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คํานํา

ดวยรัฐบาลไดมีนโยบายในการแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกูตาม
พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหาเยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไดแจงใหสวนราชการเสนอโครงการภายใต
กรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดนําแนวทาง
ดังกลาวแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฟนฟู
เศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน

เทศบาลนครนครราชสีมา จึงไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือเปนการกําหนดแผนงานโครงการรองรับการขับเคลื่อน
การฟนฟูเศรษฐกิจตามแนวนโยบายดังกลาว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
แนวทางแหงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๖ / ว ๑๕๔๔ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง
แนวทางการเสนอโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ



สารบัญ

แบบ ผ.02 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น หนา
1. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนมิตรภาพ ซอย 8 (โรงเรียนโคราชพิทยาคม) 1
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนราชดําเนิน-ถนนชุมพล 2
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมระบบสาธารณูปโภค

ถนนจอมสุรางคยาตร ถนนโพธิ์กลาง ถนนสุรนารี ถนนบัวรอง และถนนโยธา
3

แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ
แผนงานการศึกษา 5



ภาคผนวก









2561 2562 2563 2564 2565
1 กอสรางระบบ  -เพ่ือปรับปรุงและ  -กอสรางทอระบายนํ้า 17,000,000  -ระดับความ  -สามารถแกไข งานแบบแผน

ระบายนํ้า พัฒนาระบบ ค.ส.ล. ขนาดเสน สําเร็จในการ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

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

แบบ ผ. 02

ระบายนํ้า พัฒนาระบบ ค.ส.ล. ขนาดเสน สําเร็จในการ ปญหานํ้าทวมขัง และกอสราง
ถนนมิตรภาพ ระบายนํ้าใหมี ผาศูนยกลาง 1.00 เมตร ปองกันและ เน่ืองจากระบายนํ้า สวนชาง
ซอย 8 ประสิทธิภาพ พรอมบอพักท้ัง 2 ฝง แกไขปญหา ไมทัน สุขาภิบาล
(โรงเรียน  -เพ่ือปองกันและ ความยาวประมาณ 2,424 นํ้าทวม  -เปนการลดปญหา สํานักการชาง
โคราช แกไขปญหานํ้าทวม เมตร สิ่งแวดลอม
พิทยาคม)  -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.

หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา
6,205 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.98127024042339
102.05492591081529,
14.978109146150471
102.055955879077

รวม 1 17,000,000



2561 2562 2563 2564 2565
1 ปรับปรุง  -เพ่ือปรับปรุง  -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท 15,358,000  -รอยละของ  -ประชาชนสามารถ ฝายวิศวกรรม

ผิวจราจร ผิวจราจรในถนน ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ประชาชนท่ี เดินทางไดสะดวก โยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร ผิวจราจรในถนน ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ประชาชนท่ี เดินทางไดสะดวก โยธา
แอสฟลทติก ราชดําเนิน-ชุมพล ความยาวรวม 2,075.00 เดินทางสะดวก ปลอดภัยยิ่งข้ึน สวนควบคุม
คอนกรีต ถนน ใหมีมาตรฐาน เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ปลอดภัย และ การกอสราง
ราชดําเนิน- เกิดความสะดวก 31,910 ตารางเมตร พรอม มีความ สํานักการชาง
ถนนชุมพล ปลอดภัยในการ เปลี่ยนฝาบอพักทอระบายนํ้า พึงพอใจ

เดินทางของ ไฟทางขามชนิด กดปุม เพ่ิมข้ึน
ประชาชน จํานวน 2 จุด  -ผิวจราจรได

พิกัดภูมิศาสตร : มาตรฐาน
14.967531   102.098358,
14.979782   102.097492



2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

2 ปรับปรุง  -เพ่ือปรับปรุง  -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท 76,838,000  -รอยละของ  -ประชาชนสามารถ ฝายวิศวกรรม
ผิวจราจร ผิวจราจรในถนน ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ประชาชนท่ี เดินทางไดสะดวก โยธา

แบบ ผ. 02

ผิวจราจร ผิวจราจรในถนน ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ประชาชนท่ี เดินทางไดสะดวก โยธา
แอสฟลทติก จอมสุรางคยาตร ความยาวรวม 5,365.00 เดินทางสะดวก ปลอดภัยยิ่งข้ึน สวนควบคุม
คอนกรีต ถนนโพธ์ิกลาง เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ปลอดภัย และ  -มีสิ่งอํานวยความ การกอสราง
พรอมระบบ ถนนสุรนารี 71,056 ตารางเมตร พรอม มีความ สะดวกสําหรับ สํานักการชาง
สาธารณูปโภค ถนนบัวรอง เปลี่ยนฝาบอพักทอระบายนํ้า พึงพอใจ คนพิการ
ถนนจอม และถนนโยธา  -ปรับปรุงทางเทาพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน
สุรางคยาตร ใหมีมาตรฐาน 15,769 ตารางเมตร คันหิน  -ผิวจราจร
ถนนโพธ์ิกลาง เกิดความสะดวก รางตื้น 8,730.00 เมตร และระบบ
ถนนสุรนารี ปลอดภัยในการ ฝาบอกัดลายรวมชองรับ สาธารณูปโภค
ถนนบัวรอง เดินทางของ นํ้าหนาคันหิน 751 ชุด ไดมาตรฐาน
และถนนโยธา ประชาชน ในถนนจอมสุรางคยาตร

ถนนโพธ์ิกลาง ถนนสุรนารี
 -ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ
 -ปรับปรุงระบบสายสื่อสาร
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :

แบบ ผ. 02

พิกัดภูมิศาสตร :
14.5826.0   102.0501.6,
14.5829.4   102.0552.2

รวม 2 92,196,000

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
1 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน

 และสิ่งกอสราง
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

  -TV LED TOUCH SCREEN ALL IN ONE PC
 75 น้ิว ราคาชุดละ 240,000 บาท จํานวน 62
ชุด เปนเงิน 14,880,000 บาท
 -สื่อการเรียนรูแบบ Active Learning บรรจุใน
 Solid State Drive ขนาด 128 GB ราคาชุด
ละ 25,000 บาท จํานวน 62 ชุด เปนเงิน
1,550,000 บาท
  -ตนแบบนวัตกรรมทักษะการเรียนรูสรางสื่อ
Active Learning และ ระบบ E-Book
ออนไลนบรรจุใน Solid state Drive ขนาด
128 GB ราคาชุดละ 25,000 บาท จํานวน 62
ชุด เปนเงิน 1,550,000 บาท (ท.1=13, ท.2=
10, ท.3=10 ท.4=13, ท.5=10, รร.กีฬา=6)
(ราคาทองถ่ิน) (โครงการจัดหาสื่อนวัตกรรม
และการผลิตสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีฝกทักษะ
การเรียนรูสูศตวรรษท่ี 21 สูภัยวิกฤต)

17,980,000 สํานักการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

1 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

  -TV LED TOUCH SCREEN ALL IN ONE PC
 75 น้ิว ราคาชุดละ 240,000 บาท จํานวน 62
ชุด เปนเงิน 14,880,000 บาท
 -สื่อการเรียนรูแบบ Active Learning บรรจุใน
 Solid State Drive ขนาด 128 GB ราคาชุด
ละ 25,000 บาท จํานวน 62 ชุด เปนเงิน
1,550,000 บาท
  -ตนแบบนวัตกรรมทักษะการเรียนรูสรางสื่อ
Active Learning และ ระบบ E-Book
ออนไลนบรรจุใน Solid state Drive ขนาด
128 GB ราคาชุดละ 25,000 บาท จํานวน 62
ชุด เปนเงิน 1,550,000 บาท (ท.1=13, ท.2=
10, ท.3=10 ท.4=13, ท.5=10, รร.กีฬา=6)
(ราคาทองถ่ิน) (โครงการจัดหาสื่อนวัตกรรม
และการผลิตสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีฝกทักษะ
การเรียนรูสูศตวรรษท่ี 21 สูภัยวิกฤต)

17,980,000 สํานักการศึกษา

รวม 0 0 17,980,000 0 0
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