.งานติดตั้งระบบควบคุม
6.งานทดสอบระบบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

แผนงานการพาณิชย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

5 การวางทอเมน  -เพ่ือใหประชาชน  -วางทอเมนประปาจาก 8,000,000  -รอยละของ ประชาชนมีนํ้าใช งานติดตั้ง 2
ประปา มีนํ้าใชเพ่ือการ หาแยกการไฟฟาฯ ถึงถนน ปริมาณนํ้า เพ่ือการ สํานัก

แบบ ผ. 02

ประปา มีนํ้าใชเพ่ือการ หาแยกการไฟฟาฯ ถึงถนน ปริมาณนํ้า เพ่ือการ สํานัก
ถนนสุรนารี อุปโภค ท่ีสะอาด บัวรองดานทิศตะวันตก สูญเสียลดลง อุปโภคบริโภค การประปา
ดานทิศใต ไดมาตรฐานและ

เพียงพอตอความ
ความยาวรวม 1,244 เมตร คาเปาหมาย ท่ีสะอาด

เพียงพอตอความ โดยใชทอ HDPE Class 100 :รอยละ 35 ไดมาตรฐานและ
ตองการตลอดเวลา  PN6 ขนาด Ø 225 มม. เพียงพอตอ

(8 น้ิว) เช่ือมประสาน ความตองการ
เขาทอ PVC (ทอเมนเดิม) ตลอดเวลา
ขนาด Ø 400 มม. และวาง
ทอเมนประปา โดยใชทอ
HDPE Class 160 มม.
(6 น้ิว) จากถนนสุรนารี
เขากับถนนบัวรอง
ฝงทิศตะวันตก ความยาว
628 เมตร และเช่ีอม
ประสานเขามาตรวัดนํ้าเดิม
 พรอมจัดทํา Loop
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

แผนงานการพาณิชย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

การใชนํ้า ใชทอ PB ขนาด
 ขนาด Ø 50 มม. (2 น้ิว)

แบบ ผ. 02

 ขนาด Ø 50 มม. (2 น้ิว)
และติดตั้งทอธารดับเพลิง
มาตรฐานขนาด Ø 150 มม.
 จํานวน 5 แหง พรอมติดตั้ง
บอควบคุม ระบบ DMA
 ตามแบบท่ีกําหนด

6 วางทอเมน  -เพ่ือใหประชาชน  -วางทอเมนประปา 4,000,000  -รอยละของ  -ประชาชนมีนํ้าใช งานติดตั้ง 2
ประปา มีนํ้าใชเพ่ือ โดยใชทอ HDPE Class ปริมาณนํ้า เพ่ือการอุปโภค- สํานัก
ถนนโพธ์ิกลาง การอุปโภค 100 PN6 ขนาด Ø สูญเสียลดลง บริโภคท่ีสะอาด การประปา
ดานทิศใต ท่ีสะอาด  160 มม. (6 น้ิว) คาเปาหมาย ไดมาตรฐาน
ถนนโยธา ไดมาตรฐาน จากถนนจอมสุรางคยาตร :รอยละ 35 และเพียงพอ
ดานทิศ และเพียงพอ เขาถนนบัวรองเลี้ยวซาย ตอความตองการ
ตะวันตก ตอความตองการ เขาถนนโพธ์ิกลาง ตลอดเวลา

ตลอดเวลา ถึงแยกเตกฮะเลี้ยวซาย
เขาถนนโยธาเลี้ยวซาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

แผนงานการพาณิชย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

เขาถนนจอมสุรางคยาตร
ความยาว 1,315 เมตร

แบบ ผ. 02

ความยาว 1,315 เมตร
เช่ือมประสานเขาทอ PVC
(ทอเมนเดิม) ขนาด Ø
400 มม. และเช่ีอม
ประสานเขามาตรวัดนํ้าเดิม
พรอมจัดทํา Loop การใชนํ้า
ใชทอ PB ขนาด Ø 50 มม.
(2 น้ิว) และติดตั้ง
ทอธารดับเพลิง
มาตรฐานขนาด Ø 150 มม.
จํานวน 5 แหง พรอมติดตั้ง
บอควบคุมระบบ DMA
ตามแบบท่ีกําหนด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

แผนงานการพาณิชย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

7 วางทอเมน  -เพ่ือใหประชาชน  -วางทอเมนประปา โดยใชทอ 3,200,000  -รอยละของ  -ประชาชนมีนํ้าใช งานติดตั้ง 2
ประปา มีนํ้าใชเพ่ือการ HDPE Class 100 PN6ขนาดØ ปริมาณนํ้า เพ่ือการอุปโภค- สํานัก

แบบ ผ. 02

ประปา มีนํ้าใชเพ่ือการ HDPE Class 100 PN6ขนาดØ ปริมาณนํ้า เพ่ือการอุปโภค- สํานัก
ถนนเบญจรงค อุปโภค ท่ีสะอาด  160 มม. (6 น้ิว) บริเวณถนน สูญเสียลดลง บริโภคท่ีสะอาด การประปา
ซอย 1 - ไดมาตรฐานและ เบญจรงคซอย 1 ถึงสุดซอย คาเปาหมาย ไดมาตรฐาน
ทาวสุระ เพียงพอตอความ และวางทอเมนเขาถนนทาวสุระ :รอยละ 35 และเพียงพอ
ซอย 2 ตองการตลอดเวลา ซอย 2 ไปจนถึงถนนทาวสุระ ตอความตองการ

และประสานทอเมนใหมเขาซอย ตลอดเวลา
ตางๆ ภายในโครงการ ความยาว
756 เมตร เชื่อมประสานเขากับ
ทอ AC (ทอเมนเดิม) ขนาด Ø
 250 มม. และเชี่อมประสาน
เขามาตรวัดนํ้าเดิม พรอมจัดทํา
Loop การใชนํ้าใชทอ PB ขนาด
 Ø 50 มม. (2 น้ิว) และติดต้ัง
ทอธารดับเพลิงมาตรฐาน ขนาด
Ø 150 มม. จํานวน 2 แหง
พรอมติดต้ังบอควบคุมระบบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

แผนงานการพาณิชย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

DMA ตามแบบท่ีกําหนด

แบบ ผ. 02

8 วางทอเมน  -เพ่ือใหประชาชน  -วางทอเมนประปา โดยใชทอ 180,000  -รอยละของ  -ประชาชนมีนํ้าใช งานติดตั้ง 2
ประปา มีนํ้าใชเพ่ือการ HDPE Class 100 PN 6 ขนาด ปริมาณนํ้า เพ่ือการอุปโภค- สํานัก
ถนน อุปโภค ท่ีสะอาด Ø 110 มม. (4 น้ิว) บริเวณ สูญเสียลดลง บริโภคท่ีสะอาด การประปา
เบญจรงค ไดมาตรฐานและ ถนนเบญจรงค ซอย 9 คาเปาหมาย ไดมาตรฐาน
ซอย 9 เพียงพอตอความ ความยาวประมาณ 120 :รอยละ 35 และเพียงพอ

ตองการตลอดเวลา เมตร เชื่อมประสานเขากับทอ ตอความตองการ
 AC (ทอเมนเดิม) ขนาด Ø 250 ตลอดเวลา
 และเชื่อมประสานเขามาตร
วัดนํ้าเดิม และติดต้ังทอธาร
ดับเพลิงมาตรฐานขนาด Ø 150
มม. จํานวน 1 แหง ตามแบบที
ท่ีกําหนด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

แผนงานการพาณิชย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

9 ปรับปรุงและ  -เพ่ือใหระบบการ  ปรับปรุงซอมแซมระบบจาย 50,000,000 50,000,000 50,000,000  -รอยละของ  -ระบบการจาย สํานัก
ซอมแซมระบบ จายนํ้าประปามี นํ้าประปา โดยแบงเปน ปริมาณนํ้า นํ้าประปามี การประปา

แบบ ผ. 02

ซอมแซมระบบ จายนํ้าประปามี นํ้าประปา โดยแบงเปน ปริมาณนํ้า นํ้าประปามี การประปา
จายนํ้าประปา ประสิทธิภาพ  -คาวัสดุอุปกรณในการบํารุง สูญเสียลดลง ประสิทธิภาพและ
ของ  -เพ่ือใหมีวัสดุ รักษาและซอมแซม คาเปาหมาย ประสิทธิผลยิ่งข้ึน
เทศบาลนคร อุปกรณเพียงพอใน  -คาติดตั้งในการดําเนินงาน รอยละ 35  -มีวัสดุอุปกรณ
นครราชสีมา การปรับปรุงและ ท่ีจําเปน เพียงพอในการ

ซอมแซมเพ่ือระบบ ปรับปรุงและ
การจายนํ้าประปาท่ีมี ซอมแซมเพ่ือระบบ
ประสิทธิภาพลด
อัตรา

จายนํ้าประปา
นํ้าสูญเสียในระบบ  -ประชาชนผูใชนํ้า
จายนํ้าประปา มีนํ้าประปาเพ่ือการ
 -ประชาชนมีนํ้า อุปโภค-บริโภค
ประปาเพ่ือการ เพียงพอและท่ัวถึง
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และท่ัวถึง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

แผนงานการพาณิชย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

10 กอสรางสถานี  -เพ่ือใหการบริการ  กอสรางสถานีสูบจายบริเวณ 20,000,000  -รอยละของ  -การประปาของ ฝายผลิต 1
สูบจาย นํ้าประปาเพียงพอ ศูนยบริการสาธารณสุข 6 งานกอสรางท่ี เทศบาลนคร สํานัก

แบบ ผ. 02

สูบจาย นํ้าประปาเพียงพอ ศูนยบริการสาธารณสุข 6 งานกอสรางท่ี เทศบาลนคร สํานัก
ศูนยบริการ และท่ัวถึง (วัดศาลาทอง) รายละเอียด ไดดําเนินการ นครราชสีมา การประปา
สาธารณสุข 6  -เพ่ือเพ่ิม ดังน้ี ตามเปาหมาย สามารถใหบริการ
(วัดศาลาทอง) เสถียรภาพใน  -กอสรางถังนํ้าใส ขนาด นํ้าประปาไดอยาง

กระบวนการจาย ความจุไมนอยกวา 750 เพียงพอตอ
นํ้าประปาใหมี ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง ความตองการใช
ประสิทธิภาพมาก  -กอสรางถังสูง ขนาดไม นํ้าประปา
ยิ่งข้ึน นอยกวา 100 ลบ.ม./ชม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

แผนงานการพาณิชย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

11 จัดหาระบบ  -เพ่ือใหการบริการ  จัดหาระบบผลิตนํ้าประปา 39,000,000  -รอยละของ  -การประปาของ ฝายผลิต 1
ผลิตนํ้าประปา นํ้าประปาเพียงพอ แบบอัลตราฟวเตช่ัน ขนาด งานกอสรางท่ี เทศบาลนคร สํานัก

แบบ ผ. 02

ผลิตนํ้าประปา นํ้าประปาเพียงพอ แบบอัลตราฟวเตช่ัน ขนาด งานกอสรางท่ี เทศบาลนคร สํานัก
แบบอัลตรา และท่ัวถึง กําลังการผลิตไมนอยกวา ไดดําเนินการ นครราชสีมา การประปา
ฟวเตช่ัน ขนาด  -เพ่ือเพ่ิม 150 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง ตามเปาหมาย สามารถใหบริการ
กําลังการผลิต เสถียรภาพใน พรอมอาคารและอุปกรณ นํ้าประปาไดอยาง
ไมนอยกวา กระบวนการผลิต ประกอบ เพียงพอตอ
150 นํ้าประปา ความตองการใช
ลูกบาศกเมตร/ นํ้าประปา
ช่ัวโมง

รวม 11 0 0 125,480,000 65,200,000 50,000,000

หนา95

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

แผนงานการพาณิชย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

แบบ ผ. 02แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

แผนงานการพาณิชย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรับการเติบโตของเมือง

แบบ ผ. 02

แบบ ผ. 02แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
1 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน

 และสิ่งกอสราง
ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องพิมพดีดไฟฟา 2 ภาษา จํานวน 1 เครื่อง

(ราคาทองถ่ิน)
22,500 สํานักการคลัง

2 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูบานเลื่อนทึบ จํานวน 1 ตู (ราคาทองถ่ิน)
(หนวยงานตรวจสอบภายใน)

5,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

3 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องรับโทรศัพทสําหรับโอเปอรเรเตอร
แบบวีดีโอโฟน พรอมไมโครโฟนสําหรับประกาศ
 Operator Volp Paging จํานวน 7 เครื่องๆ
ละ 35,000 บาท (ราคาทองถ่ิน) (งานธุรการ)
ตามโครงการติดตั้งระบบศูนยสื่อสารการ
ใหบริการประชาชนแบบบูรณาการภายใน
เทศบาลนครนครราชสีมา

245,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

           หนา96

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

3 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องรับโทรศัพทสําหรับโอเปอรเรเตอร
แบบวีดีโอโฟน พรอมไมโครโฟนสําหรับประกาศ
 Operator Volp Paging จํานวน 7 เครื่องๆ
ละ 35,000 บาท (ราคาทองถ่ิน) (งานธุรการ)
ตามโครงการติดตั้งระบบศูนยสื่อสารการ
ใหบริการประชาชนแบบบูรณาการภายใน
เทศบาลนครนครราชสีมา

245,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

           หนา96

4 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องรับโทรศัพท แบบเครือขาย IP Phone
 จํานวน 300 เครื่องๆ ละ 3,800 บาท (ราคา
ทองถ่ิน) (งานธุรการ) ตามโครงการติดตั้งระบบ
ศูนยสื่อสารการใหบริการประชาชนแบบบูรณา
การภายในเทศบาลนครนครราชสีมา

1,140,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

5 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู ๆละ 5,500 บาท
(ราคามาตรฐาน) (ฝายนิติการ)

11,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

6 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู (ราคา
ทองถ่ิน) (งานวิจัยและประเมินผล)

4,200 กองวิชาการและ
แผนงาน
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

7 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะทํางานเหล็ก พรอมเกาอ้ีบุนวม มีท่ีพัก
แขน 2 ขาง มีลอหมุนได จํานวน 1 ชุด
(ราคาทองถ่ิน) (งานวิจัยและประเมินผล)

8,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

8 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -เครื่องปมนํ้า ขนาดไมต่ํากวา 350 วัตต
จํานวน 1 เครื่อง(ราคาทองถ่ิน) (งาน
ประชาสัมพันธ)

10,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

  หนา97

9 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 -ชุดเครื่องมือสําหรับบันทึกเสียง ประกอบดวย
 1.จัดหาหูฟงชนิดครอบหูแบบ Over-Ear DJ
Headphones จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,500 บาท
 2.จัดหาขาแขวนไมคสตูดิโอ จํานวน 2 ตัวๆ ละ
 1,900 บาท
3.จัดหาไมโครโฟนคอนเดนเซอร จํานวน 2 ตัวๆ
 ละ 5,500 บาท
4.จัดหาลําโพงมอนิเตอร พรอมขาติดตั้ง จํานวน
 1 คู
5.จัดหาออดิโอ อินเตอรเฟส (Audio
Interface) แบบมี Mic/Line/Instrument
Inputs, Outputs and Stereo Headphone
 Out (ราคาทองถ่ิน) (งานประชาสัมพันธ) ตาม
โครงการปรับปรุงหองสําหรับการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ

40,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ. 03

9 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 -ชุดเครื่องมือสําหรับบันทึกเสียง ประกอบดวย
 1.จัดหาหูฟงชนิดครอบหูแบบ Over-Ear DJ
Headphones จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,500 บาท
 2.จัดหาขาแขวนไมคสตูดิโอ จํานวน 2 ตัวๆ ละ
 1,900 บาท
3.จัดหาไมโครโฟนคอนเดนเซอร จํานวน 2 ตัวๆ
 ละ 5,500 บาท
4.จัดหาลําโพงมอนิเตอร พรอมขาติดตั้ง จํานวน
 1 คู
5.จัดหาออดิโอ อินเตอรเฟส (Audio
Interface) แบบมี Mic/Line/Instrument
Inputs, Outputs and Stereo Headphone
 Out (ราคาทองถ่ิน) (งานประชาสัมพันธ) ตาม
โครงการปรับปรุงหองสําหรับการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ

40,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

10 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องทํานํ้าเย็น แบบใชขวด (พรอมขวดถัง
ควํ่า) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 6,500 บาท
(งานควบคุมเทศพาณิชย)

6,500 สํานัก
ปลัดเทศบาล

11 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน
 4 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท (ราคามาตรฐาน)
(สวนบริหารการคลัง=1, งานพัสดุและ
ทรัพยสิน=2, งานสถิติการคลัง=1)

68,000 สํานักการคลัง

แบบ ผ. 03

11 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน
 4 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท (ราคามาตรฐาน)
(สวนบริหารการคลัง=1, งานพัสดุและ
ทรัพยสิน=2, งานสถิติการคลัง=1)

68,000 สํานักการคลัง

12 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
น้ิว) จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท
(ราคามาตรฐาน) ตามโครงการปรับปรุงขอมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระบบแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเทศบาลนคร
นครราชสีมา

220,000 สํานักการคลัง

หนา98

13 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
น้ิว) จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท (ราคา
มาตรฐาน) ตามโครงการปรับปรุงขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสินเทศบาลนครนครราชสีมา

150,000 สํานักการคลัง

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

14 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -คอมพิวเตอรแทปเล็ต จํานวน 5 เครื่องๆ ละ
20,000 บาท (ราคามาตรฐาน) ตามโครงการ
ปรับปรุงขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) ระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เทศบาลนครนครราชสีมา

100,000 สํานักการคลัง

15 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี 1 จํานวน
 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) ตามโครงการ
ปรับปรุงขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) ระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เทศบาลนครนครราชสีมา

130,000 สํานักการคลัง

หนา99

แบบ ผ. 03

15 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี 1 จํานวน
 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) ตามโครงการ
ปรับปรุงขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) ระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เทศบาลนครนครราชสีมา

130,000 สํานักการคลัง

หนา99

16 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)

2,600 สํานักการคลัง

17 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 4
เครื่องๆ ละ 2,500 (ราคามาตรฐาน)
(สวนบริหารการคลัง=1, งานพัสดุและทรัพยสิน
=2, งานสถิติการคลัง=1)

10,000 สํานักการคลัง

18 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 KVA จํานวน 1
เครื่อง (ราคามาตรฐาน) ตามโครงการปรับปรุง
ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินเทศบาลนคร
นครราชสีมา

32,000 สํานักการคลัง

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

19 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,800 บาท (ราคา
มาตรฐาน)  (สวนบริหารการคลัง=1, งานพัสดุ
และทรัพยสิน=2, งานสถิติการคลัง=1)

15,200 สํานักการคลัง

แบบ ผ. 03

19 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,800 บาท (ราคา
มาตรฐาน)  (สวนบริหารการคลัง=1, งานพัสดุ
และทรัพยสิน=2, งานสถิติการคลัง=1)

15,200 สํานักการคลัง

20 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -อุปกรณจัดเก็บ log File ระบบเครือขาย
แบบท่ี 1 จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 50,000 บาท
(ราคามาตรฐาน) ตามโครงการปรับปรุงขอมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระบบแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเทศบาลนคร
นครราชสีมา

150,000 สํานักการคลัง

หนา100

21 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 3 ชุดๆ ละ 21,000
บาท (ราคามาตรฐาน) ตามโครงการปรับปรุง
ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินเทศบาลนคร
นครราชสีมา

63,000 สํานักการคลัง

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

22 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ตู
(ราคามาตรฐาน) ตามโครงการปรับปรุงขอมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระบบแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเทศบาลนคร
นครราชสีมา

18,000 สํานักการคลัง

แบบ ผ. 03

22 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ตู
(ราคามาตรฐาน) ตามโครงการปรับปรุงขอมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระบบแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเทศบาลนคร
นครราชสีมา

18,000 สํานักการคลัง

23 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
น้ิว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท (ราคา
มาตรฐาน) (งานประชาสัมพันธ) ตามโครงการ
ปรับปรุงหองสําหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ

60,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

หนา101

24 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว จํานวน
1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (งานวิจัยและ
ประเมินผล)

17,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

25 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท (ราคา
มาตรฐาน) (งานประชาสัมพันธ) ตามโครงการ
ปรับปรุงหองสําหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ

7,600 กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ. 03

25 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท (ราคา
มาตรฐาน) (งานประชาสัมพันธ) ตามโครงการ
ปรับปรุงหองสําหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ

7,600 กองวิชาการและ
แผนงาน

26 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี 1 จํานวน
 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (งานวิเคราะห
ระบบสารสนเทศ)

130,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

หนา102

27 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (ฝายนิติการ)

8,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

28 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED
 สี จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
(ฝายนิติการ)

15,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

29 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
(ฝายนิติการ)

16,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

30 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
จํานวน 1 ชุด (ราคามาตรฐาน) (ฝายนิติการ)

3,800 กองวิชาการและ
แผนงาน

31 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบท่ี 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 1
เครื่อง (ราคามาตรฐาน)

8,900 กองวิชาการและ
แผนงาน

หนา103

แบบ ผ. 03

31 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบท่ี 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 1
เครื่อง (ราคามาตรฐาน)

8,900 กองวิชาการและ
แผนงาน

หนา103

32 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี 1 จํานวน
 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (งานธุรการ) ตาม
โครงการติดตั้งระบบศูนยสื่อสารการใหบริการ
ประชาชนแบบบูรณาการภายในเทศบาลนคร
นครราชสีมา

130,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

33 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
(งานธุรการ) ตามโครงการติดตั้งระบบศูนย
สื่อสารการใหบริการประชาชนแบบบูรณาการ
ภายในเทศบาลนครนครราชสีมา

22,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

รวม 0 0 2,702,900 166,400 0

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565
1 รักษาความ

สงบภายใน
คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ปายสามเหลี่ยมแจงเตือนเหตุสาธารณภัย
โครงเหล็กพนสีอะคริลิค มีสัญญาณไฟวับวาบ
สีแดงดานบน มีแผนอลูมิเนียมขนาดไมนอยกวา
 45X45 ซม.ติดสัญลักษณแจงเตือนเหตุฉุกเฉิน
บนวัสดุสะทอนแสง ดานขางมีหลอดไฟทรงยาว
 ดานละ 1 หลอด มีลอยางสะดวกแกการ
เคลื่อนยาย พรอมอุปกรณประกอบครบชุด
จํานวน 6 ชุดๆ ละ 16,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(ส.ดพ.จอมสุรางค=3, ส.ดพ.สุนารายณ=1,
ส.ดพ.เคหะฯ=1 ชุด,
ส.ดพ.ศาลาทอง=1) (งานศูนยปองกันและ
 บรรเทาสาธารณภัย)

96,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

หนา104

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

1 รักษาความ
สงบภายใน

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ปายสามเหลี่ยมแจงเตือนเหตุสาธารณภัย
โครงเหล็กพนสีอะคริลิค มีสัญญาณไฟวับวาบ
สีแดงดานบน มีแผนอลูมิเนียมขนาดไมนอยกวา
 45X45 ซม.ติดสัญลักษณแจงเตือนเหตุฉุกเฉิน
บนวัสดุสะทอนแสง ดานขางมีหลอดไฟทรงยาว
 ดานละ 1 หลอด มีลอยางสะดวกแกการ
เคลื่อนยาย พรอมอุปกรณประกอบครบชุด
จํานวน 6 ชุดๆ ละ 16,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(ส.ดพ.จอมสุรางค=3, ส.ดพ.สุนารายณ=1,
ส.ดพ.เคหะฯ=1 ชุด,
ส.ดพ.ศาลาทอง=1) (งานศูนยปองกันและ
 บรรเทาสาธารณภัย)

96,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

หนา104

2 รักษาความ
สงบภายใน

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

 -รถยนตตรวจการณดับเพลิง ขนาด 1 ตัน
เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (cab) พรอม
ติดตั้งระบบเสียงสัญญาณฉุกเฉิน, ระบบวิทยุ
สื่อสาร พรอมอุปกรณประกอบครบชุด จํานวน
 2 คันๆ ละ715,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(งานศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)

715,000 715,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

3 รักษาความ
สงบภายใน

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

 -รถยนตดับเพลิงกูภัยเคลื่อนท่ีเร็ว เครื่องยนต
ดีเซล ขนาดไมนอยกวา 2,400 ซีซี กําลังไม
นอยกวา 150 แรงมา ติดตั้งอุปกรณกูภัยและ
เครื่องดับเพลิงแรงดันสูงชนิดโฟม พรอมถังนํ้า
ขนาดไมนอยกวา 140 ลิตร พรอมสายฉีดยาว
ไมนอยกวา 60 เมตร พรอมอุปกรณประกอบ
ครบชุด จํานวน 2 คันๆ ละ 7,500,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (งานศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย)

7,500,000 7,500,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

หนา105

แบบ ผ. 03

3 รักษาความ
สงบภายใน

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

 -รถยนตดับเพลิงกูภัยเคลื่อนท่ีเร็ว เครื่องยนต
ดีเซล ขนาดไมนอยกวา 2,400 ซีซี กําลังไม
นอยกวา 150 แรงมา ติดตั้งอุปกรณกูภัยและ
เครื่องดับเพลิงแรงดันสูงชนิดโฟม พรอมถังนํ้า
ขนาดไมนอยกวา 140 ลิตร พรอมสายฉีดยาว
ไมนอยกวา 60 เมตร พรอมอุปกรณประกอบ
ครบชุด จํานวน 2 คันๆ ละ 7,500,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (งานศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย)

7,500,000 7,500,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

หนา105

รวม 0 0 0 8,311,000 8,215,000

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565
1 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน

 และสิ่งกอสราง
ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีบุดวยผา แบบ 1 ท่ีน่ัง ขนาดไมนอยกวา

 กวาง 40xลึก54xสูง81 เซนติเมตร จํานวน 60
 ตัวๆ ละ3,000 บาท สําหรับอุทยานการเรียนรู
นครราชสีมาและหองสมุดประชาชน
เทศบาลนครนครราชสีมา (ราคาทองถ่ิน)
(ฝายการศึกษานอกระบบฯ)

180,000 สํานักการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

1 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีบุดวยผา แบบ 1 ท่ีน่ัง ขนาดไมนอยกวา
 กวาง 40xลึก54xสูง81 เซนติเมตร จํานวน 60
 ตัวๆ ละ3,000 บาท สําหรับอุทยานการเรียนรู
นครราชสีมาและหองสมุดประชาชน
เทศบาลนครนครราชสีมา (ราคาทองถ่ิน)
(ฝายการศึกษานอกระบบฯ)

180,000 สํานักการศึกษา

2 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีโซฟาบุหนังเทียม แบบ 1 ท่ีน่ัง ขนาดไม
นอยกวา กวาง104xลึก77xสูง77 เซนติเมตร
จํานวน 15 ตัวๆ ละ 9,500 บาท สําหรับ
อุทยานการเรียนรูนครราชสีมาและหองสมุด
ประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา (ราคา
ทองถ่ิน) (ฝายการศึกษานอกระบบฯ)

142,500 สํานักการศึกษา

หนา106

3 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีโซฟาบุหนังเทียม แบบ 2 ท่ีน่ัง
ขนาดไมนอยกวา กวาง 158xลึก77xสูง77
เซนติเมตร จํานวน 12 ตัวๆ ละ 13,800 บาท
สําหรับอุทยานการเรียนรูนครราชสีมาและ
หองสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา
(ราคาทองถ่ิน) (ฝายการศึกษานอกระบบฯ)

165,600 สํานักการศึกษา



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

4 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะหมูบูชาทําจากไม 9 ตัว ขนาดไมนอยกวา
 สูง50xยาว130xกวาง90 เซนติเมตร พรอมท่ี
รองกราบทําจากไม ขนาดไมนอยกวา สูง55x
ยาว64xกวาง56 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด
(ราคาทองถ่ิน) (ฝายสงเสริมศาสนาฯ)

16,500 สํานักการศึกษา

5 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบติดผนัง
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน
8 เครื่องๆ ละ 36,400 บาท (ราคามาตรฐาน)
(ฝายแผนงานและโครงการ)

291,200 สํานักการศึกษา

หนา107

แบบ ผ. 03

5 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบติดผนัง
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน
8 เครื่องๆ ละ 36,400 บาท (ราคามาตรฐาน)
(ฝายแผนงานและโครงการ)

291,200 สํานักการศึกษา

หนา107

6 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ชุดรับแขกหลุยส ประกอบดวยเกาอ้ีน่ัง 3 คน
1 ตัว เกาอ้ีน่ัง 1 คน 2 ตัว โตะกลาง 1 ตัว
จํานวน 1 ชุด (ราคาทองถ่ิน) (ฝายแผนงานและ
โครงการ)

86,000 สํานักการศึกษา

7 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต
พรอมเกาอ้ีมีลอหมุนได จํานวน 1 ชุด (ราคา
ทองถ่ิน)

12,500 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 2)

8 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะคอมพิวเตอร จํานวน 90 ตัวๆ ละ 2,500
บาท (ราคาทองถ่ิน)

225,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

9 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะอเนกประสงคบุโฟเมกา ขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยมพับได ขนาดไมนอยกวา 45x180x75
เซนติเมตร จํานวน 50 ตัวๆ ละ 1,950 บาท
(ราคาทองถ่ิน)

97,500 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

10 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีผูใชเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 90 ตัวๆ
 ละ 10,00 บาท (ราคาทองถ่ิน)

90,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

แบบ ผ. 03

10 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีผูใชเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 90 ตัวๆ
 ละ 10,00 บาท (ราคาทองถ่ิน)

90,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

11 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีสํานักงานหนังเทียมสีดํา พนักพิงและ
ท่ีน่ังข้ึนโครงเหล็กหุมหนังสังเคราะหจํานวน 30
 ตัวๆ ละ 3,300 บาท (ราคาทองถ่ิน)

99,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

หนา108

12 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา
สั่งครั้งละ 20 แผน จํานวน 1 เครื่อง
(ราคามาตรฐาน)

18,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

13 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ช้ันวางหนังสือนิทาน ผลิตจากพลาสติก
โพลีเอธิลีน ขนาดไมนอยกวา 47X78X82 ซม.
จํานวน 6 หลังๆ ละ 4,500 บาท
(ราคาทองถ่ิน)

27,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

14 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็กบานเลื่อนทึบ จัดเก็บ 3 ช้ัน ขนาดไม
นอยกวา กวาง 91Xลึก 45Xสูง 90 ซม. เหล็ก
หนาพิเศษ 0.6 มิลลิเมตร จํานวน 5 หลังๆ ละ
4,600 บาท (ราคาทองถ่ิน)

23,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

15 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ช้ันวางรองเทาสําหรับเด็ก พลาสติก วางได 18
 คู ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน ปลอดสารพิษ
ขนาดไมนอยกวา 23X122 X42 ซม. จํานวน
12 หลังๆ ละ 5,500 บาท (ราคาทองถ่ิน)

66,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

16 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ชุดวางแกวนํ้าและแปรงสีฟนคุณหนู ผลิตจาก
ไมยางพารา ขนาดไมนอยกวา 102X125 ซม.
แขวนแกวและแปรงสีฟนได 35 ชุด จํานวน 6
ชุดๆ ละ 4,200 บาท (ราคาทองถ่ิน)

25,200 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

หนา109

แบบ ผ. 03

16 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ชุดวางแกวนํ้าและแปรงสีฟนคุณหนู ผลิตจาก
ไมยางพารา ขนาดไมนอยกวา 102X125 ซม.
แขวนแกวและแปรงสีฟนได 35 ชุด จํานวน 6
ชุดๆ ละ 4,200 บาท (ราคาทองถ่ิน)

25,200 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

หนา109

17 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องเคลือบบัตร ความกวางของเอกสารท่ี
เคลือบ 240 มม. (A4) จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาทองถ่ิน)

8,500 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

18 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องเจาะรูเอกสารไฟฟา เจาะกระดาษหนา
580 แผน (64 แกรม) จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาทองถ่ิน)

55,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

19 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องเย็บเอกสารไฟฟา ความหนาตอการเย็บ
  2-100 แผน (กระดาษ 80 แกรม) จํานวน 1
เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

65,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

20 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -แทนตัดกระดาษแบบกิโยติน ใบมีดระบบสับ
 กิโยติน ตัดไดครั้งละ 150 แผน (37 ซม.)
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

25,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

21 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องเขาเลมสันกาวรอนระบบอัตโนมัติเขา
เลมเอกสารไดตั้งแต 1.5มม-40มม. จํานวน 1
เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

25,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

แบบ ผ. 03

21 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องเขาเลมสันกาวรอนระบบอัตโนมัติเขา
เลมเอกสารไดตั้งแต 1.5มม-40มม. จํานวน 1
เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

25,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

22 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเก็บเอกสาร 2 บาน เปดลางช้ันบนโลง
ขนาดไมนอยกวา 80x40x160 เซนติเมตร
จํานวน 4 หลังๆ ละ 4,500 บาท (ราคาทองถ่ิน)

18,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

หนา110

23 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง
ขนาดไมนอยกวา 91.4x45.7x183 เซนติเมตร
จํานวน 6 ตูๆ ละ 5,800 บาท (ราคาทองถ่ิน)

34,800 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

24 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเก็บเอกสารทรงสูง 4 บาน เปดบน-ลาง
ขนาดไมนอยกวา 80x40x160 เซนติเมตร
จํานวน 1 หลัง (ราคาทองถ่ิน)

5,500 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

25 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเก็บเอกสารเลื่อนกระจก ขนาดไมนอยกวา
120x40.8x87.7 เซนติเมตร จํานวน 4 หลังๆ
ละ 4,300 บาท (ราคาทองถ่ิน)

17,200 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

26 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จํานวน 8 หลังๆ ละ
3,800 บาท (ราคาทองถ่ิน)

30,400 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

27 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีบุนวม-ขาเหล็ก (ขาตัว C) จํานวน 7 ตัวๆ
 ละ 1,800 บาท (ราคาทองถ่ิน)

12,600 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

28 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีสํานักงานบุหนังมีลอเลื่อนมีโชค
ปรับสูง-ต่ํา จํานวน 2 ตัวๆ ละ 3000 บาท
(ราคาทองถ่ิน)

6,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

29 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีเลคเชอร ขาเหล็ก ขนาด 53×63×78
เซนติเมตร จํานวน 120 ตัวๆ ละ 1,500 บาท
เปนเงิน 180,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

180,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

หนา111

แบบ ผ. 03

29 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีเลคเชอร ขาเหล็ก ขนาด 53×63×78
เซนติเมตร จํานวน 120 ตัวๆ ละ 1,500 บาท
เปนเงิน 180,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

180,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

หนา111

30 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะนักเรียนพรอมเกาอ้ี ระดับประถมศึกษา
ขนาดไมนอยกวา 40×60×67 เซนติเมตร
ทําดวยไมโครงเหล็ก จํานวน 200 ชุดๆ ละ
1,600 บาท เปนเงิน 320,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน)

320,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

31 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะคอมพิวเตอร ขนาดไมนอยกวา
120x60x75 เซนติเมตร มีท่ีวาง CPU ดานขาง
เปนลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว (ราคาทองถ่ิน)

4,200 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

32 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ช้ันเก็บรองเทา 3 ช้ัน ขนาด ยาว1.50xลึก
0.40x สูง 1 เมตร จํานวน 16 ตัวๆ ละ 2,000
บาท (ราคาทองถ่ิน)

32,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

33 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความเร็ว 30 แผนตอนาที จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 120,000 บาท (ราคามาตรฐาน)

120,000 120,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

34 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็กเก็บเสื้อผา เหล็กรีดเย็นความหนาไม
ต่ํากวา 0.8 ม.ม. เคลือบกันสนิมชิงคฟอสเฟต
พนสีผงสีกากีแกมเขียวอบความรอน 200 c
จํานวน 200 ตูๆ ละ 5,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

500,000 500,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

หนา112

แบบ ผ. 03

34 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็กเก็บเสื้อผา เหล็กรีดเย็นความหนาไม
ต่ํากวา 0.8 ม.ม. เคลือบกันสนิมชิงคฟอสเฟต
พนสีผงสีกากีแกมเขียวอบความรอน 200 c
จํานวน 200 ตูๆ ละ 5,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

500,000 500,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

หนา112

35 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เตียงนอน ขนาด 940(w) 2000(L) 500 (H)
(หัวเตียง 940x700 ม.ม. ทายเตียง 940x640
ม.ม.) จํานวน 200 เตียงๆ ละ 5,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน)

500,000 500,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

36 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑการศึกษา  -เครื่องเขาเลมแบบเจาะกระดาษไฟฟาและเขา
เลมมือโยกแบบเจาะกระดาษไฟฟาและเขาเลม
มือโยกชนิดสันหวง เขาเลมไมนอยกวา 2 น้ิว
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

20,600 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

37 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -ปมนํ้าอัตโนมัติ พรอมอุปกรณสําหรับติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 1.ปมนํ้าอัตโนมัติ
ชนิดแรงดันนํ้าคงท่ีขนาด 200 watt จํานวน 1
เครื่อง 2.ถังเก็บนํ้าบนดิน ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 3,000 ลบ.ม. (พรอมลูกลอย)
จํานวน 3 ถัง 3.ฐานคอนกรีต ขนาด 2x4 เมตร
(ความหนาไมนอยกวา0.10 เมตร) จํานวน 2 จุด
 4.อุปกรณสําหรับติดตั้งระบบจายนํ้า (ราคา
ทองถ่ิน) (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน
หลักรอย)

85,600 สํานักการศึกษา

                   หนา113

แบบ ผ. 03

37 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -ปมนํ้าอัตโนมัติ พรอมอุปกรณสําหรับติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 1.ปมนํ้าอัตโนมัติ
ชนิดแรงดันนํ้าคงท่ีขนาด 200 watt จํานวน 1
เครื่อง 2.ถังเก็บนํ้าบนดิน ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 3,000 ลบ.ม. (พรอมลูกลอย)
จํานวน 3 ถัง 3.ฐานคอนกรีต ขนาด 2x4 เมตร
(ความหนาไมนอยกวา0.10 เมตร) จํานวน 2 จุด
 4.อุปกรณสําหรับติดตั้งระบบจายนํ้า (ราคา
ทองถ่ิน) (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน
หลักรอย)

85,600 สํานักการศึกษา

                   หนา113

การศึกษา ครุภัณฑ
การเกษตร

 -เครื่องปมนํ้า ขนาดไมนอยกวา 380 วัตต
จํานวน 1 ชุด งานรื้อถอนพรอมอุปกรณติดตั้ง
(ราคาทองถ่ิน) (ร.ร. กีฬาฯ)

117,000 สํานักการศึกษา

38 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

 -ตูลําโพงติดผนัง 6 wattx4 เครื่องขยายเสียง
30 watt พรอมไมโครโฟนมีสาย 4.5 เมตร
จํานวน 15 ชุดๆ ละ 8,800 บาท (ราคาทองถ่ิน)

132,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

39 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 -เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1เครื่อง (ราคา
มาตรฐาน)

20,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 2)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

40 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 -อุปกรณสําหรับหองเรียนคุณภาพแหงการ
เรียนรูดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
จํานวน 7 ชุดๆ ละ 30,700 บาท 1.โทรทัศน
แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV หรือ
Android TV ขนาดไมนอยกวา 55 น้ิว 2.ชุดรับ
สัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม 3.เครื่องรับ
สัญญาณภาพดาวเทียม IRD (ราคามาตรฐาน)
(ศพด. ร.ร บานหลักรอย=1 ศพด. ทาวสุระซอย
 3=1 ศพด. ร.ร ชลประทานสงเคราะห=1
ศพด. ร.ร สามัคคีรถไฟ=1 ศพด. เคหะประชา
สามัคคี=1 ศพด. ราชนิกูล=1
ศพด. หนองไผลอม=1)

214,900 สํานักการศึกษา

                           หนา114

แบบ ผ. 03

40 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 -อุปกรณสําหรับหองเรียนคุณภาพแหงการ
เรียนรูดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
จํานวน 7 ชุดๆ ละ 30,700 บาท 1.โทรทัศน
แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV หรือ
Android TV ขนาดไมนอยกวา 55 น้ิว 2.ชุดรับ
สัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม 3.เครื่องรับ
สัญญาณภาพดาวเทียม IRD (ราคามาตรฐาน)
(ศพด. ร.ร บานหลักรอย=1 ศพด. ทาวสุระซอย
 3=1 ศพด. ร.ร ชลประทานสงเคราะห=1
ศพด. ร.ร สามัคคีรถไฟ=1 ศพด. เคหะประชา
สามัคคี=1 ศพด. ราชนิกูล=1
ศพด. หนองไผลอม=1)

214,900 สํานักการศึกษา

                           หนา114

41 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -ตูเย็น ขนาด 22 คิว 4 ประตู จํานวน 1 ตู
(ราคาทองถ่ิน)

90,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 2)

42 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -ผามานเวที พรอมหัวหลุยสมีชายครุยสดิ้นทอง
 พรอมอุปกรณติดตั้ง ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 40
ตารางเมตร จํานวน 1 ชุด (ราคาทองถ่ิน)

96,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

43 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน1 ตู (ราคา
มาตรฐาน)

9,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

44 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องตัดหญาแบบขอออน จํานวน 3 เครื่องๆ
 ละ 10,900 บาท (ราคามาตรฐาน)

32,700 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

45 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องทํากาแฟสายพันธุอิตาเลี่ยนพรอม
หัวจายไอนํ้าคู จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

175,100 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

หนา115

46 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องปนสําหรับทําเครื่องดื่มทุกชนิด
ความเร็วมอเตอร 2 แรงมา จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 35,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

70,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

แบบ ผ. 03

46 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องปนสําหรับทําเครื่องดื่มทุกชนิด
ความเร็วมอเตอร 2 แรงมา จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 35,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

70,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

47 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -ปมนํ้าสําหรับเครื่องทํากาแฟระบบตอนํ้าตรง
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

15,300 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

48 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องทําฟองนมระบบแมเหล็กอัตโนมัติ
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

3,200 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

49 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -ตูแชเครื่องดื่ม ตัวตูสีขาว ขนาดความจุไม
นอยกวา 13 คิว จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

23,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

50 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู (ราคา
มาตรฐาน)

9,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

51 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เตาแกส จํานวน 1 เตา (ราคามาตรฐาน) 9,900 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

52 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องปนอเนกประสงค ขนาด 1600 w
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

1,600 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

หนา116

แบบ ผ. 03

52 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องปนอเนกประสงค ขนาด 1600 w
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

1,600 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

หนา116

53 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 9,500 บาท (ราคามาตรฐาน)

28,500 28,500 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

54 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ
LED สี จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
(ฝายแผนงานและโครงการ)

15,000 สํานักการศึกษา

55 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ
LED สี จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
(ฝายกิจการโรงเรียน)

15,000 สํานักการศึกษา

56 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 5 เครื่องๆ
ละ 4,300 บาท (ราคามาตรฐาน)

21,500 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 2)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

57 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
น้ิว) จํานวน 40 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท
(ราคามาตรฐาน)

880,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

58 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฏหมาย
 จํานวน 40 ชุดๆ ละ 3,800 บาท (ราคา
มาตรฐาน)

152,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

หนา117

แบบ ผ. 03

58 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฏหมาย
 จํานวน 40 ชุดๆ ละ 3,800 บาท (ราคา
มาตรฐาน)

152,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

หนา117

59 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท
(ราคามาตรฐาน)

68,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

60 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงาน ประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฏหมาย จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐาน)

15,200 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

61 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 22,000
บาท (ราคามาตรฐาน)

66,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

62 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงาน ประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 3 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐาน)

11,400 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

หนา118

แบบ ผ. 03

62 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงาน ประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 3 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐาน)

11,400 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

หนา118

63 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา
(18หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง (ราคา
มาตรฐาน)

2,600 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

64 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด
Network สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน
1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

63,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

65 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพดิจิตอล ความเร็ว 30 แผนตอนาที
 จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)

120,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

66 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 1
เครื่อง (ราคามาตรฐาน)

17,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

67 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงาน ประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด (ราคามาตรฐาน)

3,800 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

หนา119

แบบ ผ. 03

67 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงาน ประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด (ราคามาตรฐาน)

3,800 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

หนา119

68 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
(ราคามาตรฐาน)

4,300 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 5)

69 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑอ่ืน  -เครื่องเลนสนามชุดรวมพลังบานพักตะลุย
แดนถํ้า หมีโคอาลา กับสไลเดอร 3 แบบ ขนาด
ไมนอยกวา 525X 420X 370 ซม. จํานวน 1
ชุด (ราคาทองถ่ิน)

410,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

70 การศึกษา คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑอ่ืน  -เครื่องเลนกลางแจง ขนาดไมนอยกวา
3.50x9.00x3.40 เมตร จํานวน 1 ชุด (ราคา
ทองถ่ิน)

490,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

รวม 0 0 2,648,200 4,384,200 1,148,500

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565
1 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ท่ีดิน

 และสิ่งกอสราง
ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

 -รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา จํานวน 2 คันๆ ละ 44,800 บาท
(ราคามาตรฐาน) (ศูนยบริการสาธารณสุข 3
สวนพริกไทย) (กลุมงานวิชาการและแผนงาน)

44,800 44,800 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

2 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 -โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160
พิกเซล ขนาด 65 น้ิว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
31,000 บาท (ราคาทองถ่ิน) (งบเงินบํารุง
ศูนยบริการ) (หองพักคอยผูมารับบริการ
ศูนยบริการสาธารณสุข 1 โพธ์ิกลาง)

62,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา120

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

2 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 -โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160
พิกเซล ขนาด 65 น้ิว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
31,000 บาท (ราคาทองถ่ิน) (งบเงินบํารุง
ศูนยบริการ) (หองพักคอยผูมารับบริการ
ศูนยบริการสาธารณสุข 1 โพธ์ิกลาง)

62,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา120

รวม 0 0 106,800 44,800 0



2561 2562 2563 2564 2565
1 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ท่ีดิน

 และสิ่งกอสราง
ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็ก 7 ลิ้นชัก จํานวน 6 ตูๆ ละ 3,000

บาท (ราคาทองถ่ิน)
งานธุรการ 3 ตู งานวิเคราะหนโยบายฯ 2 ตู
งานจัดทํา งปม. 1 ตู

3,000 3,000 3,000 6,000 3,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

รวม 3,000 3,000 3,000 6,000 3,000

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565
1 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน

 และสิ่งกอสราง
ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะทํางาน ขนาด 140x60x75 ซม. จํานวน 5

 ตัวๆ ละ 7,500 บาท (ราคาทองถ่ิน) (งาน
รักษาความสะอาด 1-4 กลุมงานบริการ
สิ่งแวดลอม)

37,500 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

2 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีสํานักงานมีลอเลื่อน ขนาดไมนอยกวา
64x64x95 ซม. มีท่ีวางแขนปรับสูงต่ําดวย
ระบบแกรนไฮดรอลิค จํานวน 5 ตัวๆ ละ
4,500 บาท (ราคาทองถ่ิน) (งานรักษาความ
สะอาด 1-4 กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม)

22,500 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา121

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

2 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีสํานักงานมีลอเลื่อน ขนาดไมนอยกวา
64x64x95 ซม. มีท่ีวางแขนปรับสูงต่ําดวย
ระบบแกรนไฮดรอลิค จํานวน 5 ตัวๆ ละ
4,500 บาท (ราคาทองถ่ิน) (งานรักษาความ
สะอาด 1-4 กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม)

22,500 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา121

3 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก ขนาด
37.50x45.70x93.20 ซม. จํานวน 10 หลังๆ ละ
 4,000 บาท (ราคาทองถ่ิน) (งานรักษาความ
สะอาด 1-4 กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม)

40,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

4 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 2
หลังๆ ละ 6,000 บาท (ราคาทองถ่ิน) (งาน
รักษาความสะอาด 1-4 กลุมงานบริการ
สิ่งแวดลอม)

12,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

5 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูไมเก็บเอกสาร 2 ช้ัน ขนาด 60x85 ซม.
จํานวน 10 หลังๆ ละ 1,300 บาท (ราคา
ทองถ่ิน) (งานรักษาความสะอาด 1-4 กลุมงาน
บริการสิ่งแวดลอม)

13,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

6 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะวางคอมพิวเตอร ขนาด 80x60x75 ซม.
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,800 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(งานรักษาความสะอาด 1-4 กลุมงานบริการ
สิ่งแวดลอม)

11,200 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

7 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะพับโครงเหล็กชนิดพับเก็บได จํานวน 250
 ตัวๆ ละ 1,800 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(สวนการโยธา)

450,000 สํานักการชาง

แบบ ผ. 03

7 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะพับโครงเหล็กชนิดพับเก็บได จํานวน 250
 ตัวๆ ละ 1,800 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(สวนการโยธา)

450,000 สํานักการชาง

8 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 ตอน (บานเลื่อน
กระจก) จํานวน 1 ตู (ราคาทองถ่ิน)
(สวนชางสุขาภิบาล)

5,500 สํานักการชาง

หนา122

9 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จํานวน 1 ตู
(ราคาทองถ่ิน) (สวนชางสุขาภิบาล)

5,500 สํานักการชาง

10 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลาย
ครั้งละ 10 แผน จํานวน 1 เครื่อง (ราคา
มาตรฐาน) (ฝายบริหารงานท่ัวไป)

20,000 สํานักการชาง

11 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

 -ซอมแซมเครื่องยนตครั้งใหญ (OVERHAUL)
รถยนตกวาดดูดฝุน หมายเลขทะเบียน
83-8058 (ก 3) จํานวน 1 คัน ซอมระบบ
เครื่องยนต และรายละเอียดอ่ืนๆ เชน เสื้อสูบ
เพลาราวลิ้น ขอเหว่ียง และอ่ืนๆ (ราคาทองถ่ิน)
(กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม)

330,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

12 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

 -รถยนตกวาดดูดฝุน ชนิด 6 ลอ  เครื่องยนต
ดีเซล ขนาด6 สูบ 4 จังหวะ กําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต ถังบรรจุฝุนมี
ขนาดความจุไมนอยกวา 6 ลูกบาศกเมตร
 มีระบบเครื่องยนตชวย  เครื่องยนตดีเซล
ไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอน
ดวยนํ้า มีกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110
กิโลวัตต อุปกรณสองสวางและอุปกรณแสง
สัญญาณเปนไปตามมาตรฐานกรมการขนสง
ทางบก ตัวรถยนตและอุปกรณตางๆ เปน
ของใหม จํานวน 1 คัน (ราคาทองถ่ิน) (กลุม
งานบริการสิ่งแวดลอม)

15,000,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

                                หนา123

แบบ ผ. 03

12 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

 -รถยนตกวาดดูดฝุน ชนิด 6 ลอ  เครื่องยนต
ดีเซล ขนาด6 สูบ 4 จังหวะ กําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต ถังบรรจุฝุนมี
ขนาดความจุไมนอยกวา 6 ลูกบาศกเมตร
 มีระบบเครื่องยนตชวย  เครื่องยนตดีเซล
ไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอน
ดวยนํ้า มีกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110
กิโลวัตต อุปกรณสองสวางและอุปกรณแสง
สัญญาณเปนไปตามมาตรฐานกรมการขนสง
ทางบก ตัวรถยนตและอุปกรณตางๆ เปน
ของใหม จํานวน 1 คัน (ราคาทองถ่ิน) (กลุม
งานบริการสิ่งแวดลอม)

15,000,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

                                หนา123

13 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -ปมนํ้าอัตโนมัติ ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน) (กลุมงาน
บริการสิ่งแวดลอม)

4,950 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

14 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -รถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ
ขนาด 85 แรงมา (ราคามาตรฐาน)
(งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ สวนชางสุขาภิบาล)

1,100,000 สํานักการชาง

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

15 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -จัดหานํ้าพุทดแทนของเดิม โดยเปนนํ้าพุโครง
ทุนสแตนเลสขนาดทุนกวางไมนอยกวา 1.70
เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลางวงนํ้าพุไมนอยกวา
 1.80 เมตร โดยใชเครื่องสูบนํ้า แบบจุมแช
ขนาดไมนอยกวา 7.5 Hp. จํานวน 7 ชุดๆ ละ
350,000 บาท เปนเงิน 2,450,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (งานบํารุงรักษาและซอมแซม
สวนชางสุขาภิบาล)

1,400,000 1,050,000 สํานักการชาง

หนา124

แบบ ผ. 03

15 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -จัดหานํ้าพุทดแทนของเดิม โดยเปนนํ้าพุโครง
ทุนสแตนเลสขนาดทุนกวางไมนอยกวา 1.70
เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลางวงนํ้าพุไมนอยกวา
 1.80 เมตร โดยใชเครื่องสูบนํ้า แบบจุมแช
ขนาดไมนอยกวา 7.5 Hp. จํานวน 7 ชุดๆ ละ
350,000 บาท เปนเงิน 2,450,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (งานบํารุงรักษาและซอมแซม
สวนชางสุขาภิบาล)

1,400,000 1,050,000 สํานักการชาง

หนา124

16 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

 -เครื่องขยายเสียงมีลอเคลื่อนท่ีได ขนาด 150
วัตต จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)
(กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม)

9,500 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

17 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 -กลองถายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด
ภาพไมนอยกวา 20 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว
(ราคาทองถ่ิน)

19,300 สํานักการชาง

18 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร  -เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA

ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง
(ราคามาตรฐาน) (ฝายบริหารงานท่ัวไป)

42,500 สํานักการชาง

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

19 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 -โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080
พิกเซล ขนาด 55 น้ิว จํานวน 1 เครื่องๆ ละ
18,200 บาท (ราคามาตรฐาน)
(ฝายบริหารงานท่ัวไป)

18,200 สํานักการชาง

20 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องวัดปริมาณฝุนขนาดเล็ก PM2.5 และ
PM10 แบบ Light Scattering จํานวน 20
เครื่องๆ ละ 10,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(สวนชางสุขาภิบาล)

200,000 สํานักการชาง

หนา125

แบบ ผ. 03

20 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องวัดปริมาณฝุนขนาดเล็ก PM2.5 และ
PM10 แบบ Light Scattering จํานวน 20
เครื่องๆ ละ 10,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(สวนชางสุขาภิบาล)

200,000 สํานักการชาง

หนา125

21 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น แบบตอทอขนาด 2
กอก จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 26,000 (ราคา
ทองถ่ิน) (กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม)

52,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

22 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -ตูชารจแบตเตอรี่ ขนาดไมนอยกวา 90V
100A แบบมีลอเลื่อน จํานวน 1 เครื่อง (ราคา
ทองถ่ิน) (กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม)

8,500 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

23 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง แรงดัน 200 บาร
มอเตอร 10HP. 380V. ปริมาณนํ้า 22 ลิตร/
นาที สายอัดฉีด 10 เมตร พรอมปน จํานวน 1
เครื่อง (ราคาทองถ่ิน) (กลุมงานบริการ
สิ่งแวดลอม)

43,500 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

24 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -ตูเครื่องมือ (ตูแบบมีลอเข็น 5 ช้ัน) + ชุด
เครื่องมือ 173 ช้ิน จํานวน 1 ชุด (ราคาทองถ่ิน)
(กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม)

45,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

25 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -รอกโซมือสาว 2 ตัน นํ้าหนักยก 2 ตัน
ระยะยก 3 เมตร แบบมือสาว จํานวน 1 ตัว
(ราคาทองถ่ิน) (กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม)

4,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 03

25 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -รอกโซมือสาว 2 ตัน นํ้าหนักยก 2 ตัน
ระยะยก 3 เมตร แบบมือสาว จํานวน 1 ตัว
(ราคาทองถ่ิน) (กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม)

4,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

26 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -รอกโซมือโยก 3 ตัน นํ้าหนักยก 3 ตัน
ระยะยก 1.5 เมตร แบบมือโยก จํานวน 1 ตัว
(ราคาทองถ่ิน) (กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม)

7,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา126

27 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -แมแรงตะเขกานยาว ขนาดไมนอยกวา 10 ตัน
 จํานวน 1 ตัว (ราคาทองถ่ิน) (กลุมงานบริการ
สิ่งแวดลอม)

40,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

28 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -แมแรงตะเขกานยาวลม ขนาดไมนอยกวา
50/25 ตัน จํานวน 1 ตัว (ราคาทองถ่ิน)
(กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม)

52,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

29 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เครื่องถอดเปลี่ยนยาง ขนาดไมนอยกวา
12-22 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)
(กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม)

51,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

30 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -บล็อคลม ขนาดไมนอยกวา 1/2 น้ิว จํานวน 1
 ชุด (ราคาทองถ่ิน) (กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม)

8,700 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

31 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เลื่อยฉลุไฟฟา  กําลังไฟไมนอยกวา 390 วัตต
 จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)
(สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

7,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

32 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เครื่องเชรดเดอร ขนาด 5 ตันตอช่ัวโมง
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 6,600,000 บาท
(รวมติดตั้ง) (งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ
สวนชางสุขาภิบาล)

13,200,000 สํานักการชาง

หนา127

แบบ ผ. 03

32 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เครื่องเชรดเดอร ขนาด 5 ตันตอช่ัวโมง
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 6,600,000 บาท
(รวมติดตั้ง) (งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ
สวนชางสุขาภิบาล)

13,200,000 สํานักการชาง

หนา127

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

33 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  จัดหาพรอมติดตั้งเครื่องดูดอากาศ ชนิด
centrifugal blower ท่ีสามารถดูดอากาศ
เพ่ือไปบําบัดท่ีอัตราไมนอยกวา 100,000
ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง จํานวนไมนอยกวา
1 ชุด
- มี sensor ตรวจวัดคุณภาพของอากาศ และ
ควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ
- มีจุดรวบรวมอากาศในโรงงานคัดแยกไม
นอยกวา 5 จุด
- มีหองบําบัดกลิ่นขนาดไมนอยกวา กวาง 2.3
เมตร x ยาว 6 เมตร x สูง 2.3 เมตรหรือขนาด
ไมนอยกวา 31.74 ลูกบาศกเมตร อยางนอย
3 หอง และใชวัสดุธรรมชาติดูดซับกลิ่น เชน
ไมสับ ถาน activated carbon เปนตน
(ราคาทองถ่ิน) (งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ
สวนชางสุขาภิบาล)

12,000,000 สํานักการชาง

                                          หนา128

แบบ ผ. 03

33 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  จัดหาพรอมติดตั้งเครื่องดูดอากาศ ชนิด
centrifugal blower ท่ีสามารถดูดอากาศ
เพ่ือไปบําบัดท่ีอัตราไมนอยกวา 100,000
ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง จํานวนไมนอยกวา
1 ชุด
- มี sensor ตรวจวัดคุณภาพของอากาศ และ
ควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ
- มีจุดรวบรวมอากาศในโรงงานคัดแยกไม
นอยกวา 5 จุด
- มีหองบําบัดกลิ่นขนาดไมนอยกวา กวาง 2.3
เมตร x ยาว 6 เมตร x สูง 2.3 เมตรหรือขนาด
ไมนอยกวา 31.74 ลูกบาศกเมตร อยางนอย
3 หอง และใชวัสดุธรรมชาติดูดซับกลิ่น เชน
ไมสับ ถาน activated carbon เปนตน
(ราคาทองถ่ิน) (งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ
สวนชางสุขาภิบาล)

12,000,000 สํานักการชาง

                                          หนา128

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

34 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เครื่องเติมลมอัตโนมัติ ชวงความดันลมชวง
5 - 145 ปอนด/ตารางน้ิว สายเติมลม
มาตรฐานยาวไมนอยกวา 10 เมตร จํานวน
1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน) (งานบํารุงรักษาและ
ซอมแซม สวนชางสุขาภิบาล)

45,000 สํานักการชาง

35 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 4
เครื่องๆ ละ 17,000 บาท (ราคามาตรฐาน)
(งานรักษาความสะอาด 1-4 กลุมงานบริการ
สิ่งแวดลอม)

68,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา129

แบบ ผ. 03

35 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 4
เครื่องๆ ละ 17,000 บาท (ราคามาตรฐาน)
(งานรักษาความสะอาด 1-4 กลุมงานบริการ
สิ่งแวดลอม)

68,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา129

36 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,800 บาท (ราคา
มาตรฐาน) (งานรักษาความสะอาด 1-4 กลุม
งานบริการสิ่งแวดลอม)

15,200 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

37 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน 4
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท (ราคามาตรฐาน) (งาน
รักษาความสะอาด 1-4 กลุมงานบริการ
สิ่งแวดลอม)

10,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

38 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบท่ี 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 8,900 บาท (ราคามาตรฐาน) (งาน
รักษาความสะอาด 1-4 กลุมงานบริการ
สิ่งแวดลอม)

17,800 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา130

39 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 8,000 บาท (ราคา
มาตรฐาน) (งานรักษาความสะอาด 1-4 กลุม
งานบริการสิ่งแวดลอม)

16,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 03

39 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 8,000 บาท (ราคา
มาตรฐาน) (งานรักษาความสะอาด 1-4 กลุม
งานบริการสิ่งแวดลอม)

16,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

40 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร สี
(พิมพ ถายเอกสาร สแกน) จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาทองถ่ิน) (สวนชางสุขาภิบาล)

39,000 สํานักการชาง

รวม 0 0 44,364,350 1,157,000 0

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565
1 สรางความ

เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ถังนํ้า แบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 2,000
 ลิตร จํานวน 2 ใบๆ ละ 8,300 บาท
(ราคามาตรฐาน)

16,600 กองสวัสดิการ
สังคม

2 สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -เครื่องปมนํ้า ขนาดไมนอยกวา 450 วัตต
พรอมอุปกรณติดตั้งประกอบดวยทอ PVC
  ของอ ขอตอตางๆ ประตูนํ้าพรอมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด (ราคาทองถ่ิน) (งานธุรการ)

17,500 กองสวัสดิการ
สังคม หนา131

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

2 สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -เครื่องปมนํ้า ขนาดไมนอยกวา 450 วัตต
พรอมอุปกรณติดตั้งประกอบดวยทอ PVC
  ของอ ขอตอตางๆ ประตูนํ้าพรอมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด (ราคาทองถ่ิน) (งานธุรการ)

17,500 กองสวัสดิการ
สังคม หนา131

รวม 0 0 0 34,100 0



2561 2562 2563 2564 2565
1 อุตสาหกรรม

และการโยธา
คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเอกสารรางเลื่อนแบบ 8 ตู พรอมติดตั้ง
จํานวน 2 ตูๆ ละ 98,500 บาท เปนเงิน
197,000 บาท (ราคาทองถ่ิน) (สวนควบคุม
อาคารและผังเมือง)

197,000 สํานักการชาง

2 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

 -รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1
คัน (ราคามาตรฐาน) (สวนควบคุมการกอสราง)

868,000 สํานักการชาง

หนา132

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

2 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

 -รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1
คัน (ราคามาตรฐาน) (สวนควบคุมการกอสราง)

868,000 สํานักการชาง

หนา132

3 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร สี
(สําหรับพิมพ ถายเอกสาร สแกน กระดาษ A3)
 จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน) (งานธุรการ
สวนควบคุมการกอสราง)

39,000 สํานักการชาง

รวม 0 0 39,000 1,065,000 0



2561 2562 2563 2564 2565
1 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน

 และสิ่งกอสราง
ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา

สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาทองถ่ิน)

18,000 สถานธนานุบาลฯ
 1

2 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา
สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาทองถ่ิน)

18,000 สถานธนานุบาลฯ
 2

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

2 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา
สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาทองถ่ิน)

18,000 สถานธนานุบาลฯ
 2

3 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา
120x60x75 ซม. จํานวน 5 ตัวๆ ละ 7,500
บาท (ราคาทองถ่ิน) (งานการเงินและบัญชี)

22,500 15,000 สํานักการประปา หนา133

4 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 2 ตูๆ
ละ 5,500 บาท (ราคามาตรฐาน)
(งานทะเบียนฯ)

11,000 สํานักการประปา

5 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 ตอนแบบบาน
เลื่อนกระจกใสซอนบานเลื่อนทึบ ขนาดไมต่ํา
กวา กวาง1,187 x ลึก408 x สูง878 มม.
จํานวน 2 ตูๆ ละ 8,500 บาท (ราคามาตรฐาน)
(งานทะเบียนฯ)

17,000 สํานักการประปา



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

6 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -เครื่องสูบนํ้าแรงต่ํา อัตราการสูบไมนอยกวา
500 ลบ.ม./ชม. และอุปกรณประกอบ
พรอมติดตั้งภายในอาคารสูบนํ้าโรงกรองนํ้า
บานมะขามเฒา จํานวน 1 ชุด (ราคาทองถ่ิน)
(สวนผลิต)

740,000 สํานักการประปา

7 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -เครื่องปมนํ้า ขนาดไมนอยกวา 250 วัตต
พรอมอุปกรณและคาติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาทองถ่ิน)

10,000 สถานธนานุบาลฯ
 3

หนา134

แบบ ผ. 03

7 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -เครื่องปมนํ้า ขนาดไมนอยกวา 250 วัตต
พรอมอุปกรณและคาติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาทองถ่ิน)

10,000 สถานธนานุบาลฯ
 3

หนา134

8 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกอสราง  -รถขุดตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator)
แบบแขนยาวพิเศษ ความยาวไมนอยกวา 18
เมตร เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ จํานวนสูบ
ไมนอยกวา 6 สูบ ขนาดแรงมาไมนอยกวา 150
 แรงมา จํานวน 1 คัน (ราคาทองถ่ิน)
(สวนผลิต)

9,000,000 สํานักการประปา

9 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องสูบจายสารละลายคลอรีนในระบบผลิต
นํ้าประปา (Booster Pump) พรอมติดตั้ง
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 142,500 บาท (ราคา
ทองถ่ิน) (สวนผลิต)

285,000 สํานักการประปา

10 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องตั้งศูนยเพลาดวยเลเซอร
หนาจอแสดงผลแบบสัมผัส จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาทองถ่ิน) (งานซอมบํารุง 1)

300,000 สํานักการประปา

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

11 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบพกพาหัววัด
แบบแมเหล็ก จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)
(งานซอมบํารุง 1)

35,000 สํานักการประปา

12 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เครื่องใหความรอนแบริ่ง ( INDUCTION
HEATER BEARING ) กําลังไฟฟาไมนอยกวา
3.6 KVA จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)
(งานซอมบํารุง 1)

150,000 สํานักการประปา

แบบ ผ. 03

12 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เครื่องใหความรอนแบริ่ง ( INDUCTION
HEATER BEARING ) กําลังไฟฟาไมนอยกวา
3.6 KVA จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)
(งานซอมบํารุง 1)

150,000 สํานักการประปา

13 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 น้ิว
กําลังไฟฟาไมนอยกวา 800 W จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 4,500 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(งานซอมบํารุง 1)

9,000 สํานักการประปา

หนา135

14 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart
Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง
(ราคามาตรฐาน)

700 สถานธนานุบาลฯ
 2

15 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -โปรแกรมสวนเช่ือมโยงรวมกับ SOFTWARE
ระบบงานสถานธนานุบาล จํานวน 1 ระบบ
(ราคาทองถ่ิน)

12,200 สถานธนานุบาลฯ
 2

16 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000
บาท (ราคามาตรฐาน) (งานซอมบํารุง 2)

44,000 สํานักการประปา

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

17 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท (ราคา
มาตรฐาน) (งานซอมบํารุง 2)

7,600 สํานักการประปา

แบบ ผ. 03

17 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท (ราคา
มาตรฐาน) (งานซอมบํารุง 2)

7,600 สํานักการประปา

18 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมปองกันไวรัสสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุดๆ ละ 700 บาท
ตอป (ราคามาตรฐาน) (งานซอมบํารุง 2)

1,400 สํานักการประปา หนา136

19 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา
(18 หนา/นาที) (ราคามาตรฐาน)
(งานซอมบํารุง 2)

2,600 สํานักการประปา

20 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
 ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หนา/นาที)
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท (ราคา
มาตรฐาน) (งานธุรการ)

8,900 8,900 สํานักการประปา

21 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท (ราคามาตรฐาน)
(งานซอมบํารุง 1)

2,600 สํานักการประปา

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

22 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1
เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (งานทะเบียนทรัพยสิน)

2,500 สํานักการประปา

23 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน
 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (งานทะเบียน
ทรัพยสิน)

17,000 สํานักการประปา

หนา137

แบบ ผ. 03

23 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน
 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (งานทะเบียน
ทรัพยสิน)

17,000 สํานักการประปา

หนา137

24 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร  จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 700 บาท
 ตอป (ราคามาตรฐาน) (งานทะเบียนทรัพยสิน)

700 สํานักการประปา

25 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

  -ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมีลิขสิทธิ
ถูกตองตามกฏหมาย จํานวน 1 ชุด (ราคา
มาตรฐาน) (งานทะเบียนทรัพยสิน)

12,000 สํานักการประปา

26 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
 ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หนา/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
(งานทะเบียนทรัพยสิน)

8,900 สํานักการประปา

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

27 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

-เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี 2 สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
17 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
(ฝายพัฒนารายได) ตามโครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

350,000 สํานักการประปา

28 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) สําหรับรองรับ
หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 16
แกนหลัก (16 core) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด (ราคามาตรฐาน)
(ฝายพัฒนารายได) ตามโครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

28,000 สํานักการประปา

หนา138

แบบ ผ. 03

28 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) สําหรับรองรับ
หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 16
แกนหลัก (16 core) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด (ราคามาตรฐาน)
(ฝายพัฒนารายได) ตามโครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

28,000 สํานักการประปา

หนา138

29 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

-เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน
10 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เปนเงิน 220,000
 บาท (ราคามาตรฐาน) (ฝายพัฒนารายได) ตาม
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

220,000 สํานักการประปา

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

30 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

-เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)
จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท (ราคา
มาตรฐาน) (ฝายพัฒนารายได) ตามโครงการ
พัฒนาระบบจัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

150,000 สํานักการประปา                       หนา139

31 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 15 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐาน) (ฝายพัฒนารายได) ตาม
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

57,000 สํานักการประปา

แบบ ผ. 03

31 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 15 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐาน) (ฝายพัฒนารายได) ตาม
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

57,000 สํานักการประปา

32 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

-ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส ราคา 700 บาท
ตอป (สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรฯ 1 เครื่อง)
จํานวน 15 ชุดๆ ละ 700 บาท (ราคามาตรฐาน)
(ฝายพัฒนารายได) ตามโครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

10,500 สํานักการประปา

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

33 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

-คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต จํานวน 32 เครื่องๆ ละ
20,000 บาท (ราคามาตรฐาน) (ฝายพัฒนา
รายได) ตามโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
รายไดคานํ้าประปา

640,000 สํานักการประปา

34 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

-อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access
Point) แบบท่ี 1 จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,400
บาท พรอมติดตั้งชุดอุปกรณรับ-สงสัญญาณ
Internet ครบชุด และสามารถท่ีจะเช่ือมตอ
สัญญาณระหวางเครื่องคอมพิวเตอรใน
เครือขายดวยระบบอุปกรณท่ีทําหนาท่ีเช่ือมตอ
ระบบเครือขาย Wi-Fi จํานวน 3 จุดๆ ละ
30,000 บาท (ราคามาตรฐาน) (ฝายพัฒนา
รายได) ตามโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
รายไดคานํ้าประปา

106,200 สํานักการประปา

หนา140

แบบ ผ. 03

34 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

-อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access
Point) แบบท่ี 1 จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,400
บาท พรอมติดตั้งชุดอุปกรณรับ-สงสัญญาณ
Internet ครบชุด และสามารถท่ีจะเช่ือมตอ
สัญญาณระหวางเครื่องคอมพิวเตอรใน
เครือขายดวยระบบอุปกรณท่ีทําหนาท่ีเช่ือมตอ
ระบบเครือขาย Wi-Fi จํานวน 3 จุดๆ ละ
30,000 บาท (ราคามาตรฐาน) (ฝายพัฒนา
รายได) ตามโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
รายไดคานํ้าประปา

106,200 สํานักการประปา

หนา140

35 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 kVA จํานวน 1
เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (ฝายพัฒนารายได)
ตามโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายไดคา
นํ้าประปา

32,000 สํานักการประปา

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

36 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 15
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท (ราคามาตรฐาน)
(ฝายพัฒนารายได) ตามโครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

37,500 สํานักการประปา

37 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

-เครื่องอานบารโคด แบบ 1D และ 2D สําหรับ
อาน QR Code จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 4,850
(ราคามาตรฐาน) (ฝายพัฒนารายได) ตาม
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

24,250 สํานักการประปา

หนา141

แบบ ผ. 03

37 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

-เครื่องอานบารโคด แบบ 1D และ 2D สําหรับ
อาน QR Code จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 4,850
(ราคามาตรฐาน) (ฝายพัฒนารายได) ตาม
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายไดคานํ้าประปา

24,250 สํานักการประปา

หนา141

38 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพ Mulifunction เลเซอร หรือ LED
 สี จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
(งานติดตั้ง 1)

15,000 สํานักการประปา

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

39 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดพรอม
อุปกรณ  เปนเงิน 358,000 ประกอบดวย
  -กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย
แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายในอาคาร
สําหรับใชงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
จํานวน 5 ชุด
  -กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สําหรับใชงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
 จํานวน 2 ชุด
  -กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
ปรับมุมมอง แบบท่ี 1 สําหรับใชงานรักษา
ความปลอดภัยท่ัวไป จํานวน 1 ชุด
   -อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network
 Video Recorder) แบบ 16 ชอง จํานวน 1 ชุด
 -โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม
นอยกวา 40 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง
  -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA จํานวน 1
เครื่อง -อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE
(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 ชุด
 -ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ขนาด 9U จํานวน 1 ชุด

358,000 สถานธนานุบาลฯ
 3

                                     หนา142

แบบ ผ. 03

39 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดพรอม
อุปกรณ  เปนเงิน 358,000 ประกอบดวย
  -กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย
แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายในอาคาร
สําหรับใชงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
จํานวน 5 ชุด
  -กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สําหรับใชงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
 จํานวน 2 ชุด
  -กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
ปรับมุมมอง แบบท่ี 1 สําหรับใชงานรักษา
ความปลอดภัยท่ัวไป จํานวน 1 ชุด
   -อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network
 Video Recorder) แบบ 16 ชอง จํานวน 1 ชุด
 -โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม
นอยกวา 40 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง
  -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA จํานวน 1
เครื่อง -อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE
(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 ชุด
 -ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ขนาด 9U จํานวน 1 ชุด

358,000 สถานธนานุบาลฯ
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แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

 -สายนําสัญญาณ UTP Cat5 OutDoor
 -อุปกรณเบ็ดเตล็ดพรอมคาติดตั้ง
(ราคาทองถ่ิน)

40 การพาณิชย คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต จํานวน
1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (งานติดตั้ง 1)

52,000 สํานักการประปา

รวม 0 0 10,592,200 2,172,850 23,900

แบบ ผ. 03

รวม 0 0 10,592,200 2,172,850 23,900 หนา143

แบบ ผ. 03
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